
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

VIỆN CHĂN NUÔI 

---------- 

 

 

 

NGUYỄN VĂN TRUNG 
 

 

 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA HÌNH GEN LIÊN 

QUAN ĐẾN SINH TRƢỞNG, SINH SẢN CỦA  

LỢN HUNG VÀ LỢN MẸO 
 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ  

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2022



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

VIỆN CHĂN NUÔI 

---------- 

 

 

 

NGUYỄN VĂN TRUNG 

 

 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA HÌNH GEN LIÊN 

QUAN ĐẾN SINH TRƢỞNG, SINH SẢN CỦA  

LỢN HUNG VÀ LỢN MẸO 

 

 

NGÀNH: Di truyền và Chọn giống vật nuôi 

MÃ SỐ: 9  62  01  08 

   

 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 

     1. TS. Phạm Văn Giới 

     2. PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ 

 

 

 

 
Hà Nội, 2022



 

 

 

i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. 

Các số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực, chính xác và chƣa 

đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. 

Mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án này đã đƣợc cảm ơn 

và các thông tin trích dẫn trong luận án này đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. 

 

 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

 

 

 

 



 

 

 

ii 

LỜI CẢM ƠN 

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Phạm Văn Giới và PGS.TS. 

Nguyễn Trọng Ngữ là hai thầy hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ, 

hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể Ban Giám đốc Viện 

Chăn nuôi, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế , các thầy cô đã 

giúp đỡ về mọi mặt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi hoàn thành luận 

án. 

Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo và các cán bộ Bộ môn Di truyền-

Giống vật nuôi; Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật-

Viện Chăn nuôi đã luôn ủng hộ, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi 

mặt trong quá trình hoàn thành luận án. 

Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới: 

- Toàn thể cán bộ và công nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An; cán bộ và các cơ sở chăn nuôi lợn Mẹo 

tại các xã Tây Sơn, Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; cán bộ và các cơ sở 

chăn nuôi lợn Mẹo tại xã Nghĩa Sơn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An.  

- Toàn thể cán bộ và công nhân viên của Trạm Chăn nuôi và Thú y 

huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang; cán bộ và các cơ sở chăn nuôi lợn Hung 

tại các xã của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè và đồng 

nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên 

khuyến khích tôi hoàn thành luận án này. 

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 



 

 

 

iii 

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i 

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii 

MỤC LỤC ........................................................................................................ iii 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................ viii 

DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... x 

DANH MỤC HÌNH ....................................................................................... xiii 

MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ............................................................ 1 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .............................................. 3 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN .................. 4 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ......................................... 5 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 6 

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................... 6 

1.1.1. Đặc điểm ngoại hình lợn, khả năng sản xuất, thành phần thân thịt 

và các yếu tố ảnh hƣởng ............................................................... 6 

1.1.1.1 . Đặc điểm ngoại hình lợn ...................................................................... 6 

1.1.1.2 . Các yếu tố ảnh hƣởng đến ngoại hình ................................ 6 

1.1.1.3. Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái ......................................... 8 

1.1.1.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất sinh sản ............................... 8 
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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những nƣớc có nguồn gen lợn 

bản địa đa dạng và phong phú, có những đặc tính, đặc điểm di truyền riêng. 

Gần đây, một số giống lợn bản địa đã bị giảm mạnh về số lƣợng và bị lai với 

các giống khác, dẫn đến tình trạng một số giống lợn bản địa đang trên đà tuyệt 

chủng. 

Lợn Hung của Hà Giang và lợn Mẹo tại Nghệ An là hai giống lợn bản 

địa đặc trƣng ở miền núi phía Bắc và bắc miền Trung Việt Nam, chúng có 

nhiều đặc điểm quý nhƣ khả năng chống chịu bệnh tốt, khả năng thích nghi 

cao, chịu đựng kham khổ, thịt thơm ngon, thích nghi với điều kiện sinh thái, 

tập quán chăn nuôi nơi chúng sinh ra. Hai giống lợn này thuộc nguồn gen vật 

nuôi quý hiếm, đã đƣợc Viện Chăn nuôi đƣa vào khai thác và phát triển, để 

lƣu giữ và nguồn tài nguyên di truyền giống lợn Quốc gia. Lợn Hung thông 

qua thực hiện nhiệm vụ: “Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hung tỉnh Hà 

Giang” giai đoạn 2012-2014 đã đã tuyển chọn và xây dựng đàn hạt nhân quy 

mô 40 con, 02 mô hình chăn nuôi lợn sinh sản với quy mô 30 con/mô hình, 

lợn Mẹo đã tạo đƣợc 60 nái và 6 đực hạt nhân, đàn nhân giống 150 nái và 20 

đực thông qua thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử 

dụng có hiệu quả nguồn gen lợn Cỏ và lợn Mẹo” giai đoạn 2017-2019. Đến 

nay, nhờ kết quả nghiên cứu của 02 nhiệm vụ này số lƣợng lợn Hung và lợn 

Mẹo ngày phát triển. Bảo tồn, khai thác và phát triển, để lƣu giữ nguồn tài 

nguyên di truyền giống lợn Quốc gia. Ngày nay, với xu thế về sản xuất các 

sản phẩm hữu cơ, an toàn sinh học trong chăn nuôi, việc sử dụng các nguồn 

gen của hai giống lợn này vô cùng quan trọng để xây dựng đàn giống phục vụ 

mục tiêu trên để phát triển kinh tế xã hội ở miền núi phía Bắc và miền Trung 

ở Việt Nam. 
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Trƣớc đây, đã có một số tác giả nghiên cứu trên lợn Hung (Nguyễn Văn 

Đức, 2012; Hoàng Thanh Hải, 2015; Đặng Hoàng Biên, 2016a...), các nghiên 

cứu trên lợn Mẹo (Phạm Văn Sơn, 2015; Đặng Hoàng Biên, 2016a; Hoàng 

Phi Phƣợng, 2020...). Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ dừng ở việc nghiên 

cứu  nguồn gốc, một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của chúng, 

chƣa có nghiên cứu nào đánh giá một cách có hệ thống từ đặc điểm ngoại 

hình, khả năng sản xuất và sự liên quan giữa đa hình gen đến khả năng sản 

xuất của chúng. Do đó, muốn nâng cao khả năng sản xuất để nâng cao giá trị 

thƣơng mại và phát triển ổn định, bền vững hai giống lợn này cần áp dụng kết 

hợp giữa phƣơng pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại, bao gồm cả di 

truyền số lƣợng và chỉ thị của một số gen liên quan để chọn lọc, nâng cao khả 

năng sản xuất góp phần cho các cơ sở áp dụng phƣơng thức chăn nuôi an toàn 

sinh học theo hƣớng hữu cơ. 

Hiệu quả của công tác giống sẽ thấp nếu chỉ sử dụng theo dõi kiểu hình 

để chọn lọc, để công tác chọn lọc có hiệu quả cao, nhanh hơn và chính xác 

hơn phải kết hợp giữa giá trị kiểu hình (phenotype) với sự đa dạng di truyền 

của một số gen liên kết đến khả năng sản xuất. Trong những năm gần đây, với 

sự phát triển mạnh mẽ về di truyền phân tử, nhiều nhà khoa học đã áp dụng 

phƣơng pháp chọn lọc kết hợp cả chỉ thị phân tử và số liệu năng suất kiểu 

hình, chính vì vậy, mức độ chính xác trong chọn lọc cao hơn, tiến bộ di truyền 

đẩy nhanh hơn và giảm chi phí đáng kể trong sản xuất con giống (Hayes và 

cs., 2009, 2013; Yvonne và cs., 2014; Oh và cs., 2017). Trong chọn tạo giống 

lợn, gen OVGP1 (Oviductal Glycoprotein 1) và LIF (Leukemia inhibitory 

factor) là các gen ứng viên tiềm năng có thể áp dụng trong chọn lọc nâng cao 

năng suất sinh sản trên lợn (Li và cs., 2004; Niu và cs., 2006; Lin và cs., 

2009; Spötter và cs., 2001, 2009; Ropka-Molik và cs., 2012; Mucha và cs., 

2013; Napierała và cs., 2014). Bên cạnh đó, gen GH (Growth Hormone) và 
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IGF1 (Insulin-like Growth Factor -1) cũng đã đƣợc nhiều tác giả khuyến cáo 

sử dụng trong chọn tạo giống lợn với hy vọng đẩy cao khả năng sinh trƣởng 

(Casas-Carrillo và cs., 1997; Winston và cs., 2000; Cheng và cs., 2000; 

Wenjun và cs., 2002; Wenjun và cs., 2006; Tuempong Wongtawan, 2018).   

Tại Việt Nam, thời gian qua đã có một số tác giả nghiên cứu đa hình 

gen liên quan đến một số tính trạng năng suất trên lợn (Tạ Thị Loan và cs., 

2011; Đỗ Võ Anh Khoa, 2012; Đỗ Võ Anh Khoa và Nguyễn Thị Diệu Thúy, 

2012; Đặng Hoàng Biên, 2016a và 2016b). Tuy nhiên, hầu nhƣ chƣa có công 

bố nào về ảnh hƣởng của đa hình gen OVGP1, LIF, GH và IGF1 đến khả 

năng sinh sản và sinh trƣởng của giống lợn Hung và lợn Mẹo. Từ thực tế này, 

việc đánh giá môṭ cách đ ầy đủ, có hệ thống đặc điểm ngoại hình, khả năng 

sản xuất, kết hợp với nghiên cứu đa hình gen OVGP1, LIF, GH và IGF1, 

đồng thời xác định mối liên quan của các gen này đến khả năng sản xuất của 

giống lợn Hung và lợn Mẹo là cần thiết, góp phần triển khai và áp dụng chọn 

lọc hai giống lợn này mang lại hiệu quả cao hơn, nâng cao đƣợc khả năng sản 

xuất của chúng. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên c ứu đề tài: “Một số đặc điểm 

sinh học và đa hình gen liên quan đến sinh trưởng, sinh sản của lợn Hung và 

lợn Mẹo" làm đề tài luận án. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI   

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xác định đƣợc một số đặc điểm ngoại hình đặc trƣng, khả năng sản 

xuất, thành phần thân thịt và đa hình gen một số gen liên quan đến năng suất 

sinh sản và khả năng sinh trƣởng nhằm phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và 

phát triển có hiệu quả nguồn gen lợn Hung và lợn Mẹo tại Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Xác định đƣợc đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và thành phần 

thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo.  
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Xác định đƣợc đa hình di truyền của các gen OVGP1, LIF, GH và 

IGF1. 

Xác định đƣợc mối liên kết giữa các kiểu gen của gen OVGP1 và LIF 

với năng suất sinh sản. 

Xác định đƣợc mối liên kết giữa các kiểu gen của gen GH và IGF1 với 

khả năng sinh trƣởng. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống từ đặc 

điểm ngoại hình, khả năng sản xuất đến thành phần thân thịt của lợn Hung và 

lợn Mẹo, đặc biệt lần đầu tiên nghiên cứu xác định đƣợc đa hình gen OVGP1 

và LIF liên quan đến năng suất sinh sản, đa hình gen GH và IGF1 liên quan 

đến khả năng sinh trƣởng của lợn Hung và lợn Mẹo để giúp cho chọn lọc 

đƣợc đàn lợn có năng suất cao và chất lƣợng tốt một cách nhanh hơn, chính 

xác hơn và hiệu quả cao hơn. 

Kết quả nghiên cứu của luận án làm tài liệu tham khảo có giá trị trong 

công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản lý nhà nƣớc về nguồn gen lợn bản địa 

của Việt Nam. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, lƣu 

giữ, chọn lọc một cách nhanh, chính xác hơn trong việc nâng cao năng suất, 

chất lƣợng giống lợn Hung và lợn Mẹo phục vụ sản xuất và thƣơng mại sản 

phẩm chất lƣợng cao trong các nông hộ vùng trung du và miền núi, đặc biệt 

trong xu hƣớng chăn nuôi an toàn sinh học theo hƣớng hữu cơ.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài làm căn cứ thực tiễn để chọn tạo đƣợc 

đàn lợn giống hạt nhân thuần chủng lợn Hung và lợn Mẹo có phẩm chất giống 

cao phục vụ phát triển chăn nuôi, khai thác, sử dụng cho các mô hình chăn 
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nuôi và sản xuất các sản phẩm hữu cơ an toàn sinh học và hiệu quả kinh tế 

cao. Bên cạnh đó còn xây dựng đƣợc đàn giống thuần phục vụ lai tạo giống, 

khai thác và sử dụng giá trị di truyền cộng gộp và ƣu thế lai từ các giống tham 

gia có sự đóng góp của nguồn gen giống lợn nội nhƣ lợn Hung và lợn Mẹo. 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống từ việc mô tả khá chi tiết 

và đầy đủ đặc điểm ngoại hình, màu sắc lông, da, khả năng sinh sản, sinh 

trƣởng và thành phần thân thịt ở lợn Hung và lợn Mẹo. 

Luận án đã xác định đƣợc đa hình gen OVGP1 và LIF đặc biệt là sự 

liên kết giữa các kiểu gen của chúng đến năng suất sinh sản và đa hình gen 

GH và IGF1 với sự liên kết giữa các kiểu gen của chúng đến khả năng sinh 

trƣởng, cũng nhƣ giá trị di truyền tổng cộng, các thành phần di truyền: giá trị 

di truyền cộng gộp và di truyền trội của các kiểu gen này ở lợn Hung và lợn 

Mẹo. Từ các mối liên kết đó giúp cho công tác chọn lọc đƣợc nhanh hơn, 

chính xác hơn để 2 giống lợn Hung và lợn Mẹo có chất lƣợng ngày một cao 

hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cho ngƣời chăn nuôi và đảm bảo đƣợc mục 

tiêu bảo tồn, lƣu trữ nguồn gen quý Quốc gia. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1.  Đặc điểm ngoại hình lợn, khả năng sản xuất, thành phần thân thịt 

và các yếu tố ảnh hƣởng 

1.1.1.1 . Đặc điểm ngoại hình lợn  

Ngoại hình là hình dáng bên ngoài của con vật. Ngoại hình có thể phản 

ánh khía cạnh nhất định về tình trạng sức khỏe, khả năng sản xuất của con vật 

(Đặng Vũ Bình và cs., 2018). 

Theo Trịnh Đình Đạt (2002) cho biết màu sắc lông da là tính trạng chất 

lƣợng ít có ý nghĩa về mặt kinh tế, nhƣng nó lại có ý nghĩa trong việc chọn 

giống. Vì nhiều dấu hiệu màu sắc của lông da đặc trƣng cho nòi giống. Mỗi 

một giống vật nuôi có một màu sắc lông da đặc trƣng, từ đó có thể dựa vào 

mầu sắc bộ lông mà phát hiện đƣợc sự lẫn gen hoặc nhầm lẫn khi xác định 

phả hệ, nguồn gốc, màu sắc lông da còn liên quan đến sức sống của động vật. 

1.1.1.2 . Các yếu tố ảnh hưởng đến ngoại hình 

Ngoại hình có thể biểu hiện bằng tổng ảnh hƣởng của các yếu tố di 

truyền và ngoại cảnh. 

a) Yếu tố di truyền 

Ngoại hình thể chất của lợn khá ổn định và đó là một chỉ tiêu ngƣời ta 

dùng để phân biệt và chọn giống. Ví dụ, lợn Bản-Sơn La có lông và da đen 

tuyền và đen có vệt trắng ở trán, 4 chân và chóp đuôi, mõm nhọn và nhỏ, mặt 

đầu nhỏ dài, tai nhỏ đứng.... Lợn Bản-Hòa Bình có lông đen, dài, cứng, mặt 

nhỏ, mõm dài, nhọn, tai nhỏ, dựng đứng, chân nhỏ, đuôi dài nhỏ, bụng gọn, 

vú to và nổi rõ... Lợn Kiềng Sắt có lông, da đen tuyền toàn thân, mặt thẳng, 

mõm khá dài, chân thẳng, thân ngắn và thon, tai nhỏ, đứng.... Lợn Mƣờng 

Khƣơng đen tuyền hoặc đen có đốm trắng ở đầu đuôi và ở chân, lông thƣa và 
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mềm... (Tạ Thị Bích Duyên và cs., 2013). Đặc điểm ngoại hình còn đƣợc thể 

hiện thông qua một số chỉ tiêu khác có mức độ di truyền cao nhƣ: số núm vú 

(h
2
=0,59), độ cao chân (h

2
=0,65), độ dài thân (h

2
=0,59) (Vũ Đình Tôn, 2009). 

* Ảnh hƣởng của giống 

Đánh giá đặc điểm ngoại hình của 1 giống lợn thƣờng dựa vào một số 

các chỉ tiêu, trong đó có đặc điểm ngoại hình (tầm vóc và màu sắc lông da...) 

là một tính trạng số lƣợng có ý nghĩa trong việc chọn giống. Nhiều dấu hiệu 

màu sắc của lông da đặc trƣng cho nòi giống. Mỗi một giống vật nuôi có một 

màu sắc lông da đặc trƣng, từ đó có thể dựa vào màu sắc bộ lông là tiêu chí để 

đánh giá và phân biệt các giống lợn về kiểu hình.  

Theo định nghĩa về giống của FAO: “Một giống hoặc một nhóm giống 

trong loài có đặc điểm bên ngoài có thể ghi nhận và phân biệt mà cho phép 

tách biệt bởi hình thức bên ngoài với các nhóm khác thì đƣợc gọi là một 

giống". Bên cạnh đó cũng theo quy ƣớc của FAO: "Các nhóm có ngoại hình 

giống nhau có thể đƣợc xem là giống khác nhau nếu nhƣ xa nhau về địa lý" 

(Tạ Thị Bích Duyên và cs., 2013). 

Theo Nguyễn Văn Thiện (1996) giống là quần thể vật nuôi đủ lớn trong 

cùng một loài, có một nguồn gốc chung, có một số đặc điểm chung về hình 

thái và ngoại hình, sinh lý và năng suất, sinh vật học và khả năng chống đỡ 

bệnh tật, đồng thời có thể truyền đạt các đặc điểm đó cho đời sau. 

b) Các yếu tố ngoại cảnh 

Yếu tố ngoại cảnh có ảnh hƣởng trực tiếp đến đặc điểm ngoại hình, 

màu sắc lông, da...của lợn. Để tồn tại và thích nghi lợn phải có thân hình, màu 

sắc lông da phù hợp với điều kiện ngoại cảnh nơi chúng sinh sống. Ví dụ, 

trong môi trƣờng tự nhiên, lợn hoang dã có dáng đi nhanh nhẹn, thân hình săn 

chắc, lợn có răng nanh dài, mõm dài cứng, khỏe... với những đặc điểm trên 

giúp lợn rừng có thể vận động nhanh nhẹn để kiếm tìm thức ăn và chạy trốn 

kẻ thù. 
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1.1.1.3. Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của lơṇ nái 

Trong chăn nuôi lợn nái có nhiều chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản. 

Theo Đặng Vũ Bình và cs. (2018), khả năng sinh sản của lợn đƣợc đánh giá 

thông qua các chỉ tiêu chủ yếu sau: tuổi phối giống, tuổi đẻ lần đầu, SCSS, 

SCSSS, số con để nuôi và SCCS, KLSS/ổ, KLCS/ổ, KLSS/con và KLCS/con, 

KCLĐ, số lứa đẻ/nái/năm và số con cai sữa/nái/năm. Để cải thiện năng suất 

sinh sản của lợn nái, tính trạng đƣợc quan tâm hàng đầu là SCSSS. Để nâng 

cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn nái, hai chỉ tiêu đƣợc quan tâm là: số lứa 

đẻ/nái/năm và số con cai sữa/nái/năm. 

1.1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản  

Năng suất sinh sản của lợn nái chịu ảnh hƣởng của rất nhiều yếu tố, nó 

không chỉ đƣợc quyết định bởi bản chất di truyền của lợn nái mà còn chịu tác 

động của các yếu tố ngoại cảnh. Yếu tố ngoại cảnh vừa liên quan trực tiếp đến 

lợn nái lại vừa liên quan đến lợn con. 

a. Yếu tố di truyền 

Các yếu tố di truyền là giống, dòng có ảnh hƣởng lớn đến năng suất 

sinh sản.  

Tạ Thị Bích Duyên (2003) nghiên cứu trên 2 giống lợn Landrace và 

Yorkshire nuôi tại An Khánh, Thụy Phƣơng và Đông Á cho biết, các yếu tố 

cố định giống ảnh hƣởng rõ rệt (P<0,05) đến các tính trạng năng suất sinh sản. 

Trần Thị Minh Hoàng và cs. (2003), yếu tố giống có ảnh hƣởng rất rõ 

rệt đến các tính trạng sản suất của tất cả các tổ hợp lai Móng Cái: Các nhóm 

lợn MC khác nhau thì năng suất sản xuất của chúng khác nhau. 

Lê Đình Phùng và cs. (2011) cho biết yếu tố giống đã ảnh hƣởng đến 

hầu hết các tính trạng sinh sản của lợn nái nhƣ thời gian cai sữa (P<0,001), 

thời gian phối giống lại thành công sau cai sữa lợn con (P=0,05), khoảng cách 

lứa đẻ (P=0,02), hệ số lứa đẻ (P<0,001); khối lƣợng lợn con nái cai sữa/năm 

(P<0,001), SCSS (P<0,001), SCSSS (P<0,001), SCCS (P<0,001) và KLSS 
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(P<0,001). Nguyễn Ngọc Thanh Yên và cs. (2018) cho biết ở khu vực phía 

Nam, mùa vụ là yếu tố ảnh hƣởng lớn nhất đến các chỉ tiêu sinh sản của hai 

giống lợn L và Y có nguồn gốc từ Đan Mạch. Trịnh Hồng Sơn và Phạm Duy 

Phẩm (2020) nghiên cứu trên lợn YVN1, YVN2, tại Trạm Nghiên cứu và phát 

triển giống lợn hạt nhân Tam Điêp̣ thuôc̣ Trung tâm Nghiên c ứu lợn Thụy 

Phƣơng cho biết yếu tố giống ảnh hƣởng đến SCSS, SCSSS và KLSS/ổ; ảnh 

hƣởng rõ rêṭ đến SCCS và KLCS/ổ. Yếu tố lƣ́a đẻ ảnh hƣớng đến SCSSS , 

KLSS/ổ v à t ỷ lê ̣nuôi sống đến cai sƣ̃a ; ảnh hƣởng rõ rệt đến SCCS và 

KLCS/ổ. 

b. Các yếu tố ngoại cảnh  

* Ảnh hƣởng của lứa đẻ. 

Yếu tố lứa đẻ có ảnh hƣởng rất lớn đến các chỉ tiêu của tính trạng sinh sản. 

Theo Đặng Vũ Bình và cs. (2008), lứa đẻ là yếu tố ảnh hƣởng đến hầu 

hết chỉ tiêu sinh sản trừ khối lƣợng cai sữa trên lợn nái lai F1(YxMC). 

Lê Đình Phùng và Phan Hữu Tuần (2008) nghiên cứu trên đàn lợn nái 

MC tại huyện Hƣơng Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy lứa đẻ có ảnh 

hƣởng lớn đến SCSS, SCSSS, SCCS, thời gian từ cai sữa đến phối lại có kết 

quả, khoảng cách lứa đẻ và hệ số lứa đẻ ở lợn nái MC nuôi tại Thừa Thiên Huế. 

Đặng Hoàng Biên (2016b) cho biết các chỉ tiêu năng suất sinh sản của 

lợn Lũng Pù chịu ảnh hƣởng của lứa đẻ với mức từ P<0,05 đến P<0,001. Chịu 

ảnh hƣởng mạnh nhất là các chỉ tiêu KLSS/ổ và KLCS/ổ (P<0,001). Đối với 

lợn Bản tác giả cho biết thêm: tất cả các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn 

Bản đều chịu ảnh hƣởng của yếu tố lứa đẻ từ mức P<0,05 đến P<0,001. Trong 

đó, các chỉ tiêu SCSSS, SCCS, KLSS/ổ và KLCS/ổ chịu ảnh hƣởng lớn nhất 

(P<0,001) và KLCS/con không chịu ảnh hƣởng của lứa đẻ. Chỉ tiêu hệ số lứa 

đẻ/nái/năm chịu ảnh hƣởng của yếu tố lứa đẻ và năm ở mức P<0,05. Trịnh 

Hồng Sơn và Nguyễn Thị Châu Giang (2018) cho biết lứa đẻ ảnh hƣởng đến 

các chỉ tiêu SCSSS, SCCS, KLSS/ổ, KLCS/ổ (P<0,001), KLCS/con, tỷ lệ 
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nuôi sống đến cai sữa (P<0,05). Nguyễn Thi Hƣơng (2018) khẳng định lứa đẻ 

ảnh hƣởng đến các chỉ tiêu SCSS, SCSSS, SCCS, KLSS, KLCS, KCLĐ và tỷ 

lệ nuôi sống với mức độ (P<0,05). Lê Thế Tuấn và cs. (2020a, 2020b) cho 

biết năng suất sinh sản của lợn nái lai LxVCN-MS15 và YxVCN-MS15 cũng 

nhƣ Lx(YxVCN-MS15) và Yx(LVCN-MS15) bị ảnh hƣởng bởi yếu tố lứa đẻ. 

Trần Thị Minh Hoàng (2020) cho biết yếu tố lứa đẻ ảnh hƣởng đến SCSSS, 

SCCS và KLCS ở giống Yorkshire, nhƣng chỉ ảnh hƣởng đến tính trạng 

SCSSS ở giống Landrace. 

* Ảnh hƣởng của mùa vụ. 

Mùa vụ là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến khả năng sinh sản của lợn 

nái. Quiniou và cs. (2000), nhiệt độ cao làm lợn nái thu nhận thức ăn thấp, tỷ 

lệ hao hụt lợn nái tăng và tỷ lệ động dục trở lại sau cai sữa giảm. Gaustad-Aas 

và cs. (2004) cho biết mùa vụ có ảnh hƣởng đến số con đẻ ra/ổ. Mùa có nhiệt 

độ cao là nguyên nhân làm kết quả sinh sản ở lợn nái nuôi chăn thả thấp, tỷ lệ 

chết ở lợn con cao (Akos và Bilkei, 2004). Theo Peltoniemi và cs. (1999), lợn 

nái ở Phần Lan những con hậu bị sinh từ tháng 12 đến tháng 4 khi đẻ lớn hơn 

5 ngày so với những con sinh ra trong khoảng thời gian còn lại của năm 

(P<0,01). lợn nái bị tiêu hủy do không động dục tăng lên đáng kể trong những 

tháng mùa thu. Thời gian động dục trở lại sau cai sữa kéo dài sau ngày thứ 10 

là cao nhất từ tháng 8 đến tháng 10 và tỷ lệ buồng trứng không hoạt động tăng 

lên trong mùa hè thu (P<0,05).. Trần Thị Minh Hoàng và cs. (2008) cũng cho 

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

đã nghiên cứu. Phạm Thị Đào (2015) nghiên cứu trên nái lai F1(LxY) cũng 

thấy yếu tố mùa vụ ảnh hƣởng đến các tính trạng SCSSS, SCCS với mức 

P<0,001. Vũ Văn Quang (2016) nghiên cứu trên lợn nái VCN21 và VCN22 

xác nhận mùa vụ ảnh hƣởng đến tính trạng KLSS/ổ và ở mùa Hè và mùa 

Xuân cao hơn mùa Thu và Đông. Lê Thế Tuấn và cs. (2020a, 2020b) ghi nhận 

sự sai khác giữa các mùa vụ của các tính trạng sinh sản trên lợn Lx(YVCN-
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MS15) và Yx(LVCN-MS15) không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), ngoại trừ 

tính trạng SCSS ở mức P<0,05 và KCLĐ ở mức P<0,01. Trần Thị Minh 

Hoàng (2020) cho biết mùa vụ ảnh hƣởng đến ba tính trạng SCSSS, SCCS và 

KLCS ở lợn Landrace và Yorkshire. 

* Ảnh hƣởng của vùng sinh thái. 

Lê Đình Phùng và cs. (2011) cho biết vùng sinh thái đã ảnh hƣởng đến 

tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, SCSS, thời gian cai sữa và tổng khối 

lƣợng lợn con cai sữa. Tác giả cho rằng điều này có thể là do quy trình chăn 

nuôi lợn nái trong các trang trại ở các vùng sinh thái khác nhau chƣa thống 

nhất và chƣa đạt đến mức độ có thể hạn chế tối đa mức ảnh hƣởng của các 

yếu tố bên ngoài. 

Ngoài các yếu tố trên đây, năng suất sinh sản của lợn còn chịu ảnh 

hƣởng của các yếu tố ngoại cảnh khác nhƣ: phƣơng thức phối giống, dinh 

dƣỡng, chuồng trại, bệnh tật... 

1.1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá  khả năng sinh trưởng và thành phần thân 

thịt của lợn 

Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trƣởng và thành phần thân thịt của 

lợn đóng vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

Sinh trƣởng (Growth) là sự tăng thêm về khối lƣợng, kích thƣớc, thể tích của 

từng bộ phận hay của toàn cơ thể con vật hay sinh trƣởng chính là sự tăng 

trƣởng và phân chia của các thế bào trong cơ thể vật nuôi (Đặng Vũ Bình và 

cs., 2018). 

 Thành phần thân thịt đóng vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả 

kinh tế trong chăn nuôi. Thành phần thân thịt của lợn đƣợc đánh giá qua các 

chỉ tiêu: khối lƣợng thịt móc hàm (kg), tỷ lệ thịt móc hàm (%), khối lƣợng thịt 

xẻ (kg), tỷ lệ thịt xẻ (%), dài thân thịt (cm), diện tích cơ thăn (cm
2
), DML 

(mm), tỷ lệ nạc, tỷ lệ mỡ (%), tỷ lệ xƣơng, da... 
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1.1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và thành phần 

thân thịt của lợn 

a) Yếu tố di truyền 

Các giống gia súc khác nhau có khả năng sinh trƣởng 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 trƣởng của cơ 

thể và tiềm năng di truyền về sinh trƣởng của gia súc thông qua hệ số di 

truyền. 

Hệ số di truyền của các tính trạng sinh trƣởng thƣờng có giá trị ở mức 

trung bình. Đinh Văn Chỉnh (2008), hệ số di truyền của tăng khối lƣợng/ngày, 

tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lƣợng, tuổi kết thúc vỗ béo dao động trong phạm 

vi rộng phụ thuộc vào giống và quần thể. Hệ số di truyền trong thời gian kiểm 

tra (30-100kg) h
2
=0,5. Tăng khối lƣợng trong thời gian sống h

2
=0,15. Trịnh 

Hồng Sơn và cs . ( 2014) hê ̣số di truyền của tính traṇg DML ở dòng đực 

VCN03 (Dòng Duroc tổng hợp nguồn gốc PIC) có hệ số di truyền (h
2
=0,34). 

Ngô Thị Kim Cúc và cs. (2015) cho biết hệ số di truyền tính trạng tăng khối 

lƣợng ở lợn Piétrain, Duroc và Landrace lần lƣợt là 0,29; 0,30 và 0,32.  

Đối với các chỉ tiêu giết thịt nhƣ tỷ lệ móc hàm, chiều dài thân thịt, tỷ 

lệ nạc, DML, diện tích cơ thăn có hệ số di truyền cao (h
2
=0,3-0,35) (Sellier, 

1998). Đối với độ DML, hệ số di truyền dao động ở mức độ trung bình đến 

cao 0,3-0,7 (Walker, 2002). Hệ số di truyền tăng khối lƣợng trên lợn Piétrain 

nuôi tại Pháp ở mức trung bình (0,4) và hệ số di truyền về tỷ lệ nạc ở mức cao 

(0,58) (Saintilan và cs., 2011). Hệ số di truyền về tăng khối lƣợng của lợn 

Landrace nuôi tại Serbia ở mức thấp (0,11) và tỷ lệ nạc ở mức cao (0,63) 

(Radović và cs., 2013) 

Bên cạnh hệ số di truyền, các tính trạng sinh trƣởng còn có mối tƣơng 

quan giữa các tính trạng. Tƣơng quan di truyền giữa các cặp tính trạng là 
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thuận và chặt chẽ nhƣ tăng khối lƣợng và thu nhận thức ăn (r=0,65). Tăng 

khối lƣợng và tiêu tốn thức ăn có mối tƣơng quan di truyền nghịch và khá 

chặt chẽ và biến động từ-0,51 đến -0,56 (Nguyễn Văn Đức và cs., 2001). 

* Ảnh hƣởng của giống: 

Các giống và các dòng lợn khác nhau thì năng suất và chất lƣợng thiṭ 

cũng khác nhau (Wood và cs., 2004). Ví dụ, lợn 14 vú nuôi tại thị xã Mƣờng 

Lay tỉnh Điện Biên tăng khối lƣợng từ cai sữa đến 12 tháng tuổi là 

160,11g/ngày (Trịnh Phú Cử, 2011), lợn Hạ Lang nuôi tại Viện Chăn nuôi 

tăng khối lƣợng từ cai sữa-8 tháng tuổi tăng 288,74 g/ngày (Phạm Hải Ninh, 

2015), lợn Mẹo hạt nhân thế hệ II ở quần thể nghiên cứu tăng khối lƣợng 2-8 

tháng tuổi là 220,05 g/con/ngày (Ngô Thị Kim Cúc và cs., 2020b), lợn Cỏ hạt 

nhân thế hệ II tăng khối lƣợng từ 2-8 tháng tuổi là 203,42 g/con/ngày (Ngô 

Thị Kim Cúc và cs., 2020c). 

Các chỉ tiêu thân thịt là khác nhau ở các giống lơṇ khác nhau . Lợn Bản 

nuôi tại huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình có tỷ lệ thịt móc hàm 71,67%, thịt xẻ 

61,89% (Quách Văn Thông, 2009), lợn Táp Ná nuôi tại huyện Thông Nông 

tỉnh Cao Bằng có tỷ lệ thịt xẻ và móc hàm tƣơng ứng 79,06 và 64,68% 

(Nguyễn Văn Trung và cs., 2009), lợn 14 vú Mƣờng Lay Điện Biên tỷ lệ thịt 

móc hàm của lợn cái và lợn đực thiến là 75,77 và 75,40%, tỷ lệ thịt xẻ 

59,78%, (Trịnh Phú Cử, 2011), lợn Mẹo tỷ lệ móc hàm 71,33%; tỷ lệ thịt xẻ 

63,34%; tỷ lệ nạc 38,05% (Phạm Văn Sơn, 2015), lợn Hạ Lang có tỷ lệ móc 

hàm đạt 76,60%, tỷ lệ thịt xẻ là 39,72%, tỷ lệ nạc là 40,64% và tỷ lệ mỡ là 

39,03% (Phạm Hải Ninh, 2015). 

b) Yếu tố ngoại cảnh 

* Ảnh hƣởng của tính biệt  

Tính biệt có ảnh hƣởng rõ rệt đối với tính trạng tăng khối lƣợng (Trần 

Thị Minh Hoàng và cs., 2003). Evan và cs. (2003) cho biết lợn đực lớn nhanh 
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hơn lợn cái. Hà Xuân Bộ và cs. (2013) nghiên cứu trên lợn Piétrain kháng 

stress cho biết, tính biệt ảnh hƣởng đến khối lƣợng giết mổ, khối lƣợng thịt xẻ 

(P<0,05), diện tích cơ thăn, DML, độ dày cơ thăn, lipit tổng số (P<0,01). Lê 

Thị Mến (2013) cho biết lợn cái, lợn đực hay lợn đực thiến đều có tốc độ phát 

triển và cấu thành của cơ thể khác nhau. Lợn đực thiến cho năng suất thiṭ cao 

hơn, trái lại lợn cái nuôi thiṭ thì có chất lƣợng thiṭ tốt hơn. 

* Ảnh hƣởng của mùa vụ 

Khả năng sinh trƣởng của lợn phụ thuộc rất lợn vào yếu tố mùa vụ. 

Lisiak và cs. (2000) nhận thấy lợn mổ vào mùa hè có tỷ lệ nạc cao hơn so với 

lợn mổ vào mùa đông. Huang và cs. (2004) cho biết, mùa vụ có ảnh hƣởng rõ 

rệt tới DML và hiệu quả sử dụng thức ăn. Gourdine và cs. (2006) cho biết 

trong suốt giai đoạn mùa hè lƣợng thức ăn tiêu thụ giảm 20% ở giống lợn 

Yorkshire và 14% ở giống lợn bản địa do sức chịu nóng của lợn Yorkshire 

kém hơn giống lợn bản địa. 

* Ảnh hƣởng của tuổi và khối lƣợng giết mổ 

Thời gian nuôi càng dài, tỷ lệ mỡ trong thân thịt càng tăng và tỷ lệ nạc 

càng giảm. Tuổi kết thúc vỗ béo có ảnh hƣởng rõ rệt đối với DML (Nguyễn 

Văn Đức, 1999). Tuổi kết thúc vỗ béo có ảnh hƣởng rõ rệt đối với tỷ lệ nạc 

với P<0,001-P<0,01 (Nguyễn Văn Đức, 2001). Durkin và cs. (2012) nghiên 

cứu sáu mức khối lƣợng giết thiṭ khác nhau (120, 130, 140, 150, 160 và ≥170 

kg), kết quả  cho thấy lợn khối lƣợng giết thiṭ  ở 130 và 150 kg có các giá tri ̣ 

màu sắc cao hơn so với lợn giết thiṭ ở mức 140 và 160 kg, mất nƣớc chế  biến 

cao nhất  ở  khối lƣợng 120 kg và thấp nhất ở khối lƣợng trên 170 kg. 

* Ảnh hƣởng của chăm sóc và nuôi dƣỡng 

Lợn ở những ổ đẻ có số con để nuôi/ổ cao sẽ có khối lƣợng giết thịt 

thấp, nhƣng tỷ lệ nạc cao hơn so với lợn ở những ổ đẻ có số con để nuôi/ổ 

thấp (Buczynski và cs., 2000). Số lƣợng lợn nuôi thịt trong một ô chuồng có 

ảnh hƣởng đến khả năng tăng khối lƣợng, thu nhận thức ăn, tiêu tốn thức ăn 
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nhƣng không ảnh hƣởng đến tỷ lệ nạc (Turner và cs., 2003). Giun sán là 

nguyên nhân quan trọng làm giảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt. 

Do đó việc vệ sinh, tẩy giun sán cho lợn nuôi thịt là hết sức cần thiết Goft và 

cs. (2003). 

Ngoài ảnh hƣởng của giống, mùa vụ và tính biệt khả năng sinh trƣởng 

và thành phần thân thịt của lợn còn chịu ảnh hƣởng của một số yếu tố ngoại 

cảnh khác nhƣ: chế độ dinh dƣỡng, bệnh tật, chuồng nuôi... 

1.1.2. Đặc điểm của các đa hình gen ứng viên  

Ngày nay việc sử dụng công nghệ gen đƣợc ứng dụng rộng rãi để chọn 

tạo giống vật nuôi. Các nhà khoa học trên thế giới đã và đang tiến hành xác 

định những gen trên bộ nhiễm sắc thể của lợn có ảnh hƣởng đến năng suất 

sinh sản của lợn. Các gen có liên quan đến năng suất sinh sản của lợn đƣợc 

các nhà khoa học khai thác hiện nay gồm: OVGP1, LIF, ESR, RBP4, RNF4, 

IGF2, FSHB, PRLR, OPN…., gen có liên quan đến sinh trƣởng là GH, IGF1, 

MC4R, PIT1, LEP, PIK3C3.... 

 1.1.2.1. Gen ảnh hưởng đến khả năng sinh sản 

* Gen OVGP1  

Gen OVGP1 là một glycoprotein có khối lƣợng phân tử lớn thuộc họ 

protein chitinase và hiện diện trong ống dẫn trứng (Agarwal và cs., 2002). 

OVGP1 đƣợc tổng hợp từ tế bào biểu mô nằm trong ống dẫn trứng và đƣợc 

tiết vào ống dẫn trứng với sự kiểm soát của estrogen trong thời kỳ động dục 

và giai đoạn nang trứng của chu kỳ kinh nguyệt ở hầu hết các loài động vật 

lớp thú (Arias và cs., 1994; Bhatt và cs., 2004). Trên lợn, Merchán và cs. 

(2006) đã khảo sát vùng mRNA của gen OVGP1 nằm trên exon 5 và exon 6 

của nhiễm sắc thể số 4 từ vị trí q22q23. Một số nghiên cứu sử dụng RT-

PCR và miễn dịch đã chứng minh sự biểu hiện của OVGP1 trong ống dẫn 

trứng ở ngƣời, chuột và các loài động vật khác. Sự biểu hiện của mRNA và 

protein OVGP1 đƣợc điều chỉnh bởi các steroid ở buồng trứng (estrogen và 

hormone tạo hoàng thể-LH) (Buhi, 2002). 
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Các nghiên cứu in vitro cho thấy OVGP1 tham gia quá trình thụ tinh và 

phát triển sớm của phôi. Gen OVGP1 có thể tự gắn vào các noãn đã đƣợc 

phóng thích từ buồng trứng và phôi sớm trong quá trình vận chuyển chúng 

vào vòi trứng. Gen OVGP1 bám dính vào lớp màng bảo vệ phôi (màng zona 

pellucida-ZP) do đó tăng cƣờng sự gắn kết của tinh trùng với trứng qua đó 

làm tăng hiệu quả thụ tinh (O'Day-Bowman và cs.,1996). Các nghiên cứu cho 

thấy gen OVGP1 có liên quan đến các sự kiện sinh sản xảy ra sớm trong ống 

dẫn trứng. Gen OVGP1 nội sinh và OVGP1 tái tổ hợp (recombinant OVGP1) 

ở trâu đƣợc báo cáo là có ảnh hƣởng tích cực đến các đặc tính khác nhau của 

tinh trùng và sự phát triển phôi trong ống nghiệm (Janjanam và cs., 2012; 

Choudhary và cs., 2017). Do đó, OVGP1 là một gen ứng cử viên có chức 

năng liên quan đến các đặc điểm sinh sản ở động vật có vú. Các biến dị trong 

gen OVGP1 có thể đƣợc sử dụng làm gen di truyền đánh dấu để chọn giống ở 

động vật.  

* Gen LIF  

Gen LIF là yếu tố ức chế bệnh bạch cầu (Leukemia inhibitory factor-

viết tắt là LIF) là một thành viên của họ cytokine interleukin-6, một trong 

những cytokine đa chức năng quan trọng đƣợc tiết ra từ nội mạc tử cung và 

phôi nang. Năm 2001, gen LIF của lợn lần đầu tiên đƣợc nhân bản. Toàn bộ 

chiều dài của gen LIF là 17.974 bp, gồm 6 exon (NCBI, 2021). Gen LIF của 

lợn nằm trên nhiễm sắc thể số l4 ở vị trí q2.1q2.2 và có vai trò trong việc 

chuẩn bị cho quá trình làm tổ của phôi ở tử cung (Ropka-Malik và cs., 2012) . 

Gen LIF biểu hiện trong tử cung và các thụ thể của nó đƣợc chứng 

minh ở một số loài động vật có vú có tầm quan trọng trong quá trình hình 

thành bào thai. Gen LIF ảnh hƣởng đến phôi thai cấy và phát triển phôi nang 

(Cullinan và cs., 1996). Spötter và cs. (2005) chỉ ra gen LIF là một tiềm năng 

chỉ thị di truyền ảnh hƣởng đến năng suất sinh sản.  
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1.1.2.2. Gen ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng 

* Gen GH  

Gen GH là hormone tăng trƣởng đƣợc sản xuất bởi thùy trƣớc tuyến 

yên, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tăng trƣởng và tham gia điều 

hòa các quá trình chuyển hóa, kích thích tăng trƣởng và khối lƣợng cơ thể, 

đẩy mạnh quá trình tái tạo các mô và sự sống của tế bào. Gen GH có chiều dài 

190 acid amin, đƣợc giải phóng vào hệ tuần hoàn và gây ra sự tiết insulin 

giống nhƣ yếu tố tăng trƣởng (IGF1) trong các mô đích, nó gây ra một loạt 

các tác dụng trao đổi chất vì nó vừa là chất tăng đƣờng huyết vừa là chất phân 

giải mỡ (Polkowska và cs., 2011). Gen GH tham gia trực tiếp vào các quá 

trình trao đổi chất của động vật (Barrera-Saldaña và cs., 2010), tăng trƣởng 

(Hua và cs., 2009). Gen GH của lợn nằm trên nhiễm sắc thể số 12 ở vị trí 

p1.2p1.5 (Yerle và cs., 1993). Ở các loài động vật có vú, gen GH có kích 

thƣớc 2-3 kb, gồm 5 exon và 4 intron.  

Nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa gen GH với các tính trạng tăng 

trƣởng đã đƣợc tiến hành. Nghiên cứu về đa hình DraI và TaqI trên gen GH, 

Nielsen và Larsen (1991) cho thấy sự sai khác trong gen GH ảnh hƣởng trực 

tiếp đến sự biểu hiện của các protein liên quan đến sinh trƣởng. Knorr và cs. 

(1997) nghiên cứu đa hình ApaI và HinpI trên gen GH đã báo cáo mối liên kết 

giữa các kiểu gen với các tính trạng về mỡ (DML, khối lƣợng mỡ lƣng, tỷ lệ 

nạc mỡ, phần trăm thịt nạc, phần trăm thịt mỡ và DML ở phần hông) trên 

quần thể con lai F2(Meishan x Piétrain). 

* Gen IGF1  

Yếu tố tăng trƣởng IGF-1 là một protein đƣợc mã hóa bởi gen IGF1. 

Cấu trúc của IGF1 và IGF2 có sự tƣơng đồng với insulin cho thấy giữa 

chúng tồn tại sự tƣơng đồng về chức năng. Ngƣợc với insulin, IGF1 đƣợc 

tổng hợp ở nhiều mô, gồm cả cơ và nang (Lahbib và cs., 1995). Các tác 
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dụng sinh học của IGF phát sinh thông qua tƣơng tác với các thụ thể trên 

màng tế bào có ái lực cao với hai IGF này. Gen IGF1 (Somatomedin-C) là 

một protein bao gồm 70 axít amin với khối lƣợng phân tử là 7649U. Trình 

tự acid amin trong IGF1 có tính bảo tồn cao ở các loài động vật có vú và 

động vật không xƣơng sống. Gen IGF1 thúc đẩy tế bào hấp thu acid amin 

và glucose, tăng tổng hợp protein, chất béo và glycogen, kích thích sao 

chép DNA, tăng sinh và biệt hóa tế bào, kích thích tuyến sinh dục tiết 

hormone, thúc đẩy quá trình tiết sữa và phát triển ruột non của động vật 

(Rinderknecht và Humbel, 1978).  

Gen IGF1 là một yếu tố điều hòa quan trọng có tác dụng thúc đẩy sự 

biệt hóa trong quá trình hình thành tế bào cơ, điều chỉnh sự phát triển của 

cơ và xƣơng. IGF1 đƣợc sản xuất trong suốt đời sống động vật và sự sản 

sinh IGF1 cao nhất ở giai đoạn tăng trƣởng. Gen IGF1 ở lợn nằm trên 

nhiễm sắc thể số 5 ở vị trí q23q24 (Winterø và cs., 1994). Các nghiên cứu 

trƣớc đây chỉ ra nồng độ IGF1 trong huyết tƣơng có mối tƣơng quan thuận 

với trọng lƣợng cơ thể, do đó gen IGF1 đƣợc sử dụng nhƣ một gen ứng viên 

kiểm soát các tính trạng sinh trƣởng của lợn. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI VÀ TRONG NƢỚC 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc 

1.2.1.1. Các nghiên cứu về đặc điểm ngoại hình của lợn bản địa 

Nghiên cứu của Dandapat và cs. (2010) mô tả đặc điểm ngoại hình lợn 

Mali ở Ấn Độ, tác giả cho biết lợn cái và lợn đực có khối lƣợng là 66,70 và 

67,30 kg, cao vai 65,40 và 65,80 cm, vòng ngực 120 và 120 cm, vòng bụng 

120 và 120 cm, dài đầu 23,3 và 23,7 cm, dài mặt 20,1 và 23,7 cm, dài tai 8,2 

và 8,5 cm, dài đuôi 22,8 và 22,6 cm. Keonouchanh và cs. (2011) công bố của 

ngoại hình một số giống lợn ở Lào nhƣ sau: lợn Moo Chid có chiều dài thân, 

vòng ngực và cao vai tƣơng ứng là 75- 92 cm, 72-85 cm và 46-54 cm, lợn có 

đôi tai nhỏ, ngắn. Màu lông chủ yếu là đen, lợn Moo Lat có chiều dài cơ thể 
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là 85-100 cm, vòng ngực là 84-102 cm, cao vai 51-70 cm, tai ngắn hƣớng về 

phía trƣớc, chân và mặt có điểm trắng, lợn Moo Nonghad có dài thân 100-105 

cm, vòng ngực 115-130 cm và cao vai 55-76 cm. Cơ thể chủ yếu là màu đen, 

ở vùng bụng có màu hồng, tai có kích thƣớc vừa phải hƣớng về phía trƣớc. 

Nghiên trên lợn Wakmandi của Bangladesh Ritchil và cs. (2014) cho biết đặc 

điểm hình thái của lợn ở giai đoạn 7-12 tháng và 13-18 tháng tuổi tƣơng ứng 

nhƣ sau: chiều dài thân 46,9 và 59,4 cm, chiều dài từ tai đến đuôi 73,3 và 91,3 

cm, chiều dài đầu 22,9 và 26,3 cm, rộng đầu 13,8 và 16,9 cm, dài tai 8,9 và 

9,1 cm, dài đuôi 24 và 28,5 cm. Borkotoky và cs. (2014) nghiên cứu trên lợn 

Naga của Ấn Độ cho biết chiều đo của lợn đực và lợn cái nhƣ sau: cao vai 

42,12 và 46,18 cm, chiều dài chân trƣớc 22,98 và 25,13 cm, chiều cao chân 

sau 25,19 cm và 26,22 cm, chiều dài đuôi 15,36 và 17,08 cm, dài tai 7,90 và 

8,63 cm, lợn cái có 10 vú. Khargharia và cs. (2014) cho biết lợn Megha và lợn 

Doom lúc trƣởng thành có một số chiều đo cơ thể nhƣ sau: chiều dài thân 

58,505 và 74,647 cm, cao vai 45,636 và 58,115 cm, chu vi cổ 52,411 và 

64,705 cm. Kalita và cs. (2018) mô tả đặc điểm ngoại hình lợn địa phƣơng 

Mizoram ở Ấn Độ lúc 2, 6 tháng và 1 năm tuổi, tác giả cho biết lợn cái và lợn 

đực có khối lƣợng là 7,00; 17,28; 64,40 và 7.22; 20.83 và 88,00 kg, cao vai  

29,36; 37,67; 52,80 và 29,94; 44,56; 60,40 cm, vòng ngực 41,53; 57,89; 78,00 

và 43,00; 60,22; 101,80 cm, chiều dài thân là 35,38; 50,67; 71,80 và 40,06; 

52,55; 91,20 cm, dài tai 10,94; 12,89; 17,60và 11,25; 13,22; 19,20cm, dài 

đuôi 10,86; 14,22; 24,00 và 11,13; 15,11; 26,20 cm. Rahman và ca. (2019) 

cho biết lợn Doom của Ấn Độ có chiều dài cơ thể trung bình, cao vai, chu vi 

cổ, chiều dài đầu, chiều rộng đầu, chiều dài tai và chiều dài đuôi là 71,01; 

58,67; 62,25; 22,28; 13,97; 9,81 và 20,22 cm. Theo Govindasamy và cs. 

(2019), lợn đen Mianmar có chiều dài cơ thể trung bình, chiều cao vai, chu vi 

tim và chu vi cổ ở lợn đực tuổi trƣởng thành là 84,86; 61,94; 87,06; 78,27 cm 

và 81,66; 60,15; 83,05; 75,02 cm ở lợn cái tƣơng ứng. 
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1.2.1.2.  Các nghiên cứu về khả năng sinh sản của lợn bản địa 

Theo Dandapat và cs. (2010), lợn Mali ở Ấn Độ có tuổi thành thục ở 

lợn đực (138,3 ngày), lợn cái (117,9 ngày), khoảng cách đẻ 178,5 ngày, tuổi 

đẻ lứa đầu 281,4 ngày. SCSS là 8,6 con, thời gian cai sữa 58,9 ngày, SCCS là 

7,5 con, KLSS/ổ là 4,0 kg, KLCS/ổ 27,4 kg. Nghiên cứu của Keonouchanh và 

cs. (2011) trên lợn Moo Lat ở Lào cho biết: Tuổi động dục lần đầu 189-586 

ngày, khối lƣợng động dục lần đầu 39 kg, SCSSS 7-8 con, thời gian cai sữa 

60-90 ngày, KLCS trung bình 9,5 kg. Lợn Moo Nonghad có tuổi động dục lần 

đầu 150-180 ngày, khối lƣợng động dục 30-40 kg, tuổi đẻ đầu 10-11 tháng, số 

lứa đẻ/nái/năm 1,5-1,8 lứa, SCSSS 7-10 con, thời gian cai sữa 2-3 tháng, đạt 

khối lƣợng trung bình 8 kg. Ritchil và cs. (2014) nghiên cứu trên lợn 

Wakmandi của Bangladesh cho biết tuổi phối giống lần đầu 10,43 tháng, 

SCSS là 6,09 con, thời gian mang thai 3,8 tháng, thời gian cai sữa 1,5 tháng. 

Nghiên cứu của Borkotoky và cs. (2014) trên lợn Naga của Ấn Độ cho biết 

tuổi thành thục của lợn đực 92,33 ngày, tuổi động dục lần đầu của lợn cái hậu 

bị là 248,12 ngày, tuổi đẻ đầu 12,67 tháng, SCSSS là 5,80 con, SCCS là 4,2 

con, KCLĐ là 304,90 ngày. Khargharia và cs. (2014) cho biết lợn Niang 

Megha và lợn Doom có SCSS là 6,080 và 6,250 con/ổ, SCSSS là 5,202 và 

5,025con, KLSS/ổ là 3,172 và 3,475 kg, KLCS/ổ là 30,614 và 30,289 kg, tuổi 

động dục lần đầu 221,173 và 225,600 ngày; tuổi phối chửa đầu 246,440 và 

250,567 ngày; tuổi đẻ đầu 347,813 và 368,000 ngày, KCLĐ là 206,121 và 

213,533 ngày; thời gian mang thai 111,848 và 112,044 ngày. Govindasamy và 

cs. (2019) cho biết lợn đen Mianmar có tuổi động dục lần đầu là 220,32 ngày, 

tuổi phối giống lần đầu là 248,43 ngày, tuổi đẻ đầu là 365,00 ngày, thời gian 

mang thai là 116,57 ngày, KCLĐ là 191,80 ngày, SCSS là 10,76 con, SCCS 

là 8,86 con và KLSS/ổ là 9,57 kg. Rahman và cs. (2020) cho biết lợn Doom ở 

Ấn Độ có tuổi động dục lần đầu là 213,91 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 351,51 
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ngày, thời gian mang thai là 113,51 ngày, số con sơ sinh là 5,55 con/ổ, số con 

cai sữa là 4,56 con/ổ, khối lƣợng sơ sinh là 3,38 kg/ổ, khối lƣợng cai sữa là 

38,75 kg, khối lƣợng sơ sinh/con là 0,62 kg, khối lƣợng cai sữa/con là 8,52 

kg. 

1.2.1.3.  Các nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và thành phần thân thịt  

Anupam Khan và cs. (2010) cho biết lợn Ghungroo giết thịt ở khối 

lƣợng 45,85 kg, có tỷ lệ thịt xẻ 64,39%, tỷ lệ thịt mông 24,18%, DML 2,00 

cm, khối lƣợng giết thịt là 56,05 kg, tỷ lệ móc hàm 64,57%, DML 2,36 cm; 

giết thịt ở 66,27 kg có tỷ lệ móc hàm 68,22%, tỷ lệ thịt mông 20,97% và 

DML 2,45 cm. Keonouchanh và cs. (2011) cho biết lợn Moo Chid của Lào 

con cái có khối lƣợng 21-31 kg (182-197 ngày), lợn đực 18-30 kg (170-200 

ngày), lợn Moo Lat con đực trƣởng thành có khối lƣợng 30-50 kg, con cái 25 

kg. Theo Ritchil và cs. (2014), khối lƣợng lợn bản địa Bangladesh lúc 0-6, 7-

12, 13-18, 19-24 tháng tuổi là 16,5; 35,3; 68,8 và 89,4 kg. Khargharia và cs. 

(2014) nghiên cứu trên lợn địa phƣơng của Ấn Độ cho biết khối lƣợng của lợn 

Megha lúc sơ sinh, cai sữa, 3, 6, 8 và 12 tháng tuổi là 0,520; 5,967; 10,299; 

21,585; 30,633 và 39,350 kg, lợn Doom: 0,556; 5,944; 10,738; 24,241; 

42,925 và 49,879 kg. Công bố của Kadirvel và cs. (2020) cho biết ở Ấn Độ 

khối lƣợng lúc sơ sinh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tháng tuổi của lợn lai 

(Hampshire x Niang Megha) là 0,92; 4,32; 8,38; 12,18; 17,63; 23,70; 30,30; 

40,75; 51,40; 59,80 và 67,35 kg, lợn lai (Hampshire x Niang Megha) 0,88; 

4,16; 8,20; 11,34; 16,48; 21,53; 27,35; 37,31; 48,93; 55,80 và 63,17 kg, lợn 

Niang Megha 0,63; 3,10; 5,37; 8,84; 12,23; 16,45; 21,71; 27,81; 34,74; 39,06; 

43,77 kg. Lợn (Tamworth×Jharkhand desi), lợn lai (Hampshire x Niang 

Megha) và lợn Niang Megha có tỷ lệ thịt xẻ (73,03; 72,12 và 68,4%), tỷ lệ 

nạc (52,56; 55,50 và 57,20%), chiều dài thân thịt (60,67; 58,49 và 48,24 cm), 

DML (3,23; 2,71 và 2,22 cm), diện tích cơ thăn (27,29; 25,33 và 19,24 cm
2
). 
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1.2.1.4. Các nghiên cứu  về gen OVGP1 trên lợn 

Niu và cs. (2006) nghiên cứu trên 7 giống lợn MS, Qingping, 

Tongcheng, Erhualian, Line DIV, Large White và Duroc cho biết lợn 

Qingping có tần số kiểu gen AA, AB, BB tƣơng ứng là 0,61; 0,32 và 0,08; 

ảnh hƣởng của gen OVGP1 đến khả năng sinh sản trên lợn Qingping nhƣ 

sau: lợn nái mang kiểu gen AB có SCSS, SCSSS cao nhất là 11,450 con và 

11,024 con, thấp nhất là kiểu gen BB là 10,143 và 8,982 con, đồng thời Niu 

và cs. (2006) phân tích trình tự intron 9 của gen OVGP1 ở lợn. So sánh trình 

tự của giống lợn MS và LW cho thấy đột biến thay thế A/T ở vị trí 943 bằng 

cách sử dụng phƣơng pháp PCR-EcoRI-RFLP. Kết quả phân tích đa hình cho 

thấy kiểu gen BB có số lƣợng thấp hơn kiểu gen AA và AB. Lợn LW x 

Meishan cho đời con F2 có khối lƣợng hai buồng trứng của kiểu gen BB thấp 

hơn so với kiểu gen AB và AA. Phân tích dữ liệu cho thấy vị trí đột biến ảnh 

hƣởng đến hai tính trạng này chủ yếu là do tác động cộng gộp. Nghiên cứu 

này đã chỉ ra tính đa hình có liên quan đến lợn SCSSS và khối lƣợng buồng 

trứng. 

1.2.1.5. Các nghiên cứu  về gen LIF trên lợn  

Mucha và cs. (2013) nghiên cứu xác định mối liên quan giữa các đột 

biến gen EGF, AREG, LIF và các đặc điểm sinh sản ở lợn Large White và 

Landrace ở Ba Lan. Đa hình trong gen AREG và LIF (C4950G) đƣợc phát 

hiện bằng phƣơng pháp PCR-RFLP, với các enzyme giới hạn StyI và 

DraIII tƣơng ứng trong gen EGF bằng phƣơng pháp PCR, trong khi 

C6988T trong gen LIF bằng phƣơng pháp PCR-SSCP cho biết ở locus 

LIF1, lợn nái có kiểu gen AA có SCSSS cao hơn (P<0,01) so với kiểu gen 

BB, và ở LIF3 lợn nái BB có SCSSS cao hơn so với kiểu gen AA và AB 

(P<0,01 và P<0,05). 

Napierała và cs. (2014) xác định mối quan hệ giữa các biến dị của gen 

LIF với năng suất sinh sản ở lợn Landrace x Ba Lan (Polish White sows) 

bằng phƣơng pháp PCR-RFLP và enzyme DraIII. Kết quả cho thấy sự hiện 
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diện của 2 alen (T và C với tần số 0,64 và 0,36), 3 kiểu gen (TT, CT và CC có 

tần số tƣơng ứng 0,44; 0,41 và 0,15). Phân tích mối quan hệ giữa kiểu gen với 

các tính trạng sinh sản đƣợc chọn cho thấy lợn nái có kiểu gen TT và TC có 

SCSSS ở lứa 1 cao hơn kiểu gen CC. 

Leonova và cs. (2015) sử dụng phƣơng pháp PCR-RFLP xác định tần 

số alen và kiểu gen của LIF ở lợn Landrace, Large White và Duroc và sự ảnh 

hƣởng đến năng suất. Ở tất cả các giống nghiên cứu có cả 3 kiểu gen AA, AB, 

BB. Kết quả cho thấy gen LIF thúc đẩy sinh sản và kiểu gen AA tác động tích 

cực trong việc cải thiện khả năng sinh sản của lợn nái. Kiểu gen AA có tổng 

số lứa đẻ và số con sơ sinh sống lần lƣợt là 1,4 và 1,3 (Landrace), 1,3 và 0,9 

(Large White) và 2,0 và 3,3 (Duroc).  

Ding và cs. (2020) nghiên cứu ảnh hƣởng của gen LIF trên các giống lợn 

Anqing Six-end-white (AQ), Wei (W), Wannan Black (WNB) và Large White 

(LW) cho biết: gen LIF là một gen quan trọng liên quan đến khả năng sinh sản ở 

lợn, các locus g.6646C>T và g.6988C>T của gen LIF có thể là công cụ tiềm 

năng để chọn lọc có sự hỗ trợ của marker nhằm cải thiện khả năng sinh sản trong 

chăn nuôi lợn. 

1.2.1.6. Các nghiên cứu về gen GH trên lợn  

 Chengyi và cs. (2003) đã phân tích đa hình gen (pGH) dựa trên phƣơng 

pháp đa hình chiều dài đoạn giới hạn chuỗi polymerase (PCR-RFLP) cho lợn 

(Duroc, Landrace và Piétrain) và lợn (Meishan và Jiangquhai). Mauricio và 

cs. (2005) sử dụng enzyme giới hạn phân tích đa hình các gen GH của lợn 

Landrace cho thấy đa hình gen GH liên quan với DML và tăng khối 

lƣợng/ngày. Nghiên cứu của Franco và cs. (2005) trên giống lợn Landrace kết 

quả cho thấy đa hình gen GH có liên quan đến DML (P=0,0019), tăng khối 

lƣợng/ngày (P=0,0001). Ologbose và cs. (2020) chọn ngẫu nhiên 60 con từ 6 

kiểu gen khác nhau (Lợn địa phƣơng x lợn địa phƣơng, Landrace x Landrace, 

Large White x Large White, lợn địa phƣơng x Landrace, lợn địa phƣơng x 

https://www.researchgate.net/profile/Chengyi-Song-2
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Large White, Large White x Landrace) để phân tích SNP. Kết quả cho thấy 

kiểu gen GA tăng khối lƣợng cao hơn kiểu gen GG ở khối lƣợng sơ sinh, khối 

lƣợng cai sữa và khối lƣợng 16 tuần tuổi. Kiểu gen GA có mối tƣơng quan 

chặt chẽ với khối lƣợng cơ thể hơn kiểu gen GG. Nghiên cứu của 

Tolenkhomba và cs. (2021) gen GH trên giống lợn Zovawk của Ấn Độ tác giả 

cho biết tần số kiểu gen tần số kiểu gen AA, AB và BB là 0,45; 0,30 và 0,25. 

Tần số alen A là 0,6; tần số alen B là 0,4. Tác giả cho thấy lợn mang kiểu gen 

BB có khối lƣợng đến 8 tuần tuổi cao nhất (4,34 kg) sau đó là lợn mang kiểu 

gen AA (4,30 kg) và thấp nhất là kiểu gen AB (4,23 kg). 

1.2.1.7. Các nghiên cứu về gen IGF1 trên lợn  

Hao và cs. (2011) phân tích các đa hình ở exon 3 và exon 4 của gen 

IGF1 trên các giống lợn MiniBanna, Tây Tạng, Junmu và Yorkshire bằng 

phƣơng pháp PCR-SSCP. Kết quả cho thấy có 3 kiểu gen ở exon 3 và 6 kiểu 

gen ở exon 4, trong đó có một SNP (G201A) trên exon 3 và hai SNP (A440G 

và T455C) trên exon 4. Phân tích thống kê cho thấy alen A là trội ở locus 

G201A (PIC=0,20-0,34) và alen AT là trội ở locus A440G và T455C 

(PIC=0,30-0,60).  

Yue và cs. (2014) tiến hành phân tích đa hình ở exon 3 của gen IGF1 ở 

128 cá thể lợn Tây Tạng (Tibetan miniature pig) bằng phƣơng pháp PCR-

SSCP cho thấy có một SNP (T40C). Phân tích liên kết cho thấy đột biến gen 

IGF1 có ảnh hƣởng đến khối lƣợng, chiều dài cơ thể và vòng ngực của lợn ở 

giai đoạn 6-8 tháng tuổi. Ngoài ra, đột biến gen IGF1 có ảnh hƣởng đến khối 

lƣợng cơ thể lợn ở giai đoạn 9-11 tháng tuổi (P<0,05). Các cá thể lợn có kiểu 

gen TT tăng trƣởng nhanh hơn kiểu gen TC và TC.  

Niu và cs. (2013) đã xác định SNP của gen IGF1 ở 5 giống lợn 

(Berkshire, Duroc, Landrace, Yorkshire và lợn bản địa Hàn Quốc) cho thấy 

alen G của SNP (c.G189A) có liên quan đến khối lƣợng cơ thể và chiếm ƣu 



 

 

 

25 

thế ở các giống lợn phƣơng Tây, trong khi đó lợn bản địa Hàn Quốc có tần số 

alen A cao nhất. Bốn haplotype (GA, GG, AG, AA) đã đƣợc phát hiện, trong 

đó GA là phổ biến nhất.  

Tian và cs. (2014) phân tích SNP ở các gen có liên quan đến sinh 

trƣởng nhƣ gen GH, GHR (thụ thể GH) và IGF1 trên 100 cá thể lợn Tây 

Tạng, 108 cá thể lợn Bama và 50 cá thể lợn Large White. Phân tích mối tƣơng 

quan giữa SNP và 5 tính trạng tăng trƣởng (khối lƣợng cơ thể, chiều dài cơ 

thể, chiều cao đến vai, chu vi ngực và chu vi bụng) cho thấy có 3 SNP ở lợn 

Tây Tạng và 4 SNP ở lợn Bama. Các SNP ở gen GH ảnh hƣởng đến chiều dài 

cơ thể và chu vi ngực ở lợn Bama, tác động đến 5 tính trạng sinh trƣởng ở lợn 

Tây Tạng. Một SNP ở gen GHR ảnh hƣởng đến tất cả các tính trạng tăng 

trƣởng của lợn Bama. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc 

1.2.2.1. Các nghiên cứu về đặc điểm ngoại hình của lợn bản địa Việt Nam 

Các giống lợn bản địa của Việt Nam hiện nay phần lớn đƣợc phát hiện 

và đặt tên dựa vào đặc điểm ngoại hình và vùng phân bố của chúng. Hiện nay, 

đã có một số công trình nghiên cứu về đặc điểm ngoại hình của các giống lợn 

bản địa đã đƣợc công bố cụ thể nhƣ sau: 

Phạm Hải Ninh (2015) cho biết lợn Hạ Lang có lông và da bụng màu 

trắng, 4 chân trắng, giữa trán nhiều con cũng có điểm màu trắng nhƣng hình 

nêm cối không rõ, có dải yên ngựa màu trắng vắt qua vai, đầu to vừa phải, 

mõm ngắn tròn, mặt nhăn và to, tai to, hơi rủ cúp xuống, lƣng võng, bụng to 

nhƣng không chạm đất, chân to, ngắn và chắc khoẻ, lợn cái thƣờng có từ 10 

đến 12 vú. 

Nguyễn Hữu Tỉnh (2016) khi nghiên cứu trên lợn Cỏ-Bình Thuận cho 

biết lợn có màu lông đen tuyền, một số có đốm trắng ở trán, cẳng chân và 

móng chân, bụng xệ, da mỏng, lông thƣa, lƣng võng vừa phải, cổ ngắn, mặt 

và mõm hơi dài. 
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Theo Phạm Công Thiếu (2017), lợn Hƣơng có lông và da trắng, ngoại 

trừ đen ở phần đầu và mông, giữa lông đen và trắng có vết mờ đen gần giống 

nhƣ giống lợn Móng Cái, có một vệt trắng chạy dài từ trán xuống mõm. Đầu 

to vừa phải, tai nhỏ và dựng. Bụng thon gọn, chân to cao và chắc khoẻ. Lƣng 

tƣơng đối thẳng. Mặt thẳng mõm dài không nhăn, lợn cái thƣờng có 12 vú 

thông dụng nhất là 10 vú. 

Phạm Đức Hồng và cs. (2017) cho biết lợn Táp Ná có 2 nhóm màu lông 

chính là đen toàn thân và đen nhƣng có 6 điểm trắng ở giữa trán, cẳng chân và 

đuôi. Thân hình thanh săn, lông và da đen, mặt thẳng, mõm dài và nhọn, đầu 

to vừa phải, đuôi dài và nhỏ, tai hơi rủ cúp xuống, bụng to nhƣng không võng 

và sệ, chân to, cao và chắc khoẻ. 

Phạm Hải Ninh và cs. (2019) cho biết, khi nghiên cứu 40 lợn Mƣờng 

Tè cho thấy: 78,33% có màu lông đen tuyền và 21,67% có đốm trắng ở trán, 

cẳng chân và móng chân nhƣng các đốm trắng này rất nhỏ so với bề mặt của 

cơ thể. Đầu to, rộng, mặt hơi gãy, trán dô và thƣờng có khoáy ở trán, mõm 

hơi dài, tai vừa phải và hơi chúc về phía trƣớc. Vai, lƣng dài rộng, phẳng hoặc 

hơi võng xuống. Phần hông rộng và phẳng, mông rộng và chiều cao mông 

thƣờng cao hơn vai. Bụng to, dài nhƣng không sệ. Chân cao, thẳng, vòng ống 

thô. 

Các nghiên cứu về đặc điểm ngoại hình của lợn Hung 

Lợn Hung nuôi tại huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang có 2 loại hình 

chủ yếu: màu lông hung đỏ toàn thân và màu lông hung đỏ ánh bạc, toàn thân 

hoặc có đốm trắng ở 4 chân, mình ngắn, chân cao vừa phải, lƣng thẳng bụng 

không chạm đất, số vú 10-12 vú, khối lƣợng cơ thể 120-150 kg, cá biệt có cá 

thể đạt 180 kg (Nguyễn Văn Đức, 2012; Nguyễn Văn Mão, 2013; Hoàng 

Thanh Hải, 2015 và Đặng Hoàng Biên, 2016a). 
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Các nghiên cứu về đặc điểm ngoại hình trên lợn Mẹo 

Lợn Mẹo có lông da màu đen, da dày, lông dài (khoảng 5-8 cm) và 

cứng. Thƣờng có 6 điểm trắng ở 4 chân, trán và đuôi. Đầu to, rộng, mặt hơi 

gãy, trán dô và thƣờng có khoáy trán, mõm hơi dài, tai vừa phải và hơi chúc 

về phía trƣớc. Vai rộng, lƣng dài rộng, phẳng hoặc hơi vồng lên. Phần hông 

rộng và phẳng, mông rộng và chiều cao mông thƣờng cao hơn vai. Bụng lợn 

to, dài nhƣng không sệ. Chân lợn cao, thẳng, vòng ống thô, đi đứng trên hai 

ngón trƣớc. Lợn đực trƣởng thành có khối lƣợng lớn hơn lợn cái, phần bụng 

nhỏ và thon hơn con cái trƣởng thành. Khối lƣợng lợn trƣởng thành của lợn 

đực và lợn cái là 140 kg và 130 kg. Cơ thể to và dài, chiều cao đạt tới 47-

50cm với cả hai giới tính (Nguyễn Văn Đức, 2012; Phạm Văn Sơn, 2015; 

Đặng Hoàng Biên, 2016a; Nguyễn Văn Trung, 2018; Đoàn Văn Soạn và 

Phạm Sỹ Tiệp, 2018). 

1.2.2.2. Các nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn bản địa Việt Nam 

Nguyễn Hữu Tỉnh (2016) cho biết lợn Cỏ có tuổi động dục lần đầu là 

147,9 ngày, khối lƣợng động dục lần đầu 15,5 kg; tuổi phối giống lần đầu 

185,9 ngày; khối lƣợng lúc phối giống lần đầu 19,2 kg. Khả năng sinh sản từ 

lứa 1 đến lứa 5 với SCSSS (5,7-7,2 con), KLSS (0,59-0,71 kg/con), SCCS 

(5,3-6,9 con), KLCS (3,03-3,45 kg/con). Phạm Công Thiếu (2017) cho biết 

lợn Hƣơng là giống thành thục sớm, lợn đực 90-100 ngày, lợn cái 4-5 tháng, 

thời gian động dục trở lại sau cai sữa 14 ngày, tuổi đẻ lần đầu trung bình 

12,53 tháng, SCSS là 8,54 con, SCSSS là 7,81 con, SCCS là 7,05 con, KCLĐ 

(210-215 ngày). KLSS (0,3-0,4 kg/con), KLCS 60 ngày là 5,53 kg/con. Phạm 

Đức Hồng và cs. (2017) nghiên cứu trên đàn lợn Táp Ná hạt nhân qua 4 thế hệ 

có tuổi động dục lần đầu (113,20-116,30 ngày), tuổi phối giống lần đầu 

(191,73-199,61 ngày), tuổi đẻ lứa đầu (313,96-319,20 ngày), khối lƣợng lợn 

nái phối giống lần đầu (40,16-41,75 kg/con), thời gian động dục sau cai sữa 



 

 

 

28 

(8,43-11,43 ngày), SCSSS (7,27-7,63 con) với KLSS (4,49-0,51 kg/con), 

SCCS (6,78-7,11 con), KLCS (6,65-6,90 kg/con), số lứa đẻ (1,94-1,97  

lứa/nái/năm). Phạm Hải Ninh và cs. (2019) cho biết, lợn Mƣờng Tè có tuổi 

động dục lần đầu 175,28 ngày, tuổi phối giống lần đầu là 219,38 ngày đạt 

khối lƣợng 41,83 kg, tuổi đẻ đầu là 338,63 ngày. SCSSS là 8,22 con, 

KLSS/con là 0,46 kg, SCCS là 7,47 con, KLCS/con 5,38 kg. Đào Thị Bình 

An và cs. (2019) thông báo lợn Lũng Pù, lợn Vân Pa và lợn Sóc có tuổi động 

dục lần đầu 197,46; 241,02 và 220,52 ngày, khối lƣợng động dục lần đầu 

27,41; 17,10 và 21,12 kg, tuổi phối giống lần đầu 249,43; 273,51 và 242,32 

ngày, tuổi đẻ đầu 363,39; 387,51 và 356,10 ngày, SCSS là 7,11; 7,57 và 6,50 

con/ổ, SCSSS là 6,93; 7,22 và 6,34 con/ổ, SCCS là 5,93; 6,05 và 5,24 con/ổ, 

số lứa đẻ/nái/năm 1,66; 1,74 và 1,70 lứa. Nghiên cứu của Ngô Thị Kim Cúc 

và cs. (2020c) trên lợn Cỏ qua 3 thế hệ cho thấy tuổi động dục lần đầu 

(213,24-221,64 ngày), tuổi phối giống lần đầu (241,28-258,16 ngày), tuổi đẻ 

lứa đầu (355,65-372,85 ngày), SCSS (7,33-8,13 con), SCSSS (7,08-7,68 con), 

SCCS (6,13-7,19 con). Nguyễn Hoàng Thịnh và cs. (2021) cho biết lợn cái 

Rừng có tuổi động dục lần đầu là 180,75 ngày, tuổi phối giống lần đầu là 

211,00 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 324,63 ngày, số con sơ sinh/ổ là 8,16 con, số 

con sơ sinh sống/ổ là 7,26 con, số con cai sữa/ổ là 6,43 con, khối lƣợng sơ 

sinh/con 0,49 kg, khối lƣợng cai sữa/con là 4,57 kg. 

Các nghiên cứu về năng suất sinh sản của với lợn Hung 

Nguyễn Văn Đức (2012) cho biết lợn Hung có tuổi phối giống lần đầu 

260 ngày, tuổi đẻ đầu 380 ngày, SCSSS và SCCS là 7,4 và 6,5 con, KLSS và 

KLCS là 0,5 và 6 kg/con (60 ngày), lứa đẻ/nái/năm là 1,7 lứa, khối lƣợng xuất 

chuồng 50 kg, tiêu tốn thức ăn 4,3 kg/kg tăng khối lƣợng. Hoàng Thanh Hải 

(2015) cũng cho biết, đàn lợn Hung hạt nhân qua 3 thế hệ có tuổi phối giống 

lần đầu 248,5-271,8 ngày, tuổi đẻ lứa đầu 362,60-386,40 ngày, SCSSS là 
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6,88-7,14 con, SCCS là 6,38-6,73 con, KLCS đạt 5,70-6,12 kg/con, thời gian 

cai sữa từ 59,59-60,31 ngày. Nghiên cứu của Đặng Hoàn Biên (2016a) cho 

thấy, các chỉ tiêu số con và khối lƣợng lợn con/ổ qua các lứa đẻ của lợn 

Hung-Hà Giang biến động theo xu hƣớng quy luật là tăng dần từ lứa 1, đạt 

cao ở lứa 3-5 và giảm dần ở lứa 6-7. 

Các nghiên cứu về năng suất sinh sản của với lợn Mẹo 

Nguyễn Văn Đức (2012) cho biết lợn đực Mẹo thành thục sinh dục lúc 

5 tháng tuổi, phối giống lúc 9 tháng (khối lƣợng đạt 55 kg). Lợn nái đẻ 1 

lứa/năm, SCSSS và SCCS tƣơng ứng là 5-9 và 4-8 con, KLSS/con và 

KLCS/con là 0,5 và 5 kg. Nghiên cứu của Phạm Văn Sơn (2015) cho thấy lợn 

Mẹo có tuổi đẻ lứa đầu là 395 ngày, SCSSS là 6,65 con, SCCS là 6,20 con, tỷ 

lệ nuôi sống từ sơ sinh đến cai sữa là 93,42%, chu kỳ động dục là 22,08 ngày. 

Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết lợn Mẹo đực có tuổi thành thục sinh dục 

lúc 4-5 tháng tuổi. Lợn cái có tuổi động dục lần đầu 231,78 ngày, tuổi phối 

giống lần đầu 251,13 ngày, tuổi đẻ lứa đầu 364,51 ngày, SCSS là 7,21 con, 

SCSSS là 6,92 con, thời gian cai sữa là 45,12 ngày, SCCS 6,57 con, 

KLCS/con là 4,03 kg, số lứa đẻ/nái/năm 2,11 lứa. Nguyễn Văn Trung (2018) 

điều tra lợn Mẹo nuôi trong dân tại 3 huyện Nghĩa Đàn, Tƣơng Dƣơng và Kỳ 

Sơn tỉnh Nghệ An cho biết tuổi động dục lần đầu là 7,53 tháng, tuổi phối 

giống lần đầu 8,65 tháng, SCSS trung bình là 6,54 con/ổ, SCSSS là 6,33 

con/ổ, KLSS/ổ là 3,18 kg, SCCS là 6,27 con, KLCS 24,17 kg, số lứa 

đẻ/nái/năm là 1,97 lứa. 

1.2.2.3. Tình hình nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và thành phần thân 

thịt của một số giống lợn bản địa Việt Nam 

Những năm gần đây, các giống lợn bản địa đƣợc quan tâm nhiều vì 

chúng có sự đa dạng về giống, chất lƣợng thịt thơm ngon, đáp ứng đƣợc xu 

thế của ngƣời tiêu dùng là sử dụng sản phẩm thịt lợn sạch đƣợc chăn nuôi an 

toàn sinh học theo theo hƣớng hữu cơ.  
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Phạm Hải Ninh (2015) cho biết lợn Hạ Lang có khối lƣợng lúc cai sữa, 

3, 4, 5, 6, 7 và 8 tháng là 7,16; 12,95; 21,69; 31,08; 43,17; 52,03 và 60,14 kg, 

tăng khối lƣợng của từng giai đoạn: từ cai sữa-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 và cai 

sữa-8 tháng tuổi là 193,06; 285,63; 312,78; 396,07; 295,56; 270,28 và 288,74 

g/ngày. Tỷ lệ móc hàm 76,60%, tỷ lệ thịt xẻ 69,05%, tỷ lệ nạc 40,64%, tỷ lệ 

mỡ 39,03%. Khi nghiên cứu về lợn Bản-Hòa Bình, Đặng Hoàng Biên (2016a) 

cho biết khối lƣợng lúc 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 tháng tuổi lần lƣợt là 5,22; 7,95; 

11,31; 15,65; 20,68; 26,50 và 31,85 kg. Tăng khối lƣợng ở giai đoạn 2-3, 3-4, 

4-5, 5-6, 6-7, 7-8 và 2-8 tháng tuổi là 90,88; 111,93; 144,68; 167,56; 194,14; 

186,30 và 139,83 (g/ngày), tỷ lệ móc hàm 71,04%, tỷ lệ thịt xẻ 62,94%, tỷ lệ 

nạc 40,31%, tỷ lệ mỡ 23,58%, DML là 26,18 mm. Lợn Lũng Pù có khối 

lƣợng lúc 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 tháng tuổi là 6,95; 12,56; 18,41; 24,61; 31,18; 

37,99 và 44,23 kg. Tăng khối lƣợng ở các giai đoạn 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-

8 và 2-8 tháng tuổi là 186,85; 195,32; 206,43; 219,20; 226,84; 222,59 và 

205,23 g/ngày; tỷ lệ móc hàm 74,28%; tỷ lệ thịt xẻ 62,16%; tỷ lệ nạc 38,80%; 

tỷ lệ mỡ 38,80%; DML 28,74 mm. Nguyễn Hữu Tỉnh (2016) cho biết khi 

tháng tuổi giết thịt tăng dần 5-8 tháng ở lợn Cỏ Bình Thuận, tỷ lệ thịt móc 

hàm đã tăng 71,5-80,8%, tỷ lệ thịt xẻ 60,9-68,8%, tỷ lệ nạc/thịt xẻ 52,1- 

46,7%, tỷ lệ mỡ/thịt xẻ 12,9-25,7%, tỷ lệ xƣơng/thịt xẻ 21,3-13,0%, tỷ lệ 

da/thịt xẻ 13,7-14,6%. Nghiên cứu trên lợn Hƣơng-Cao Bằng, Phạm Công 

Thiếu (2017) cho biết khối lƣợng giết thịt 39,38 kg, tỷ lệ móc hàm 74,06%, tỷ 

lệ thịt xẻ 61,62%, tỷ lệ nạc 36,80%, tỷ lệ mỡ 40,62%. 

Các nghiên cứu về năng suất và thành phần thân thịt đối với lợn Hung 

Nguyễn Văn Mão (2013) cho biết khối lƣợng lợn Hung ở tháng tuổi 2, 

3, 4, 5, 6, 7 và 8 ở lợn đực 5,87; 8,89; 13,76; 19,37; 25,72; 32,99 và 40,73 kg, 

lợn cái 5,57; 8,41; 12,97; 18,29; 24,44; 31,22 và 38,67 kg, khả năng sinh 

trƣởng ở 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 tháng tuổi ở lợn đực là 100,56; 162,22; 
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187,22; 211,56; 240,34; 255,30 và 192,87 g/con/ngày, tƣơng ứng ở lợn cái là 

94,78; 151,89; 177,45; 204,89; 226,00; 248,22 và 183,87 g/con/ngày, tỷ lệ 

móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt nạc và tỷ lệ mỡ ở lợn đực là 71,98; 59,45; 

37,90 và 39,93%, lợn cái 75,66; 62,40; 37,84 và 39,5% tƣơng ứng. 

Nghiên cứu của Hoàng Thanh Hải (2015) cho biết khối lƣợng lợn Hung 

từ cai sữa, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 tháng ở huyện Bắc Mê-Hà Giang là 5,53; 9,00; 

15,18; 22,08; 29,69; 35,91 và 40,91 kg, huyện Hoàng Su Phì-Hà Giang tƣơng 

ứng là 5,83; 9,29; 15,75; 22,96; 31,55; 37,84 và 43,82 kg. Phạm Hải Ninh và 

cs. (2016) cho biết khối lƣợng lợn Hung từ cai sữa-8 tháng tuổi là 5,83; 9,29; 

15,75; 22,96; 31,55; 37,84; 43,82 kg, lợn đực thiến 6,04; 9,52; 15,41; 23,17; 

32,96; 39,08 và 45,99 kg, lợn cái 5,62; 9,06; 16,09; 22,74; 30,14; 36,61 và 

41,64 kg. Tăng khối lƣợng từ sau cai sữa-8 tháng tuổi là 115,25; 215,33; 

240,25; 286,33; 209,92 và 199,08 g/con/ngày. Tỷ lệ thịt xẻ 60,92%, tỷ lệ nạc 

37,84%, tỷ lệ mỡ 39,71%, tỷ lệ xƣơng, da 22,45%. Nghiên cứu của Đặng 

Hoàng Biên (2016a) cho biết khối lƣợng lợn Hung-Hà Giang lúc 2, 3, 4, 5, 6, 

7 tháng tuổi là 6,57; 10,94; 16,22; 22,67; 30,29; 38,91 kg. Khả năng tăng khối 

lƣợng ở giai đoạn 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 và 2-7 tháng tuổi là 145,55; 176,24; 

214,73; 254,02; 287,32 và 212,91 g/con/ngày, tỷ lệ móc hàm 70,04%; tỷ lệ 

thịt xẻ 62,94%, tỷ lệ nạc 40,31%, tỷ lệ mỡ 23,58% và DML 26,18 mm. 

Nghiên cứu của Ngô Thị Kim Cúc (2020a) cho kết quả lợn Hung có khối 

lƣợng 8 tháng tuổi là 40-42 kg, xuất chuồng 50 kg, tiêu tốn thức ăn 4,3 kg thức 

ăn/kg tăng khối lƣợng. 

Các nghiên cứu về năng suất và thành phần thân thịt đối với lợn Mẹo 

Phạm Văn Sơn (2015) cho biết khối lƣợng của lợn Mẹo lúc 8 tháng tuổi 

trung bình là 46,10 kg/con (lợn đực 46,91 kg, lợn cái 45,30 kg), tăng khối 

lƣợng từ sau cai sữa-8 tháng tuổi đạt 220,49g/con/ngày, tỷ lệ móc hàm 

71,33%; tỷ lệ thịt xẻ 63,34% và tỷ lệ nạc 38,05%. Nghiên cứu của Đặng 



 

 

 

32 

Hoàng Biên (2016a) cho biết khối lƣợng lúc 2, 3, 4, 5, 6 và 7 tháng tuổi là 

4,41; 7,33; 13,38; 19,36; 25,79 và 34,98 kg. Tăng khối lƣợng ở 2-3, 3-4, 4-5, 

5-6, 6-7 và 2-7 lần lƣợt là 97,33; 201,73; 199,45; 214,39; 306,24 và 203,98 

g/con/ngày. Khả năng cho thịt của lợn Mẹo nhƣ sau: tỷ lệ móc hàm 70,59%; 

tỷ lệ thịt xẻ 63,09%, tỷ lệ nạc 38,61%, tỷ lệ mỡ 23,49% và DML 27,23 mm. 

Phạm Công Thiếu (2017) cho biết lợn Hƣơng có khối lƣợng 2-8 tháng tuổi là 

5,53; 11,13; 15,10; 21,30; 30,00 và 39,62 kg, khối lƣợng giết thịt 39,38 kg, tỷ 

lệ móc hàm 74,06%, tỷ lệ thịt xẻ 61,62%, tỷ lệ nạc đạt 36,80% và tỷ lệ mỡ là 

40,62%. 

1.2.2.4. Các nghiên cứu về gen liên quan đến năng suất sinh sản và khả năng 

sinh trưởng của lợn 

Ngày nay, việc ứng dụng các chỉ thị phân tử nhằm chọn lọc các giống 

vật nuôi có năng suất và chất lƣợng cao đang đƣợc các nhà khoa học quan 

tâm, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa các kiểu gen và các tính 

trạng kinh tế nhƣ năng suất sinh sản, khả năng sinh trƣởng, chất lƣợng thịt, 

v.v. 

a) Các nghiên cứu về gen liên quan đến tính trạng sinh sản 

Các nghiên cứu về gen đến tính trạng sinh sản tuy đã làm nhƣng chƣa 

nhiều trên các giống lợn nội.  

Trần Xuân Hoàn và cs. (2013a) khi nghiên cứu mối liên kết của đa hình 

một số ứng cử gen với SCSSS của lợn Móng Cái và Yorkshire cho biết, lợn 

nái mang alen B của gen ESR có SCSSS cao hơn lợn mang alen A ở lợn 

Móng cái và Yorkshire. Lợn nái Móng Cái mang kiểu gen RNF4-CC có 

SCSSS/ổ cao hơn so với lợn mang kiểu gen RNF4-TT. Lợn nái Yorkshire 

mang kiểu gen RNF4-CC có SCSSS cao hơn so với lợn mang kiểu gen RNF4-

TT. Đa hình gen Properdin không có mối liên kết với SCSSS/ổ trong cả 2 

giống lợn. 
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Đỗ Đức Lực và cs. (2013) nghiên cứu trên đàn lợn nái Piétrain và 

Duroc phối với đực Piétrain cho biết kiểu gen halothane (CC và CT) của nái 

cũng nhƣ của đực giống không ảnh hƣởng đến các tính trạng sinh sản nhƣ: 

SCSS, CSSSS, SCCS. 

Đặng Hoàng Biên và cs. (2016a) sử dụng phƣơng pháp PCR-RFLP 

nhằm đánh giá ảnh hƣởng của các đa hình trên gen Prolactin Receptor 

(PRLR) đến năng suất sinh sản ở 6 giống lợn bản địa bao gồm lợn Bản, 

Hung, Lửng Phú Thọ, Lũng Pù, Mẹo và lợn Ô Lâm. Kết quả, đa hình PRLR-

AluI có tần số alen A dao động từ 32,5-55,0% và alen B chiếm tỷ lệ khoảng 

45,0-67,5% trong quần thể. Bên cạnh đó, đa hình PRLR-HpaII tồn tại 3 kiểu 

gen AA, AB và BB với tần số xuất hiện của alen A (58,8-76,3%) cao hơn 

alen B (28,8-41,3%) trên tất cả các giống lợn nghiên cứu. 

Nguyễn Thị Vinh (2017) cho biết đa hình gen RNF4 có mối  liên quan  

rõ  rệt với  các  chỉ  tiêu  SCSS/ổ, SCSSS/ổ và KLSS/ổ của lợn nái Landrace 

và đến SCSS và SCSSS của lợn nái Yorkshire. Đa hình gen RBP4 có mối liên 

quan rõ rệt với SCSS, SCSSS và KLSS/ổ ở lợn nái Landrace nhƣng không 

ảnh hƣởng đến lợn nái Yorkshire. Đa hình gen IGF2 không có mối liên quan 

với các chỉ tiêu năng suất sinh sản của cả 2 giống lợn nái Landrace và 

Yorkshire. 

Do Thi Phuong và cs. (2019) cho biết đa hình gen FUT1 và MUC4 

không ảnh hƣởng đến các tính trạng sinh sản của lợn nái Landrace và 

Yorkshire. 

Hoàng Thị Thúy và cs. (2021) cho biết các đa hình MC4R, PIT1, GH 

có mối liên kết chặt với tăng khối lƣợng và DML. Đa hình gen LEP có mối 

liên quan đến tăng khối lƣợng, nhƣng không có mối liên quan đến DML, lợn 

mang kiểu gen GG/GH, kiểu gen AA/MC4R, kiểu gen AA/PIT1 và kiểu gen 

CT/LEP có tăng khối lƣợng cao nhất, lợn mang kiểu gen AA/GH, kiểu gen 

AA/MC4R, kiểu gen AA/PIT1 có DML cao nhất. 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-44854.html
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b) Nghiên cứu về gen liên quan đến tính trạng sinh trưởng và thành phần thân 

thịt 

Các nhà nghiên cứu vẫn không ngừng tìm kiếm các gen tiềm năng ảnh 

hƣởng đến các tính trạng về đến sinh trƣởng để chọn lọc. Vì việc xác định 

kiểu gen hiện nay tƣơng đối nhanh và không quá đắt tiền nhờ vào các kỹ thuật 

đƣợc phát triển trên toàn thế giới. 

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Hậu và cs. (2000) giải trình tự đoạn gen 

hormon sinh trƣởng và đã chỉ ra 2 điểm đột biến C507T và C555A. Tác giả đã 

cho thấy các giống lợn bản địa của Việt Nam có mức đa hình thấp hơn so với 

các giống lợn ngoại.  

Lê Thị Thúy và cs. (2004) cho biết khác biệt về kiểu gen Leptin giữa 

lợn ngoại và lợn nội. Hai giống lợn ngoại (L và Y) đồng nhất 100% về kiểu 

gen GG (tần số alen G là 100%). Lợn Bản đồng nhất 100% về kiểu gen AA 

(tần số alen A là 100%). Lợn Móng Cái có 2 kiểu gen AA và GA với tần số 

kiểu gen AA là 85%, kiểu gen GA là 15% và tần số alen A là 92,5%, alen G 

là 7,5%. Nguyễn Văn Cƣờng (2006) phân tích đa hình các gen GH, MYOG, 

H-FABP, RYR-1, FSH, PRLR của lợn bằng kỹ thuâṭ PCR -RFLP để xác định 

tần suất alen ở các giống lợn khác nhau. Khi phân tích đa dạng di truyền bằng 

kỹ thuật microsatlite cho biết các giống lợn nội có mức độ đa hình cao hơn so 

với các giống lợn ngoại. Đa đa hình gen GH có mối liên quan với tăng khối 

lƣợng, nhƣng đa hình gen MYOG không có mối liên quan với tăng khối lƣợng 

của lơṇ MC. Kết quả này cho thấy triển vọng có mối liên quan của chỉ thị 

phân tử với tốc độ tăng khối lƣợng của lợn. Nguyễn Văn Nơi và cs. (2010) 

cho biết lợn đực rừng Thái Lan, con lai giữa đực rừng Thái Lan và nái địa 

phƣơng Pác Nặm mang gen Mc4R dạng đồng hợp tử GG với tỷ lệ 100%, lợn 

đực rừng Thái Lan và con lai giữa lợn đực rừng Thái Lan và lợn nái địa 

phƣơng Pác Nặm mang gen GHRH ở cả 3 dạng AA, AB và BB với tỷ lệ 
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tƣơng ứng là 18,75%, 52,25% và 25%. Tần số alen A và B tƣơng ứng là 0,47 

và 0,53. Đỗ Đức Lực và cs. (2011) nghiên cứu ảnh hƣởng của kiểu gen đến 

sinh trƣởng của 174 lợn 60 ngày tuổi; 96 lợn 5,5 tháng tuổi; độ DML, độ dày 

cơ thăn và tỷ lệ nạc ƣớc tính trên 117 lợn; tăng khối lƣợng trung bình/ngày 

của 89 con. Các kết quả cho thấy, việc ghép đôi giao phối ảnh hƣởng tới tần 

số kiểu gen đời sau. Ở công thức ghép đôi giao phối ♂CC×♀CT, tần số kiểu 

gen có chứa allen T đời sau đã giảm xuống. Ở hai công thức còn lại 

(♂CC×♀CC và ♂CT×♀CC), tần số kiểu gen đời sau xuất hiện phù hợp với 

tần số lý thuyết. Kiểu gen Halothan (CC và CT) không ảnh hƣởng đến các chỉ 

tiêu khối lƣợng ở 2,0 và 5,5 tháng tuổi, tăng khối lƣợng, DML, độ dày cơ thăn 

và tỷ lệ nạc. Trần Xuân Hoàn và cs. (2013b) nghiên cứu đa hình gen MC4R 

với tỷ lệ nạc của lợn MC và Y tác giả cho biết tỷ lệ nạc của lợn Y mang kiểu 

gen MC4R-AG cao hơn (P<0,05) so với lợn mang kiểu gen MC4R-AA trong 

cả 2 thế hệ. Còn đối với lợn MC không có sự sai khác (P>0,05) về tỷ lệ nạc 

giữa lợn mang kiểu gen MC4R-AG và MC4R-GG. Ma Thị Trang và cs. 

(2015) cho biết kiểu gien dị hợp tử D1D2 có khả năng sinh trƣởng cao hơn 

kiểu gien đồng hợp D1D1 và D2D2 ở lợn rừng lai cũng nhƣ D1D1 ở lợn 

Yorkshire. Đặng Hoàng Biên (2016a) nghiên cứu trên lợn Hung cho biết ở đa 

hình ESR-PvuII, kiểu gen AB chiếm 35%, BB chiếm 65%, alen A chiếm 

82,5%, alen B chiếm 17,5%. Tác giả cũng cho biết nghiên cứu hiện tại cũng 

tìm thấy ảnh hƣởng của đa hình này đến SCCS ở lợn Hung tính trung bình từ 

lứa 1 đến lứa 7. Đa hình ESR-AvaI: kiểu gen AA chiếm 60%, AB chiếm 25%, 

BB chiếm 15%, alen A chiếm 72,5%, alen B 27,5%. Đa hình PRLR-AluI: tần 

số alen A là 45%, alen B là 55%. Kiểu gen AA chiếm 25%, AB là 40%, BB là 

35%. Đa hình PRLR-HpaII có tần số alen A chiếm 76,5%; alen B là 23,75%, 

kiểu gen AA là 57,5%, kiểu gen AB là 37,5%, kiểu gen BB là 5%. Nghiên 

cứu trên lợn Mẹo, Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết đa hình ESR-PvuII: 

kiểu gen AB chiếm 40%, BB chiếm 60%, alen A là 20%, alen B là 80%; đa 
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hình ESR-AvaI: kiểu gen AA chiếm 40%, AB là 37,5%, BB là 22,5%, alen A 

là 58,75%, alen B là 41,25%; đa hình PRLR-AluI: kiểu gen AA chiếm 40%, 

AB là 30%, BB là 30%, tần số alen A (55%) và tần số alen B (45%); đa hình 

PRLR-HpaII: tần số alen A chiếm 68,75%; tần số alen B là 31,25%, kiểu gen 

AA là 47,5%, kiểu gen AB là 42,5%, kiểu gen BB là 10%. Nguyễn Thị Vinh 

(2017) cho biết đa hình gen RNF4 và RBP4 không có mối liên quan với các 

chỉ tiêu sinh trƣởng và năng suất thịt ở lợn cái hậu bị Landrace và Yorkshire. 

Nhƣ vậy, có thể thấy trong mấy năm gần đây, việc ứng dụng di truyền 

phân tử trong chọn giống đã đạt đƣợc một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, 

điều đáng chú ý là các nghiên cứu này chủ yếu tập trung xác định tính đa hình 

của một số gen ứng viên hoặc đánh giá ảnh hƣởng của một số gen đến năng 

suất sinh trƣởng và một số tính trạng sinh sản. Tính đến thời điểm hiện tại, 

hầu nhƣ chƣa có nghiên cứu nào đề cập đến ảnh hƣởng của đa hình gen 

OVGP1 và LIF liên quan đến năng suất sinh sản và đa hình gen GH và IGF1 

liên quan đến khả năng sinh trƣởng, của lợn lợn Hung và lợn Mẹo. Đây chính 

là lý do đề tài tiến hành đánh giá ảnh hƣởng của đa hình 4 gen này đến các 

tính trạng sản xuất ở 2 giống lợn Hung và lợn Mẹo. 
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Lợn Hung, lợn Mẹo và các mẫu da tai của lợn Hung và lợn Mẹo.  

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

 Trƣớc khi tiến hành triển khai nghiên cứu, khảo sát đánh giá hiện trạng 

chăn nuôi lợn Hung và lợn Mẹo trong các cơ sở, các gia trại để lựa chọn các 

cơ sở đáp ứng đƣợc yêu cầu nghiên cứu.  

Tại các địa điểm chọn các cơ sở khảo sát có truyền thống chăn nuôi lợn 

Hung và lợn Mẹo. Tại các cơ sở đƣợc chọn, tiến hành lựa chọn các cá thể lợn 

cái, đực giống có ngoại hình đặc trƣng cho giống lợn Hung và lợn Mẹo (Dựa 

vào tiêu chuẩn nghiên cứu về lợn Hung và lợn Mẹo cơ sở đã đƣợc nghiên cứu 

và công bố trƣớc đó để chọn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Bản đồ địa điểm triển khai thí nghiệm 
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Lợn Hung 
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Lợn Hung đƣợc nghiên cứu tại xã: Nam Sơn, Nậm Dịch, Bản Péo, Bản 

Nhùng, Thông Nguyên, Tân Tiến, Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang.  

Lợn Mẹo đƣợc nghiên cứu xã Tây Sơn, Tạ Cà huyện Kỳ Sơn; xã Nghĩa 

Sơn, huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An. 

Phân tích đa hình gen OVGP1, LIF liên quan đến năng suất sinh sản và 

đa hình gen GH, IGF1 liên quan đến khả năng sinh trƣởng tại Phòng thí 

nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật, Viện Chăn nuôi. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ năm 2015 đến năm 2021. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và thành phần thân thịt 

của lợn Hung và lợn Mẹo 

2.2.1.1. Đặc điểm ngoại hình của lợn Hung và lợn Mẹo 

 Đặc điểm màu sắc lông, da. 

Đặc điểm hình thái cơ thể.  

Số lƣợng vú. 

Kích thƣớc một số chiều đo.  

2.2.1.2. Đánh giá khả năng sản xuất và thành phần thân thịt của lợn Hung 

và lợn Mẹo 

Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn cái hậu bị Hung và Mẹo. 

Năng suất sinh sản của lợn Hung và lợn Mẹo. 

Khả năng sinh trƣởng của lợn Hung và lợn Mẹo. 

Thành phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo. 
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2.2.2. Đa hình gen và sự liên kết giữa đa hình gen với năng suất sinh sản và 

sinh trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo 

2.2.2.1. Đa hình gen OVGP1, LIF, GH và IGF1 trên lợn Hung và lợn Mẹo. 

2.2.2.2. Mối liên kết giữa các kiểu gen OVGP1 và LIF với năng suất sinh 

sản của lợn Hung và lợn Mẹo. 

2.2.2.3. Mối liên kết giữa các kiểu gen GH và IGF1 với khả năng sinh 

trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Đặc điểm ngoại hình, đánh giá khả năng sản xuất và thành phần 

thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo.  

2.3.1.1. Xác định đặc điểm ngoại hình của lợn Hung và lợn Mẹo  

Đặc điểm ngoại hình đƣợc nghiên cứu và xác định trên đàn con của lợn 

Hung và lợn Mẹo thuần đƣợc theo dõi khả năng sinh sản để đánh giá đặc 

điểm ngoại hình lúc 12 tháng tuổi trở đi. 

Xây dựng biểu mẫu theo dõi cá thể: ngoại hình, màu sắc lông, da, đặc 

điểm hình thái, kích thƣớc các chiều đo.  

* Các chỉ tiêu ngoại hình, hình thái, màu sắc lông, da, vị trí đốm, loang trắng 

trên cơ thể, hình thái:  

- Các chỉ tiêu theo dõi:  

 Hình thái đƣợc chia thành: Hình thái lông: thẳng, xoăn, xù.  

Mật độ lông: Dày, trung bình và thƣa.  

Hình thái mặt: Mặt thẳng và mặt gãy.  

Hình thái mõm: Mõm dài, mõm trung bình, mõm ngắn.  

Hình thái tai: Tai ngang, tai vểnh.  

Hình thái bụng: Bụng thon, bụng xệ.  

Hình thái lƣng: Lƣng thẳng, lƣng vồng và lƣng võng.  

Kiểu đi đƣợc chia thành: Đi móng và đi bàn. 

- Phương pháp theo dõi  
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Quan sát hai phía trái và phải, đứng và ngồi, đi vòng quanh và cách con 

vật từ 1,5 đến 5,0 m. Xác định màu sắc da lông, các vị trí đốm trắng phân bố 

trên cơ thể, số liệu này đƣợc thống nhất từ ít nhất 2 cán bộ nghiên cứu.  

* Số lượng vú:  

Đánh giá bằng phƣơng pháp đếm trực tiếp trên từng cá thể lợn nái. 

* Các chiều đo:  

 Để lợn đứng yên ở tƣ thế thoải mái, sử dụng thƣớc gậy và thƣớc dây và 

thƣớc gậy, đo trực tiếp các chiều (cm), tham khảo phƣơng pháp của (Ritchil 

và cs., 2014).     

Chiều dài lƣng: Đo từ khớp vai đến u ngồi (cm). 

Chiều dài thân: Đo từ gốc tai đến gốc đuôi (cm). 

Chiều cao vai: Đo theo chiều thẳng đứng từ mặt đất đến khớp vai (cm). 

Chiều cao lƣng: Đo theo chiều thẳng đứng giữa mặt đất và vùng lƣng (cm). 

Chiều dài đầu: Đo từ mặt mõm, gƣơng mũi đến đỉnh xƣơng chẩm (cm). 

Chiều rộng đầu: Đo khoảng cách giữa hai xƣơng mắt (cm). 

Dài tai là khoảng cách giữa đỉnh chóp tai và gốc tai (cm). 

Dài đuôi đƣợc đo từ gốc đuôi đến đỉnh chóp đuôi (cm). 

2.3.1.2. Đánh giá khả năng sinh sản của lợn Hung và lợn Mẹo 

a. Các yếu tố ảnh hưởng theo từng nhóm tính trạng sinh sản và sinh trưởng 

Ảnh hƣởng của khu vực nghiên cứu đƣợc phân theo khu vực: huyện Kỳ 

Sơn và huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (Đối với lợn Mẹo). 

Mùa vụ: Đông-Xuân (từ tháng 10 đến tháng 3) và Hè-Thu (từ tháng 4 

đến tháng 9). 

Giai đoạn: (2015-2018) và (2019-2021). 

Cơ cấu đàn lợn Hung và lợn Mẹo trong nghiên cứu này đƣợc phân theo 

các yếu tố phân tích về khu vực, mùa vụ đẻ, lứa đẻ và giai đoạn đẻ của lợn 

nái. 
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b. Năng suất sinh sản của lợn nái Hung và lợn nái Mẹo 

Theo dõi sinh lý sinh dục: 110 lợn cái Hung và 95 lợn cái Mẹo hậu bị. 

Theo dõi năng suất sinh sản 80 lợn nái Hung (430 ổ đẻ) và 86 lợn nái 

Mẹo (380 ổ đẻ) từ lứa 1 đến lứa ≥6.  

Lợn nái khi phát hiện động dục, cho phối giống trực tiếp với lợn đực 

Hung và lợn đực Mẹo thuần, đảm bảo không cùng huyết thống ít nhất 3 thế 

hệ, để tránh cận huyết. 

Lợn đƣợc chăm sóc và nuôi dƣỡng theo phƣơng thức bán chăn thả, có 

chuồng và khu vƣờn có rào chắn xung quanh, diện tích chuồng từ 1,5 đến 

4m
2
/nái sinh sản hoặc đực giống. Chuồng đƣợc xây đơn giản hoặc dùng mảnh 

gỗ chắn xung quanh, mái lợp bằng fibroximăng hoặc mái lá. 

Theo dõi thí nghiệm trong các cơ sở với điều kiện chăn nuôi tƣơng 

đồng nhau từ lứa đẻ thứ nhất đến lứa đẻ thứ 6 trở đi.  

Chăm sóc nuôi dưỡng lợn thí nghiệm 

Lợn đƣợc ăn khẩu phần dinh dƣỡng nhƣ nhau ở các điểm thí nghiệm. 

Khẩu phần xây dựng dựa trên thức ăn sẵn có tại địa phƣơng (bột sắn, bột ngô, 

cám gạo, bột đỗ tƣơng, rau lang, cây khoai ngứa, thân cây chuối, cỏ vừng, 

thân cây lạc,...) để phối trộn theo: thành phần và giá trị dinh dƣỡng thức ăn 

gia súc-gia cầm Việt Nam (Viện Chăn nuôi, 2001) và áp dụng Tiêu chuẩn 

Việt Nam-TCVN 1547-2007 về tiêu chuẩn, khẩu phần ăn cho lợn nội. Lợn 

đƣợc cho ăn ngày 3 bữa/ngày. 

Rau xanh cho lợn Hung nhƣ rau lang, cây cỏ vừng, cây lạc, rau dền, 

thân cây chuối ... 

Rau xanh cho lợn lợn Mẹo là: rau lang, cây khoai ngứa, thân cây chuối, 

cây cỏ vừng...   
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Bảng 2.1. Công thức phối trộn và giá trị dinh dƣỡng thức ăn cho  

lợn Hung và lợn Mẹo thí nghiệm 

TT Chỉ tiêu 
Lợn con  

2-4 TT 

Lợn choai  

4-8 TT 

Lợn nái 

chửa 

Lợn nái 

nuôi con 

Lợn đực 

giống 

1 Cám gạo loại 2 (kg) 20,0 30,0 31,2 22,0 20,0 

2 Ngô bột tẻ vàng (kg) 25,0 25,0 26,0 30,0 28,0 

3 Bột sắn (kg) 27,7 28,5 21,0 18,8 25,0 

4 Bột đỗ tƣơng rang (kg) 26,0 15,5 20,5 27,7 25,4 

5 Bột khoáng Premix (kg) 1,3 1,0 1,3 1,5 1,6 

6 Tổng cộng ((kg) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Giá trị dinh dưỡng      

1 Protein (%) 15,00 12,00 14,00 16,00 15,00 

2 ME (Kcal/kg) 3000 2800 2800 3000 3000 

3 Lysine (%) 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 

4 Methionine (%) 0,4 0,3 0,35 0,4 0,4 

5 Canxi (%) 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 

6 Phospho (%) 0,4 0,35 0,4 0,5 0,5 

Bảng 2.2. Định mức thức ăn/ngày của lợn Hung và lợn Mẹo thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Lợn con 

2-4 TT 

Lợn choai 

4-8 TT 

Lợn nái 

chửa 

Lợn nái 

nuôi con 

Lợn đực 

giống 

Thức ăn HH (kg) 0,2-0,3 0,5-0,7 0,4-0,6 1,5-2,0 1,0-1,5 

 

- Phƣơng pháp theo dõi thí nghiệm và các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Theo dõi đàn lợn thí nghiệm tại các cơ sở bằng phƣơng pháp đặt sổ 

ghi chép hàng ngày. 

+ Các chỉ tiêu theo dõi đặc điểm sinh lý sinh dục: tuổi động dục lần 

đầu, khối lƣợng động dục lần đầu, tuổi phối giống chửa lần đầu, khối lƣợng 

phối giống chửa lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, khối lƣợng đẻ lứa đầu. 
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+ Các chỉ tiêu theo dõi năng suất sinh sản: Số con sơ sinh/ổ, số con sơ 

sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lƣợng sơ sinh/con, khối lƣợng sơ sinh/ổ, 

khối lƣợng cai sữa/con, khối lƣợng cai sữa/ổ và khoảng cách lứa đẻ. 

2.3.1.3. Đánh giá khả năng sinh trưởng và thành phần thân thịt của lợn 

Hung và lợn Mẹo 

a. Đối với khả năng sinh trưởng 

- Chọn lợn thí nghiệm: 

+ Lợn con đƣợc sinh ra từ đàn sinh sản nghiên cứu (lợn nái Hung và 

lợn nái Mẹo), đƣợc đánh số theo dõi cá thể. 

- Bố trí thí nghiệm: 

+ Lợn con sau khi sinh đƣợc cân khối lƣợng từng cá thể. 

+ Các ổ lợn con đƣợc chọn và đƣợc theo dõi khối lƣợng đến khi lợn đạt 8 

tháng tuổi. 

 - Chăm sóc nuôi dƣỡng lợn thí nghiệm 

* Lợn đƣợc ăn khẩu phần dinh dƣỡng nhƣ nhau ở các điểm thí nghiệm. 

Khẩu phần xây dựng dựa trên thức ăn sẵn có tại địa phƣơng (bột sắn, bột ngô, 

cám gạo, bột đỗ tƣơng, rau lang, cây khoai ngứa, thân cây chuối, cỏ vừng, 

thân cây lạc,...) để phối trộn theo : thành phần và giá trị dinh dƣỡng thức ăn 

gia súc-gia cầm Việt Nam (Viện Chăn nuôi, 2001) và áp dụng Tiêu chuẩn 

Việt Nam-TCVN 1547-2007 về tiêu chuẩn, khẩu phần ăn cho lợn nội. Lợn 

đƣợc cho ăn ngày 3 bữa/ngày. 

- Phƣơng pháp theo dõi và các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Các chỉ tiêu theo dõi: Khối lƣợng sơ sinh, 2, 4, 6 và 8 tháng tuổi bằng 

việc cân khối lƣợng trƣớc lúc ăn bằng cân đồng hồ loại 1, 5 và 50 kg và 150 kg 

nhãn hiệu cân Nhơn Hòa, số liệu đƣợc ghi chép vào sổ theo dõi sau khi cân. 



 

 

 

44 

b. Đối với thành phần thân thịt 

Sau khi kết thúc theo dõi sinh trƣởng ở 8 tháng tuổi, tiến hành mổ khảo 

sát để đánh giá thành phần thân thịt. 

- Chọn lợn mổ khảo sát: Lợn mổ khảo sát đƣợc chọn là các cá thể có 

khối lƣợng trung bình từ đàn lợn khảo sát sinh trƣởng (3 đực + 4 cái) đối với 

lợn Hung và (3 đực + 3 cái) đối với lợn Mẹo. 

- Mổ khảo sát: Mổ theo phƣơng pháp cổ điển, sử dụng nửa trái của lợn 

để phân tách thịt, mỡ, xƣơng, da và cân từng phần theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

(TCVN 3899-1984).  

- Chỉ tiêu theo dõi: Khối lƣợng giết thịt (kg), tỷ lệ móc hàm (%), tỷ lệ 

thịt xẻ (%), tỷ lệ nạc (%), tỷ lệ mỡ (%), tỷ lệ xƣơng (%), tỷ lệ da (%) và dày 

mỡ lƣng (mm). 

2.3.2. Xác định đa hình gen và sự liên kết giữa đa hình gen với năng suất 

sinh sản, sinh trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo 

2.3.2.1. Phương pháp thu mẫu và bảo quản mẫu 

Mẫu sử dụng phân tích: Đối với lợn Hung 78 mẫu mô tai lợn nái và 86 

mẫu mô tai lợn thịt. Đối với lợn Mẹo 76 mẫu mô tai lợn nái và 85 mẫu mô tai 

lợn thịt. 

- Chọn mẫu: Những cá thể đƣợc thu mẫu là những lợn nái Hung và lợn 

nái Mẹo đƣợc theo dõi từ hậu bị đến đẻ lứa 1 đến lứa 6 trở đi, theo phƣơng 

pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. Lợn thịt đƣợc lấy mẫu trong đàn có theo dõi đầy đủ 

khối lƣợng cơ thể từ lúc sơ sinh đến 8 tháng tuổi, các cá thể đƣợc lấy mẫu 

ngẫu nhiên trong quần thể.  

- Thu mẫu mô tai: Sử dụng kìm lấy mẫu chuyên dụng cắt khoảng 0,5 g 

mẫu mô tai, sau đó cho vào ống eppendoft có chứa sẵn 1,5 ml cồn (99%). 
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Mẫu đƣợc vận chuyển về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào 

động vật, Viện Chăn nuôi và bảo quản trong tủ lạnh sâu (-20
o
C) đến khi tiến 

hành tách chiết ADN. 

2.3.2.2. Phương pháp tách chiết ADN 

Trƣớc khi tách chiết ADN, mẫu mô tai của các cá thể lợn đƣợc rửa lại 

bằng dung dịch muối 1X PBS (Phosphate Buffered Saline) từ 3 đến 4 lần. Sau 

đó thực hiện theo quy trình tách chiết ADN của bộ kít Bioneer K-3032 (Hàn 

Quốc). Các bƣớc tiến hành cụ thể nhƣ sau:  

Khoảng 25 mg mẫu mô tai đƣợc cắt nhỏ rồi cho vào ống eppendof 1.5 

ml. Thêm 200 µl đệm TL (Tissue Lysis buffer), 20 µl Proteinase K, mix đều 

bằng vortex, ủ ở 60
o
C trong 3 giờ hoặc qua đêm. Sau đó vortex và thêm 200 

µl đệm GC (Binding buffer), ủ tiếp ở 60
o
C trong 10 phút. Thêm 100 µl 

Isopropanol, trộn đều bằng vortex. Sau đó ly tâm 3.000 vòng trong 1 phút. 

Chuyển toàn bộ phần dịch sang ống cột lọc 2 ml. Ly tâm 8.000 vòng trong 1 

phút. Chuyển cột lọc sang ống 2 ml khác rồi cho thêm 500 µl đệm rửa W1 

(Washing buffer 1), ly tâm 8.000 vòng trong 1 phút. Tiếp tục chuyển cột lọc 

sang ống 2 ml khác rồi cho thêm 500 µl đệm rửa W2 (Washing buffer 2), ly 

tâm 12.000 vòng trong 3 phút. Chuyển cột lọc sang ống 1,5 ml, bổ sung 200-

300 µl đệm EL (Elution buffer) để hòa tan ADN. Để ở nhiệt độ phòng khoảng 

5-10 phút, ly tâm 8.000 vòng trong 1 phút để thu lấy ADN hòa tan. Loại bỏ 

cột lọc và bảo quản ADN trong tủ lạnh sâu -20
o
C. 

2.3.2.3. Phương pháp nghiên cứu đa hình gen OVGP1, LIF, GH và 

IGF1(PCR-RFLP) 

Trình tự mồi: Phản ứng PCR đƣợc thực hiện với tổng thể tích 25 µl với 

các cặp mồi đặc hiệu cho từng gen theo các công bố trƣớc đây. Chi tiết trình 

tự mồi của từng gen đƣợc thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 2.3. Trình tự mồi và enzyme đƣợc sử dụng trong nghiên cứu 

Gen Mồi xuôi (5’-3’) Mồi ngƣợc (5’- 3’) Enzyme 
Alen và kích 

thƣớc (bp) 

GH (Wang và 

cs., 2002) 

TTATCCATTAGCA

CATGCCTGCCA 

CTGGGGAGCTT

ACAACATCCTT 
Apa I 

A (449, 101và 

55), B (316, 133, 

101 và 55) 

IGF1 (Wang và 

cs., 2006) 

AGCTATCTCTACC

GGCATAA 

TCTCGAAGACC

TTGCGGTACT 
Sac  II 

A (379), B (235 

và 144) 

OVGP1 (Niu và 

cs., 2006) 

AGTGGTTCCCTAT

CTGCCT 

ACATCATCCAG

GTCCAAAGT 
EcoR I 

B (176 và 150), 

A (326) 

LIF (Ding và 

cs., 2020) 

ATGTGGATGTGGG

CTACGG 

CACTTGGGTCT

GGTGATGTTCT 
BstU I 

C (216), T (145 

+ 71) 

 

Thành phần phản ứng: Phản ứng PCR đƣợc thực hiện với thành phần 

nhƣ sau: Đệm PCR 10X: 2,5 µl, dNTP (2mM mỗi loại) 2,5 µl, Mg
2+

(25mM) 

2,5 µl, mồi (mồi xuôi và mồi ngƣợc 10 pM mỗi loại) 1µl, enzyme ADN Taq 

(5 UI/µl) polymerase (50 ng/ml) 0,3 µl, ADN (50 ng/ml) 2,0 µl, H2O vô trùng  

thêm vào sao cho tổng thể tích cuối cùng là 25 µl. 

Chu trình nhiệt: Phản ứng PCR đƣợc thực hiện theo chu trình nhiệt cơ 

bản (nhiệt độ gắn mồi sẽ thay đổi tùy theo từng gen): Giai đoạn biến tính ở 

95
o
C trong 5 phút, tiếp theo 35 chu kỳ với: 94

o
C trong 45 giây, 59

o
C (gen 

GH); 53
o
C (gen IGF1); 63

o
C (gen OVGP1); 59

o
C (gen LIF);  trong 50 giây, 

72
0
C trong 50 giây. Giai đoạn kết thúc ở 72

o
C trong 10 phút. 

Cắt enzyme giới hạn (RFLP) và điện di: Sản phẩm của phản ứng PCR 

đƣợc cắt bằng enzyme giới hạn tƣơng ứng (Bảng 2.3) theo hƣớng dẫn của nhà 

sản xuất. Đa hình gen đƣợc kiểm tra thông qua phƣơng pháp điện di trên gel 

agarose với nồng độ 2,0%. 

Xác định mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1, LIF với khả năng sinh 

sản của lợn Hung và lợn Mẹo: Thông qua mô hình phân tích thống kê (mục 

2.4.2.2). 



 

 

 

47 

Xác định mối liên kết giữa đa hình gen GH, IGF1 với khả năng sinh 

trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo: Thông qua mô hình phân tích thống kê 

(mục 2.4.2.2). 

2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU  

Bộ số liệu thu đƣợc xử lý bằng phần mềm thống kê sinh học, chƣơng 

trình Excel, SAS9.1 với mô hình tuyến tính tổng quát (GLM). Các tham số 

thống kê bao gồm: Số mẫu (n); các giá trị trung bình (Mean) so sánh bằng 

phƣơng pháp Duncan; Giá trị trung bình bình phƣơng nhỏ nhất (LSM); sai số 

chuẩn (SE); so sánh bằng phƣơng pháp Tukey, xác xuất P≤0,05 đƣợc xem là 

sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê. Số liệu thu thập đƣợc tổng hợp và xử lý 

tại Bộ môn Di truyền-Giống vật nuôi, Viện Chăn nuôi. 

2.4.1. Đối với các tính trạng đặc điểm ngoại hình, năng suất sinh sản, khả 

năng sinh trƣởng và thành phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo 

2.4.1.1. Đối với các tính trạng đặc điểm ngoại hình của lợn Hung và lợn Mẹo 

Các tính trạng phân lớp đƣợc xác định theo tần suất và tỷ lệ xuất hiện 

sử dụng Proc Table Tally Individual Variables. 

Các tính trạng đo lƣờng (chiều đo) đƣợc phân tích sử dụng mô hình 

toán học  

ijiij eAY   (1) 

Trong đó: 

Yij: Giá trị quan sát xác định được (Các chỉ tiêu chiều đo) của con 

lợn thứ j trong nhóm giới tính thứ i. 

µ: Trung bình toàn quần thể. 

Ai: Ảnh hưởng cố định của giới tính thứ i (i=2: Lợn đực; lợn cái). 

eij: Sai số ngẫu nhiên. 
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2.4.1.2. Đối với các tính trạng năng suất sinh sản, sinh trưởng và thành 

phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo 

a. Mô hình toán học dùng để phân tích tính trạng sinh sản 

* Mô hình phân tích đối với lợn Hung và lợn Mẹo nhƣ sau: 

ijklmLkjiijklm eLMGDKVY  (2) 

Trong đó: 

Yijklm: Giá trị quan sát xác định được (các chỉ tiêu sinh sản: SCSS; 

SCSSS; SCCS; KLSS/ổ; KLCS/ổ) của con lợn nái thứ m tại khu vực chăn nuôi 

thứ i, thuộc giai đoạn sinh thứ j, của mùa vụ sinh thứ k, trong nhóm lứa đẻ 

thứ l. 

µ: Trung bình toàn quần thể 

KVi: Ảnh hưởng cố định của khu vực thứ i
th

 (i=2: huyện Kỳ Sơn, huyện 

Nghĩa Đàn) (Yếu tố này chỉ sử dụng trên lợn Mẹo) 

GDj: Ảnh hưởng cố định của giai đoạn sinh thứ j (j=2: Trước năm 

2019; sau năm 2019). 

Mk: Ảnh hưởng cố định của mùa vụ sinh thứ k (k=2: Mùa vụ Đông-

Xuân (từ tháng 10 đến tháng 3); mùa vụ Hè-Thu (từ tháng 4 đến tháng 9).  

Ll: Ảnh hưởng của lứa đẻ thứ l (l=6: Lứa đẻ 1, lứa đẻ 2, … , lứa đẻ ≥6). 

eijklm: Sai số ngẫu nhiên  

b. Mô hình toán học dùng để phân tích tính trạng sinh trưởng 

*  Mô hình phân tích đối với lợn Hung và lợn Mẹo nhƣ sau: 

ijklmnmlkjiijklmn eLGTMGDKVY  (3) 

Trong đó: 

Yijklmn: Giá trị quan sát xác định được (Các chỉ tiêu sinh trưởng: Khối 

lượng cơ thể, tăng khối lượng/ngày) của con lợn thứ n trong khu vực thứ i, 

thuộc giai đoạn sinh thứ j, ở mùa vụ sinh thứ k, ở nhóm giới tính thứ l và ở 

lứa đẻ thứ m của nái. 
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µ: Trung bình toàn quần thể 

KVi: Ảnh hưởng cố định của khu vực thứ i (i=2: huyện Kỳ Sơn, huyện 

Nghĩa Đàn) (Yếu tố này không có trên lợn Hung) 

GDj: Ảnh hưởng cố định của giai đoạn sinh thứ j (j=2: Trước năm 

2019; Sau năm 2019) 

Mk: Ảnh hưởng cố định của mùa vụ sinh thứ k (k=2: Mùa vụ Đông-

Xuân (từ tháng 10 đến tháng 3); mùa vụ Hè-Thu (từ tháng 4 đến tháng 9). 

GTl: Ảnh hưởng cố định của nhóm giới tính thứ l (l=2: Lợn đực, lợn cái). 

Lm: Ảnh hưởng của lứa đẻ thứ m (m=6: Lứa đẻ 1, lứa đẻ 2, … , lứa đẻ ≥6). 

eijklmn: Sai số ngẫu nhiên. 

c. Mô hình toán học dùng để phân tích thành phần thân thịt 

*  Mô hình phân tích đối với lợn Hung và lợn Mẹo nhƣ sau: 

ijiij eAY   (4) 

Trong đó: 

Yij: Giá trị quan sát xác định được (Các chỉ tiêu thành phần thân thịt: 

Khối lượng giết thịt; tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ…) của con lợn thứ j trong 

nhóm giới tính thứ i. 

µ: Trung bình toàn quần thể. 

Ai: Ảnh hưởng cố định của nhóm giới tính thứ i (i=2: Lợn đực, lợn cái). 

eij: Sai số ngẫu nhiên. 

2.4.2. Phân tích đa hình gen và sự liên kết giữa đa hình gen với năng suất 

sinh sản, sinh trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo 

2.4.2.1. Phân tích đánh giá cân bằng Hardy-Weinberg 

Số liệu đa hình các gen của các cá thể đƣợc format và chuẩn bị trên 

phần mềm Excel, tổng hợp số liệu theo các dạng đa hình khác nhau của các 

gen đƣợc chuẩn bị và sử dụng Proc Table Tally Individual Variables trên 

Minitab16. Tính toán các giá trị tần số kiểu gen và tần số alen bằng phần mềm 



 

 

 

50 

Excel. Kiểm định cân bằng Hardy-Weinberg của các dạng đa hình theo 

phƣơng pháp của Falconer và Mackey (1996) sử dụng giá trị Chi-square với 

độ tự do k=1 và mức xác suất P>0,05 thì chấp nhận giả thuyết cân bằng 

Hardy-Weinberg, ngƣợc lại khi P≤0,05) thì bác bỏ giả thuyết cân bằng Hardy-

Weinberg. 

2.4.2.2. Phân tích đánh giá sự liên kết giữa đa hình gen với năng suất sinh 

sản, sinh trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo 

Đối với chăn nuôi lợn nái tính trạng sinh sản ở 3 lứa đẻ đầu rất quan 

trọng vì khi đó cơ thể lợn nái đã phát triển ổn định và tiềm năng di truyền về 

tính trạng sinh sản đã đƣợc thể hiện hoàn hảo. Trong nghiên cứu này chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hƣởng của gen đến 3 lứa đẻ đầu để đánh giá khả 

năng sinh sản sẽ chính xác hơn so với chỉ nghiên cứu ảnh hƣởng đến khả 

năng sinh sản trên lứa đẻ 1 và lứa đẻ 2. 

a. Mô hình phân tích sự liên kết giữa đa hình gen với năng suất sinh sản 

* Mô hình phân tích nhƣ sau: 

ijiij eGY   (5) 

Trong đó: 

Yij: Giá trị quan sát xác định được (Các chỉ tiêu sinh sản: Tổng SCSS; 

tổng SCSSS; tổng SCCS của 3 lứa đẻ đầu tiên; khối lượng cơ thể trung bình 3 

lứa đẻ đầu; khoảng cách lứa đẻ trung bình của 2 khoảng cách của lứa đẻ đầu 

tiên và lứa 2, lứa 2 và lứa 3) của con lợn thứ j mang kiểu đa hình gen thứ i. 

µ: Trung bình toàn quần thể 

Gi: Ảnh hưởng của kiểu đa hình gen thứ i (i=3: A1A1, A1A2, A2A2). 

eij: Sai số ngẫu nhiên. 

b. Mô hình phân tích sự liên kết giữa đa hình gen với khả năng sinh trưởng 

* Mô hình phân tích nhƣ sau: 

ijkjiijk eGSY   (6) 
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Trong đó: 

Yijk : Giá trị quan sát xác định được (Các chỉ tiêu sinh trưởng: KLSS, 

KLCS, KL 4, 6 và 8 tháng tuổi) của con lợn thứ k thuộc giới tính thứ i, j mang 

kiểu đa hình gen thứ j. 

µ: Trung bình toàn quần thể. 

Si :  Ảnh hưởng cố định của giới tính thứ i (i=2: Lợn đực, lợn cái) 

Gj: Ảnh hưởng ổn định của kiểu đa hình gen thứ j (j=3: A1A1, A1A2, 

A2A2). 

eijk: Sai số ngẫu nhiên. 

So sánh giá trị Mean của các mức bằng phƣơng pháp T-student với 

mức có ý nghĩa thống kê khi xác suất P<0,05. 

2.4.2.3. Phân tích đánh giá xác định các giá trị thành phần di truyền liên 

kết giữa đa hình gen với năng suất sinh sản, sinh trưởng 

Bảng 2.4. Tính toán các giá trị thành phần di truyền theo phƣơng pháp  

của Falconer và Mackey 1996. 

Kiểu 

gen 

Giá trị di truyền 

(G) 

Giá trị di truyền cộng 

gộp (Giá trị giống u) 

Giá trị di truyền 

trội (d-value) 

A1A1 G11-µ 2qα -2q
2
d 

A1A2 G12-µ (q-p)α 2pqd 

A2A2 G22-µ -2pα -2p
2
d 

Trong đó: Giá trị thay thế alen: α = a + d(q-p); Giá trị di truyền tổng cộng: G = 

gxy-µ; P(A1)=p; Q(A2)=q; µ là trung bình quần thể.  
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ THÀNH 

PHẦN THÂN THỊT CỦA LỢN HUNG VÀ LỢN MẸO 

3.1.1. Đặc điểm ngoại hình 

3.1.1.1. Đặc điểm màu sắc lông da  

 Kết quả nghiên cứu về đặc điểm màu sắc lông da của lợn Hung và lợn 

Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Đốm lông trắng trên các bộ phận của cơ thể lợn Hung và lợn Mẹo 

Chỉ tiêu 

Lợn Hung (n=573) Lợn Mẹo (n=318) 

n 
Tỷ lệ  

(%) 
n 

Tỷ lệ 

 (%) 

Trán 140 24,43 191 60,06 

Chân 217 37,87 290 91,19 

Bụng 87 15,18 214 67,30 

Ngực 8 1,40 26 8,18 

Lƣng 15 2,62 50 15,72 

Sƣờn 9 1,57 58 18,24 

Đuôi 131 22,86 189 59,43 

 

  
 

Lợn Hung 

 

Lợn Mẹo 

Hình 3.1. Đặc điểm ngoại hình của lợn Hung và lợn Mẹo 
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Màu sắc lông da là những nét điển hình để minh chứng cho mỗi giống 

lợn bản địa. Nhìn chung, đàn lợn khảo sát có màu sắc lông da của 2 giống lợn 

bản địa Hung và lợn Mẹo không thực sự đồng nhất. Qua bảng 3.1 cho thấy, 

màu sắc lông, da đen (đối với lợn Mẹo) và màu hung (đối với lợn Hung) là 

màu chỉ đạo của chúng. Tuy vậy, chúng vẫn còn nhiều điểm trắng khác nhau. 

Đốm trắng ở trán chiếm 24,43% của tổng đàn ở giống lợn Hung và 60,06% ở 

lợn Mẹo. Trong lúc đó, ở chân đốm trắng chiếm 37,87% của tổng đàn ở lợn 

Hung và 91,19% của tổng đàn ở lợn Mẹo. Đốm trắng ở bụng, ngực, lƣng, 

sƣờn và đuôi của lợn Hung chiếm 15,18; 1,40; 2,62; 1,57 và 22,86% của tổng 

đàn. Tƣơng ứng ở lợn Mẹo là 67,30; 8,18; 15,72; 18,24 và 59,43%. Kết quả 

nghiên cứu về tỷ lệ lợn có lông trắng này cao hơn so với kết quả nghiên cứu 

của Hoàng Thanh Hải (2015) trên 270 cá thể lợn Hung tại Hà Giang công bố 

chỉ có 4 cá thể có lông trắng ở 4 chân và trán chiếm tỷ lệ 1,48%. Phạm Văn 

Sơn (2015) nghiên cứu trên 259 cá thể lợn Mẹo tại Nghệ An cho biết có 112 

cá thể có màu lông đen toàn thân chiếm tỷ lệ 43,24%, 147 cá thể có màu lông 

đen có điểm trắng ở trán, 4 chân và bụng chiếm 56,76% đều thấp hơn so với 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên giống lợn Mẹo. 

3.1.1.2. Hình thái cơ thể  

 Kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm đặc trƣng về hình thái của lợn 

Hung và Mẹo đƣợc trình bày chi tiết tại bảng 3.2. 

a. Hình thái lông  

Kết quả theo dõi hình thái lông trên cơ thể lợn Hung và lợn Mẹo (bảng 

3.2) cho thấy tỷ lệ lợn Hung có lông thẳng chiếm tỷ lệ 96,03%, tỷ lệ lợn có 

mật độ lông trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất là 70,76%, sau đó là mật độ lông 

dày là 16,60% và thấp nhất là lợn Hung có mật độ lông thƣa là 12,64%.  

Nghiên cứu 277 cá thể lợn Hung thì tỷ lệ lợn Hung có lông bờm chỉ 

chiếm tỷ lệ 6,14%. Nhƣ vậy, lợn Hung có hình thái lông đặc trƣng là có màu 

hung có lông thẳng, mật độ lông trung bình, số ít có lông bờm. 



 

 

 

54 

Lợn Mẹo là giống lợn có tầm vóc khá, trƣờng mình, phát triển cân đối. 

Theo kết quả nghiên cứu ở bảng 3.2 cho thấy tỷ lệ lợn Mẹo có lông thẳng 

chiếm 90,07%, mật độ lông của lợn Mẹo chủ yếu là mật độ trung bình chiếm 

72,34%, lông dày chiếm 24,82%, lông thƣa chỉ chiếm 2,84%, lông bờm là 

2,13%. 

   
Lông dày Lông trung bình Lông thƣa 

Hình 3.2. Hình thái lông 

b. Hình thái da và răng nanh  

Hình thái da là một trong những hình thái thể hiện đặc điểm ngoại hình 

của các giống lợn. Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.2 cho thấy hình thái da của 

lợn Hung và lợn Mẹo cũng khác nhau: hình thái da thô ở lợn Hung chiếm đa 

số (77,62%), trong lúc đó ở lợn Mẹo tỷ lệ da nhăn và thô tƣơng đƣơng nhau 

(41,13 và 41,13%) tổng đàn. Lợn Hung có một số ít có răng nanh (0,72%), 

nhƣng lợn Mẹo không có răng nanh. 

   

Lợn Hung có răng nanh Lợn Hung không có 

răng nanh 

Lợn Mẹo không có 

răng nanh 

Hình 3.3. Hình thái răng 
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c. Hình thái mặt, mõm và tai  

Kết quả nghiên cứu về hình thái mặt của lợn Hung (bảng 3.2) cho thấy 

trong 274 cá thể lợn Hung, tỷ lệ mặt thẳng chiếm 98,92%, cao hơn lợn Mẹo 

có tỷ lệ mặt thẳng là 88,65%.  

Lợn trong tự nhiên lợn thƣờng dùng mõm để đào, dũi, tìm kiếm thức 

ăn. Vì vậy, cấu tạo mõm lợn ngoài tự nhiên thƣờng dài. Ngày nay, các giống 

lợn đƣợc thuần hóa lên mõm lợn nhà đã ngắn hơn so với lợn rừng. Qua bảng 

3.2 cho thấy tỷ lệ mõm dài ở lợn Hung 97,83%. Nguyễn Văn Mão (2013); 

Hoàng Thanh Hải (2015) cho biết qua nghiên cứu 270 cá thể lợn Hung tại Hà 

Giang thì có 100% lợn Hung mõm dài nhọn, bụng thon, mắt nâu đỏ. Nhƣ vậy, 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả nghiên cứu trên lợn Hung 

của các tác giả trƣớc đây. 

Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy tỷ lệ lợn Mẹo mõm dài chỉ chiếm 44,68% 

trong tổng số 125 cá thể. Kết quả này thấp hơn công bố của Hoàng Thị Phi 

Phƣợng (2020) cho biết khi nghiên cứu 215 cá thể lợn Mẹo ở 3 thế hệ: Thế hệ 

xuất phát, thế hệ 1 và thế hệ 2 có tỷ lệ mõm dài, thẳng tƣơng ứng là 78,60; 

82,79 và 89,30% thì kết quả nghiên cứu này cao hơn kết quả của chúng tôi. 

Một số tác giả cũng đã công bố hình thái mõm của 1 vài giống lợn bản 

địa khác Việt Nam nhƣ: lợn Lũng Pù có mõm dài nhọn chiếm 88,07% (Đào 

Thị Bình An và cs., 2019), lợn Cỏ hạt nhân ở thế hệ xuất phát, thế hệ 1 và thế 

hệ 2 có tỷ lệ mõm dài và thẳng tƣơng ứng là 82,33; 80,93 và 83,26% (Hoàng 

Thị Phi Phƣợng, 2020). 

 Tai lợn là một trong những đặc điểm thể hiện ngoại hình của lợn, các 

giống lợn ngoại thƣờng có tai to hơn giống lợn bản địa của Việt Nam, đặc biệt 

là lợn Landrace, lợn Meishan..., có tai to, hƣớng về phía trƣớc che cả 2 mắt, 

các giống lợn nội thƣờng có tai nhỏ, vểnh, trong nghiên cứu này hình thái tai 

đƣợc chia thành: Tai ngang, tai vểnh. Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy lợn Hung 

có tai vểnh chiếm 85,56%, lợn Mẹo chiếm tỷ lệ thấp hơn là 3,55%.  
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Bảng 3.2. Một số đặc điểm đặc trưng về hình thái của lợn Hung và lợn Mẹo  

Hình thái 
Đặc điểm 

chính 

Lợn Hung (n=277) Lợn Mẹo (n=141) 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

Lông 

Thẳng 266 96,03 127 90,07 

Dày 46 16,61 35 24,82 

Trung bình 196 70,76 102 72,34 

Thƣa 35 12,64 4 2,84 

Bờm 17 6,14 3 2,13 

Da 

Nhăn 8 2,89 58 41,13 

Thô 215 77,62 58 41,13 

Trơn 54 19,49 25 17,73 

Răng 

nanh 

Có 2 0,72 0 0 

Mặt Thẳng 274 98,92 125 88,65 

Mõm Dài 271 97,83 63 44,68 

Tai Vểnh 237 85,56 5 3,55 

Bụng Thon 233 84,12 111 78,72 

Lƣng Thẳng 198 71,48 74 52,48 

Kiểu đi Đi móng 244 88,09 141 100 

Số vú 

8 8 4,47 2 1,09 

9 4 2,24 1 0,54 

10 150 83,80 120 65,22 

11 1 0,56 4 2,17 

12 12 6,70 49 26,63 

13 1 0,56 3 1,63 

14 3 1,68 4 2,17 

15 0 0 1 0,54 
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d. Hình thái bụng, lưng và kiểu đi  

 Kết quả bảng 3.2 cho thấy lợn Hung và lợn Mẹo có bụng thon gọn 

chiếm tỷ lệ tƣơng ứng là 84,12 và 78,72%.  

So sánh với một số giống lợn bản địa cho thấy tỷ lệ bụng thon, gọn qua 

các thế hệ: xuất phát, 1, 2 và 3 tƣơng ứng là 16,67; 20,00; 13,33; 6,67% (lợn 

Hạ Lang) và 63,33; 66,67; 73,33; 70,00% (lợn Táp Ná) (Phạm Đức Hồng, 

2016).  

Qua bảng 3.2 cho thấy lợn Hung chủ yếu là lƣng thẳng chiếm tỷ lệ 

71,48%, lợn Mẹo chiếm 52,48%. Hoàng Thanh Hải (2015) nghiên cứu 270 cá 

thể lợn Hung cho biết lƣng thẳng chiếm 50,37%. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi trên lợn Hung cao hơn, nhƣng lợn Mẹo trong nghiên cứu của 

chúng tôi lại tƣơng đƣơng với lợn Mẹo ở thế hệ 2 của Hoàng Thị Phi Phƣợng 

(2020) có tỷ lệ lƣng thẳng chiếm 78,14%. 

Hình thái lƣng thẳng ở các giống lợn khác nhau có tỷ lệ khác nhau: lợn 

14 vú chiếm 50,40% (Trịnh Phú Cử, 2011), lợn Lũng Pù là 100%, lợn Sóc tại 

Đắk Lắk là 53,44% (Đào Thị Bình An và cs., 2019), lợn Hạ Lang hạt nhân 

qua các thế hệ: xuất phát, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 là 16,67; 20,00; 13,33 

và 6,67% (Phạm Đức Hồng, 2016), lợn Cỏ qua các thế hệ xuất phát, thế hệ 1 

và thế hệ 2 là 19,53; 40,00 và 73,95% (Hoàng Thị Phi Phƣợng, 2020). 

Bàn chân đạt chuẩn rất quan trọng cho sự phân bố trọng lƣợng lợn nái 

và tránh những tổn thƣơng trong quá trình sinh đẻ sau này. Đối với lợn đực 

chân yếu sẽ gặp khó khăn trong quá trình phối giống.  

Theo bảng 3.2 cho thấy lợn Hung và lợn Mẹo đi móng là chủ yếu, tỷ lệ 

lợn đi móng ở lợn Hung chiếm 88,09%, lợn Mẹo có tỷ lệ đi móng là 100%. 

Có thể nói do phƣơng thức chăn nuôi vẫn là hình thức bán chăn thả, lợn Hung 

và lợn Mẹo thƣờng xuyên vận động, đào bới thức ăn, dáng đi nhanh nhẹn lên 

số cá thể đi bằng móng chiếm tỷ lệ cao, thích ứng với cuộc sống năng vận 

động. 
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3.1.1.3. Số lượng vú  

Số lƣợng vú có ảnh hƣởng trực tiếp đến năng suất sinh sản của mỗi 

giống lợn. Lợn nái phải có hai hàng vú đều nhau, khoảng cách giữa 2 hàng vú 

không quá xa để khi lợn mẹ nằm cho con bú lộ cả hai hàng vú, không để xảy 

ra trƣờng hợp vú trên nằm che mất hàng vú dƣới, nhờ đó lợn nái nuôi đƣợc 

nhiều con hơn, lợn con đồng đều hơn. Tổng số vú của môṭ nái là 12-16 vú là 

tốt. Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy giống lợn Hung có số vú biến động từ 8 đến 

14 vú, trong lúc đó ở lợn Mẹo là 8 đến 15 vú, nhƣng tập trung nhiều nhất là 

10 vú: giống lợn Hung có đến 83,80% số cá thể có 10 vú và lợn Mẹo chỉ có 

65,22%. Tuy nhiên tỷ lệ lợn Mẹo có 12 vú nhiều hơn lợn Hung. Cụ thể tỷ lệ 

lợn Mẹo có 12 vú là 26,63%, trong lúc đó ở lợn Hung chỉ có 6,70%. Nhìn 

chung, cả 2 giống lợn Hung và lợn Mẹo chủ yếu đều là có số vú chẵn. Tỷ lệ 

lợn có số vú lẻ (9, 11, 13 vú) chỉ là 2,24; 0,56 và 0,56% ở lợn Hung và 0,54; 

2,17; 1,63 và 0,54% số lợn Mẹo có số vú lẻ 9, 11, 13 và 15 vú. Đặng Hoàng 

Biên (2016a) thông báo tỷ lệ lợn Hung (Hà Giang) có 10 vú chiếm tỷ lệ 

85,92%. Hoàng Thanh Hải (2015) cho biết tỷ lệ lợn Hung có 10 vú là 93,70%, 

12 vú là 6,30%, kết quả này tƣơng đƣơng với quả nghiên cứu của chúng tôi. 

Phạm Văn Sơn (2015) cho biết lợn Mẹo có 10 vú chiếm 87,25%, 12 vú chiếm 

12,75%. Nhƣ vậy, kết quả của chúng tôi thấp hơn ở số lƣợng lợn Mẹo có 10 

vú và cao hơn ở lợn Mẹo có 12 vú. 

Các kết quả trên một số giống lợn bản địa khác nhƣ: lợn Mƣờng Lay-

Điện Biên có 14 vú là 95,6%, 16 vú là 4,4% (Trịnh Phú Cử, 2011), lợn Hạ 

Lang hạt nhân qua các thế hệ xuất phát, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 có 10 vú 

là 30,00; 23,33; 16,67; 13,33%; 12 vú là 70,00; 76,67; 83,33; 86,67%, lợn 

Táp Ná hạt nhân qua các thế hệ xuất phát, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 có số 
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vú tƣơng ứng là 10 vú chiếm: 63,33; 66,67; 73,33; 70,00%; 11 vú chiếm: 

10,00; 13,33; 6,67; 6,67%; 12 vú chiếm: 26,67; 20,00; 20,00; 23,33% (Phạm 

Đức Hồng và cs., 2017), lợn Lũng Pù, 10 vú chiếm 84,86%, 12 vú chiếm 

15,14%; lợn Vân Pa, 8 vú chiếm 42,65%, 12 vú chiếm 57,35%; lợn Sóc tại Đắk 

Lắk: 8 vú chiếm 78,84%, 6 vú chiếm 21,16% (Đào Thị Bình An và cs., 2019). 

Một số tác giả thông báo số vú lợn bản địa của 1 số nƣớc nhƣ sau: lợn 

bản địa ở Sri Lanka có 6,71 cặp vú (Subalini và cs., 2010), lợn Naga của Ấn 

Độ có số vú ở lợn nái là 10 vú (Borkotoky và cs., 2014), lợn bản địa ở 

Bangladesh có 10 vú (Ritchil và cs., 2014). 

3.1.1.4. Kích thước một số chiều đo chính  

Đánh giá về ngoại hình của lợn, kích thƣớc một số chiều đo cơ bản 

cũng rất quan trọng. Kích thƣớc một số chiều đo cơ bản của lợn Hung và lợn 

Mẹo đƣợc trình bày chi tiết ở bảng 3.3.  

Qua bảng 3.3 cho thấy lợn Hung có chiều dài thân là 57,92 cm, trong 

đó lợn đực có chiều dài là 59,61 cm cao hơn lợn cái là 56,86 cm. Tuy nhiên, 

sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Lợn Mẹo có các chiều đo 

gần tƣơng đƣơng so với lợn Hung. Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy chiều dài thân 

trung bình của lợn Mẹo là 59,70 cm, trong đó lợn đực có chiều dài là 60,40 

cm cao hơn lợn cái có chiều dài là 52,40 cm, sự sai khác này có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05). So sánh với một số giống lợn bản địa khác của Việt Nam cho 

thấy chiều dài thân của lợn nhà là 115,8 cm, lợn rừng có nguồn gốc Tây 

Nguyên là 142,8 cm (lợn đực), 126,3 cm (lợn cái) (Nguyễn Thị Phƣơng Mai, 

2017), lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn Hƣơng, lợn Hạ Lang, lợn Mƣờng Khƣơng và 

lợn Mƣờng Lay tƣơng ứng là 85,76; 92,41; 86,73; 87,12; 93,94 và 85,71 cm 

(Nguyễn Văn Tuân, 2020). Kết quả này cao hơn lợn Hung và lợn Mẹo trong 

nghiên cứu của chúng tôi. 
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Bảng 3.3. Kích thƣớc một số chiều đo chính của lợn Hung và lợn Mẹo (cm) 

Chỉ tiêu Giới tính 
Lợn Hung Lợn Mẹo 

n Mean±SE n Mean±SE 

Dài thân 

Cái 118 56,86±0,88
 

104 60,40
a
±0,95

 

Đực 74 59,61
 
±1,47

 
10 52,40

b
±3,15

 

Trung bình 192 57,92±0,79 114 59,70±0,93 

Cao vai 

Cái 118 46,52
a
±0,63

 
106 48,16±0,74

 

Đực 72 49,51
b
±1,08

 
10 40,70±3,97

 

Trung bình 190 47,65±0,58 116 47,52±0,77 

Cao lƣng 

Cái 115 45,26
a
±0,60

 
106 46,43±0,69

 

Đực 62 49,39
b
±1,04

 
10 39,70±3,88

 

Trung bình 177 46,71±0,55 116 45,85±0,73 

Dài đầu 

Cái 103 28,82±0,43
 

88 28,42
a
±0,39

 

Đực 60 29,88±0,48
 

5 23,40
b
±0,25

 

Trung bình 163 29,21±0,32 93 28,15±0,40 

Rộng đầu 

Cái 98 9,60
a
±0,15

 
88 10,48

a
±0,19

 

Đực 57 10,22
b
±0,23

 
5 9,00

b
±0,45

 

Trung bình 155 9,83±0,13 93 10,40±0,18 

Dài tai 

Cái 107 10,66±0,17
 

88 10,42±0,17
 

Đực 58 10,76±0,19
 

5 9,40±0,68
 

Trung bình 165 10,69±0,13 93 10,37±0,17 

Dài đuôi 

Cái 107 28,01
a
±0,45

 
88 26,40±0,49

 

Đực 58 29,47
b
±0,52

 
5 23,60±1,57

 

Trung bình 165 28,52±0,35 93 26,25±0,47 

Chú thích: Trong cùng một cột giá trị trung bình, cùng chỉ tiêu của 2 giới tính có 

chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Qua bảng 3.3 cho thấy chiều cao vai và cao lƣng của lợn Hung tƣơng 

ứng là 47,65 cm và 46,71 cm. Trong đó cao vai của lợn đực trung bình là 

49,51 cm cao hơn lợn cái là 46,52 cm. Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy chiều cao lƣng của lợn đực Hung 

(49,39 cm) cao hơn lợn cái Hung (45,26 cm). Sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). 

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy cao vai của lợn Mẹo trung bình là 47,52 

cm, trong đó lợn cái có chiều cao là 48,16 cm cao hơn lợn đực có chiều cao là 

40,70 cm. Tuy nhiên, sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Chiều 

cao lƣng của lợn Mẹo là 45,85 cm, lợn cái có chiều cao lƣng là 46,43 cm cao 

hơn lợn đực có chiều cao là 39,70 cm, sự sai khác không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Qua chỉ tiêu cao lƣng cho thấy lợn Hung có chiều cao lƣng của lợn 

đực cao hơn lợn cái, nhƣng đối với giống lợn Mẹo thì ngƣợc lại. 

Kết quả nghiên cứu một số giống lợn bản địa của Việt Nam cho thấy, 

cao vai của lợn Hung và lợn Mẹo thấp hơn công bố của Nguyễn Thị Phƣơng 

Mai (2017) với lợn đực và lợn cái thuần rừng có nguồn gốc Tây Nguyên là 

72,8 và 71,1 cm, lợn nhà 71,4 cm, nhƣng lại cao hơn so với lợn Ỉ, lợn Móng 

Cái, lợn Hƣơng, Hạ Lang, lợn Mƣờng Khƣơng và lợn Mƣờng Lay tƣơng ứng 

là 39,58; 45,25; 42,56; 43,68; 46,14 và 43,25 cm (Nguyễn Văn Tuân, 2020). 

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy chỉ tiêu dài đầu và rộng đầu của lợn Hung 

lần lƣợt là 29,21 cm và 9,83 cm, trong đó dài đầu của lợn đực là 29,88 cm dài 

hơn con cái 28,82 cm (P>0,05). Rộng đầu của lợn đực là 10,22 cm rộng hơn 

lợn cái là 9,60 cm, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Chiều dài đầu của lợn Mẹo trung bình là 28,15 cm, trong đó dài đầu lợn 

cái là 28,42 cm, dài hơn lợn đực là 23,40 cm, sự sai khác này có ý nghĩa 
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thống kê (P<0,05), rộng đầu của lợn đực Mẹo là 9,00 cm, lợn cái là 10,48 cm, 

trung bình là 10,40 cm. 

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy dài tai của lợn Hung trung bình là 10,69 

cm, lợn đực là 10,76 cm, lợn cái là 10,66 cm (P>0,05), lợn Hung có đuôi dài 

trung bình là 28,52 cm, trong đó lợn đực là 29,47 cm dài hơn lợn cái có chiều 

dài là 28,01 cm, sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

Qua bảng 3.3 cho thấy dài tai trung bình của lợn Mẹo là 10,37 cm, 

trong đó lợn đực là 9,40 cm ngắn hơn lợn cái là 10,42 cm. Tuy nhiên, sự sai 

khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Lợn Mẹo có chiều dài đuôi 

trung bình là 26,25 cm, trong đó lợn cái là 26,40 cm dài hơn lợn đực có chiều 

dài là 23,60 cm. 

Nhƣ vậy, qua bảng 3.3 cho thấy lợn Hung cao hơn lợn Mẹo ở các chỉ 

tiêu cao lƣng và dài đầu, dài đuôi, nhƣng tƣơng đƣơng ở các chỉ tiêu cao vai, 

dài tai nhƣng lợn Hung lại thấp hơn lợn Mẹo ở các chỉ tiêu dài thân, dài lông gáy. 

Kết quả nghiên cứu về các chỉ tiêu chiều đo ngoại hình của của lợn 

Hung và lợn Mẹo nhìn chung đều cao hơn lợn bản địa Naga, lợn nhập nội ở 

Brazil, Uruguay và Colombia và lợn đen Mianmar, mặt khác các chỉ tiêu của 

lợn đực đều thấp hơn lợn cái của lợn Hung tƣơng tự lợn Naga của Ấn Độ 

(Borkotoky và cs., 2014). Nhƣng kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo phù hợp 

với công trình nghiên cứu của lợn nhập nội ở Brazil, Uruguay và Colombia 

(McManus và cs., 2010), phù hợp với lợn đen Mianmar (Govindasamy và cs., 

2019) đó là các chỉ tiêu của lợn đực luôn cao hơn lợn cái. 

3.1.2. Khả năng sản xuất và thành phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo 

3.1.2.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái hậu bị Hung và lợn Mẹo 

Kết quả nghiên cứu các đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái hậu bị 

Hung và Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.4 và bảng 3.5. 
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Bảng 3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn cái hậu bị Hung và lợn Mẹo 

Chỉ tiêu 
Lợn Hung  Lợn Mẹo 

n Mean±SE  n Mean±SE 

Tuổi động dục lần đầu (ngày) 35 225,17±7,24  17 199,24±6,41 

Khối lƣợng động dục lần đầu (kg) 35 14,58±0,54  17 17,29±1,02 

Tuổi phối giống chửa lần đầu (ngày) 110 296,35±6,27  95 287,54±4,89 

KL phối giống chửa lần đầu (kg) 110 19,33±0,43  95 23,61±0,55 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 110 410,54±6,27  95 401,49±4,89 

Khối lƣợng đẻ lứa đầu (kg) 110 28,34±0,48  95 35,14±0,62 

 

Bảng 3.4 cho thấy tuổi động dục lần đầu của lợn Hung là 225,17 ngày 

lúc lợn đạt khối lƣợng 14,58 kg. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Mão 

(2013) cho thấy tuổi động dục lần đầu của lợn Hung là 191,20 ngày. Nhƣ vậy, 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn. Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết 

tuổi động dục lần đầu của lợn Hung là 229,43 ngày khi khối lƣợng đạt 33,87 

kg thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi tƣơng đƣơng với ở tuổi động dục 

nhƣng lại thấp hơn ở chỉ tiêu khối lƣợng động dục lần đầu. Do nghiên cứu 

trƣớc đƣợc nghiên cứu ở đàn tập chung, sử dụng thức ăn đƣợc cân bằng dinh 

dƣỡng tốt và có chất lƣợng dinh dƣỡng cao. Còn trong nghiên cứu của chúng 

tôi, đàn lợn đƣợc nghiên cứu trên phổ rộng và điều kiện chăn nuôi sát với 

phƣơng thức chăn nuôi truyền thống của ngƣời dân địa phƣơng. 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.4 cho thấy lợn Mẹo có tuổi động dục lần 

đầu là 199,24 ngày khi lợn đạt khối lƣợng là 17,29 kg. Nghiên cứu trên lợn 

Mẹo, một số tác giả trƣớc đây cho biết: lợn Mẹo có tuổi động dục lần đầu 

7,64 tháng (Phạm Văn Sơn, 2015), lợn Mẹo đàn nhân giống 211,92 ngày 

(Hoàng Thị Phi Phƣợng và cs., 2019), lợn Mẹo đàn hạt nhân 210,28 ngày 

(Hoàng Thị Phi Phƣợng, 2020). Nhƣ vậy, lợn Mẹo trong kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi thành thục sớm hơn so với nghiên cứu của các tác giả.  
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Tuổi động dục lần đầu của một số giống lợn bản địa đã đƣợc công bố là 

muộn hơn so với lợn Mẹo nhƣng lại sớm hơn so với lợn Hung trong nghiên 

cứu này: Lợn Cỏ đàn nhân giống 222,29 ngày (Hoàng Thị Phi Phƣợng và cs., 

2019), lợn Cỏ hạt nhân ở thế hệ II có tuổi động dục là 213,24 ngày (Hoàng 

Thị Phi Phƣợng, 2020).  

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu lại cho kết quả về tuổi động dục lần 

đầu của một số giống lợn nội Việt Nam sớm hơn nghiên cứu này nhƣ: lợn Táp 

Ná là 113,20 ngày (Nguyễn Văn Đức, 2012), lợn Cỏ-Bình Thuận nuôi giữ tại 

Bình Thắng là 147,9 ngày đạt khối lƣợng 15,5 kg (Nguyễn Hữu Tỉnh và cs., 

2016), lợn Mƣờng Tè 175,28 ngày (Phạm Hải Ninh và cs., 2019). Nhƣ vậy, 

có thể thấy tuổi động dục lần đầu và khối lƣợng động dục lần đầu giữa các 

giống lợn bản địa của Việt Nam là không giống nhau và có sự chênh lệch 

nhau rất lớn. Điều này là do bản chất của giống và sự tác động của các yếu tố 

ngoại cảnh. 

Theo bảng 3.4 cho thấy tuổi phối giống chửa lần đầu của lợn Hung 

trong nghiên cứu này là 296,35 ngày, lúc này lợn đạt khối lƣợng là 19,33 kg. 

Theo công bố của Nguyễn Văn Mão (2013) thì tuổi phối giống lần đầu của 

lợn Hung là 271,80 ngày, khối lƣợng là 45,29 kg. Đặng Hoàng Biên (2016a) 

cho biết tuổi phối giống lần đầu của lợn Hung là 253,88 ngày, khối lƣợng là 

36,50 kg. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn ở 2 nghiên cứu 

trên về khối lƣợng, nhƣng lại cao hơn ở chỉ tiêu tuổi phối giống lần đầu.  

Đối với lợn Mẹo tuổi phối giống chửa lần đầu là 287,54 ngày khi lợn 

đạt khối lƣợng đạt 23,61 kg, lợn Mẹo chúng tôi nghiên cứu tại 2 huyện Nghĩa 

Đàn và Kỳ Sơn. Kết quả ở bảng 3.5 cho thấy tuổi phối giống lần đầu của lợn 

Mẹo nuôi tại huyện Kỳ Sơn (292,82
 
ngày) cao hơn so với lợn Mẹo nuôi ở 

huyện Nghĩa Đàn (242,60 ngày).  
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Kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo về tuổi phối giống lần đầu và khối 

lƣợng khi phối giống lần đầu của các tác giả: Phạm Văn Sơn (2015) là 9,25 

tháng, khối lƣợng là 43,80 kg. Đặng Hoàng Biên (2016a) là 251,13 ngày, khi 

khối lƣợng đạt 42,04 kg. Hoàng Thị Phi Phƣợng (2020) là 241,15 ngày, khối 

lƣợng 43,42 kg. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn các tác 

giả đã công bố. 

Tuổi phối giống lần đầu của lợn Hung và lợn Mẹo muộn hơn một số 

giống lợn nội Việt Nam đã đƣợc công bố nhƣ: lợn Cỏ là 185,90 ngày 

(Nguyễn Hữu Tỉnh, 2016), lợn Hạ Lang và lợn Táp Ná của đàn hạt nhân qua 

thế hệ xuất phát, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3: 235,65; 225,82; 226,20; 

220,90 ngày và 191,73; 199,61; 198,60; 198,10 ngày (Phạm Đức Hồng, 

2016), lợn Mƣờng Tè là 219,38 ngày (Phạm Hải Ninh và cs., 2019), lợn Cỏ là 

213,24 ngày (Hoàng Thị Phi Phƣợng, 2020).  

Kết quả ở bảng 3.4 cho thấy tuổi đẻ lứa đầu của lợn Hung là 410,54 

ngày, khối lƣợng đẻ lứa đầu là 28,34 kg. So với công bố của Nguyễn Văn 

Mão (2013) là 385,65 ngày, Đặng Hoàng Biên (2016a) là 367,54 ngày thì lợn 

Hung trong nghiên cứu của chúng tôi có tuổi đẻ lứa đầu muộn hơn, lợn Mẹo 

trong nghiên cứu này có tuổi đẻ đầu là 401,49 ngày khi đạt khối lƣợng 35,14 

kg. Điều này đã đƣợc chúng tôi giải thích ở trên. 

Về đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái Mẹo hậu bị, phân tích sự ảnh 

hƣởng của khu vực chăn nuôi (Bảng 3.5) cho thấy: tuổi phối giống lần đầu, 

khối lƣợng phối giống lần đầu có sự khác nhau rõ rệt giữa các huyện 

(P<0,05). 

Tuổi đẻ lứa đầu của lợn Mẹo nuôi tại huyện Kỳ Sơn là 406,78 ngày, 

khối lƣợng đẻ lứa đầu là 35,62 kg cao hơn so với lợn Mẹo nuôi tại huyện 

Nghĩa Đàn là 356,60
 
ngày, khối lƣợng là 31,00 kg. Sự sai khác về tuổi đẻ lứa 

đầu và khối lƣợng đẻ lứa đầu có ý nghĩa thống kê (P<0,05) giữa 2 huyện 

Nghĩa Đàn và Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. 
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Bảng 3.5. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn cái Mẹo hậu bị theo khu vực 

Tính trạng Khu vực n LSM±SE 

Tuổi phối giống chửa lần đầu (ngày) 
Huyện Kỳ Sơn 85 292,82

a
±4,92 

Huyện Nghĩa Đàn 10 242,60
b
±14,34 

KL phối giống chửa lần đầu (kg) 
Huyện Kỳ Sơn 85 24,20

a
±0,55 

Huyện Nghĩa Đàn 10 18,60
b
±1,61 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 
Huyện Kỳ Sơn 85 406,78

a
±4,92 

Huyện Nghĩa Đàn 10 356,60
b
±14,34 

Khối lƣợng đẻ lứa đầu (kg) 
Huyện Kỳ Sơn 85 35,62

a
±0,64 

Huyện Nghĩa Đàn 10 31,00
b
±1,85 

Chú thích: Trong cùng một tính trạng nếu các giá trị LSM của các huyện khác nhau 

có chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

Theo kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo của một số tác giả: Phạm Văn 

Sơn (2015) thì tuổi đẻ đầu là 13,06 tháng, Đặng Hoàng Biên (2016a) là 

364,51 ngày, Hoàng Thị Phi Phƣợng (2020) là 356,21 ngày. Nhƣ vậy, trong 

nghiên cứu của chúng tôi, tuổi đẻ lứa đầu của lợn Mẹo sớm hơn. 

Một số giống lợn bản địa của Việt Nam đã đƣợc công bố có tuổi đẻ đầu 

sớm hơn so với lợn Hung và lợn Mẹo trong nghiên cứu này nhƣ: lợn Táp Ná 

là 313,95 ngày (Nguyễn Văn Đức, 2012), lợn Hạ Lang, lợn Táp Ná của đàn 

hạt nhân qua thế hệ xuất phát, thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 là 360,13; 353,38; 

344,60; 344,00 ngày và 313,96; 317,77; 317,00; 319,20 ngày (Phạm Đức 

Hồng, 2016), lợn Lũng Pù 363,39 ngày, lợn Vân Pa 387,51 ngày và lợn Sóc 

356,10 ngày (Đào Thị Bình An và cs., 2019), lợn Mƣờng Tè 338,63 ngày 

(Phạm Hải Ninh và cs., 2019); lợn Cỏ 355,65 ngày (Hoàng Thị Phi Phƣợng, 

2020). 

Trong nghiên cứu này các chỉ tiêu: Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối 

giống chửa lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu của lợn Mẹo là sớm hơn so với lợn 
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Hung, nhƣng khối lƣợng phối giống chửa lần đầu và khối lƣợng đẻ lứa đầu 

của lợn Mẹo lại cao hơn lợn Hung. 

3.1.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái Hung và lợn Mẹo 

a. Số con sơ sinh/ổ và các yếu tố ảnh hưởng 

Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái, 

nó phụ thuộc vào giống, kỹ thuật phối giống, điều kiện chăm sóc…, theo dõi 

SCSS của lợn Hung và lợn Mẹo từ lứa 1 đến lứa ≥6 và kết quả trình bày ở 

bảng 3.6 cho thấy SCSS qua các lứa đẻ có xu hƣớng theo quy luật tăng từ lứa 

1, lứa 2, đạt cao ở lứa 3-4 và giảm dần ở lứa 5 và lứa ≥6. 

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo  

Qua bảng 3.6 cho thấy SCSS của lợn Mẹo nuôi tại huyện Kỳ Sơn là 

6,66 con, thấp hơn 7,01 con ở huyện Nghĩa Đàn. Sự sai khác giữa 2 giá trị 

trung bình này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Nguyên nhân SCSS của lợn Mẹo ở huyện Kỳ Sơn thấp hơn huyện 

Nghĩa Đàn đƣợc giải thích nhƣ sau: Nghĩa Đàn có nhiệt độ nóng nhất là 41°C, 

nhiệt độ thấp nhất 15°C; huyện Kỳ Sơn lúc nóng nhất là 42°C, nhiệt độ thấp 

nhất là 6-8°C, có nơi 1-4°C nhiệt độ gây ảnh hƣởng xấu đến thời kỳ mang 

thai, đặc biệt là các tháng này thƣờng xuất hiện những ngày nắng quá nóng 

hoặc quá lạnh làm chết thai của lợn Mẹo. 

Mặt khác, các chủ cơ sở chăn nuôi lợn Mẹo của huyện Kỳ Sơn đều là 

dân tộc thiểu số, trong khi đó ở Nghĩa Đàn ngoài thuận lợi về điều kiện tự 

nhiên, ngƣời dân ở huyện Nghĩa Đàn có điều kiện kinh tế và kỹ thuật chăn nuôi 

tốt hơn, đây là điều kiện giải thích lý do về năng suất sinh sản của lợn Mẹo 

khác nhau giữa 2 huyện, SCSS của huyện Nghĩa Đàn cao hơn huyện Kỳ Sơn. 

* Ảnh hưởng của giai đoạn   

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy SCSS của lợn Hung ở giai đoạn 2015-2018 

là 6,09 con, thấp hơn giai đoạn 2019-2021 là 6,11 con. Tuy nhiên, sự sai khác 

về SCSS ở 2 giai đoạn này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), lợn Mẹo ở 

giai đoạn 2015-2018 có SCSS là 7,05 con cao hơn giai đoạn 2019-2021 là 

6,62 con, sự sai khác về SCSS ở 2 giai đoạn này có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). 
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Lợn Mẹo ở giai đoạn sau thấp hơn giai đoạn trƣớc, trong quá trình 

nghiên cứu chúng tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân chính là do 

bệnh dịch tả Châu Phi xảy ra trong giai đoạn cuối năm 2018 và năm 2019 

nhiều địa phƣơng đã bị xóa sổ đàn lợn dẫn đến thiếu hụt nguồn giống cung 

cấp. Sau khi dịch tả Châu Phi kết thúc (2020-2021) nhiều địa phƣơng muốn 

gây giống trở lại và lợn Mẹo là giống đƣợc lựa chọn ƣu tiên của nhiều địa 

phƣơng xung quanh, dẫn đến ngƣời đi mua giống tập chung và săn đón nhiều 

lợn nái có chất lƣợng giống tốt tại vùng nghiên cứu dẫn đến nhiều con giống 

có năng suất cao bị xuất bán. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến năng 

suất sinh sản ở giai đoạn sau thấp hơn so với giai đoạn trƣớc. 

Bảng 3.6. Số con sơ sinh/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo (con) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung Lợn Mẹo 

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE 

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 326 6,66±0,11 

Huyện Nghĩa Đàn - - 54 7,01±0,24 

Giai đoạn 
2015-2018 144 6,09±0,13 201 7,05

a
±0,17 

2019-2021 286 6,11±0,10 179 6,62
b
±0,15 

Mùa vụ 
Đông-Xuân 214 6,04±0,11 188 6,77±0,16 

Hè-Thu 216 6,16±0,11 192 6,90±0,16 

Lứa đẻ 

1 110 5,40
b
±0,15 95 5,66

b
±0,21 

2 108 6,05
a
±0,14 92 6,60

a
±0,21 

3 107 6,33
a
±0,14 88 6,96

a
±0,21 

4 40 6,44
a
±0,23 36 7,48

a
±0,30 

5 27 6,37
a
±0,27 29 7,47

a
±0,33 

≥6 38 6,01
ab

±0,23 40 6,84
a
±0,29 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

* Ảnh hưởng của mùa vụ  
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Lợn Hung và lợn Mẹo đều đƣợc nuôi nhốt, hoặc bán chăn thả trong 

điều kiện chăn nuôi gia trại, yếu tố mùa vụ có ảnh hƣởng rất lớn đến vật nuôi, 

đặc biệt với lợn nái mang thai. Trong nghiên cứu này, mùa vụ đẻ đƣợc chia 

làm hai mùa là Đông-Xuân và Hè-Thu. Ảnh hƣởng của mùa vụ đến SCSS 

đƣợc thể hiện ở bảng 3.6. 

Qua bảng 3.6 cho thấy SCSS của lợn Hung và lợn Mẹo ở vụ Đông-

Xuân là 6,04 và 6,77
 
con thấp hơn vụ Hè-Thu là 6,16 và 6,90

 
con. Tuy nhiên, 

không có sự sai khác nhau giữa 2 mùa vụ về SCSS của 2 giống lợn này 

(P>0,05). Nhƣ vậy, lợn Hung và lợn Mẹo có khả năng thích nghi cao với nơi 

chúng sinh sống, yếu tố mùa vụ có ảnh hƣởng nhƣng không rõ ràng.  

* Ảnh hưởng của lứa đẻ   

 Đối với lợn Hung: Theo dõi năng suất sinh sản của 110 ổ đẻ lứa 1; 108 

ổ đẻ lứa 2; 107 ổ đẻ lứa 3; 40 ổ đẻ lứa 4; 27 ổ đẻ lứa 5 và 38 ổ đẻ lứa ≥6 trên 

đàn lợn nái Hung cho thấy SCSS thấp nhất ở lứa 1 là 5,40 con; tăng lên ở lứa 

2 là 6,05 con; lứa 3 là 6,33 con cao nhất ở lứa 4 là 6,44 con; lứa 5 có biểu hiện 

giảm là 6,37 con và lứa ≥6 là 6,01 con. SCSS ở lứa 1 có sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05) so với các lứa 2, 3, 4, 5 nhƣng lại không sai khác so 

với lứa ≥6 (P>0,05). Điều này có nghĩa là SCSS của lợn Hung là khá ổn định. 

So sánh với kết quả nghiên cứu trên lợn Hung của Đặng Hoàng Biên (2016a), 

SCSS của lợn Hung từ lứa 1 đến lứa 6 là 6,13; 6,86; 7,21; 7,32; 7,49 và 7,24 

con thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn ở tất cả các lứa. Trong quá 

trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy các tác giả trƣớc nghiên cứu ở đàn tập 

chung đƣợc quan tâm chăm sóc tốt, sử dụng thức ăn đƣợc cân bằng dinh 

dƣỡng tốt và có chất lƣợng dinh dƣỡng cao. Còn trong nghiên cứu của chúng 

tôi, đàn lợn đƣợc nghiên cứu trên phổ rộng và điều kiện chăn nuôi sát với 

phƣơng thức chăn nuôi truyền thống của ngƣời dân địa phƣơng. 
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Đối với lợn Mẹo: Theo dõi năng suất sinh sản của 95 ổ đẻ lứa 1, 92 ổ 

đẻ lứa 2; 88 ổ đẻ lứa 3; 36 ổ đẻ lứa 4; 29 ổ đẻ lứa 5 và 40 ổ đẻ lứa ≥6 trên đàn 

lợn nái Mẹo cho thấy SCSS thấp nhất ở lứa 1 là 5,66 con tăng lên ở lứa 2 là 

6,60 con; lứa 3 là 6,96 con, đạt đỉnh ở lứa 4 là 7,48 con, lứa 5 là 7,47 con và 

lứa ≥6 có biểu hiện giảm là 6,84 con. SCSS ở lứa 1 có sự có sự sai khác so 

với các lứa 2, 3, 4, 5 và ≥6 ở mức (P<0,05), các lứa 2, 3, 4, 5 và lứa ≥6 không 

có sự sai khác nhau (P>0,05). So với kết quả nghiên của Đặng Hoàng Biên 

(2016a) khi nghiên cứu trên giống lợn này về xu hƣớng năng suất theo lứa đẻ 

có SCSS từ lứa 1 đến lứa 7 là 6,36; 7,32; 7,68; 7,78; 7,38; 7,14 và 6,86 con. 

Nhƣ vậy, kết quả của chúng tôi về chỉ tiêu này thấp hơn ở lứa 1, 2, 3, 4 nhƣng 

lại cao hơn ở các lứa 5 và lứa ≥6. Kết quả này chúng tôi cũng nhận thấy rằng, 

trong thời gian nghiên cứu do ảnh hƣởng của dịch bệnh đã làm thay đổi cơ 

cấu và chất lƣợng đàn giống, hơn nữa sự khác nhau về chất lƣợng dinh dƣỡng 

thức ăn và chăm sóc nuôi dƣỡng của các tác giả đã nghiên cứu trƣớc đây và 

kết quả nghiên cứu này. 

So sánh chỉ tiêu SCSS với kết quả nghiên cứu trên một số giống lợn 

bản địa Việt Nam cho thấy: lợn Hạ Lang từ lứa 1 đến lứa 4 là 8,02; 11,10; 

11,21 và 10,83 con (Phạm Hải Ninh, 2015). Nghiên cứu của Đặng Hoàng 

Biên (2016a) từ lứa 1 đến lứa 7 của lợn Bản-Hòa Bình là 6,08; 7,34; 7,72; 

7,92; 7,63; 7,59 và 6,97 con/ổ, lợn Lũng Pù là 6,61; 7,36; 7,95; 7,87; 7,58; 

7,08 và 6,89 con, lợn Ô Lâm: 9,10; 9,90; 10,58; 10,23; 10,08; 9,75 và 9,65 

con, lợn rừng nuôi bán thâm canh từ lứa 1 đến lứa 5: 6,56; 8,47; 8,67; 8,69 và 

8,42 con (Nguyễn Hoàng Thịnh và cs., 2021). Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi trên lợn Hung và lợn Mẹo là thấp hơn các giống lợn trên, 

nguyên nhân là do đàn lợn nghiên cứu của chúng tôi đƣợc áp dụng phƣơng 

thức chăn nuôi an toàn sinh học theo hƣớng hữu cơ, nên kết quả có khác với 

nghiên cứu của các tác giả trên. Các chế độ dinh dƣỡng trong nghiên cứu của 
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nhóm tác giả này cho thấy đàn lợn đƣợc cung cấp ptotein và mức năng lƣợng 

cao hơn, giúp tỷ lệ thụ thai cao hơn do đó nâng cao số con đẻ ra. 

b. Số con sơ sinh sống/ổ và các yếu tố ảnh hưởng 

Số con sơ sinh sống/ổ là chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng, nói lên 

khả năng đẻ nhiều hay ít con của giống, đồng thời phản ánh kỹ thuật chăm sóc 

lợn nái có chửa. Kết quả về số con sơ sinh sống/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo 

phân tích theo từng yếu tố ảnh hƣởng đƣợc trình bày tại bảng 3.7. 

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo   

Kết quả ở bảng 3.7 cho thấy SCSSS của lợn Mẹo ở huyện Nghĩa Đàn là 

6,69
 
con, cao hơn so với 6,39

 
con của huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, sự sai khác 

này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Lý do về năng suất sinh sản của lợn 

Mẹo tại huyện Nghĩa Đàn tốt hơn so với huyện Kỳ Sơn đã đƣợc chúng tôi giải 

thích ở trên. 

* Ảnh hưởng của giai đoạn  

Kết quả ở bảng 3.7 cho thấy SCSSS của lợn Hung ở giai đoạn 2015-

2018 là 5,56 con thấp hơn so với giai đoạn 2019-2021 là 5,81 con. Sự sai 

khác nhau về SCSSS qua các giai đoạn không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Qua bảng 3.7 cho thấy do lợn Mẹo ở giai đoạn 2015-2018 có SCSSS 

cao vì thế SCSSS ở giai đoạn này là 6,83 con cao hơn so với giai đoạn 2019-

2021 là 6,25 con, sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Sự chênh lệch 

này đã đƣợc chúng tôi giải thích ở phần trên. 

* Ảnh hưởng của mùa vụ  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.7 cho thấy SCSSS ở lợn Hung và lợn Mẹo 

không bị ảnh hƣởng bởi yếu tố mùa vụ (P>0,05). Cụ thể, ở mùa vụ Đông-

Xuân SCSSS của lợn Hung và lợn Mẹo tƣơng ứng là 5,64 và 6,47 con, còn 

mùa vụ Hè-Thu tƣơng ứng là 5,72 và 6,61 con. 



 

 

 

72 

Bảng 3.7. Số con sơ sinh sống/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo (con) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung  Lợn Mẹo 

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE 

 n 

(ổ đẻ) 

 

LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - -  326 6,39±0,11 

Huyện Nghĩa Đàn - -  54 6,69±0,24 

Giai đoạn 
2015-2018 144 5,56±0,13  201 6,83

a
±0,17 

2019-2021 286 5,81±0,10  179 6,25
b
±0,15 

Mùa vụ  
Đông-Xuân 214 5,64±0,11  188 6,47±0,16 

Hè-Thu 216 5,72±0,11  192 6,61±0,16 

Lứa đẻ 

1 110 5,09
b
±0,15  95 5,34

b
±0,21 

2 108 5,68
a
±0,15  92 6,31

a
±0,21 

3 107 5,92
a
±0,14  88 6,72

a
±0,21 

4 40 5,88
a
±0,24  36 7,11

a
±0,29 

5 27 6,01
a
±0,28  29 7,24

a
±0,33 

≥6 38 5,50
ab

±0,24  40 6,51
a
±0,29 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

* Ảnh hưởng của lứa đẻ  

Qua bảng 3.7 cho thấy SCSSS của lợn Hung ở lứa 1 là 5,09 con tăng 

lên là 5,68 con ở lứa 2, lứa 3 là 5,92 con, lứa 4 là 5,88 con và cao nhất ở lứa 5 

là 6,01 con, tuy nhiên đến lứa ≥6 có biểu hiện giảm chỉ còn 5,50 con. Nhƣ 

vậy, SCSSS có xu hƣớng tăng dần từ lứa đẻ 1 đến lứa đẻ 3 và 4, đạt đỉnh cao 

ở lứa đẻ 5, đến lứa ≥6 năng suất bị giảm. Sự sai khác về SCSSS của lứa đẻ 1 

so với các lứa đẻ 2, 3, 4 và 5 là rõ rệt (P<0,05). Tuy nhiên, SCSSS lứa ≥6 

không có sự sai khác với lứa 2, 3, 4 và 5 (P>0,05). Đặng Hoàng Biên (2016a) 

cho biết SCSSS của đàn lợn Hung từ lứa 1 đến lứa 6 là 5,97; 6,73; 7,11; 7,11; 

7,35; 7,00 con. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn. 
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Theo bảng 3.7, SCSSS đàn lợn Mẹo đạt thấp nhất là 5,34 con ở lứa 1, 

tăng lên từ lứa 2 là 6,31 con, tiếp theo lứa 3 là 6,72 con, lứa 4 là 7,11 con, lứa 

5 là 7,24 con và lứa ≥6 là 6,51 con. SCSSS ở lứa 1 có sự sai khác với lứa 2, 3, 

4, 5 và lứa ≥6, sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Lứa 2, 3, 4, 5 và lứa 

≥6 không có sự sai khác (P>0,05). Theo thông báo của Đặng Hoàng Biên 

(2016a) lợn Mẹo có SCSSS từ lứa 1 đến lứa 6 lần lƣợt là 6,00; 7,08; 7,39; 

7,54; 7,05 và 6,86 con. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn ở 

lứa 1, 2, 3, 4 và lứa ≥6 nhƣng cao hơn ở ở lứa 5. Hoàng Thị Phi Phƣợng 

(2020) cho biết số SCSSS của đàn nái Mẹo hạt nhân thế hệ I là 7,35 con (lứa 

1) và 7,87 con (lứa 2) thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn ở cả lứa 

1 và lứa 2. Sự khác nhau này là do phạm vi địa lý nghiên cứu, thời gian 

nghiên cứu, ảnh hƣởng của dịch bệnh và sự khác nhau về điều kiện chăm sóc, 

nuôi dƣỡng. 

Theo một số công bố về SCSSS của một số giống lợn bản địa Việt Nam 

nhƣ: lợn Hạ Lang từ lứa 1 đến lứa 4 là 7,28; 10,20; 10,21 và 10,25 con (Phạm 

Hải Ninh, 2015), lợn Hạ Lang, lợn Táp Ná hạt nhân qua 4 thế hệ chọn lọc tại 

2 lứa đẻ đầu đạt 7,78-9,70 con và 7,27-7,63 con (Phạm Đức Hồng, 2016), lợn 

Bản-Hòa Bình từ lứa 1 đến lứa 7 là 5,72; 7,24; 7,54; 7,70; 7,50; 7,30 và 6,38 

con, lợn Lũng Pù: 6,39; 7,36; 7,95; 7,87; 7,58; 7,08 và 6,89 con, lợn Ô Lâm: 

8,33; 9,30; 9,98; 9,53; 9,38; 8,93 và 9,05 con (Đặng Hoàng Biên, 2016a), lợn 

rừng nuôi bán thâm canh từ lứa 1 đến lứa 5 là 6,44; 7,47; 7,60; 7,54 và 7,25 

con (Nguyễn Hoàng Thịnh và cs., 2021). Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi trên lợn Hung và lợn Mẹo đều thấp hơn các giống lợn trên.  

c. Số con cai sữa/ổ và các yếu tố ảnh hưởng 

SCCS/ổ đánh giá khả năng nuôi con của lợn nái, kỹ thuật chăm sóc và 

nuôi dƣỡng đàn con của các hộ chăn nuôi. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố nhƣ: tuổi thành thục về tính, tỷ lệ thụ thai, số con sơ sinh/ổ … Kết quả 

nghiên cứu về số con cai sữa/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo đƣợc trình bày tại 

bảng 3.8. 
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* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo  

Qua bảng 3.8 cho thấy SCCS của lợn Mẹo nuôi tại huyện Nghĩa Đàn là 

6,32 con cao hơn so với huyện Kỳ Sơn là 5,97 con. Sự sai khác này không có 

ý nghĩa thống kê (P>0,05). Theo chúng tôi huyện Nghĩa Đàn là huyện có điều 

kiện địa hình, khí hậu, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật chăn nuôi...tốt hơn so với 

huyện Kỳ Sơn nên SCCS của lợn Mẹo nuôi ở huyện này luôn cao hơn huyện 

miền núi Kỳ Sơn. 

Bảng 3.8. Số con cai sữa/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo (con) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung Lợn Mẹo 

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 326 5,97±0,10 

Huyện Nghĩa Đàn - - 54 6,32±0,21 

Giai đoạn 
2015-2018 144 5,22±0,12 201 6,40

a
±0,15 

2019-2021 283 5,40±0,09 179 5,90
b
±0,13 

Mùa vụ  
Đông - Xuân 213 5,26±0,10 188 6,06±0,14 

Hè - Thu 214 5,35±0,10 192 6,23±0,14 

Lứa đẻ 

1 110 4,88
b
±0,13 95 5,08

b
±0,18 

2 108 5,34
ab

±0,13 92 6,00
a
±0,18 

3 107 5,55
a
±0,13 88 6,37

a
±0,19 

4 40 5,50
ab

±0,21 36 6,75
a
±0,26 

5 24 5,49
ab

±0,27 29 6,72
a
±0,29 

≥6 38 5,08
ab

±0,21 40 5,97
a
±0,25 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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* Ảnh hưởng của giai đoạn  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.8 cho thấy SCCS của lợn Hung ở giai 

đoạn 2015-2018 (5,22 con) thấp hơn giai đoạn 2019-2021 (5,40 con). Sự sai 

khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Nhƣ vậy, với phƣơng thức 

chăn nuôi an toàn sinh học theo hƣớng hữu cơ, ít có sự thay đổi về kỹ thuật 

chăn nuôi. Vì vậy, SCCS của lợn Hung qua 2 giai đoạn có sự hơn kém nhau 

không đáng kể, lợn Mẹo giai đoạn 2015-2018 có SCCS là 6,40 con cao hơn 

giai đoạn 2019-2021 là 5,90 con. Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05), có đƣợc kết quả này là do lợn Mẹo có SCSSS ở giai đoạn 2015-

2018 cao hơn so với giai đoạn 2019-2021. 

* Ảnh hưởng của mùa vụ  

Lợn con sau khi sinh ra, chịu sự ảnh hƣởng trực tiếp về khí hậu, nếu 

khâu chăm sóc lợn con không tốt sẽ làm giảm số lƣợng lợn con từ sơ sinh 

sống đến cai sữa. Kết quả nghiên cứu SCCS theo mùa vụ đƣợc thể hiện ở 

bảng 3.8. Qua bảng 3.8 cho thấy SCCS đối với lợn Hung ở mùa vụ Đông-

Xuân (5,26 con) thấp hơn mùa vụ Hè-Thu (5,35 con). Sự sai khác về SCCS 

tại 2 mùa vụ này không có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P>0,05). 

Theo bảng 3.8 lợn Mẹo có SCCS ở mùa vụ Đông-Xuân là 6,06 con 

thấp hơn so với mùa vụ Hè-Thu là 6,23 con (P>0,05). Nhƣ vậy, mùa vụ 

Đông-Xuân ở các tỉnh miền núi có nhiệt độ xuống rất thấp nên với chuồng 

trại thô sơ tỷ lệ hao hụt lợn con đến cai sữa thƣờng lớn hơn so với mùa vụ Hè-

Thu.  

* Ảnh hưởng của lứa đẻ  

Qua bảng 3.8 cho thấy SCCS của lợn nái Hung từ lứa đẻ 1 đến lứa đẻ 

≥6 là 4,88; 5,34; 5,55; 5,50; 5,49 và 5,08 con. Kết quả cho thấy SCCS của 

Hung tăng dần từ lứa 1 đến lứa 3 sau đó có xu hƣớng giảm dần và thấp nhất ở 

lứa ≥6. Qua bảng 3.8 cho thấy lứa 1 và lứa 3 có sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05). Tuy nhiên, lứa 1 và lứa 3 không có sự sai khác với các lứa còn 

lại (P>0,05). Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết SCCS của đàn lợn Hung từ 
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lứa 1 đến lứa 6 là 5,49; 6,22; 6,66; 6,79; 7,05; 6,73 con. Nhƣ vậy, kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn ở tất cả các lứa.  

Theo kết quả nghiên cứu ở bảng 3.8 cho thấy lợn Mẹo có SCCS ở lứa 1 

là 5,08 con, lứa 2 là 6,00 con, lứa 3 là 6,37 con, lứa 4 là 6,75 con, lứa 5 là 

6,72 con và lứa ≥6 là 5,97 con. Nhƣ vậy, đối với lợn Mẹo chỉ tiêu SCCS tăng 

từ lứa 1 đến lứa 4, lứa 5 bắt đầu có xu hƣớng giảm và từ lứa ≥6 là thấp nhất. 

Lứa 1 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với các lứa 2, 3, 4, 5 và lứa ≥6 

(P<0,05), các lứa 2, 3, 4, 5 và lứa≥6 không có sự sai khác thống kê (P>0,05). 

Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết lợn Mẹo có SCCS từ lứa 1 đến lứa 6 là 

5,74; 6,68; 6,95; 7,16; 6,73 và 6,44 con. Một nghiên cứu khác của Hoàng Thị 

Phi Phƣợng (2020) trên lợn Mẹo về SCCS của đàn nái Mẹo hạt nhân thế hệ I 

là 7,35 con (lứa 1); 7,87 con (lứa 2) thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp 

hơn. 

So sánh SCCS với một số giống lợn bản địa Việt Nam khác cho thấy: 

Lợn Bản-Hòa Bình từ lứa 1 đến lứa 7 là 5,49; 6,97; 7,21; 7,24; 7,08; 6,78 và 

5,86 con, lợn Lũng Pù: 6,03; 7,10; 7,59; 7,50; 7,21; 6,73 và 6,36 con (Đặng 

Hoàng Biên, 2016a), lợn Cỏ-Bình Thuận từ lứa 1 đến lứa 5 là 5,3; 6,5; 6,4; 

6,9 và 6,6 con (Nguyễn Hữu Tỉnh, 2016), lợn rừng từ lứa 1 đến lứa 5 là 5,63; 

6,53; 6,93; 6,62 và 6,42 con (Nguyễn Hoàng Thịnh và cs., 2021) thì kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn công bố của các tác giả trên. 

Nhƣ vậy, do đặc điểm của giống và điều kiện chăn nuôi theo hƣớng 

hữu cơ, nguyên liệu chế biến thức ăn là những nông phụ phẩm sẵn có tại địa 

phƣơng, đồng thời 2 giống lợn này đƣợc nuôi tại khu vực miền núi có điều 

kiện tự nhiên khắc nghiệt (mùa đông rất lạnh, mùa hè rất nóng) do đó đã ảnh 

hƣởng rất lớn đến lợn mẹ, cũng nhƣ lợn con sau sinh, vì thế mà năng suất sinh 

sản của 2 giống lợn này thấp hơn các nghiên cứu trƣớc đây trên các giống lợn 

bản địa khác ở Việt Nam và trên cả 2 giống lợn này mà các tác giả khác đã 

nghiên cứu.  
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Qua kết quả nghiên cứu từ bảng 3.6; 3.7 và 3.8 cho thấy lợn Hung có 

khả năng sinh sản thấp hơn so với lợn Mẹo, đồng thời khả năng sinh sản của 

lợn Hung cũng ít chịu ảnh hƣởng bởi yếu tố ngoại cảnh so với lợn Mẹo vì có 

thể lợn Hung trong nghiên cứu này chỉ đƣợc nuôi tại một khu vực đó là huyện 

Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang. Còn lợn Mẹo đƣợc nghiên cứu tại 2 khu vực 

khác nhau đó là huyện Nghĩa Đàn và huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An nơi có 

điều kiện khí hậu, cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật chăn nuôi khác nhau. Vì 

vậy mới thấy đƣợc sự ảnh hƣởng của các yếu tố ngoại cảnh tác động đến khả 

năng sinh sản của giống lợn này. 

d. Khoảng cách lứa đẻ của lợn Hung và lợn Mẹo 

Khoảng cách lứa đẻ chịu ảnh hƣởng của 3 chỉ tiêu: thời gian mang thai, 

thời gian nuôi con và thời gian động dục trở lại của lợn nái mẹ sau cai sữa. 

Thời gian mang thai của lợn thƣờng khá ổn định còn thời gian nuôi con và 

thời gian phối giống trở lại sau cai sữa là 2 chỉ tiêu biến động lớn ảnh hƣởng 

đến KCLĐ. 

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo 

 Kết quả ở bảng 3.9 cho thấy KCLĐ giữa các lứa của lợn nái nuôi tại 

huyện Kỳ Sơn là 208,12 ngày, cao hơn so với lợn nái nuôi ở huyện Nghĩa 

Đàn là 190,36 ngày. Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Điều này 

cho thấy kỹ thuật chăn nuôi của huyện Nghĩa Đàn tốt hơn huyện Kỳ Sơn do 

đó đã giúp ngắn đƣợc KCLĐ giữa các lứa. 

* Ảnh hưởng của giai đoạn 

 Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.9 cho thấy, lợn Hung có KCLĐ ở giai 

đoạn 2015-2018 là 211,63 ngày, giai đoạn 2019-2021 giảm xuống còn 202,63
 

ngày. Tuy nhiên, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê giữa các giai đoạn 

(P>0,05) 

 Qua bảng 3.9 cho thấy, lợn Mẹo giai đoạn 2015-2018 có KCLĐ là 

201,25 ngày, giai đoạn 2019-2021 là 197,23 ngày, sự sai khác này không có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05). 
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Bảng 3.9. Khoảng cách lứa đẻ của lợn nái Hung và lợn Mẹo (ngày) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung  Lợn Mẹo 

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE  

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - -  241 208,12

a
±1,62 

Huyện Nghĩa Đàn - -  44 190,36
b
±3,02 

Giai đoạn  
2015-2018 69 211,63

a
±3,16  191 201,25±2,11 

2019-2021 251 202,63
b
±1,96  94 197,23±2,23 

Mùa vụ  
Đông-Xuân 158 207,56±2,46  140 198,82±2,08 

Hè-Thu 162 206,70±2,37  145 199,67±2,09 

Khoảng 

cách lứa 

đẻ 

1-2 108 212,65±2,67  92 197,65±2,41 

2-3 107 209,70±2,47  88 202,40±2,43 

3-4 41 207,81±4,07  36 199,73±3,39 

4-5 27 201,62±4,91  29 198,11±3,66 

5-6 19 198,94±5,63  17 201,32±4,80 

6-≥6 18 212,06±5,79  23 196,25±4,26 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau cho biết sự khác nhau giữa chúng có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 6-≥6 là 

khoảng cách lứa đẻ từ lứa 6 trở đi. 
 

* Ảnh hưởng của mùa vụ 

Yếu tố mùa vụ, không ảnh hƣởng đến KCLĐ trên cả lợn Hung và lợn 

Mẹo. Kết quả ở bảng 3.9 cho thấy lợn Hung và lợn Mẹo có KCLĐ ở mùa vụ 

Đông-Xuân tƣơng ứng là (207,56 và 198,82 ngày), mùa vụ Hè-Thu là (206,70 

và 199,67 ngày), sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
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* Ảnh hưởng của lứa đẻ. 

Theo kết quả nghiên cứu ở bảng 3.9 cho thấy lợn Hung có khoảng cách 

giữa lứa đẻ 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6 và 6-≥6  là 212,65; 209,70; 207,81; 201,62; 

198,94 và 212,06 ngày. Sự sai khác về KCLĐ giữa các lứa không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). 

Qua bảng 3.9 cho thấy khoảng cách giữa hai lứa đẻ từ lứa 1 đến lứa 6-

≥6 của lợn Mẹo là 197,65; 202,40; 199,73; 198,11; 201,32 và 196,25 ngày. 

Kết quả này cho thấy, KCLĐ giữa các lứa tƣơng đối ổn định, do đó không có 

sự sai khác giữa các lứa đẻ (P>0,05). 

Một số giống lợn bản địa Việt Nam có KCLĐ giữa các lứa nhƣ sau: lợn 

14 vú nuôi thị xã Mƣờng Lay-Điện Biên có KCLĐ từ lứa 2 đến lứa 6 là 

237,03; 236,40; 238,40; 235,82 và 234,64 ngày (Trịnh Phú Cử, 2011), lợn 

Lũng Pù là 195,19; 187,28; 186,56; 179,95 và 181,79 ngày. Lợn Bản-Hòa 

Bình là 183,67; 180,63; 176,95; 177,44 và 177,98 ngày (Đặng Hoàng Biên, 

2016b), lợn F1(Rừng x Meishan) là 151,50; 154,33; 151,26; 152,64; 152,61 

ngày (Trịnh Hồng Sơn và Nguyễn Thị Châu Giang, 2018). Nhƣ vậy, lợn 

Hung và lợn Mẹo có KCLĐ thấp hơn lợn bản địa nuôi tại Mƣờng Lay-Điện 

Biên nhƣng lại cao hơn lợn Lũng Pù và lợn Bản Hòa Bình, lợn F1(Rừng x 

Meishan) nguyên nhân do thời gian cai sữa của lợn Lũng Pù và lợn Bản thấp 

(khoảng 45 ngày), lợn bản địa nuôi tại huyện Mƣờng Lay-Điện Biên có thời 

gian cai sữa dài hơn (khoảng 110 ngày). Ngoài ra các giống lợn bản địa Việt 

Nam có KCLĐ không giống nhau là do đặc điểm của giống, thức ăn, trình độ 

kỹ thuật và tập quán chăn nuôi... tại mỗi địa phƣơng nuôi các giống lợn này 

khác nhau. 

e. Khối lượng cơ thể lợn nái qua các lứa đẻ của lợn Hung và lợn Mẹo 

Kết quả theo dõi khối lƣợng cơ thể lợn nái Hung và lợn nái Mẹo qua 

các lứa đẻ đƣợc trình bày ở  
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* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo 

Kết quả ở bảng 3.10 cho thấy khối lƣợng lợn nái Mẹo nuôi ở huyện Kỳ 

Sơn là 50,11 kg cao hơn so với huyện Nghĩa Đàn có khối lƣợng là 46,98 kg. 

Sự sai khác có ý nghĩa thống kế (P<0,05). 

* Ảnh hưởng của giai đoạn nuôi 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.10 cho thấy, giai đoạn nuôi có ảnh hƣởng 

rõ rệt đến khối lƣợng lợn nái Hung và lợn nái Mẹo (P<0,05). Khối lƣợng lợn 

nái Hung giai đoạn 2015-2018 là 43,22 kg cao hơn giai đoạn 2019-2021 là 

40,40 kg. Kết quả này lại trái ngƣợc với khối lƣợng lợn Mẹo, giai đoạn 2015-

2018 là 47,37 kg thấp hơn giai đoạn 2019-2021 là 49,73 kg. 

Bảng 3.10. Khối lượng cơ thể nái qua các lứa đẻ của lợn Hung và lợn Mẹo (kg) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung Lợn Mẹo 

n 

(ổ đẻ) 

 

LSM±SE 
n 

(ổ đẻ) 

 

LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 326 50,11

a
±0,56 

Huyện Nghĩa Đàn - - 54 46,98
b
±1,22 

Giai đoạn  
2015-2018 145 43,22

a
±0,63 201 47,37

b
±0,87 

2019-2021 284 40,40
b
±0,49 179 49,73

a
±0,78 

Mùa vụ  
Đông-Xuân 215 42,11±0,54 188 48,41±0,82 

Hè-Thu 214 41,51±0,54 192 48,68±0,81 

Lứa đẻ 

1 110 29,29
e
±0,73 95 34,42

e
±1,06 

2 107 36,12
d
±0,71 92 41,34

d
±1,06 

3 107 41,32
c
±0,69 88 46,15

c
±1,09 

4 40 45,55
b
±1,14 36 53,56

b
±1,51 

5 27 46,98
ab

±1,38 29 55,97
ab

±1,68 

≥6 38 51,62
a
±1,16 40 59,84

a
±1,49 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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* Ảnh hưởng của mùa vụ 

 Qua bảng 3.10 cho thấy mùa vụ Đông-Xuân ở lợn nái Hung và lợn nái 

Mẹo có khối lƣợng tƣơng ứng là 43,22 kg và 41,51 kg cao hơn so với mùa vụ 

Hè-Thu có khối lƣợng tƣơng ứng là 48,41 kg và 48,68 kg. Tuy nhiên, không 

có sự sai khác về khối lƣợng lợn nái giữa hai mùa vụ của hai giống lợn Hung 

và lợn Mẹo (P>0,05), điều này cho thấy khả năng thích nghi cao của hai 

giống lợn này với nơi chúng sinh ra, chúng không bị ảnh hƣởng bởi yếu tố 

mùa vụ.  

* Ảnh hưởng của lứa đẻ. 

Qua bảng 3.10 cho thấy, khối lƣợng của lợn nái Hung tăng dần qua các 

lứa đẻ, lứa đầu có khối lƣợng là 29,29 kg và tăng dần lên ở lứa 2, 3, 4, 5 là 

36,12; 41,32; 45,55; 46,98 kg, cao nhất là khối lƣợng lợn nái ở lứa đẻ ≥6 là 

51,62 kg. Khối lƣợng lợn nái Hung ở các lứa 1, 2, 3 sai khác với lứa 4, 5 và 

lứa ≥6 ở có mức ý nghĩa (P<0,05). 

Qua bảng 3.10 cho thấy khối lƣợng trung bình của lợn nái Mẹo ở các 

lứa đẻ 1, 2, 3, 4, 5 và lứa ≥6 là 34,42; 41,34; 46,15; 53,56; 55,97 và 59,84 kg. 

Khối lƣợng lợn nái Mẹo ở các lứa 1, 2, 3 sai khác với lứa 4, 5 và lứa ≥6 ở có 

mức ý nghĩa (P<0,05). 

Qua đây cho thấy khối lƣợng lợn nái tăng theo sự tăng của lứa đẻ trên cả 

lợn Hung và lợn Mẹo. 

Trong nghiên cứu này, khối lƣợng cơ thể lợn nái Mẹo ở huyện Nghĩa Đàn 

thấp hơn ở huyện Kỳ Sơn. Theo chúng tôi là do trình độ chăm sóc lợn nái sinh 

sản tốt hơn, áp dụng tiêu chuẩn ăn hàng ngày và mức ăn phù hợp với năng suất 

của lợn nái và giai đoạn phát triển, do đó mức tăng khối lƣợng cơ thể phù hợp 

qua các lứa đẻ, còn huyện Kỳ Sơn, vấn đề này thực hiện không tốt dẫn đến khối 

lƣợng lợn nái tăng. 
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Về giai đoạn trên lợn Hung, lợn nái sinh ra ở giai đoạn 2019-2021 là lợn 

nái đƣợc áp dụng mạnh theo hƣớng hữu cơ lên khối lƣợng thấp hơn giai đoạn 1 

còn trên lợn Mẹo khối lƣợng cơ thể lợn nái cao hơn so với giai đoạn 1 phần lớn 

là do giai đoạn này lợn đƣợc bán với giá cao, cho nên đƣợc quan tâm chăm sóc 

tốt hơn. 

3.1.2.3. Khả năng sinh trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo 

a. Khối lượng của lợn Hung và lợn Mẹo qua các tháng tuổi 

Kết quả theo dõi khối lƣợng của lợn Hung và lợn Mẹo qua các tháng 

tuổi đƣợc trình bày ở bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Khối lƣợng và tăng khối lƣợng qua các tháng tuổi của lợn 

Hung và lợn Mẹo  

Nhóm tính 

trạng 

Tháng 

tuổi 

Lợn Hung  Lợn Mẹo 

n Mean±SE  n Mean±SE 

Khối lƣợng cơ 

thể (kg) 

ss 429 0,46±0,00  389 0,48±0,003 

2 390 5,61±0,11  352 6,13±0,11 

4 232 11,45±0,27  204 12,64±0,29 

6 161 17,88±0,54  183 20,70±0,52 

8 127 24,83±0,83  174 28,18±0,75 

Tăng khối 

lƣợng cơ thể 

(g/ngày) 

ss-2 390 85,88±1,78  352 94,31±1,83 

2-4 232 96,41±2,45  204 109,91±3,28 

4-6 161 104,04±3,91  183 131,20±4,47 

6-8 127 106,47±3,88  174 121,33±4,22 

ss-8 127 101,63±3,45  174 115,43±3,10 

2-8 127 105,93±3,79  174 122,25±3,66 

 

Qua bảng 3.11 cho thấy, khối lƣợng trung bình của lợn Hung và lợn 

Mẹo lúc sơ sinh, 2, 4, 6 tháng tuổi là 0,46; 5,61; 11,45; 17,88 kg và 0,48; 

6,13; 12,64; 20,70 kg. Đến 8 tháng tuổi lợn Hung và lợn Mẹo đạt khối lƣợng 

trung bình 24,83 và 28,18 kg. 
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So sánh với một số kết quả nghiên cứu trên lợn Hung cho thấy khối 

lƣợng lợn ở các thời điểm sơ sinh, 2, 4, 6 tháng tuổi là 0,44; 6,57; 16,22 và 

30,29 kg (Đặng Hoàng Biên, 2016a), khối lƣợng ở các thời điểm cai sữa, 2, 4, 

6 và 8 tháng tuổi là 6,04; 15,41; 32,96; 39,08 và 45,99 kg (Phạm Hải Ninh và 

cs., 2016) thì kết quả của chúng tôi cao hơn ở khối lƣợng sơ sinh nhƣng lại 

thấp hơn ở tất cả các tháng tuổi. 

Nghiên cứu trên lợn Mẹo của Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết ở các 

thời điểm sơ sinh, 2, 4 và 6 tháng tuổi đạt khối lƣợng là 0,59; 4,41; 13,38; 

25,79 kg thì kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo của chúng tôi thấp hơn ở khối 

lƣợng sơ sinh, 4 và 6 tháng tuổi nhƣng lại cao hơn ở 2 tháng tuổi. Một nghiên 

cứu khác của Hoàng Thị Phi Phƣợng và cs. (2019) trên lợn Mẹo cho biết khối 

lƣợng lợn lúc 2, 4, 6 và 8 tháng tuổi là 5,85; 13,60; 25,46 và 42,52 kg. Nhƣ 

vậy, kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo của chúng tôi cao hơn ở 2 tháng tuổi và 

thấp hơn ở các tháng còn lại. 

Điều này chúng tôi đã giải thích ở trên đó là sự khác nhau về phạm vi 

nghiên cứu, cấu trúc quần thể nghiên cứu, chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng và 

ảnh hƣởng của thời kỳ dịch bệnh. 

 So sánh với 1 số giống lợn bản địa Việt Nam cho thấy: lợn Cỏ Bình 

Thuận có khối lƣợng lúc 2, 3, 4, 5 và 6 tháng tuổi là 4,40; 6,58; 10,02; 13,52 

và 15,42 kg (lợn đực) và 4,96; 6,96; 11,52; 16,02 và 18,94 kg (lợn cái) 

(Nguyễn Hữu Tỉnh, 2016), lợn Vân Pa, lợn Sóc lúc 2, 4, 6 và 8 tháng là 3,30; 

6,74; 11,14; 17,10 kg và 5,37; 10,18; 16,16; 23,25 kg (Đào Thị Bình An và 

cs., 2019). Nhƣ vậy, khối lƣợng lợn đực và lợn cái của lợn Cỏ Bình Thuận và 

lợn Vân Pa, lợn Sóc đều có khối lƣợng thấp hơn so với lợn Hung và lợn Mẹo. 

b. Tăng khối lượng của lợn Hung và lợn Mẹo qua các giai đoạn tuổi 

Khả năng tăng khối lƣợng (g/ngày) của lợn Hung và lợn Mẹo qua các 

tháng tuổi đƣợc trình bày ở bảng 3.11. 
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Kết quả bảng 3.11 cho thấy, lợn Hung có mức tăng khối lƣợng đạt 

trung bình qua các tháng tuổi từ sơ sinh-2, 2-4, 4-6 và 6-8 là 85,88; 96,41; 

104,04 và 106,47 g/ngày, tăng khối lƣợng từ sơ sinh-8 tháng là 101,63 g/ngày 

và giai đoạn từ 2-8 tháng tuổi là 105,93 g/ngày. 

Ở một vài nghiên cứu khác trên lợn Hung nhƣ sau: Đặng Hoàng Biên 

(2016a) cho biết tăng khối lƣợng từ 2-7 tháng tuổi là 145,55; 176,24; 214,73; 

254,02; 287,32 g/ngày và trung bình từ sơ sinh-7 tháng tuổi là 180,44 g/ngày. 

Phạm Hải Ninh và cs. (2016) cho biết tăng khối lƣợng từ cai sữa-8 tháng tuổi 

là 115,83; 196,50; 258,57; 326,17; 204,17 và 230,33 g/ngày, bình quân từ cai 

sữa-8 tháng tuổi là 221,94 g/ngày. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi 

thấp hơn. 

Qua bảng 3.11 cho thấy, tăng khối lƣợng (g/ngày) của lợn Hung tăng 

nhanh từ giai đoạn 4-6 tháng tuổi đến giai đoạn 6-8 tháng tuổi bắt đầu chậm 

lại. Tuy nhiên, do đến 8 tháng tuổi khối lƣợng lợn còn thấp và vẫn đang có 

khả năng tăng trọng. Vì vậy, để có kết luận lợn Hung nên giết thịt ở thời điểm 

nào để có hiệu quả kinh tế cao thì cần có nghiên cứu thêm về khả năng sinh 

trƣởng của lợn Hung sau 8 tháng tuổi. 

Tăng khối lƣợng (g/ngày) của lợn Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.11. 

Tăng khối lƣợng từ sơ sinh-2, 2-4, 4-6 và 6-8 tháng tuổi lần lƣợt là 94,31; 

109,91; 131,20 và 121,33 g/ngày, trung bình cho cả giai đoạn từ sơ sinh đến 8 

tháng tuổi là 115,43 g/ngày và từ 2 đến 8 tháng tuổi là 122,25 g/ngày. 

Qua kết quả nghiên cứu ở bảng 3.11 cũng cho thấy, lợn Mẹo có khối 

lƣợng tăng dần từ lúc 2 tháng tuổi và đạt cao ở các tháng tuổi thứ 4-6 và giữ 

mức tăng cao đến tháng 6-8. Nhƣ vậy, cho thấy lợn Mẹo có thể kết thúc nuôi 

thịt muộn hơn 8 tháng tuổi. Tuy nhiên, để có thể kết luận lợn Mẹo giết thịt 

vào thời điểm nào là thích hợp để có hiệu quả kinh tế cao thì cần có nghiên 

cứu thêm về khả năng sinh trƣởng của lợn Mẹo sau 8 tháng tuổi. 
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So sánh với một số tác giả nghiên cứu khác trên lợn Mẹo cho thấy: 

Đặng Hoàng Biên (2016a) thông báo tăng khối lƣợng từ 2-7 tháng tuổi lần 

lƣợt là 97,33; 201,73; 199,45; 214,39 và 306,24 g/ngày và trung bình giai 

đoạn từ 2-7 tháng tuổi là 203,98 g/ngày. Công bố của Hoàng Thị Phi Phƣợng 

và cs. (2019) về khả năng tăng khối lƣợng của đàn nhân giống lợn Mẹo tăng 

khối lƣợng từ 2-8 tháng tuổi lần lƣợt là 98,33; 160,00; 181,67; 213,50; 313,67 

và 255,17 g/ngày, trung bình giai đoạn 2-8 tháng tuổi là 203,72 g/ngày.  

Điều này cho thấy, cùng một giống nhƣng nếu chăn nuôi theo phƣơng 

thức an toàn sinh học theo hƣớng hữu cơ, lợn tăng trọng chậm hơn so với các 

phƣơng thức chăn nuôi khác. Do đó, nếu lợn thịt nuôi theo phƣơng thức này 

sẽ phải nuôi lâu hơn nhƣng lợn sẽ cho chất lƣợng thịt thơm ngon hơn đƣợc thị 

trƣờng ƣa chuộng và giá thành/kg thịt lợn hơi luôn cao hơn so với phƣơng 

thức sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc bán công nghiệp từ 20-40% đặc biệt 

là vào dịp lễ tết. 

c. Khối lượng cơ thể theo ổ đẻ của lợn Hung và lợn Mẹo 

Khối lượng sơ sinh/ổ và các yếu tố ảnh hưởng 

Theo dõi KLSS/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo từ lứa 1 đến lứa ≥6 và yếu 

tố ảnh hƣởng đƣợc trình bày đƣợc trình bày ở bảng 3.12.  

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.12 cho thấy khối lƣợng sơ sinh/ổ của lợn 

Mẹo ở huyện Nghĩa Đàn với điều kiện kinh tế và trình độ chăn nuôi tốt hơn, 

việc chăm sóc lợn mẹ tốt hơn trong quá thời gian lợn mang thai, SCSSS cao 

hơn ở huyện Nghĩa Đàn so với huyện Kỳ Sơn vì thế mà KLSS/ổ của lợn Mẹo 

nuôi tại huyện Nghĩa Đàn cao hơn huyện Kỳ Sơn. Cụ thể KLSS/ổ của huyện 

Nghĩa Đàn là 3,04 kg, cao hơn huyện Kỳ Sơn là 2,79 kg. Tuy nhiên, sự sai 

khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

* Ảnh hưởng của giai đoạn nuôi 
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Qua bảng 3.12 cho thấy ở giai đoạn 2015-2018 lợn Hung có KLSS/ổ 

(2,82 kg) cao hơn giai đoạn 2019-2021 (2,49 kg). Tuy nhiên, KLSS/ổ của 2 

giai đoạn này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). KLSS/ổ của lợn Mẹo 

ngƣợc lại so với lợn Hung, giai đoạn 2015-2018 lợn Mẹo có KLSS/ổ là 2,86 

kg thấp hơn giai đoạn 2019-2021 là 2,98 kg. Tuy nhiên, sự sai khác không có 

ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Bảng 3.12. Khối lƣợng sơ sinh/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo (kg) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung Lợn Mẹo 

n 
(ổ đẻ) 

LSM±SE n 
(ổ đẻ) 

LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 56 2,79±0,16 

Huyện Nghĩa Đàn - - 10 3,04±0,31 

Giai đoạn 

2015-2018 64 2,82±0,13 27 2,86±0,22 

2019-2021 11 2,49±0,27 39 2,98±0,21 

Mùa vụ 
Đông - Xuân 24 2,72±0,20 50 2,99±0,22 

Hè - Thu 51 2,59±0,17 16 2,85±0,27 

Lứa đẻ 

1 13 2,34
b
±0,24 15 2,43

b
±0,30 

2 22 2,36
b
±0,21 12 2,48

b
±0,34 

3 20 2,55
ab

±0,21 12 2,82
ab

±0,30 

4 9 2,76
ab

±0,31 10 3,06
ab

±0,33 

5 6 3,24
a
±0,37 8 3,24

ab
±0,37 

≥6 5 2,68
ab

±0,39 9 3,49
a
±0,37 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có 

chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
 

* Ảnh hưởng của của mùa vụ  
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Yếu tố mùa vụ cũng ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển của bào thai, 

mùa vụ Đông-Xuân thời tiết dễ chịu hơn, lợn mẹ sẽ ăn đƣợc nhiều thức ăn 

hơn so với mùa vụ Hè-Thu, vì vậy giúp bào thai phát triển tốt hơn.  

Theo kết quả ở Bảng 3.12 cho thấy, KLSS/ổ của lợn Hung ở mùa vụ 

Đông-Xuân là 2,72 kg cao hơn mùa vụ Hè-Thu là 2,59 kg, tƣơng tự nhƣ vậy 

KLSS/ổ của lợn Mẹo ở mùa vụ Đông-Xuân là 2,99 kg cao hơn mùa vụ Hè-Thu 

là 2,85 kg. Tuy nhiên, không có sự sai khác ở 2 mùa vụ đối với lợn Hung và lợn 

Mẹo (P>0,05). 

* Ảnh hưởng của lứa đẻ  

Kết quả bảng 3.12 cho thấy KLSS/ổ của lợn Hung từ lứa đẻ thứ 1 đến 

lứa ≥6 là 2,34; 2,36; 2,55; 2,76; 3,24 và 2,68 kg. Nhƣ vậy, KLSS/ổ thấp nhất 

ở lứa 1, tăng lên từ lứa đẻ 2 đến lứa đẻ 4 và đạt đỉnh lứa đẻ 5 đến lứa đẻ ≥6 thì 

KLSS/ổ của lợn Hung có xu hƣớng giảm. KLSS/ổ ở lứa 1, lứa 2 có sự sai khác 

với lứa 5 với mức ý nghĩa thống kê (P<0,05).   

Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết KLSS/ổ của lợn Hung từ lứa đẻ 1-6 là 

2,35; 2,77; 2,69; 2,94; 3,08 và 2,84 kg, thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp 

hơn ở lứa 2, 3, 4 và lứa ≥6 nhƣng lại tƣơng đƣơng ở lứa 1 và cao hơn ở lứa 5. 

Qua bảng 3.12 cho thấy KLSS/ổ của lợn Mẹo từ lứa đẻ thứ 1 đến lứa đẻ 

≥6 là 2,43; 2,48; 2,82; 3,06; 3,24 và 3,49 kg. KLSS/ổ ở lứa 1, lứa 2 có sự sai 

khác với lứa ≥6 có ý nghĩa thống kê (P<0,05); lứa 1, 2, 3, 4 và lứa 5 không có 

sự sai khác thống kê giữa các lứa đẻ (P>0,05). 

So sánh với kết quả nghiên cứu về KLSS/ổ trên lợn Mẹo của Đặng 

Hoàng Biên (2016a) từ lứa 1 đến lứa 6 là 2,77; 3,48; 3,75; 3,94; 3,62 và 3,40 

kg thì kết quả của chúng tôi thấp hơn ở lứa từ lứa 1 đến lứa 5 nhƣng lại cao hơn 

ở lứa ≥6. Hoàng Thị Phi Phƣợng (2020) cho biết KLSS/ổ của đàn nái Mẹo hạt 

nhân thế hệ I ở lứa 1 và lứa 2 là 3,72 và 3,66 kg/ổ. Nhƣ vậy, kết quả của chúng 

tôi thấp hơn ở tất cả các lứa đẻ. 
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Khối lượng cai sữa/ổ và các yếu tố ảnh hưởng 

Theo dõi KLCS/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo từ lứa 1 đến lứa ≥6 và yếu 

tố ảnh hƣởng đƣợc trình bày tại bảng 3.13. 

*  Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo  

Qua bảng 3.13 cho thấy KLCS/ổ ở huyện Nghĩa Đàn là 55,93 kg cao 

hơn so với huyện Kỳ Sơn là 32,72 kg. Sự sai khác về khối lƣợng cai sữa/ổ 

giữa 2 huyện có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Sự chênh lệch này do trình độ 

chăm sóc nuôi dƣỡng của huyện Nghĩa Đàn tốt hơn so với huyện Kỳ Sơn.  

Bảng 3.13. Khối lƣợng cai sữa/ổ của lợn Hung và lợn Mẹo (kg) 

Yếu tố Phân lớp 

Lợn Hung Lợn Mẹo 

n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE n 

(ổ đẻ) 
LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 54 32,72

b
±2,73 

Huyện Nghĩa Đàn - - 7 55,93
a
±6,11 

Giai 

đoạn 

2015-2018 63 29,57±1,82 26 41,29±4,04 

2019-2021 11 31,35±3,84 35 47,36±3,99 

Mùa vụ  
Đông-Xuân 23 30,44±2,95 48 44,63±3,94 

Hè - Thu 51 30,48±2,45 13 44,02±5,17 

Lứa đẻ  

1 13 24,78±3,48 13 38,94±5,53 

2 22 29,42±3,00 12 40,93±5,79 

3 20 32,77±2,92 11 44,88±5,31 

4 8 34,74±4,69 9 43,70±5,98 

5 6 27,18±5,26 7 47,71±6,82 

≥6 5 33,88±5,51 9 49,78±6,38 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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*  Ảnh hưởng của giai đoạn  

Qua bảng 3.13 cho thấy lợn Hung và lợn Mẹo ở giai đoạn 2015-2018 

có KLCS/ổ là 29,57 kg và 41,29 kg thấp hơn ở giai đoạn 2019-2021 có 

KLCS/ổ là 31,35 kg và 47,36 kg. Tuy nhiên, không có sự sai khác về KLCS/ổ 

qua 2 giai đoạn của mỗi giống (P>0,05). 

Điều này cho thấy, KLCS/ổ ở cả lợn Hung và lợn Mẹo càng những giai 

đoạn sau, do ngƣời chăn nuôi đƣợc tiếp cận với kỹ thuận chăn nuôi mới, cách 

chăm sóc nuôi dƣỡng ngày một tốt hơn, do đó KLCS/ổ ở giai đoạn 2015-2018 

cao hơn giai đoạn 2019-2021. 

* Ảnh hưởng của mùa vụ  

Theo bảng 3.13 mùa vụ không ảnh hƣởng rõ rệt đến KLCS/ổ. KLCS/ổ 

của lợn Hung ở mùa vụ Đông-Xuân là 30,44 kg, mùa vụ Hè-Thu là 30,48 kg. 

Sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), lợn Mẹo ở mùa vụ Đông-

Xuân có KLCS/ổ là 44,63 kg, mùa vụ Hè-Thu là 44,02 kg (P>0,05). Nhƣ vậy, 

yếu tố mùa vụ không ảnh hƣởng đến KLCS/ổ của cả lợn Hung và lợn Mẹo vì 

giai đoạn tập ăn này lợn đƣợc cung cấp 2 nguồn thức ăn chất lƣợng là sữa mẹ 

và thức ăn tập ăn lên yếu tố mùa vụ ít ảnh hƣởng đến KLCS/ổ. 

* Ảnh hưởng của lứa đẻ  

Kết quả ở bảng 3.13 cho thấy KLCS/ổ của lợn Hung thấp nhất ở lứa 1 

(24,78 kg) tăng dần ở lứa 2, 3 đạt đỉnh ở lứa 4, sau đó giảm từ lứa 5. Tuy 

nhiên, không có sự sai có ý nghĩa thống kê giữa các lứa với nhau (P>0,05). 

Đặng Hoàng Biên (2016a) cho biết KLCS/ổ của lợn Hung từ lứa đẻ 1 đến lứa 

đẻ 6 là 20,97; 24,65; 27,26; 27,37; 28,38 và 26,89kg. Nhƣ vậy, kết qủa nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn ở lứa 5 nhƣng lại cao hơn ở các lứa còn lại. Cũng 

theo bảng 3.13 lợn Mẹo có KLCS/ổ thấp nhất ở lứa 1 (38,94 kg), cao nhất ở 

lứa ≥6 (49,78 kg) và sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các 
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lứa với nhau. So sánh KLCS/ổ với kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo của Đặng 

Hoàng Biên (2016a) và Hoàng Thị Phi Phƣợng (2020) thì kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi cao hơn ở tất cả các lứa. Điều này đƣợc giải thích do thời gian 

cai sữa của chúng tôi dài hơn ở cả lợn Hung và lợn Mẹo. 

d. Khối lượng lợn Hung và lợn Mẹo qua các tháng tuổi và các yếu tố ảnh 

hưởng 

Khối lượng lợn Hung qua các tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng 

 Khối lƣợng lợn Hung qua các tháng tuổi theo yếu tố ảnh hƣởng đƣợc 

trình bày ở bảng 3.14 

* Ảnh hưởng của giai đoạn   

Theo dõi kết quả ở bảng 3.14 cho thấy khối lƣợng từ sơ sinh-8 tháng 

tuổi ở giai đoạn 2015-2018 là 0,46; 5,47; 11,34; 18,34 và 25,51 kg, giai đoạn 

2019-2021 là 0,45; 6,29; 13,73; 21,47 và 29,98 kg. Sự sai khác về khối lƣợng 

giữa 2 giai đoạn này ở các tháng tuổi 2, 4, 6 và 8 có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Tuy nhiên KLSS không có sự sai khác (P>0,05). 

Điều này cho thấy, những năm về sau, chất lƣợng thức ăn cho lợn dần 

đƣợc nâng cao, kết hợp với kỹ thuật chăn nuôi đƣợc cải thiện, điều đó đã giúp 

cho hiệu quả chăn nuôi lợn ở giai đoạn sau tốt hơn so với giai đoạn trƣớc. 

* Ảnh hưởng của mùa vụ  

Qua bảng 3.14 cho thấy KLSS và khối lƣợng 2 tháng tuổi ở mùa vụ 

Đông-Xuân (0,46
 
và 6,00 kg) cao hơn so với mùa vụ Hè-Thu (0,45 và 5,77 

kg). Tuy nhiên, không có sự sai khác về khối lƣợng lợn giữa các tháng tuổi 

theo mùa vụ (P>0,05). Nhƣng ở các tháng tuổi 4, 6 và 8, khối lƣợng lợn ở 

mùa vụ Đông-Xuân là (13,52; 21,88 và 30,55 kg) cao hơn mùa vụ Hè-Thu là 

(11,56; 17,93 và 24,94 kg), sự sai khác về khối lƣợng qua các tháng tuổi giữa 

mùa vụ Đông-Xuân và mùa vụ Hè-Thu có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Điều 
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này cho thấy do khối lƣợng từ sơ sinh đến 2 tháng tuổi là giai đoạn lợn con 

theo mẹ, ngoài thức ăn, lợn con còn đƣợc bú mẹ. Do đó, khối lƣợng lợn con 

chƣa chịu nhiều ảnh hƣởng của yếu tố mùa vụ, nhƣng sau khi tách mẹ, lợn 

con phụ thuộc chính vào nguồn thức ăn bên ngoài, do đó mùa Đông-Xuân khí 

hậu mát mẻ lợn tăng trọng tốt hơn so với mùa vụ Hè-Thu oi bức. 

* Ảnh hưởng của giới tính  

Qua bảng 3.14 cho thấy khối lƣợng lợn cái từ sơ sinh-6 tháng tuổi 

(0,44; 5,76; 12,38 và 19,62 kg) thấp hơn so với lợn đực (0,47; 6,01; 12,69 và 

20,18 kg), nhƣng đến 8 tháng tuổi khối lƣợng lợn cái (28,00 kg) cao hơn lợn 

đực (27,49 kg). Tuy nhiên, chỉ có sự sai khác về KLSS và khối lƣợng lúc 6 

tháng tuổi ở lợn đực và lợn cái có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Khối lƣợng 2, 4 

và 8 tháng tuổi sai khác giữa cá thể đực và cái không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). 

* Ảnh hưởng của lứa đẻ  

Theo bảng 3.14 cho thấy ảnh hƣởng của lứa đẻ đến khối lƣợng Hung 

qua các tháng tuổi thì thấp nhất là lợn sinh ra ở lứa 1, sau đó tăng dần ở lứa 2, 

cao ở lứa 3, 4 và lứa ≥6. Khối lƣợng lợn Hung lúc 8 tháng tuổi thấp nhất là 

những lợn Hung sinh ra ở lứa 1 (24,65 kg/con) cao nhất ở những lợn Hung 

sinh ra ở lứa ≥6 (31,78 kg/con) và có sự sai khác về khối lƣợng với những cá 

thể sinh ra ở lứa lứa 1 với lứa 3, 4 và lứa ≥6 lúc 8 tháng tuổi (P<0,05). 

Nhƣ vậy, lợn nuôi thƣơng phẩm sinh ra ở lứa 3, 4 và lứa ≥6 có khối 

lƣợng lúc 8 tháng tuổi cao nhất. Lợn thƣơng phẩm sinh ra ở lứa ≥6 có khối 

lƣợng cao nhất qua các tháng tuổi bởi vì chất lƣợng lợn nái đến lứa 5 bắt đầu 

giảm. Do đó, những nái mẹ kém chất lƣợng đã bị loại thải từ lứa 5 còn lại 

những nái tốt thì đƣợc tiếp tục nuôi đến lứa ≥6. Do đó, đàn con tốt hơn, dẫn 

đến khả năng sinh trƣởng tốt hơn. 
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Bảng 3.14. Khối lƣợng lợn Hung qua các tháng tuổi theo yếu tố ảnh hƣởng (kg) 

Tháng tuổi SS 2TT 4TT 6TT 8TT 

Yếu tố Phân lớp n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE 

Giai đoạn 
2015-2018 373 0,46±0,00 337 5,47

b
±0,14 186 11,34

b
±0,36 129 18,34

b
±0,75 95 25,51

b
±1,10 

2019-2021 56 0,45±0,01 53 6,29
a
±0,30 46 13,73

a
±0,62 32 21,47

a
±1,23 32 29,98

a
±1,73 

Mùa vụ 
Đông-Xuân 148 0,46±0,01 119 6,00±0,23 57 13,52

a
±0,55 37 21,88

a
±1,11 34 30,55

a
±1,55 

Hè-Thu 281 0,45±0,00 271 5,77±0,19 175 11,56
b
±0,43 124 17,93

b
±0,84 93 24,94

b
±1,28 

Giới tính 
Cái 194 0,44

b
±0,01 174 5,76±0,21 102 12,38±0,47 71 19,62

b
±0,94 60 28,00±1,36 

Đực 235 0,47
a
±0,01 216 6,01±0,20 130 12,69±0,44 90 20,18

a
±0,90 67 27,49±1,32 

Lứa đẻ 

1 72 0,43
b
±0,01 66 5,05

b
±0,27 45 11,68

b
±0,60 30 18,35

b
±1,22 29 24,65

b
±1,67 

2 120 0,47
a
±0,01 114 6,03a±0,24 71 12,79

ab
±0,55 55 20,23

ab
±1,03 38 25,91

ab
±1,54 

3 113 0,46
ac

±0,01 105 6,39
a
±0,22 53 13,30

a
±0,54 33 21,11

ab
±1,14 29 29,41

a
±1,65 

4 55 0,47
a
±0,01 47 6,24

a
±0,34 26 12,65

b
±0,84 21 19,35

ab
±1,57 15 30,09

a
±2,42 

5 39 0,45
bc

±0,01 31 5,14
b
±0,40 15 11,13

b
±1,06 13 16,98

b
±1,91 7 24,62

ab
±3,41 

≥6 30 0,45
bc

±0,01 27 6,45a±0,41 22 13,68
a
±0,84 9 23,41

a
±2,15 9 31,78

a
±2,90 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một tháng tuổi nếu các giá trị LSM có chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05).
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- Khối lượng lợn Mẹo qua các tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng 

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo 

Kết quả ở bảng 3.15 cho thấy khối lƣợng lợn Mẹo nuôi ở huyện Nghĩa 

Đàn lúc 2, 4, 6 và 8 tháng tuổi có khối lƣợng cao hơn so với lợn nuôi ở huyện 

Kỳ Sơn. Sự sai khác về khối lƣợng lợn giữa các tháng tuổi của 2 huyện có ý 

nghĩa thống kê (P<0,05). Điều này cho thấy với điều kiện địa hình đa số là 

đồng bằng, điều kiện khí hậu thuận lợi, cơ sở vật chất, kỹ thuật chăn nuôi tốt 

hơn vì thế lợn Mẹo nuôi ở huyện Nghĩa Đàn có khối lƣợng qua các tháng tuổi 

cao hơn so với lợn Mẹo nuôi ở huyện Kỳ Sơn. 

* Ảnh hưởng của giai đoạn  

Theo kết quả ở bảng 3.15 cho thấy, lợn Mẹo cũng tƣơng tự nhƣ lợn 

Hung, khối lƣợng lợn Mẹo từ 2-8 tháng tuổi ở giai đoạn 2015-2018 thấp hơn 

so với lợn Mẹo ở giai đoạn 2019-2021. Sự sai khác về khối lƣợng ở tháng 2, 4 

và tháng 6 giữa 2 giai đoạn có ý nghĩa thống kê (P<0,05), KLSS và khối 

lƣợng 8 tháng tuổi không có sự khác nhau giữa 2 giai đoạn (P>0,05).  

* Ảnh hưởng của mùa vụ  

Qua bảng 3.15 cho thấy ảnh hƣởng của mùa vụ đến khối lƣợng lợn 

Mẹo qua các tháng tuổi trái ngƣợc với lợn Hung. Vì, khối lƣợng lợn Mẹo qua 

các tháng tuổi không chịu ảnh hƣởng bởi yếu tố mùa vụ, mặc dù khối lƣợng 

từ sơ sinh-8 tháng tuổi ở mùa vụ Đông-Xuân thấp hơn mùa vụ Hè-Thu nhƣng 

sự sai khác về khối lƣợng lợn từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05) ở hai mùa vụ. Điều này cho thấy, khả năng thích nghi cao 

so với điều kiện khí hậu khu vực của lợn Mẹo. 

* Ảnh hưởng của giới tính  

Kết quả ở bảng 3.15 cho thấy, khối lƣợng lợn Mẹo từ sơ sinh-8 tháng 

tuổi có sự chênh lệch nhau về khối lƣợng. Lợn đực qua các tháng tuổi có khối 

lƣợng lớn hơn lợn cái. Sự sai khác về khối lƣợng lợn đực và lợn cái qua các 

tháng tuổi có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Bảng 3.15. Khối lƣợng lợn Mẹo qua các tháng tuổi theo yếu tố ảnh hƣởng (kg) 

Tháng tuổi SS 2TT 4TT 6TT 8TT 

Yếu tố Phân lớp n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn 330 0,48±0,004 308 5,74

b
±0,14 180 11,56

b
±0,38 159 19,60

b
±0,69 150 26,85

b
±1,00 

Huyện Nghĩa Đàn 59 0,49±0,009 44 8,58
a
±0,29 24 17,24

a
±0,83 24 27,44

a
±1,48 24 36,32

a
±2,13 

Giai đoạn  
2015-2018 154 0,49±0,006 144 6,84

b
±0,19 62 13,46

b
±0,65 62 22,38

b
±1,16 62 30,29±1,67 

2019-2021 235 0,48±0,006 208 7,49
a
±0,20 142 15,34

a
±0,45 121 24,67

a
±0,81 112 32,88±1,17 

Mùa vụ  
Đông-Xuân 287 0,48±0,006 270 7,12±0,19 164 14,33±0,51 143 22,63±0,91 136 30,39±1,30 

Hè-Thu 102 0,49±0,007 82 7,20±0,25 40 14,47±0,69 40 24,41±1,23 38 32,78±1,78 

Giới tính 
Cái 201 0,47

b
±0,006 179 6,90

b
±0,19 106 13,92

b
±0,54 93 22,41

b
±0,96 87 30,13

b
±1,39 

Đực 188 0,50
a
±0,006 173 7,42

a
±0,18 98 14,88

a
±0,52 90 24,63

a
±0,94 87 33,04

a
±1,36 

Lứa đẻ  

1 81 0,46
c
±0,008 69 6,93±0,27 32 12,17

c
±0,75 24 19,79

b
±1,43 20 27,79

b
±2,16 

2 63 0,47
b
±0,009 62 7,25±0,29 39 15,23

ab
±0,78 33 23,91

a
±1,45 30 31,47

abc
±2,14 

3 69 0,50
a
±0,008 64 7,38±0,25 32 15,05

ab
±0,76 27 25,80

a
±1,40 27 35,26

a
±2,02 

4 60 0,51
a
±0,009 51 7,24±0,31 34 15,17

ab
±0,72 33 24,78

a
±1,29 33 32,48

abc
±1,86 

5 52 0,49
ab

±0,010 45 7,05±0,33 26 13,46
bc

±0,85 25 22,19
ab

±1,55 25 29,15
bc

±2,23 

≥6 64 0,48
abc

±0,009 61 7,13±0,30 41 15,33
a
±0,76 41 24,67

a
±1,38 39 33,35

ac
±2,00 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một tháng tuổi nếu các giá trị LSM có chữ cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05).
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* Ảnh hưởng của lứa đẻ 

Qua bảng 3.15 cho thấy ảnh hƣởng của khối lƣợng lợn Mẹo qua các 

tháng tuổi ở các lứa đẻ có sự khác nhau, khối lƣợng lợn qua các tháng tuổi ở 

những lợn sinh ra từ lứa 1 thấp nhất và cao nhất là ở những lợn thịt sinh ra từ 

lứa đẻ 3, sau đó giảm dần theo các lứa tiếp theo. Khối lƣợng lợn Mẹo lúc 8 

tháng tuổi thấp nhất là những lợn Mẹo sinh ra ở lứa 1 (27,79 kg/con), cao nhất 

ở những lợn Mẹo sinh ra ở lứa 3 (35,26 kg/con) và có sự sai khác về khối 

lƣợng với những cá thể sinh ra ở lứa lứa 1 với lứa 3 lúc 8 tháng tuổi (P<0,05). 

Nhƣ vậy, khối lƣợng lợn Mẹo qua các tháng tuổi chịu ảnh hƣởng bởi yếu tố 

lứa đẻ (trừ khối lƣợng lợn lúc 2 tháng tuổi). Điều này phù hợp với đặc điểm 

sinh học, do ở những lứa đẻ 3, 4 cơ thể lợn mẹ đã phát triển hoàn thiện và 

đang ở thời kỳ trƣởng thành lên con sinh ra ở những lứa này có khả năng phát 

triển tốt hơn, còn lợn thịt đƣợc sinh ra từ lứa ≥6 lúc 8 tháng tuổi vẫn có khối 

lƣợng cao so với lợn sinh ra ở lứa 1, 2, 4 và lứa 5 là do trong nghiên cứu của 

chúng tôi, đến lứa đẻ 5 các cá thể lợn nái Mẹo có khả năng sinh sản kém đã bị 

loại thải. Vì vậy, những lợn nái có lứa ≥6 đa số là những cá thể tốt, do đó chất 

lƣợng đàn con tốt lên khả năng tăng trọng tốt hơn. 

3.1.2.4. Tăng khối lượng của lợn Hung và lợn Mẹo và các yếu tố ảnh hưởng 

a. Tăng khối lượng (g/ngày) của lợn Hung và lợn Mẹo từ sơ sinh đến 8 tháng 

tuổi và các yếu tố ảnh hưởng 

Tăng khối lƣợng của lợn Hung và lợn Mẹo từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi 

và các yếu tố ảnh hƣởng đƣợc trình bày chi tiết tại bảng 3.16 

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo  

Qua bảng 3.16 cho thấy tăng khối lƣợng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi của 

lợn Mẹo nuôi ở huyện Nghĩa Đàn (149,37 g/ngày) cao hơn so với huyện Kỳ 

Sơn (109,90 g/ngày). Sự sai khác nhau về tăng khối lƣợng (g/ngày) của 2 

huyện này có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

* Ảnh hưởng của giai đoạn và mùa vụ  

Kết quả ở bảng 3.16 cho thấy tăng khối giai đoạn 2015-2018 ở lợn 
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Hung và lợn Mẹo tƣơng ứng là 104,41 và 124,21 g/ngày, giai đoạn 2019-2021 

là 123,03 và 135,06 g/ngày. Tuy nhiên, sự sai khác giữa 2 giai đoạn này chỉ 

có ý nghĩa thống kê đối với lợn Hung (P<0,05). 

Qua bảng 3.16 cho thấy đối với lợn Hung mùa vụ Đông-Xuân tăng khối 

lƣợng (125,35 g/ngày) cao hơn so với mùa vụ Hè-Thu (102,09 g/ngày). Sự sai 

khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05), trái ngƣợc với lợn Hung, lợn Mẹo 

tăng khối lƣợng ở mùa vụ Đông-Xuân (124,57 g/ngày), thấp hơn mùa vụ Hè-

Thu (134,70 g/ngày). Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

Bảng 3.16. Tăng khối lƣợng của lợn Hung và lợn Mẹo từ sơ sinh đến 8 

tháng tuổi và các yếu tố ảnh hƣởng (g/ngày) 

Yếu tố Phân lớp 
Lợn Hung Lợn Mẹo 

n LSM±SE n LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 150 109,90

b
±4,18 

Huyện Nghĩa Đàn - - 24 149,37
a
±8,86 

Giai đoạn  
2015-2018 95 104,41

b
±4,57 62 124,21±6,96 

2019-2021 32 123,03
a
±7,18 112 135,06±4,89 

Mùa vụ  
Đông-Xuân 34 125,35

a
±6,43 136 124,57

b
±5,43 

Hè-Thu 93 102,09
b
±5,32 38 134,70

a
±7,41 

Giới tính 
Cái 60 114,79±5,63 87 123,63

b
±5,78 

Đực 67 112,65±5,49 87 135,64
a
±5,65 

Lứa đẻ 

1 29 100,90
b
±6,93 20 113,83

bc
±8,97 

2 38 106,04
ab

±6,42 30 129,25
ab

±8,91 

3 29 120,73
a
±6,87 27 144,90

a
±8,40 

4 15 123,37
a
±10,08 33 133,32

abc
±7,75 

5 7 100,73
ab

±14,16 25 119,55
bcd

±9,28 

≥6 9 130,54
a
±12,07 39 136,96

ad
±8,31 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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* Ảnh hưởng của giới tính  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.16 cho thấy lợn cái Hung tăng khối 

lƣợng/ngày từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi ở lợn cái (114,79 g/ngày) cao hơn lợn 

đực (112,65 g/ngày), sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Tuy nhiên, ở lợn Mẹo kết quả ngƣợc lại, lợn đực tăng khối lƣợng (135,64 

g/ngày) cao hơn so với lợn cái (123,63 g/ngày). Sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05).  

* Ảnh hưởng của lứa đẻ   

Qua bảng 3.16 cho thấy tăng khối lƣợng g/ngày của lợn Hung ở lứa 1 

có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với các lứa 3, 4 và lứa ≥6 nhƣng 

lại không sai khác với lứa 2 và lứa 5 (P>0,05), cũng qua bảng 3.16 cho thấy 

những lợn Mẹo sinh ra từ lứa đẻ 1 có khả năng tăng trọng thấp nhất và sai 

khác có ý nghĩa thống kê với các lứa 3 và lứa ≥6 (P<0,05) và lứa 3 sai khác 

với lứa 5 (P<0,05). 

b. Tăng khối lượng (g/ngày) của lợn Hung và lợn Mẹo từ 2 tháng tuổi đến 8 

tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng 

Tăng khối lƣợng (g/ngày) của lợn Hung và lợn Mẹo giai đoạn từ 2 

tháng tuổi đến 8 tháng tuổi theo yếu tố ảnh hƣởng đƣợc trình bày tại bảng 

3.17. 

* Ảnh hưởng của khu vực nuôi lợn Mẹo 

Qua bảng 3.17 cho thấy tăng khối lƣợng g/ngày từ 2 tháng tuổi đến 8 

tháng tuổi của lợn Mẹo nuôi ở huyện Nghĩa Đàn (159,15 g/ngày) cao hơn so 

với lợn Mẹo nuôi ở huyện Kỳ Sơn (119,74
 
g/ngày), sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). 

* Ảnh hưởng của giai đoạn  
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Qua bảng 3.17 tăng khối lƣợng g/ngày từ 2 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi 

ở giai đoạn 2015-2018 cao hơn so với giai đoạn 2019-2021 đối với lợn Hung 

và lợn Mẹo. Cụ thể: giai đoạn 2015-2018 lợn Hung và lợn Mẹo tăng khối 

lƣợng tƣơng ứng là 106,62 và 130,50 g/ngày, thấp hơn giai đoạn 2019-2021 là 

133,64 và 148,38 g/ngày. Tuy nhiên, sự khác có ý nghĩa thống kê giữa 2 giai 

đoạn chỉ xảy ra trên lợn Hung (P<0,05). 

Bảng 3.17. Tăng khối lƣợng của lợn Hung và lợn Mẹo giai đoạn từ 2 

tháng tuổi đến 8 tháng tuổi và yếu tố ảnh hƣởng (g/ngày) 

Yếu tố Phân lớp 
Lợn Hung Lợn Mẹo 

n LSM±SE n LSM±SE 

Khu vực 
Huyện Kỳ Sơn - - 150 119,74

b
±5,05 

Huyện Nghĩa Đàn - - 24 159,15
a
±10,72 

Giai 

đoạn 

2015-2018 95 106,62
b
±4,98 62 136,41±8,42 

2019-2021 32 133,64
a
±7,82 112 142,48±5,91 

 Mùa vụ 
Đông-Xuân 34 130,76

a
±7,01 136 130,50±6,57 

Hè-Thu 93 109,50
b
±5,79 38 148,38±8,96 

Giới 

tính 

Cái 60 120,94±6,14 87 132,10
b
±6,99 

Đực 67 119,32±5,98 87 146,79
a
±6,83 

Lứa đẻ 

1 29 107,37
b
±7,56 20 122,86

b
±10,86 

2 38 109,65
ab

±7,00 30 136,17
ab

±10,78 

3 29 127,26
ab

±7,49 27 159,01
a
±10,16 

4 15 131,96
ab

±10,98 33 140,26
ab

±9,38 

5 7 107,30
ab

±15,43 25 131,51
b
±11,23 

≥6 9 137,24
a
±13,15 39 146,85

ab
±10,06 

Chú thích: Trong cùng một yếu tố và cùng một giống nếu các giá trị LSM có chữ 

cái khác nhau thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

* Ảnh hưởng của mùa vụ 
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 Qua bảng bảng 3.17 cho thấy, tăng khối lƣợng (g/ngày) từ 2 tháng tuổi 

đến 8 tháng tuổi của lợn Hung ở mùa vụ Đông-Xuân (130,76 g/ngày), cao 

hơn mùa vụ Hè-Thu (109,50 g/ngày). Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05), trái ngƣợc với lợn Hung, lợn Mẹo tăng khối lƣợng (g/ngày) từ 2 

tháng tuổi đến 8 tháng tuổi ở mùa vụ Đông-Xuân (130,50 g/ngày) lại thấp 

mùa vụ Hè-Thu (148,38 g/ngày). Tuy nhiên, sự sai khác này không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). 

* Ảnh hưởng của giới tính  

 Qua bảng bảng 3.17 cho thấy lợn Hung tăng khối lƣợng (g/ngày) từ 2 

tháng tuổi đến 8 tháng tuổi của lợn cái là 120,94 (g/ngày) cao hơn so với lợn 

đực là 119,32 (g/ngày). Tuy nhiên, sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Lợn Mẹo tăng khối lƣợng (g/ngày) từ 2 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi 

ở lợn cái là 132,10 (g/ngày) thấp hơn so với lợn đực 146,79 (g/ngày). Sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

* Ảnh hưởng của lứa đẻ 

Từ kết quả ở bảng 3.17 cho thấy tăng khối lƣợng (g/ngày) của lợn 

Hung giai đoạn từ 2-8 tháng tuổi đối với lợn sinh ra ở lứa 1 có sự sai khác với 

lứa ≥6 (P<0,05). Tuy nhiên, lứa 1 và lứa ≥6 không có sự sai khác với các lứa 

2, 3, 4 và lứa 5 (P>0,05), lợn Mẹo sinh ra từ lứa 3 có tăng khối lƣợng g/ngày 

sai khác với lứa 1 và lứa 5 (P<0,05) còn lại các lứa không có sự sai khác 

(P>0,05). 

3.1.2.5. Thành phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo 

Kết quả khảo sát thành phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo đƣợc 

trình bày ở bảng 3.18 và bảng 3.19. 

a. Thành phần thân thịt của lợn Hung  

Qua bảng 3.18 cho thấy khối lƣợng trung bình giết thịt lúc 8 tháng tuổi 
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của lợn Hung là 26,45 kg, trong đó lợn đực là 26,00 kg, lợn cái là 26,90 kg, tỷ 

lệ móc hàm trung bình là 71,22%, trong đó lợn đực là 73,07% cao hơn lợn cái 

là 69,37%, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tỷ lệ thịt xẻ bình 

quân là 58,91%, lợn đực là 59,97%, cao hơn lợn cái là 57,85%, sự sai khác 

này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tỷ lệ nạc trung bình của lợn Hung 

đạt 44,97%, tỷ lệ nạc của lợn đực là 47,39% cao hơn lợn cái là 42,54%. Tỷ lệ 

mỡ, xƣơng, trung bình là 26,61% và 14,15%, trong đó lợn đực tƣơng ứng là 

23,09% và 15,52%, lợn cái tƣơng ứng là 30,13% và 12,79%, sự sai khác giữa 

2 chỉ tiêu này ở lợn đực và lợn cái có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tỷ lệ da và 

DML lần lƣợt là 13,90% và 14,64 mm, sự sai khác giữa lợn đực và lợn cái ở 2 

chỉ tiêu này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Bảng 3.18. Thành phần thân thịt của lợn Hung 

Chỉ tiêu 
Chung Lợn đực Lợn cái 

n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE 

KL giết thịt (kg) 7 26,45±2,29 3 26,00±3,46 4 26,90±3,00 

TL móc hàm (%) 7 71,22±0,43 3 73,07
b
±0,66 4 69,37

a
±0,57 

TL thịt xẻ (%) 7 58,91±0,59 3 59,97±0,88 4 57,85±0,77 

TL nạc (%) 7 44,97±1,11 3 47,39±1,69 4 42,54±1,46 

TL mỡ (%) 7 26,61±1,37 3 23,09
b
±2,07 4 30,13

a
±1,79 

TL xƣơng (%) 7 14,15±0,60 3 15,52
b
±0,91 4 12,79

a
±0,78 

TL da (%) 7 13,90±0,22 3 13,82±0,34 4 13,98±0,29 

DML (mm) 7 14,64±0,41 3 14,29±0,58 4 15,00±0,58 

Chú thích: Các giá trị LSM trong cùng hàng ngang, có chữ cái khác nhau thì sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

So sánh với kết quả nghiên cứu trên lợn Hung của 1 số tác giả: Đặng 

Hoàng Biên (2016a) lợn Hung có tỷ lệ móc hàm 73,14%; tỷ lệ nạc 40,69%; tỷ 
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lệ mỡ 23,73%; tỷ lệ xƣơng 21,13%; tỷ lệ da 14,45% và DML 26,40 mm. 

Phạm Hải Ninh và cs. (2016) cho biết lợn Hung có tỷ lệ móc hàm 73,82%; tỷ 

lệ thịt xẻ 60,92%; tỷ lệ nạc 37,84%; tỷ lệ mỡ 39,71% và tỷ lệ (xƣơng+da) 

22,45%. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn ở tỷ lệ nạc, thấp 

hơn ở tỷ lệ mỡ xƣơng da. 

b. Thành phần thân thịt của lợn Mẹo  

Thành phần thân thịt của lợn Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.19. Qua kết 

quả ở bảng 3.19 cho thấy lợn Mẹo giết thịt ở khối lƣợng 35,05 kg, trong đó 

lợn đực giết thịt ở khối lƣợng 34,60 kg và lợn cái là 35,50 kg. Tỷ lệ móc hàm 

của lợn đực và lợn cái tƣơng ứng là 72,11 và 71,45%, trung bình là 71,78%. 

Tỷ lệ thịt xẻ trung bình là 58,80%, trong đó lợn đực là 59,03%, lợn cái là 

58,56% và sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tỷ lệ nạc 

trung bình của lợn Mẹo tƣơng đối cao là 51,39%, trong đó lợn đực (53,19%) 

cao hơn lợn cái (49,59%). Tuy nhiên, sự sai khác này không có ý nghĩa thống 

kê (P>0,05). Tỷ lệ mỡ, xƣơng, da là 18,58%; 15,64%; 12,70% và DML 14,09 

mm, sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa lợn đực và lợn cái 

ở các chỉ tiêu này, ngoại trừ chỉ tiêu tỷ lệ da (P<0,05). Nghiên cứu trên lợn 

Mẹo, Phạm Văn Sơn (2015) cho biết lợn đực và cái có tỷ lệ móc hàm 71,59 

và 71,07%; tỷ lệ thịt xẻ 63,51 và 63,17%; tỷ lệ thịt nạc 37,77 và 38,34%; tỷ lệ 

mỡ 24,61 và 24,90%, tỷ lệ xƣơng 22,76 và 22,30%; tỷ lệ da 14,80 và 14,40% 

thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi tƣơng đƣơng với tỷ lệ thịt móc hàm, cao 

hơn ở tỷ lệ nạc, thấp hơn ở tỷ lệ mỡ, xƣơng, da. Đặng Hoàng Biên (2016a) 

cho biết tỷ lệ móc hàm của lợn Mẹo là 70,59%, tỷ lệ thịt xẻ là 63,09%, tỷ lệ 

thịt nạc là 38,61%, tỷ lệ mỡ, xƣơng, da và DML tƣơng ứng là: 23,49; 21,66; 

16,23% và 27,23 mm. Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn ở 

tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ nạc, DML nhƣng lại thấp hơn ở tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ mỡ, tỷ 

lệ xƣơng và tỷ lệ da. 
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Bảng 3.19. Thành phần thân thịt của lợn Mẹo 

Chỉ tiêu 
Chung Lợn đực Lợn cái 

n LSM±SE n LSM±SE n LSM±SE 

KL giết thịt (kg) 6 35,05±2,45 3 34,60±3,46 3 35,50±3,46 

TL móc hàm (%) 6 71,78±0,46 3 72,11±0,66 3 71,45±0,66 

TL thịt xẻ (%) 6 58,80±0,63 3 59,03±0,88 3 58,56±0,88 

TL nạc (%) 6 51,39±1,19 3 53,19±1,69 3 49,59±1,69 

TL mỡ (%) 6 18,58±1,46 3 15,93±2,07 3 21,22±2,07 

TL xƣơng (%) 6 15,64±0,64 3 16,18±0,91 3 15,10±0,91 

TL da (%) 6 12,70±0,24 3 13,61
b
±0,34 3 11,79

a
±0,34 

DML (mm) 6 14,09±0,41 3 13,94±0,58 3 14,23±0,58 

Chú thích: Các giá trị LSM trong cùng hàng ngang, có chữ cái khác nhau thì sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

Hình 3.4. Thành phần thân thịt của lợn Hung và lợn Mẹo 

Kết quả nghiên cứu một số giống lợn bản địa Việt Nam cho thấy: lợn 

Cỏ-Bình Thuận khi giết thịt ở 5, 6, 7 và 8 tháng tuổi có tỷ lệ thịt móc hàm 

(71,5- 80,8%), tỷ lệ thịt xẻ (60,9-68,8%), tỷ lệ nạc/thịt xẻ (52,1-46,7%), tỷ lệ 

mỡ/thịt xẻ (12,9-25,7%), tỷ lệ xƣơng/thịt xẻ (13,0-21,3%) và tỷ lệ da/thịt xẻ 

(13,6-14,6%) (Nguyễn Hữu Tỉnh, 2016), lợn Hƣơng có tỷ lệ thịt xẻ 74,75%, 
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tỷ lệ thân thịt 60,32%, tỷ lệ thịt nạc 46,59%, tỷ lệ mỡ 24,38%, tỷ lệ xƣơng 

16,57% và tỷ lệ da 12,51% (Nguyen Hoang Thinh và cs., 2019). 

Qua bảng 3.18, bảng 3.19 và hình 3.2 cho thấy thành phần thân thịt của 

lợn Hung và lợn Mẹo có tỷ lệ nạc cao hơn một số giống lợn bản địa Việt 

Nam, sự khác biệt này là do lợn thịt trong nghiên cứu này đƣợc áp dụng 

phƣơng thức chăn nuôi an toàn sinh học theo hƣớng hữu cơ. Do đó, tỷ lệ mỡ 

thấp, tỷ lệ nạc cao. 

3.2. ĐA HÌNH GEN VÀ MỐI LIÊN KẾT GIỮA ĐA HÌNH GEN VỚI 

NĂNG SUẤT SINH SẢN, SINH TRƯỞNG CỦA LỢN HUNG VÀ LỢN MẸO 

3.2.1. Đa hình các gen OVGP1 và LIF, GH và IGF1, trên lợn Hung và lợn Mẹo 

3.2.1.1. Đa hình gen OVGP1 và LIF trên lợn nái Hung và lợn nái Mẹo 

a. Đa hình gen OVGP1 và LIF trên lợn nái Hung  

Kết quả xác định tần số kiểu gen, tần số alen của đa hình gen OVGP1 

và LIF trong quần thể lợn Hung đƣợc trình bày ở bảng 3.20.  

Bảng 3.20. Tần số kiểu gen, alen của đa hình gen OVGP1 và LIF  trên lợn 

nái Hung 

Gen Chỉ tiêu Kiểu gen  Tổng Tần số Alen P 

OVGP1 

Kiểu gen AA AB BB  A B  

Số con 40 41 3 84 0,720 0,280 0,053 

Tần số kiểu gen 0,476 0,488 0,036 1,000    

Số cá thể lý thuyết 43,574 33,851 6,574 84,000    


2
 0,293 1,510 1,943 3,746    

LIF 

Kiểu gen CC CT TT  C T  

Số con 2 14 59 75 0,120 0,880 0,314 

Tần số kiểu gen 0,026 0,187 0,787 1,000    

Số cá thể lý thuyết 1,080 15,840 58,080 75,000    



 0,783 0,214 0,015 1,012    

Chú thích: P: Xác xuất kiểm nghiệm cân bằng Hardy Weinberg  
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Hình 3.5. Tần số các kiểu gen của đa hình gen OVGP1 và LIF trên lợn Hung 

Đối với đa hình gen OVGP1, kiểu gen BB chiếm tỷ lệ thấp nhất 3,60%. 

Kiểu gen AA chiếm tỷ lệ 47,60% và kiểu gen AB chiếm tỷ lệ cao nhất 

48,80%. Tần số các alen A và B lần lƣợt là 0,720 và 0,280. Với kết quả 

nghiên cứu này, sự phân ly của các kiểu gen của gen OVGP1 cũng đạt đƣợc 

cân bằng quần thể nhƣng không cao (P=0,053>0,05). Nghiên cứu của Niu và 

cs. (2006) trên các giống lợn Meishan, Qingping, Tongcheng, Erhualian, Line 

DIV, Large White và Duroc cũng cho kết quả tƣơng tự. 

                              AA AB  AA  BB AA BB  AB AA AA M 

 

Hình 3.6. Đa hình đoạn gen OVGP1 bằng enzyme EcoRI 

(M: Generuler 100 bp, AA, AB, BB là kiểu gen). 
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Đối với đa hình gen LIF, kết quả nghiên cứu ở bảng 3.20 cho thấy tần 

số kiểu gen TT chiếm ƣu thế là 0,787 tiếp theo là kiểu gen CT chiếm 0,187 và 

thấp nhất là kiểu gen CC chiếm 0,026. Tần số alen C và T lần lƣợt là 0,120 và 

0,880 và đạt đƣợc cân bằng quần thể (P=0,314>0,05). Tƣơng tự với kết quả 

nghiên cứu hiện tại, nghiên cứu của Spötter và cs. (2005) cũng tìm thấy tần số 

alen C xuất hiện trong quần thể thấp hơn so với tần số alen T. Nghiên cứu gần 

đây của Mucha và cs. (2013) trên các giống lợn Large White và Landrace 

cũng cho thấy tần số xuất hiện của kiểu gen CC (0,13) thấp hơn so với kiểu 

TT (0,42). Trái ngƣợc với kết quả nghiên cứu trên lợn Hung và lợn Mẹo, 

Ding và cs. (2020) khi nghiên cứu trên các giống lợn Anqing Six-end-white 

(AQ), Wei (W), Wannan Black (WNB), và Large White đều tìm thấy tần số 

allen C cao hơn tần số allen T. Trong đó ở hai giống lợn AQ và WNB chỉ tìm 

thấy allen C. Nhóm tác giả cũng tìm thấy kiểu gen CC là kiểu gen tiềm năng 

có ảnh hƣởng đến tổng SCSS cũng nhƣ tổng SCSSS của các giống lợn khảo 

sát. 

                       TT  CT  CT  CT  TT  CT  TT  TT  TT  TT  M 

 

Hình 3.7. Đa hình đoạn gen LIF bằng enzyme BstU I   

(M: Generuler 100 bp, TT, CT là kiểu gen). 

  

b. Đa hình gen OVGP1 và LIF trên lợn nái Mẹo 

Kết quả xác định tần số kiểu gen, tần số alen của đa hình gen OVGP1 

và LIF trên lợn Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.21.  
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Qua bảng 3.21 cho thấy đa hình gen OVGP1 xuất hiện 3 kiểu gen AA, 

AB và BB, trong đó, kiểu gen BB chiếm tỷ lệ thấp nhất là 6,60%, sau đó là 

kiểu gen AB chiếm 30,30% và kiểu gen AA chiếm tỷ lệ cao nhất là 63,10%. 

Tƣơng ứng, tần số alen A và B lần lƣợt là 0,783 và 0,217. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, tần số kiểu gen OVGP1 của lợn Mẹo đạt cần bằng (P=0,339>0,05). 

Kết quả này tƣơng tự với kết quả nghiên cứu của Niu và cs. (2006) trên 7 

giống lợn Meishan, Qingping, Tongcheng, Erhualian, Line DIV, Large White 

và Duroc, nhóm tác giả cũng tìm thấy tần số alen A cao hơn so với tần số alen 

B trong các quần thể lợn khảo sát. Trong đó, những cá thể lợn nái mang kiểu 

gen AA có số con sơ sinh sống và khối lƣợng buồng trứng cao hơn so với 

những cá thể lợn nái mang kiểu gen BB. 

Bảng 3.21. Tần số kiểu gen, alen của đa hình gen OVGP1 và LIF trên lợn 

nái Mẹo 

Gen Chỉ tiêu Kiểu gen  Tổng Tần số Alen P 

OVGP1 

Kiểu gen AA AB BB  A B  

Số con 48 23 5 76 0,783 0,217 0,339 

Tần số kiểu gen 0,631 0,303 0,066 1,000    

Số cá thể lý thuyết 46,582 25,836 3,582 76,000    


2
 0,043 0,311 0,561 0,915    

LIF 

Kiểu gen CC CT TT  C T  

Số con 2 11 73 86 0,087 0,913 0,068 

Tần số kiểu gen 0,023 0,128 0,849 1,000    

Số cá thể lý thuyết 0,654 13,692 71,654 86,000    


2
 2,770 0,529 0,025 3,324    

Chú thích: P: Xác xuất kiểm nghiệm cân bằng Hardy Weinberg 
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Tần số các kiểu gen và alen của đa hình gen LIF cũng đƣợc thể hiện ở 

bảng 3.21. Qua bảng 3.21 cho thấy trong quần thể lợn Mẹo mang kiểu gen 

đồng hợp TT chiếm ƣu thế với tần số cao nhất (84,90%), kiểu gen CC chiếm 

tỷ lệ thấp nhất (2,30%), kiểu gen CT chiếm (12,80%). Tần số alen C và T 

tƣơng ứng là 0,087 và 0,913. Tƣơng tự nhƣ sự phân ly đa hình gen OVGP1, 

tần số kiểu gen LIF trên lợn Mẹo cũng đạt cần bằng (P=0,068>0,05). Cùng xu 

hƣớng với nghiên cứu trên, kết quả nghiên cứu của Napierała và cs. (2014) 

trên giống lợn Large White và Landrace cũng cho thấy sự hiện diện của alen 

T (0,64) cao hơn so với alen C (0,36), dẫn đến tần số kiểu gen đồng hợp tử 

cao hơn (0,59) so với kiểu gen dị hợp (0,41). Trong đó, các cá thể mang kiểu 

gen TT thể hiện số con sinh ra cũng nhƣ số con còn sống cao hơn các cá thể 

mang kiểu gen CC.  

 

Hình 3.8. Tần số các kiểu gen của đa hình gen OVGP1 và LIF  trên lợn Mẹo 
 

Nhƣ vậy, tần số alen A và B của đa hình gen OVGP1 của lợn Hung và 

lợn Mẹo không có sự sai khác nhau, nhƣng tần số kiểu gen AA của lợn Mẹo 

lại cao hơn lợn Hung và tần số kiểu gen AB thì ngƣợc lại, còn tần số kiểu gen 

BB thì tƣơng đƣơng nhau. Tƣơng tự, tần số kiểu gen và tần số alen của đa 

hình gen LIF của lợn Mẹo và lợn Hung sai khác nhau không đáng kể. 
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3.2.1.2. Đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Hung và lợn Mẹo 

a. Đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Hung  

Kết quả xác định tần số kiểu gen, tần số alen của đa hình gen GH và 

IGF1 trong quần thể lợn Hung đƣợc trình bày ở bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Hung  

Gen Chỉ tiêu Kiểu gen Tổng Tần số Alen P 

GH 

Kiểu gen AA AB BB  A B  

Số con 21 44 16 81 0,531 0,469 0,415 

Tần số kiểu gen 0,259 0,543 0,198 1,000    

Số cá thể lý thuyết 22,827 40,346 17,827 81,000    


2
 0,147 0,331 0,187 0,665    

IGF1 

Kiểu gen AA AB BB  A B  

Số con 56 30 0 86 0,826 0,174 0,0501 

Tần số kiểu gen 0,651 0,349 0 1,000    

Số cá thể lý thuyết 58,616 24,768 2,616 86    


2
 0,117 1,106 2,616 3,839    

Chú thích: P: Xác xuất kiểm nghiệm cân bằng Hardy Weinberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Tần số các kiểu gen của đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Hung 
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Qua bảng 3.22 cho thấy, đa hình gen GH, trên lợn Hung xuất hiện 3 

kiểu gen AA, AB và BB, trong đó tần số kiểu gen dị hợp tử AB chiếm tỷ lệ 

54,30%, tiếp theo là kiểu gen AA và AB chiếm tỷ lệ lần lƣợt là 25,90% và 

19,80%. Tần số alen A và B lần lƣợt là 0,531 và 0,469. Kết quả nghiên cứu 

của Tolenkhomba và cs. (2021) trên giống lợn Zovawk của Ấn Độ, cũng tìm 

thấy tần số xuất hiện của alen A cao hơn so với alen B. 

Đối với đa hình gen IGF1 trên quần thể lợn Hung nghiên cứu chỉ xuất 

hiện 2 kiểu gen AA và AB, trong đó kiểu gen AA chiếm tỷ lệ 65,10%, cao 

hơn kiểu gen AB là 34,90% với tần số alen A là 0,826 và tần số alen B là 

0,174. Kết quả này tƣơng đƣơng với nghiên cứu của Wenjun và cs. (2006) 

trên giống lợn Large White và Piétrain có tần số alen A lần lƣợt là 81,52 và 

86,67%. Với tần số alen B là 18,48 và 13,33%. Kết quả nghiên cứu này cũng 

cho thấy, lợn mang kiểu gen AA có khối lƣợng cơ thể lớn hơn so với những 

lợn có kiểu gen BB (P<0,05) ở các giống Wanbai và Yorkshire ở khối lƣợng 

sơ sinh, 2 và 6 tháng tuổi. Hơn nữa, ở giống Yorkshire, lợn mang kiểu gen 

AA có DML thấp hơn (P<0,05) và tỷ lệ nạc lớn hơn (P<0,01) so với kiểu gen 

BB. 

b. Đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Mẹo 

Kết quả xác định tần số kiểu gen, tần số alen của đa hình gen GH và 

IGF1 trong quần thể lợn Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Mẹo  

Gen Chỉ tiêu Kiểu gen Tổng Tần số Alen P 

GH 

Kiểu gen AA AB BB  A B  

Số con 36 33 6 75 0,700 0,300 0,680 

Tần số kiểu gen 0,480 0,440 0,080 1,000    

Số cá thể lý thuyết 36,750 31,500 6,750 75,000    


2
 0,015 0,072 0,083 0,170    

IGF1 

Kiểu gen AA AB BB  A B  

Số con 9 76 0 85 0,553 0,447 0,000 

Tần số kiểu gen 0,106 0,894 0,000 1,000    

Số cá thể lý thuyết 25,988 42,024 16,988 85,00    


2
 11,105 27,471 16,988 55,564    

Chú thích: P: Xác xuất kiểm nghiệm cân bằng Hardy Weinberg 
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Hình 3.10. Tần số các kiểu gen của đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Mẹo 

           AB  BB AB BB AB  BB  AB  AB  M  AA  AB  BB   AB  AA  AB  AA  AB 

 

Hình 3.11. Đa hình đoạn gen GH bằng enzyme ApaI   

(M: Generuler 50 bp, AA, AB, BB là kiểu gen) 

Tần số kiểu gen và tần số alen của đa hình gen GH trên lợn Mẹo (bảng 

3.23) cho thấy kiểu gen BB chiếm tỷ lệ nhỏ nhất là 8%, cao nhất là kiểu gen 

AA chiếm tỷ lệ 48% và kiểu gen AB chiếm tỷ lệ 44%. Tần số alen A và B 

tƣơng ứng là 0,700 và 0,300. Tỷ lệ này tƣơng đƣơng với nghiên cứu của 

Wenjun và cs. (2003) trên lợn Xingzi black lần lƣợt là 70,80% và 29,20%. 

Gen GH 
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Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Wenjun và cs. (2003) cho thấy kiểu gen 

BB thể hiện tỷ lệ nạc cao hơn so với kiểu gen AA. Vì vậy, cần nghiên cứu 

chọn lọc nâng tỷ lệ kiểu gen BB trong quần thể lợn Mẹo. Cùng xu hƣớng với 

nghiên cứu trên, Kolosov và cs. (2016) cũng tìm thấy alen A xuất hiện với tần 

số cao hơn alen B. 

Đối với đa hình gen IGF1, kết quả ở bảng 3.23 cho thấy, trên lợn Mẹo 

chỉ xuất hiện 2 kiểu gen AA và AB. Kiểu gen AB chiếm ƣu thế với tần số là 

89,40%, kiểu gen AA chỉ chiếm 10,60%. Tuy vậy, tần số alen A là 0,553 và tần 

số alen B là 0,447. Trái ngƣợc với nghiên cứu hiện tại, Bai và cs. (2020) chỉ 

tìm thấy duy nhất alen A trên quần thể lợn Duroc, Yorkshire và Landrace. 

 
      M  AB AB AA  AB  AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB 

 

 

Hình 3.12. Đa hình đoạn gen IGF1 bằng enzyme SacII 

(M: Generuler 50 bp, AA, AB là kiểu gen) 

 Qua kết quả ở bảng 3.22 và bảng 3.23 cho thấy kiểu gen GH của lợn 

Hung có tần số kiểu gen AA lớn hơn lợn Mẹo, nhƣng có tần số kiểu gen AB 

và BB của lợn Hung lại thấp hơn lợn Mẹo, chính vì thế tần số alen A của lợn 

Mẹo cao hơn lợn Hung nhƣ lại thấp hơn ở tần số alen B. Đa hình gen IGF1 

chỉ có 2 kiểu gen AA và BB ở cả lợn Hung và lợn Mẹo, trong đó tần số kiểu 
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gen AA của lợn Mẹo thấp hơn lợn Hung và tần số kiểu gen AB của lợn Mẹo 

lại cao hơn lợn Hung. Theo kết quả nghiên cứu này cả hai đa hình gen GH và 

IGF1 ở quần thể lợn Hung nghiên cứu đều đạt cân bằng quần thể (P>0,05). 

Đối với quần thể lợn Mẹo, đa hình gen GH đạt cân bằng quần thể (P>0,05) 

nhƣng đa hình gen IGF1 đang ở trạng thái thay đổi và có biến động cao 

(P<0,05). 

3.2.2. Mối liên kết giữa các kiểu gen của các gen với khả năng sinh 

trƣởng và năng suất sinh sản của lợn Hung và lợn Mẹo  

3.2.2.1. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 và LIF đến năng suất sinh 

sản của lợn nái Hung và lợn nái Mẹo 

a. Đối với lợn nái Hung 

* Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với các chỉ tiêu sinh lý sinh dục. 

Kết quả nghiên cứu về mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với các 

chỉ tiêu sinh lý sinh dục đƣợc thể hiện ở bảng 3.24. 

Kết quả phân tích gen OVGP1 đối với lợn cái Hung hậu bị cho thấy, 

những cá thể mang kiểu gen AB có TPGCLĐ và TĐLĐ cao nhất (296,63 và 

410,50 ngày) so với lợn mang 2 kiểu gen AA (295,29 và 409,31 ngày) và BB 

(253,67 và 368,00 ngày). Tuy nhiên, sự sai khác về chỉ tiêu TPGCLĐ và 

TĐLĐ ở những nhóm cá thể mang đa hình các kiểu gen khác nhau không có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05). 

Kết quả bảng 3.24 cũng cho thấy, đối với tính trạng TPGCLĐ, các cá 

thể lợn Hung mang kiểu gen AA có giá trị di truyền tổng cộng và giá trị giống 

(2,723 và 6,196 ngày), các cá thể mang kiểu gen AB (4,062 và -4,868 ngày) 

và các cá thể mang kiểu gen BB (-38,896 và -15,932 ngày). Tuy nhiên, giá trị 

di truyền trội của các cá thể mang kiểu gen AB cao nhất là 8,930 ngày, các cá 

thể mang kiểu gen AA thấp nhất là -22,964 ngày. Kết quả ở bảng 3.24 cũng 

cho thấy tuổi đẻ lứa đầu của các cá thể mang kiểu gen AA có giá trị di truyền 
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tổng cộng và giá trị giống cao nhất là 2,761 và 6,186 ngày, các cá thể mang 

kiểu gen AB là 3,947 và -4,860 ngày và các cá thể mang kiểu gen BB thấp 

nhất là -38,553 và -15,907 ngày. Giá trị di truyền trội của các cá thể mang 

kiểu gen AB cao nhất là 8,807 ngày, sau đó là các cá thể mang kiểu gen AA là 

-3,425 ngày và thấp nhất là các cá thể mang kiểu gen BB là -22,647 ngày. Từ 

kết quả này có thể thấy rằng alen B đóng vai trò tích cực trong việc điều khiển 

tính trạng TPGCLĐ và TĐLĐ trên lợn Hung, chọn lọc các cá thể mang alen B 

hay kiểu gen BB có chiều hƣớng rút ngắn đƣợc TPGCLĐ và TĐLĐ. Có thể 

căn cứ vào chỉ thị phân tử này để chọn lợn Hung có tuổi đẻ sớm. 

Bảng 3.24. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với các chỉ tiêu sinh lý 

sinh dục của lợn cái Hung hậu bị 

Tính trạng 
Kiểu 

gen  
n Mean±SE  M a d µ G u 

d-

Value 

 

TPGCLĐ 

   (ngày) 

 

AA 35 295,29±13,92 11,064 274,476 20,810 22,149 292,563 2,723 6,196 -3,473 

AB 40 296,63±8,29      4,062 -4,868 8,930 

BB 3 253,67±6,96      -

38,896 

-

15,932 

-22,964 

 

KLPGCLĐ 

       (kg) 

 

AA 35 17,88
a
±0,61 -2,670 20,775 -2,892 -0,505 19,299 -1,416 -1,495 0,079 

AB 40 20,27
ab

±0,70      0,971 1,175 -0,204 

BB 3 23,67
b
±2,40      4,368 3,845 0,523 

 

TĐLĐ 

(ngày) 

 

 

AA 35 409,31±13,91 11,046 388,657 20,657 21,843 406,553 2,761 6,186 -3,425 

AB 40 410,50±8,28      3,947 -4,860 8,807 

BB 3 368,00±7,00      -

38,553 

-

15,907 

-22,647 

 

KLĐLĐ 

    (kg) 

 

 

 

AA 35 26,43
a
±0,77 -3,037 29,714 -3,286 -0,564 28,041 -1,612 -1,701 0,088 

AB 40 29,15
ab

±0,77      1,109 1,336 -0,228 

BB 3 33,00
b
±2,08      4,959 4,374 0,585 

Chú thích: Trong cùng một tính trạng nếu các giá trị Mean có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

Qua bảng 3.24 cho thấy KLPGCLĐ và KLĐLĐ của lợn Hung cao nhất 

ở nhóm cá thể mang kiểu gen BB (23,67 và 33,00 kg) sau đó đến nhóm cá thể 
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mang kiểu gen AB (20,27 và 29,15 kg) và thấp nhất là nhóm cá thể mang kiểu 

gen AA (17,88 và 26,43 kg). Tính trạng KLPGCLĐ và KLĐLĐ của các nhóm 

cá thể mang đa hình gen khác nhau biểu thị sai khác có ý nghĩa thống kê rõ rệt 

(P<0,05). Chệnh lệch KLPGCLĐ và KLĐLĐ của các cá thể lợn Hung mang 

kiểu gen BB và AA là +5,79 kg và +6,57 kg. Sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa các cá thể mang kiểu gen AA với các cá thể mang kiểu gen BB ở cả hai 

tính trạng (P<0,05). 

KLPGCLĐ ở lợn Hung mang kiểu gen BB có giá trị di truyền, giá trị 

giống và giá trị di truyền trội cao nhất là 4,368; 3,845 và 0,523 kg. Giá trị di 

truyền và giá trị giống thấp nhất ở những cá thể mang kiểu gen AA là -1,416 

và -1,495 kg. Giá trị di truyền trội với kiểu gen này đạt 0,079 kg. Trong đó, 

những cá thể mang kiểu gen AB có giá trị di truyền trội đạt giá trị nhỏ nhất là 

-0,204 kg. KLĐLĐ có giá trị di truyền, giá trị giống và giá trị di truyền trội 

của các cá thể mang kiểu gen BB là cao nhất (4,959; 4,374 và 0,585 kg), giá 

trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở những cá thể mang kiểu gen AA (-

1,612 và -1,701 kg), giá trị di truyền trội ở những cá thể mang kiểu gen này 

đạt 0,088 kg, những cá thể mang kiểu gen AB có giá trị di truyền trội thấp nhất -

0,228 kg. Theo kết quả nghiên cứu này, alen B ngoài việc gây ảnh hƣởng đến 

TPGCLĐ và TĐLĐ còn có tác động tƣơng đối lớn đối với KLPGCLĐ và 

KLĐLĐ, bên cạnh đó alen B có vai trò quan trọng đối với tính trạng khối 

lƣợng cơ thể còn có tác động tới tính trạng sinh lý sinh dục theo chiều hƣớng 

có lợi về giá trị kinh tế. Vì vậy, trong chọn giống lợn Hung cần quan tâm đặc 

biệt đến alen và kiểu gen đồng hợp tử BB. 

* Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản của 3 lứa đẻ đầu 

Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản của 3 lứa 

đẻ đầu ở lợn nái Hung đƣợc trình bày ở bảng 3.25.  

Kết quả ở bảng 3.25 cho thấy, đối với các chỉ tiêu TSCSS, TSCSSS và 
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TSCCS của 3 lứa đẻ đầu ở lợn Hung chỉ ra rằng nhóm lợn mang kiểu gen BB 

thể hiện đẻ nhiều con hơn so với các nhóm lợn nái mang những kiểu gen còn 

lại. Cụ thể, TSCSS của 3 lứa đẻ đầu ở nhóm lợn nái mang kiểu gen BB cao 

nhất (21,00 con), tiếp theo là nhóm lợn mang kiểu gen AB (18,63 con) và 

thấp nhất là nhóm lợn mang kiểu gen AA (16,80 con). Sự sai khác về TSCSS 

giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen BB với nhóm lợn nái mang kiểu gen AA có 

ý nghĩa thống kê (P<0,05). TSCSSS qua 3 lứa đẻ đầu của các nhóm lợn nái 

mang các kiểu gen AA, AB và BB là 15,77; 18,00 và 20,33 con. Sự khác 

nhau về TSCSSS giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen AA và BB có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05). Tƣơng tự nhóm lợn nái mang kiểu gen BB có TSCCS của 

3 lứa đẻ đầu đạt cao nhất (19,00 con) sau đó đến nhóm lợn nái mang kiểu gen 

AB (17,05 con) và thấp nhất là nhón lợn nái mang kiểu gen AA (15,06 con). 

Sự sai khác về TSCCS của 3 lứa đẻ đầu giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen BB 

với nhóm lợn nái mang kiểu gen AA có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Nhƣ vậy, 

nhóm lợn nái mang kiểu gen BB có TSCCS qua 3 lứa đẻ đầu tiên cao hơn 

nhóm lợn nái mang kiểu gen AB là +1,95 con, cao hơn nhóm lợn nái mang 

kiểu gen AA là +3,94 con. Kết quả này có phần khác biệt so với công bố của 

Niu và cs. (2006) khi phân tích đa hình gen OVGP1 ở lợn Qingping, theo đó 

lợn nái mang kiểu gen BB có SCSS và SCSSS thấp hơn lợn nái mang kiểu 

gen AA và AB. Cụ thể: lợn nái mang kiểu gen BB có SCSS và SCSSS tƣơng 

ứng là 10,14 con và 8,98 con, trong khi đó lợn nái mang kiểu gen AA là 11,00 

con và 10,77 con và lợn nái mang kiểu gen AB cao nhất là 11,45 con và 11,02 

con. 

Đối với chỉ tiêu KCLĐ, kết quả ở bảng 3.25 cho thấy thấp nhất ở nhóm 

lợn nái mang kiểu gen AA (203,91 ngày), tiếp đến là nhóm lợn nái mang kiểu 

gen AB (207,80 ngày) và cao nhất là nhóm lợn nái mang kiểu gen BB (208,00 

ngày). Nhƣng sự sai khác giữa các kiểu gen không có ý nghĩa thống kê rõ rệt 

(P>0,05).  
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Bảng 3.25. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản 

lợn nái Hung của 3 lứa đẻ đầu 

Tính 

trạng 

Kiểu  

gen 
n Mean±SE  M a d µ G u 

d-

value 

  

TSCSS 

(con) 

 

AA 35 16,80
b
±0,54 -1,979 18,900 -2,100 -0,275 17,865 -1,065 -1,108 0,043 

AB 40 18,63
ab

±0,70      0,760 0,871 -0,111 

BB 3 21,00
a
±0,58      3,135 2,850 0,285 

 

TSCSSS 

(con) 

 

AA 35 15,77
b
±0,57 -2,258 18,052 -2,281 -0,052 17,028 -1,256 -1,264 0,008 

AB 40 18,00
ab

±0,72      0,972 0,993 -0,021 

BB 3 20,33
a
±0,88      3,306 3,251 0,054 

 

TSCCS 

(con) 

 

AA 35 15,06
b
±0,50 -1,981 17,029 -1,971 0,021 16,170 -1,113 -1,109 -0,003 

AB 40 17,05
ab

±0,61      0,880 0,872 0,009 

BB 3 19,00
a
±0,58      2,830 2,852 -0,022 

 

KCLĐ 

(ngày) 

 

AA 35 203,91±2,81 -2,854 205,957 -2,043 1,843 205,801 -1,887 -1,598 -0,289 

AB 40 207,80±2,80      1,999 1,256 0,743 

BB 3 208,00±6,25      2,199 4,109 -1,911 

Chú thích: Trong cùng một tính trạng nếu các giá trị Mean có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

Theo kết quả nghiên cứu trên lợn nái Hung mang kiểu gen BB ở chỉ 

tiêu TSCSS có giá trị di truyền, giá trị giống và giá trị di truyền trội cao nhất 

là 3,135; 2,850 và 0,285 con, thấp nhất là ở nhóm lợn nái mang kiểu gen AA 

tƣơng ứng là -1,065; -1,108 và 0,043 con. Đối với chỉ tiêu TSCSSS, nhóm lợn 

nái Hung mang kiểu gen BB có giá trị di truyền, giá trị giống và giá trị di 

truyền trội cao hơn ở những cá thể lợn nái Hung mang kiểu gen (AB và AA). 

Nhóm lợn nái mang kiểu gen BB tƣơng ứng là 3,306; 3,251 và 0,054 con, 

nhóm lợn nái mang kiểu gen AB là 0,972; 0,993 và -0,021 con và nhóm lợn 

nái mang kiểu gen AA là -1,256; -1,264 và 0,008 con. TSCCS ở nhóm lợn nái 

Hung mang kiểu gen BB có giá trị di truyền và giá trị giống cao nhất tƣơng 

ứng là 2,830 và 2,852 con. Tiếp theo là nhóm lợn nái mang kiểu gen AB là 

0,880 và 0,872 con và thấp nhất là nhóm lợn nái mang kiểu gen AA là -1,113 
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và -1,109 con. Giá trị di truyền trội ở nhóm lợn nái mang kiểu gen AB đạt cao 

nhất (0,009 con), nhóm lợn nái mang kiểu gen BB (-0,022 con) và thấp nhất là 

nhóm lợn nái mang kiểu gen AA (-0,003 con). 

 

 

Hình 3.13. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản 

lợn nái Hung của 3 lứa đẻ đầu 

 

Nhƣ vậy, việc chọn lọc và sử dụng lợn nái Hung mang kiểu gen BB của 

đa hình gen OVGP1 có thể cải thiện đƣợc SCSS, SCSSS và SCCS so với lợn nái 

Hung mang kiểu gen AA và AB. Cụ thể khi chọn lợn nái Hung mang kiểu gen 

BB để làm giống thì đời con của chúng có TSCSS trong 3 lứa đẻ đầu tăng hơn 

đƣợc năng suất trung bình của đàn là +1,425 con, với tính trạng TSCSSS của 3 

lứa đẻ đầu tăng so với trung bình quần thể là +1,625 con. Tiếp theo TSCCS của  

lứa đẻ đầu tăng đƣợc là +1,426 con so với trung bình quần thể lợn Hung hiện tại. 

* Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của 

lợn cái hậu bị 

Kết quả nghiên cứu về mối liên kết của đa hình gen LIF với một số chỉ 

tiêu sinh lý sinh dục của lợn Hung đƣợc trình bày ở bảng 3.26.  
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Bảng 3.26. Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với các chỉ tiêu sinh lý 

sinh dục của lợn cái Hung hậu bị 

Tính trạng 
Kiểu 

gen 
n Mean±SE  M a d µ G u 

d-

value 

TPGCLĐ 

(ngày) 

CC 2 375,00±24,00 10,59 334,31 40,69 -39,60 295,03 79,97 18,64 61,33 

CT 14 294,71±11,09      -0,31 8,05 -8,36 

TT 59 293,63±9,39      -1,40 -2,54 1,14 

 

KLPGCLĐ 

(kg) 

CC 2 17,00±0,00 -0,34 18,12 -1,12 1,03 19,18 -2,18 -0,59 -1,59 

CT 14 19,14±0,82      -0,04 -0,26 0,22 

TT 59 19,23±0,59      0,05 0,08 -0,03 

  

TĐLĐ 

(ngày) 

 

CC 2 489,00±24,00 10,72 448,27 40,73 -39,49 408,98 80,02 18,87 61,16 

CT 14 408,79±11,08      -0,19 8,15 -8,34 

TT 59 407,54±9,38      -1,44 -2,57 1,14 

 

KLĐLĐ 

   (kg) 

 

CC 2 24,00±1,00 -0,60 26,01 -2,01 1,85 27,93 -3,93 -1,06 -2,86 

CT 14 27,86±1,35      -0,07 -0,46 0,39 

TT 59 28,02±0,64      0,09 0,14 -0,05 

 

Kết quả ở bảng 3.26 cho thấy TPGCLĐ và TĐLĐ ở nhóm cá thể lợn 

Hung mang kiểu gen CC cao nhất (375,00 và 489,00 ngày), sau đó đến nhóm cá 

thể mang kiểu gen CT (294,71 và 408,79 ngày) và thấp nhất là nhóm cá thể 

mang kiểu gen TT (293,63 và 407,54 ngày). Nhóm cá thể mang kiểu gen CC có 

TPGCLĐ và TĐLĐ cao hơn nhóm cá thể mang kiểu gen CT (+80,29 và +80,21 

ngày) và cao hơn nhóm cá thể mang kiểu gen TT (+81,37 và +81,46 ngày). Tuy 

nhiên, sự khác biệt ở TPGCLĐ và TĐLĐ giữa các cá thể mang kiểu gen CC, 

CT và TT không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Đối với tính trạng KLPGCLĐ và 

KLĐLĐ của nhóm lợn Hung mang kiểu gen TT (19,23 và 28,02 kg) là cao nhất, 

sau đó đến nhóm cá thể mang kiểu gen CT (19,14 và 27,86 kg) và thấp nhất là 

nhóm cá thể mang kiểu gen CC (17,00 và 24,00 kg). Tuy nhiên, cũng không tìm 

thấy sự sai khác có ý nghĩa thống kê của tính trạng KLPGCLĐ và KLĐLĐ giữa 

nhóm lợn mang kiểu gen CC so với nhóm lợn mang kiểu gen TT hoặc nhóm lợn 

mang kiểu gen CT (P>0,05). 
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Qua bảng 3.26 cho thấy ở chỉ tiêu TPGCLĐ của lợn Hung. Nhóm lợn 

mang kiểu gen CC có giá trị di truyền tổng cộng và giá trị giống cao nhất 

(79,97 và 18,64 ngày) và thấp nhất là nhóm lợn mang kiểu gen TT (-1,40 và -

2,54 ngày). Tuy nhiên, giá trị di truyền trội ở nhóm lợn mang kiểu gen CC đạt 

cao nhất là 61,33 ngày, nhóm lợn mang kiểu gen TT thấp hơn là 1,14 ngày và 

thấp nhất là ở nhóm lợn mang kiểu gen CT là -8,36 ngày. Đối với chỉ tiêu 

TĐLĐ trong nghiên cứu này, nhóm lợn Hung mang kiểu gen CC có giá trị di 

truyền trội đạt giá trị lớn nhất là 61,16 ngày, sau đó là nhóm lợn mang kiểu 

gen TT là 1,14 ngày và thấp nhất là ở nhóm lợn mang kiểu gen CT là -8,34 

ngày. Giá trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở nhóm lợn mang kiểu gen 

TT là -1,44 và -2,57 ngày và cao nhất là ở nhóm lợn mang kiểu gen CC là 

80,02 và 18,87 ngày. 

Đối với chỉ tiêu KLPGCLĐ, kết quả ở bảng 3.26 cho thấy, các cá thể 

lợn mang kiểu gen CC có giá trị di truyền và giá trị giống thấp nhất là -2,18 và 

-0,59 kg, sau đó đến các cá thể mang kiểu gen CT là -0,04 và -0,26 kg và cao 

nhất là ở nhóm cá thể mang kiểu gen TT là 0,05 và 0,08 kg. Giá trị di truyền 

trội ở kiểu gen CC, CT và TT tƣơng ứng là -1,59; 0,22 và -0,03 kg. Ở chỉ tiêu 

KLĐLĐ, nhóm cá thể mang kiểu gen CT có giá trị di truyền trội đạt giá trị lớn 

nhất là 0,39 kg và thấp nhất là nhóm cá thể mang kiểu gen CC là -2,86 kg. Giá 

trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở nhóm cá thể mang kiểu gen CC (-3,93 

và -1,06 kg) sau đó là nhóm cá thể mang kiểu gen CT (-0,07 và -0,46 kg) và 

cao nhất là nhóm cá thể mang kiểu gen TT (0,09 và 0,14 kg). Từ kết quả này 

có thể thấy rằng alen T và alen C của đa hình gen LIF có ảnh hƣởng đến tính 

trạng sinh lý sinh dục và khối lƣợng cơ thể. Tuy nhiên, không có lợi về mặt 

kinh tế, nhất là alen C. Nếu các cá thể đƣợc chọn lọc có các gen này thì có xu 

hƣớng kéo dài tuổi phối giống và tuổi đẻ lần đầu. Mặt khác lại còn tác động 

tiêu cực đến khối lƣợng cơ thể. Theo quan điểm của chúng tôi cần nghiên cứu 

thêm để đánh giá ảnh hƣởng của gen này với các tính trạng kinh tế khác trƣớc 

khi quyết định chọn lọc. 

* Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với năng suất sinh sản của 3 lứa đẻ đầu  

Spötter và cs. (2005) đã chỉ ra rằng  đa hình gen LIF nhƣ một dấu hiệu 
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di truyền tiềm năng ảnh hƣởng đến năng suất sinh sản. Gen LIF là một 

cytokine tham gia vào nhiều quá trình sinh lý, bao gồm tăng sinh, tồn tại và 

biệt hóa tế bào. Vì vậy, gen LIF đƣợc xem nhƣ là một marker phân tử có thể 

ứng dụng trong chọn giống lợn cho năng suất sinh sản cao.  

Bảng 3.27. Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với năng suất sinh sản 

lợn nái Hung của 3 lứa đẻ đầu  

Tính  

trạng 

Kiểu  

gen 
n Mean±SE  M a d µ G u 

d-

value 

 

TSCSS 

   (con) 

CC 2 14,00±3,00 -0,90 15,99 -1,99 1,44 17,81 -3,81 -1,58 -2,23 

CT 14 17,43±1,58      -0,38 -0,68 0,30 

TT 59 17,98±0,44      0,17 0,22 -0,04 

 

TSCSSS 

   (con) 

 

CC 2 13,00±3,00 -0,55 15,04 -2,04 1,96 17,01 -4,01 -0,98 -3,03 

CT 14 17,00±1,57      -0,01 -0,42 0,41 

TT 59 17,08±0,48      0,08 0,13 -0,06 

 

TSCCS 

   (con) 

CC 2 12,50±3,50 -0,45 14,36 -1,86 1,85 16,17 -3,67 -0,79 -2,87 

CT 14 16,21±1,33      0,05 -0,34 0,39 

TT 59 16,22±0,41      0,05 0,11 -0,05 

 

KCLĐ 

(ngày) 

CC 2 248,25
a
±4,25 8,91 226,09 22,16 -17,44 205,56 42,69 15,67 27,02 

CT 14 208,64
b
±4,29      3,08 6,77 -3,68 

TT 59 203,92
b
±2,07      -1,63 -2,14 0,50 

Chú thích: Trong cùng một tính trạng nếu các giá trị Mean có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
 

Qua kết quả trình bày ở bảng 3.27 cho thấy, năng suất sinh sản của lợn 

nái Hung có xu hƣớng cao nhất (ngoại trừ KCLĐ) ở nhóm cá thể mang kiểu 

gen TT, tiếp theo là nhóm cá thể mang kiểu gen CT và thấp nhất ở nhóm 

mang cá thể kiểu gen CC. Tuy nhiên, năng suất sinh sản của hai nhóm lợn nái 

mang kiểu gen TT và CT gần nhƣ ngang nhau.  

Cụ thể, lợn nái Hung mang kiểu gen TT có TSCSS của 3 lứa đẻ đầu 

nhiều hơn +0,55 con, TSCSSS của 3 lứa đẻ đầu nhiều hơn +0,08 con và 

TSCCS của 3 lứa đẻ đầu là +0,01 con so với lợn nái Hung mang kiểu gen CT 

và nhiều hơn lợn nái mang kiểu gen CC lần lƣợt là +3,98; +4,08 và +3,72 con. 
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Tuy nhiên, không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về chỉ tiêu TSCSS, 

TSCSSS và TSCCS ở lợn nái mang kiểu gen TT với lợn nái mang kiểu gen 

CC hoặc CT (P>0,05). Trái ngƣợc với kết quả nghiên cứu hiện tại, Lin và cs. 

(2009) tìm thấy sự liên kết có ý nghĩa giữa đa hình gen LIF đến tổng SCSS và 

SCSSS trên giống lợn Large White. Napierała và cs. (2014) nghiên cứu trên 

lợn con lai giữa lợn trắng Ba Lan và Landrace Ba Lan cho biết lợn mang đa 

hình kiểu gen LIF khác nhau có SCSSS và SCCS khác nhau ở các lứa đẻ, tuy 

nhiên chỉ thấy khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) ở lứa đẻ 1. Tính trạng 

SCSSS của lợn nái mang kiểu gen TT đạt cao nhất (9,40 con/ổ); sau đó đến 

nhóm lợn nái mang kiểu gen TC (9,39 con/ổ) và thấp nhất ở nhóm lợn nái 

mang kiểu gen CC (8,02 con/ổ). Tƣơng tự ở tính trạng SCCS, nhóm lợn nái 

mang kiểu gen TT có SCCS đạt cao nhất (9,59 con/ổ); sau đó đến nhóm lợn 

nái mang kiểu gen TC (9,30 con/ổ) và thấp nhất ở nhóm lợn nái mang kiểu 

gen CC (8,48 con/ổ). Kết quả này cũng rất phù hợp với kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi. 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.27 cho thấy ở tính trạng TSCSS ở nhóm 

lợn nái Hung mang kiểu gen CT có giá trị di truyền trội đạt giá trị lớn nhất là 

0,30 con, sau đó là nhóm lợn nái mang kiểu gen TT là -0,04 con và thấp nhất 

ở nhóm lợn nái mang kiểu gen CC là -2,23 con. Đối với giá trị di truyền và 

giá trị giống, nhóm lợn nái mang kiểu gen TT (0,17 và 0,22 con) thể hiện cao 

hơn nhóm lợn nái mang kiểu gen CT (-0,38 và -0,68 con) và nhóm lợn nái 

mang kiểu gen CC (-3,81 và -1,58 con). Ở chỉ tiêu TSCSSS, nhóm lợn nái 

mang kiểu gen TT có giá trị di truyền và giá trị giống cao nhất (0,08 và 0,13 

con), nhóm lợn nái mang kiểu gen CT (-0,10 và -0,42 con) và thấp nhất ở 

những lợn nái mang kiểu gen CC (-4,01 và -0,98 con). Tuy nhiên, nhóm lợn 

nái mang kiểu gen CT có giá trị di truyền trội đạt giá trị cao nhất là 0,41 con, 

nhóm lợn nái mang kiểu gen TT là -0,06 con và thấp nhất ở nhóm lợn nái 
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mang kiểu gen CC là -3,03 con. Kết quả nghiên cứu ở chỉ tiêu TSCCS cho 

thấy, nhóm lợn nái mang kiểu gen TT có giá trị di truyền và giá trị giống cao 

nhất (0,05 và 0,11 con), nhóm lợn nái mang kiểu gen CT (0,05 và -0,34 con) 

và nhóm lợn nái mang kiểu gen CC thấp nhất (-3,67 và -0,79 con). Giá trị di 

truyền trội ở nhóm lợn nái mang kiểu gen CT đạt cao nhất (0,39 con) sau đó 

là nhóm lợn nái mang kiểu gen TT (-0,05 con) và thấp nhất là nhóm lợn nái 

mang kiểu gen CC (-2,87 con). 

KCLĐ của lợn nái Hung mang kiểu gen CC cũng cao hơn lợn nái Hung 

mang kiểu gen CT và TT. Cụ thể, sự chênh lệch về KCLĐ của nhóm lợn nái 

Hung mang kiểu CC với nhóm lợn nái Hung kiểu gen CT và TT tƣơng ứng là 

+39,61 và +44,33 ngày và sự chênh lệch này thể hiện có sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê giữa những cá thể lợn nái Hung mang kiểu gen CC với cá thể 

lợn nái Hung mang kiểu gen CT và TT (P<0,05). 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhóm lợn nái Hung mang alen 

C và kiểu gen đồng hợp tử CC có ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế. 

Chọn lọc lên định hƣớng theo alen T và kiểu gen TT. Mặc dù, có hiệu quả 

thấp nhƣng đây cũng là 1 tín hiệu tốt để áp dụng chọn lọc tăng SCSSS và 

SCCS bên cạnh đó còn giảm đƣợc KCLĐ. Cụ thể, khi chọn lợn Hung có kiểu 

gen TT để làm giống thì đàn con của chúng rút sẽ ngắn đƣợc KCLĐ (-1,07 

ngày). 

b. Đối với lợn nái Mẹo 

* Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục 

của lợn cái hậu bị  

Ở lợn, đa hình gen OVGP1 đƣợc thông báo là làm giảm đáng kể tỷ lệ 

đa trứng ở lợn trƣởng thành và thụ tinh trong ống nghiệm. Ngoài ra, OVGP1 

đã làm tăng đáng kể sự phát triển sau phân cắt từ phôi sang phôi nang ở lợn. 

Do đó, gen này có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thụ tinh in 
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vivo (Andrew và cs., 2000). Kết quả khảo sát sự ảnh hƣởng của đa hình gen 

OVGP1 với một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn Mẹo hậu bị đƣợc trình 

bày ở bảng 3.28. Kết quả ở bảng 3.28 cho thấy TPGCLĐ, TĐLĐ, KLPGCLĐ 

và KLĐLĐ của cá thể mang kiểu gen AB có giá trị cao nhất, sau đó là cá thể 

mang kiểu gen AA và thấp nhất là cá thể mang kiểu gen BB. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này không thấy sự sai khác nhau về mặt thống kê về các chỉ tiêu 

nghiên cứu ở trên của các nhóm cá thể mang đa hình các kiểu gen AA, AB và 

BB (P>0,05). 

Bảng 3.28. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với các chỉ tiêu sinh lý 

sinh dục và khối lƣợng cơ thể của lợn cái Mẹo hậu bị 

Tính trạng Kiểu 

gen 
n Mean±SE  M a d µ G u d-

Value 

TPGCLĐ 

    (ngày) 

 

AA 48 291,23±6,55 0,745 283,915 7,315 11,607 291,999 -0,770 0,323 -1,093 

AB 23 295,52±10,81      3,523 -0,422 3,944 

BB 5 276,60±10,06      -15,399 -1,167 -14,232 

 

KLPGCLĐ 

      (kg) 

AA 48 24,02±0,72 0,174 22,910 1,110 1,655 24,101 -0,080 0,075 -0,156 

AB 23 24,57±0,95      0,464 -0,098 0,562 

BB 5 21,80±2,35      -2,301 -0,272 -2,029 

 

TĐLĐ 

 (ngày) 

 

AA 48 405,21±6,57 0,766 397,704 7,504 11,905 405,997 -0,789 0,333 -1,121 

AB 23 409,61±10,78      3,612 -0,434 4,045 

BB 5 390,20±10,22      -15,797 -1,200 -14,597 

 

KLĐLĐ 

  (ngày) 

 

AA 48 35,40±0,91 -0,064 34,698 0,698 1,346 35,550 -0,154 -0,028 -0,127 

AB 23 36,04±1,04      0,493 0,036 0,457 

BB 5 34,00±2,93      -1,550 0,100 -1,650 

 

Qua bảng 3.28 cho thấy, TPGCLĐ ở đa hình gen OVGP1 trên lợn Mẹo 

mang kiểu gen BB có giá trị di truyền tổng cộng và giá trị di truyền trội thấp 

nhất (-15,399 và -14,232 ngày), sau đó là các cá thể lợn Mẹo mang kiểu gen 
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AA (-0,770 và -1,093 ngày), cao nhất là các cá thể mang kiểu gen AB (3,523 

và 3,944 ngày). Tuy nhiên, ở giá trị giống cao nhất ở nhóm cá thể mang kiểu 

gen AA (0,323 ngày), sau đó là nhóm cá thể mang kiểu gen AB (-0,422 ngày) 

và thấp nhất ở nhóm cá thể mang kiểu gen AA (-1,167 ngày). Ở TĐLĐ, lợn 

Mẹo mang kiểu gen BB có giá trị di truyền, giá trị giống và giá trị di truyền 

trội thấp nhất là -15,797; -1,200 và -14,597 ngày. Ở nhóm cá thể mang kiểu 

gen AA giá trị di truyền là -0,789 ngày nhƣng giá trị giống cao nhất là 0,333 

ngày, giá trị di truyền trội là -1,121 ngày. Đối với nhóm cá thể mang kiểu gen 

AB, giá trị di truyền là 3,612 ngày nhƣng giá trị giống là -0,434 ngày và giá 

trị di truyền trội cao nhất là 4,045 ngày. 

Theo kết quả nghiên cứu này, KLPGCLĐ của lợn Mẹo mang kiểu gen 

BB có giá trị di truyền và giá trị giống thấp nhất (-2,301 và -0,272 kg), kiểu 

gen AA (-0,08 và 0,075 kg), kiểu gen AB (0,464 và -0,098 kg), giá trị di 

truyền trội với kiểu gen này đạt cao nhất 0,562 kg. Qua bảng 3.28 cho thấy 

KLĐLĐ có giá trị di truyền và giá trị giống ở nhóm cá thể mang kiểu gen AB 

là 0,493 và 0,036 kg, nhóm cá thể mang kiểu gen AA là -0,154 và -0,028 kg 

và ở nhóm cá thể mang kiểu gen BB là -1,550 và 0,100 kg. Giá trị di truyền 

trội với nhóm cá thể mang kiểu gen này đạt -1,650 kg. Trong các kiểu gen đó, 

kiểu gen AB có giá trị di truyền trội đạt giá trị lớn nhất (0,457 kg).  

Từ kết quả này có thể thấy rằng alen B và kiểu gen BB có tác động tích 

cực đối với chỉ tiêu sinh lý sinh dục, nhƣng lại có ảnh hƣởng không tốt với 

tính trạng khối lƣợng trong giai đoạn hậu bị, nhất là KLPGCLĐ. Khi chọn lọc 

lợn Mẹo có kiểu gen BB thì thế hệ sau rút ngắn đƣợc tuổi phối giống chửa lần 

đầu so với toàn đàn là (-0,584 ngày), rút ngắn đƣợc TĐLĐ so với toàn đàn (-

0,6 ngày); bên cạnh đó lại làm giảm KLPGCLĐ ở đàn con của chúng (-0,136 

kg).  

* Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản của 3 lứa đẻ đầu 



 

 

 

125 

Kết quả phân tích mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất 

sinh sản của 3 lứa đẻ đầu của lợn Mẹo đƣợc trình bày ở bảng 3.29. 

Bảng 3.29. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản 

lợn nái Mẹo của 3 lứa đẻ đầu 

Tính 

trạng 

Kiểu 

gen 
n Mean±SE  M a d µ G u 

d- 

value 

 

TSCSS 

(con) 

 

AA 48 18,17
a
±0,59 -1,231 20,483 -2,317 -1,918 18,520 -0,354 -0,534 0,181 

AB 23 18,57
a
±0,80      0,045 0,697 -0,652 

BB 5 22,80
b
±0,86      4,280 1,928 2,352 

 

TSCSSS 

(con) 

 

AA 48 17,58
a
±0,59 -1,065 19,892 -2,308 -2,196 17,839 -0,256 -0,462 0,207 

AB 23 17,70
a
±0,73      -0,143 0,603 -0,746 

BB 5 22,20
b
±0,97      4,361 1,668 2,693 

 

TSCCS 

(con) 

 

AA 48 16,52
a
±0,54 -0,983 18,160 -1,640 -1,160 16,838 -0,317 -0,427 0,109 

AB 23 17,00
ab

±0,61      0,162 0,556 -0,394 

BB 5 19,80
b
±1,39      2,962 1,539 1,423 

 

KCLĐ 

(ngày) 

 

AA 48 206,34±2,02 -7,856 209,272 -2,928 8,706 210,573 -4,229 -3,409 -0,820 

AB 23 217,98±5,39      7,405 4,446 2,959 

BB 5 212,20±4,29      1,627 12,302 -10,676 

Chú thích: Trong cùng một tính trạng nếu các giá trị Mean có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

 

 

Hình 3.14. Mối liên kết giữa đa hình gen OVGP1 với năng suất sinh sản 

lợn nái Mẹo của 3 lứa đẻ đầu 
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Qua bảng 3.29 cho thấy ở lợn nái Mẹo tính trạng TSCSS và TSCSSS 

có sự khác biệt khi so sánh giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen BB (22,80 và 

22,20 con) với nhóm lợn nái mang kiểu gen AA (18,17 và 17,58 con) và 

nhóm lợn nái mang AB (18,57 và 17,70 con). Sự sai khác giữa nhóm lợn nái 

mang kiểu gen BB so với nhóm lợn nái mang kiểu gen AA và AB ở hai tính 

trạng này có ý nghĩa thống kê rõ rệt (P<0,05). Tuy nhiên, không có sự khác 

biệt giữa các nhóm lợn nái mang kiểu gen AA và nhóm lợn nái mang kiểu gen 

AB (P>0,05). Ở tính trạng TSCCS có sự khác biệt giữa nhóm lợn nái mang 

kiểu gen BB (19,80 con) và nhóm lợn nái mang kiểu gen AA (16,52 con) 

(P<0,05), những nhóm lợn nái mang kiểu gen AB (17,00 con) không có sự sai 

khác với nhóm lợn nái mang kiểu gen AA và BB (P>0,05). Nhƣ vậy, chênh 

lệch TSCSS, TSCSSS qua 3 lứa đẻ đầu giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen BB 

với AA lần lƣợt là +4,63 con và +4,62 con. Bên cạnh đó, chênh lệch TSCCS 

giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen BB với nhóm lợn nái mang kiểu gen AA là 

+3,28 con. Tính trạng KCLĐ của lợn Mẹo cho thấy: nhóm lợn nái mang kiểu 

gen AB cao nhất (217,98 ngày), sau đó đến nhóm lợn nái mang kiểu gen BB 

(212,20 ngày) và thấp nhất ở nhóm lợn nái mang kiểu gen AA (206,34 ngày). 

Tuy nhiên, tính trạng này cũng không có sự sai khác giữa các nhóm cá thể 

mang kiểu gen khác nhau (P>0,05).  

Qua kết quả nghiên cứu tại bảng 3.29 cho thấy ở chỉ tiêu TSCSS qua 3 

lứa đẻ đầu, lợn nái Mẹo mang kiểu gen BB có giá trị di truyền, giá trị giống 

và giá trị di truyền trội cao nhất là 4,280; 1,928 và 2,352 con. Giá trị di truyền 

và giá trị giống thấp nhất ở nhóm lợn nái mang kiểu gen AA là -0,354 và -

0,534 con. Giá trị di truyền trội với nhóm lợn nái mang kiểu gen này đạt 

0,181 con, nhóm lợn nái mang kiểu gen BB có giá trị di truyền trội đạt giá trị 

cao nhất 2,352 con. Bên cạnh đó, kết quả ở bảng 3.29 cũng cho thấy, TSCSSS 

qua 3 lứa đẻ đầu ở nhóm lợn nái mang kiểu gen AA có giá trị giá trị di truyền, 

giá trị giống và giá trị di truyền trội tƣơng ứng là -0,256; -0,462 và 0,207 con 

và cao nhất là nhóm lợn nái mang kiểu gen BB là 4,361; 1,668 và 2,693 con, 
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trong các kiểu gen, nhóm lợn nái mang kiểu gen AB có giá trị di truyền trội 

đạt giá trị nhỏ nhất là -0,746 con. Đối với chỉ tiêu TSCCS qua 3 lứa đẻ đầu, 

nhóm cá thể lợn nái Mẹo mang kiểu gen BB có giá trị di truyền tổng cộng, giá 

trị giống cao hơn các lợn nái Mẹo mang kiểu gen khác (AB và AA). Cụ thể, 

nhóm lợn nái mang kiểu gen BB (2,962 và 1,539 con), sau đó đến nhóm lợn 

nái mang kiểu gen AB (0,162 và 0,556 con) và nhóm lợn nái mang kiểu gen 

AA (-0,317 và -0,427 con), trong 3 kiểu gen AA, AB và BB, nhóm lợn nái 

mang kiểu gen BB có giá trị di truyền trội cao nhất là 1,423 con, nhóm lợn nái 

mang kiểu gen AA là 0,109 con và nhóm lợn nái mang kiểu gen AB có giá trị 

thấp nhất là -0,394 con. 

Nhƣ vậy, trong nghiên cứu này cho thấy những cá thể lợn nái Mẹo 

mang kiểu gen OVGP1- BB có năng suất sinh sản cao nhất so với những cá 

thể lợn nái mang kiểu gen AA hoặc AB. Vì vậy, việc chọn lọc và sử dụng lợn 

nái Mẹo mang kiểu gen BB của đa hình gen OVGP1 sẽ cải thiện đƣợc SCSS, 

SCSSS, SCCS so với lợn nái Mẹo mang kiểu gen AA và AB.  

Nhƣ vậy alen B và kiểu gen BB đóng vai trò quan trọng đối với tính 

trạng TSCSS, TSCSSS, TSCCS, chọn lọc lợn Mẹo có alen và kiểu gen này đàn 

con sẽ tăng đƣợc năng suất so với quần thể là +0,964 con sơ sinh; +0,834 con sơ 

sinh sống và +0,270 con cai sữa trong 3 lứa đẻ đầu. 

* Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của 

lợn cái hậu bị. 

Kết quả phân tích mối liên kết giữa đa hình gen LIF với một số chỉ tiêu 

sinh lý sinh dục của lợn cái Mẹo hậu bị đƣợc trình bày ở bảng 3.30.  

Kết quả nghiên cứu trên lợn Mẹo ở bảng 3.30 cho thấy các nhóm lợn 

mang các kiểu gen CC, CT và TT không ảnh hƣởng đến một số tính trạng 

sinh lý sinh dục và khối lƣợng cơ thể lợn Mẹo giai đoạn hậu bị nhƣ: 

TPGCLĐ, KLPGCLĐ, TĐLĐ và KLĐLĐ (P>0,05). Đồng thời, kết quả ở 

bảng 3.30 cho thấy, ở hầu hết các chỉ tiêu khảo sát, nhóm cá thể mang kiểu 

gen CC có xu hƣớng cao hơn so với hai nhóm mang hai kiểu gen còn lại. 
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Theo kết quả nghiên cứu này, lợn Mẹo mang kiểu gen BB ở chỉ tiêu TPGCLĐ 

có giá trị di truyền, giá trị giống và giá trị di truyền trội là 26,583; 35,818 và -

9,236 ngày, lợn mang kiểu gen CT là 17,083; 16,203 và 0,880 ngày và lợn 

mang kiểu gen TT là -3,497; -3,413 và -0,084 ngày. TĐLĐ của lợn Mẹo có 

giá trị di truyền và giá trị giống cao nhất ở nhóm cá thể mang kiểu gen CC 

(26,595 và 35,843 ngày), tiếp đó là nhóm cá thể mang kiểu gen CT là 17,095 

và 16,214 ngày, thấp nhất là nhóm cá thể mang kiểu gen TT có giá trị là -

3,499 và -3,415 ngày. Giá trị di truyền trội ở nhóm cá thể mang kiểu gen CT 

cao nhất (0,881 ngày) và thấp nhất ở nhóm cá thể mang kiểu gen CC (-9,248 

ngày). 

Bảng 3.30. Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với các chỉ tiêu sinh lý sinh 

dục và khối lƣợng cơ thể của lợn cái Mẹo hậu bị 

Tính trạng 
Kiểu 

gen 

n Mean±SE  M a d µ G u 
d- 

Value 

TPGCLĐ 

(ngày) 

CC 2 319,50±42,50 19,616 304,460 15,040 5,540 292,917 26,583 35,818 -9,236 

CT 5 310,00±20,81      17,083 16,203 0,880 

TT 69 289,42±5,53      -3,497 -3,413 -0,084 

 

KLPGCLĐ 

(kg) 

 

CC 2 28,50±0,50 0,828 26,192 2,308 -1,792 24,001 4,499 1,511 2,988 

CT 5 24,40±3,01      0,399 0,684 -0,285 

TT 69 23,88±0,57      -0,117 -0,144 0,027 

 

TĐLĐ 

(ngày) 

 

 

 

CC 2 433,50±42,50 19,629 418,453 15,047 5,547 406,905 26,595 35,843 -9,248 

CT 5 424,00±20,97      17,095 16,214 0,881 

TT 69 403,41±5,54      -3,499 -3,415 -0,084 

 

KLĐLĐ 

   (kg) 

 

 

 

CC 2 37,00±0,00 0,438 36,217 0,783 -0,417 35,505 1,495 0,800 0,696 

CT 5 35,80±3,73      0,295 0,362 -0,066 

TT 69 35,43±0,70      -0,070 -0,076 0,006 

 

Đối với chỉ tiêu KLPGCLĐ của lợn Mẹo, những cá thể mang kiểu gen 

CC có giá trị di truyền, giá trị giống và giá trị di truyền trội cao nhất (4,499; 

1,511 và 2,988 kg). Giá trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở nhóm cá thể 
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mang kiểu gen TT là -0,117 và -0,144 kg, giá trị di truyền trội với kiểu gen 

này đạt 0,027 kg và thấp nhất là nhóm cá thể mang kiểu gen CT là -0,285 kg. 

KLĐLĐ của lợn Mẹo của những cá thể mang kiểu gen CC có giá trị di truyền, 

giá trị giống và giá trị di truyền trội cao nhất là 1,495; 0,800 và 0,696 kg. Giá 

trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở cá thể mang kiểu gen TT là -0,070 và 

-0,076 kg, giá trị di truyền trội đạt 0,006 kg. Trong các kiểu gen đó, cá thể 

mang kiểu gen CT có giá trị di truyền trội thấp nhất -0,066 kg, cao nhất ở cá 

thể mang kiểu gen CC là 0,696 kg. 

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi alen C và kiểu gen đồng hợp tử 

CC có ảnh hƣởng xấu đến các chỉ tiêu sinh lý sinh dục, nhƣng có ảnh hƣởng 

tốt đến tính trạng khối lƣợng cơ thể nhƣng ở mức thấp. Ngƣợc lại alen T và 

kiểu gen đồng hợp tử TT có ảnh hƣởng tốt đến tính trạng sinh lý sinh dục, 

nhƣng lại ảnh hƣởng xấu đối với tính trạng khối lƣợng có thể. Cụ thể, khi 

chọn lợn Mẹo mang kiểu gen CC đàn con của chúng có tuổi đẻ lứa đầu kéo 

dài lên là (+17,922 ngày), ngƣợc lại nếu chọn lợn mang kiểu gen TT thì đàn 

con của chúng có tuổi đẻ lần đầu rút ngắn (-1,705 ngày) so với trung bình 

quần thể. 

* Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với năng suất sinh sản của 3 lứa đẻ đầu 

Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với năng suất sinh sản của lợn Mẹo 

qua 3 lứa đẻ đầu đƣợc trình bày lần lƣợt ở Bảng 3.31.  

Kết quả cho thấy, các kiểu gen không ảnh hƣởng đến các tính trạng nhƣ 

TSCSS, TSCSSS, TSCCS và KCLĐ (P>0,05). Trái ngƣợc với kết quả nghiên 

cứu hiện tại, Spötter và cs. (2009) và Mucha và cs. (2013), đã tìm thấy ảnh 

hƣởng tích cực của alen T đối với SCSSS. Nghiên cứu của Ding và cs. (2020) 

cũng tìm thấy sự tác động có ý nghĩa của gen LIF đến năng suất sinh sản ở 

lợn. Trong đó, kiểu gen CC khác biệt đáng kể so với kiểu gen CT hoặc TT 

(P<0,01) đối với chỉ tiêu SCSS và SCSSS ở lợn Wei và lợn Large White. 
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Bảng 3.31. Mối liên kết giữa đa hình gen LIF với năng suất sinh sản lợn 

nái Mẹo của 3 lứa đẻ đầu 

Tính 

trạng 

Kiểu 

gen 
n Mean±SE  M a d µ G u 

d-

Value 

 

 

TSCSS 

(con) 

 

 

CC 2 19,00±1,00 1,659 18,725 0,275 1,675 18,763 0,237 3,030 -2,793 

CT 5 20,40±1,36      1,637 1,371 0,266 

TT 69 18,45±0,50      -0,314 -0,289 -0,025 

 

 

TSCSSS 

(con) 

 

 

CC 2 19,00±1,00 1,977 18,370 0,630 1,630 18,108 0,892 3,610 -2,718 

CT 5 20,00±1,30      1,892 1,633 0,259 

TT 69 17,74±0,49      -0,369 -0,344 -0,025 

 

 

TSCCS 

(con) 

 

 

CC 2 18,50±0,50 1,003 17,634 0,866 0,166 16,945 1,555 1,831 -0,277 

CT 5 17,80±0,86      0,855 0,828 0,026 

TT 69 16,77±0,44      -0,177 -0,175 -0,003 

 

 

KCLĐ 

(ngày) 

 

 

 

CC 2 199,75±17,25 3,582 204,958 -5,208 10,642 210,951 -11,201 6,540 -17,741 

CT 5 215,60±11,95      4,649 2,958 1,691 

TT 69 210,17±2,19      -0,784 -0,623 -0,161 

 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.31 cho thấy, lợn nái Mẹo mang kiểu gen 

CT có TSCSS qua 3 lứa đẻ đầu cao nhất (20,40 con), sau đó đến những cá thể 

lợn nái Mẹo mang kiểu gen CC (19,00 con) và thấp nhất ở những cá thể lợn 

nái Mẹo mang kiểu gen TT (18,45 con). TSCSSS qua 3 lứa đẻ đầu của các cá 

thể lợn nái Mẹo mang kiểu gen CT, CC và TT lần lƣợt là 20,00; 19,00 và 

17,74 con. Chênh lệch TSCSS và TSCSSS giữa lợn nái mang gen CT với TT 

lần lƣợt là +1,95 và +2,26 con. TSCCS qua 3 lứa đẻ đầu ở nhóm lợn nái mang 

kiểu gen CC, CT và TT lần lƣợt là 18,50; 17,80 và 16,77 con. Chênh lệch 

giữa nhóm lợn nái mang kiểu gen CC với kiểu gen TT là +1,73 con. Tuy 

nhiên, trên các giống lợn thƣơng mại, kết quả cho thấy lợn nái mang kiểu gen 

CC của gen LIF, SCSS, SCSSS và SCCS cao hơn các lợn nái mang kiểu gen 

CT và TT. Ở hai giống thuần Landrace và Large White nhóm mang kiểu gen 
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CT có xu hƣớng năng suất thấp hơn hai dạng đồng hợp tử. Nhƣng hiện tƣợng 

này trái ngƣợc khi ở con lai (L x LW), nhóm mang kiểu gen dị hợp tử lại cao 

hơn hai bên đồng hợp tử (Norseeda và cs., 2021). Nghiên cứu của Ding và cs. 

(2020) cũng tìm thấy tác động tích cực của gen LIF đến năng suất sinh sản ở 

lợn. Trong đó, lợn mang kiểu gen CC mang lại sự khác biệt đáng kể so với 

lợn mang kiểu gen CT hoặc TT đối với chỉ tiêu SCSS và SCSSS ở lợn Wei và 

lợn Large White. Xu hƣớng khác biệt về ảnh hƣởng của từng kiểu gen trên 

gen LIF cũng đƣợc thể hiện qua nhận định của Ding và cs. (2020), theo đó ở 

giống lợn Anqing nhóm mang kiểu gen TT có SCSS, SCSSS cao nhất sau đó 

đến nhóm mang kiểu gen CT và thấp nhất nhóm CC. Thế nhƣng xu hƣớng 

này lại thay đổi ở các giống khác nhƣ ở giống lợn Wei và Wanna, thứ tự 

ngƣợc lại ở lợn LW. Trong các nghiên cứu về sự liên kết của toàn bộ bộ gen, 

nhiều locus tính trạng số lƣợng có ảnh hƣởng đến số con và khối lƣợng sơ 

sinh đã đƣợc tìm thấy trên nhiễm sắc thể 14, gần với locus gen LIF (Onteru và 

cs., 2011; Schneider và cs., 2012). Điều này cũng cho phép suy luận về mối 

liên kết của gen LIF với những gen có liên quan, khác nhau về nền tảng di 

truyền và đây có thể là lý do giải thích cho sự liên kết không thống nhất giữa 

kiểu gen với năng suất sinh sản trên các giống lợn khác nhau. 

KCLĐ của nhóm lợn nái Mẹo mang kiểu gen CT cao nhất (215,60 

ngày) sau đó đến nhóm mang kiểu gen TT (210,17 ngày) và thấp nhất nhóm 

mang kiểu gen CC (199,75 ngày), sự khác nhau giữa chúng không có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P>0,05). 

Qua kết quả nghiên cứu tại bảng 3.31 cho thấy ở chỉ tiêu TSCSS qua 3 

lứa đẻ đầu, lợn nái Mẹo mang kiểu gen CT của gen LIF có giá trị di truyền, 

giá trị giống và giá trị di truyền trội cao hơn trung bình quần thể là 1,637; 

1,371 và 0,266 con. Giá trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở nhóm lợn nái 

mang kiểu gen TT là -0,314 và -0,289 con; giá trị di truyền trội với kiểu gen 

này là -0,025 con, trong các kiểu gen đó, nhóm lợn nái mang kiểu gen CT có 
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giá trị di truyền trội đạt giá trị thấp nhất -2,793 con. Ở chỉ tiêu TSCSSS qua 3 

lứa đẻ đầu, nhóm lợn nái mang kiểu gen TT có giá trị giá trị di truyền, giá trị 

giống và giá trị di truyền trội thấp nhất là -0,369; -0,344 và -0,025 con và cao 

nhất ở nhóm lợn nái mang kiểu gen CT là 1,892; 1,633 và 0,259 con, trong 

các kiểu gen đó, nhóm lợn nái mang kiểu gen CC có giá trị di truyền trội nhỏ 

nhất là -2,718 con. Đối với chỉ tiêu TSCCS qua 3 lứa đẻ đầu, các cá thể lợn 

nái Mẹo mang kiểu gen CC có giá trị di truyền tổng cộng, giá trị giống là 

1,555 và 1,831 con cao hơn các lợn Mẹo mang kiểu gen CT là 0,855 và 0,828 

con, kiểu gen TT là -0,177 và -0,175 con; trong đó nhóm lợn nái mang kiểu 

gen TT có giá trị di truyền trội là -0,003 con, kiểu gen CC là -0,277 con và 

kiểu gen CT cao nhất là 0,026 con. 

Qua kết quả này cho thấy alen C và kiểu gen CC có ảnh hƣởng tốt đối 

với tính trạng sinh sản. Cụ thể, các cá thể lợn nái Mẹo mang kiểu gen CC có 

năng suất sinh sản cao hơn lợn nái Mẹo mang kiểu gen TT ở cả 3 tính trạng 

TSCSS; TSCSSS và TSCCS. Cụ thể khi chọn lợn mang kiểu gen CC thì đàn 

con của chúng có năng suất đƣợc mong đợi là TSCSS cao hơn trung bình toàn 

đàn là (+1,515 con), TSCSSS cao hơn trung bình toàn đàn là (+1,805 con) và 

TSCCS cao hơn trung bình toàn đàn là (+0,916 con). 

3.2.2.2. Mối liên kết giữa đa hình gen GH và IGF1 với khối lượng cơ thể 

của lợn Hung và lợn Mẹo qua các tháng tuổi 

a. Đối với lợn Hung  

* Gen GH 

Kết quả phân tích mối liên kết giữa đa hình gen GH với khối lƣợng cơ 

thể của lợn Hung qua các tháng tuổi đƣợc thể hiện ở bảng 3.32. 

Kết quả ở bảng 3.32 cho thấy KLSS của lợn Hung mang các kiểu gen 

AA, AB và BB lần lƣợt là 0,42; 0,44 và 0,45 kg, đạt cao nhất ở lợn Hung 

mang kiểu gen BB và thấp nhất là ở lợn mang kiểu gen AA. Chênh lệch 
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KLSS của lợn mang kiểu gen BB với AA là +0,03 kg. Tuy nhiên, sự sai khác 

về khối lƣợng giữa hai kiểu gen này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Theo bảng 3.32 lợn Hung mang kiểu gen BB có giá trị di truyền tổng 

cộng, giá trị giống cao hơn các lợn Hung mang kiểu gen AA hoặc AB. Giá trị 

di truyền, giá trị giống và giá trị di truyền trội của kiểu gen BB là 0,008; 0,013 

và -0,005 kg. Giá trị di truyền và giá trị giống thấp nhất ở lợn mang kiểu gen 

AA là -0,015 và -0,011 kg, giá trị di truyền trội với kiểu gen này đạt -0,004 

kg. Trong các kiểu gen đó, lợn mang kiểu gen AB có giá trị di truyền trội đạt 

giá trị lớn hơn (0,005 kg). 

Bảng 3.32. Mối liên kết giữa đa hình gen GH và khối lƣợng lợn Hung qua 

các tháng tuổi (kg) 

Tính 

trạng 

Kiểu 

gen 
n LSM±SE  M a d µ G u 

d-

Value 

KLSS 

AA 21 0,42±0,01 -0,012 0,435 -0,011 0,009 0,439 -0,015 -0,011 -0,004 

AB 43 0,44±0,01      0,005 0,001 0,005 

BB 16 0,45±0,02      0,008 0,013 -0,005 

KL2TT 

AA 21 5,65
ab

±0,49 -0,635 6,321 -0,676 -0,688 5,938 -0,293 -0,597 0,304 

AB 43 5,63
a
±0,34      -0,305 0,038 -0,343 

BB 16 7,00
b
±0,57      1,059 0,673 0,386 

KL4TT 

AA 21 11,13±0,92 -0,957 12,139 -1,008 -0,841 11,660 -0,528 -0,900 0,372 

AB 43 11,30±0,64      -0,362 0,057 -0,419 

BB 16 13,15±1,08      1,487 1,014 0,473 

KL6TT 

AA 21 16,75±1,45 -1,202 18,012 -1,261 -0,981 17,447 -0,697 -1,130 0,433 

AB 43 17,03±1,01      -0,416 0,072 -0,489 

BB 16 19,27±1,70      1,825 1,274 0,551 

KL8TT 

AA 21 22,17±1,90 -1,595 23,815 -1,649 -0,898 23,269 -1,103 -1,500 0,397 

AB 43 22,92±1,32      -0,352 0,096 -0,448 

BB 16 25,46±2,23      2,196 1,691 0,505 

Chú thích: Trong cùng một tháng tuổi nếu các giá trị LSM có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì giữa chúng khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Mối liên kết của đa hình gen GH với khối lƣợng lợn Hung qua các 

tháng tuổi, từ tháng tuổi thứ 2 đến tháng tuổi thứ 8 đƣợc trình bày ở bảng 

3.32. Kết quả chỉ ra rằng, tất cả các tháng khảo sát lợn mang kiểu gen BB có 

khối lƣợng cao nhất (7,00-25,46 kg), sau đó là lợn mang kiểu gen AB có khối 

lƣợng (5,63-22,92 kg) và thấp nhất là lợn mang kiểu gen AA có khối lƣợng 

(5,65-22,17 kg) (ngoại trừ khối lƣợng của lợn Hung lúc 2 tháng tuổi, lợn 

mang kiểu gen BB>AA>AB, sự sai khác ở lợn mang kiểu gen BB với kiểu 

gen AB ở tháng tuổi thứ 2 (P<0,05), còn lại sự sai khác về khối lƣợng lúc 4, 6 

và 8 tháng tuổi ở lợn mang kiểu gen BB với lợn mang kiểu gen AA và AB 

không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tƣơng tự, Tolenkhomba và cs. (2021) 

nghiên cứu trên giống lợn bản địa của Ấn Độ, cũng không tìm thấy sự khác 

biệt có ý nghĩa giữa 3 kiểu gen AA, AB và BB đến KLSS cũng nhƣ tăng 

trọng của lợn qua 8 tuần tuổi khảo sát. Nghiên cứu của Wenjun và cs. (2003) 

trên giống lợn Nanchang White và Large Yorkshire cũng không tìm thấy sự 

tác động của đa hình gen GH đến khối lƣợng sinh cũng nhƣ khối lƣợng cơ thể 

qua 6 tháng khảo sát. 

Khi nghiên cứu về giá trị di truyền ở các tháng tuổi, kết quả ở bảng 

3.32 cho thấy, lợn Hung mang kiểu gen BB có giá trị di truyền tổng cộng và 

giá trị giống cao nhất ở tất cả các tháng tuổi khảo sát. Cụ thể lúc 2 tháng tuổi 

là 1,059 và 0,673 kg; 4 tháng tuổi là 1,487 và 1,014 kg; 6 tháng tuổi là 1,825 

và 1,274 kg; 8 tháng tuổi là 2,196 và 1,691 kg, tiếp theo là lợn Hung mang 

kiểu gen AB và thấp nhất là lợn Hung mang kiểu gen AA. Tƣơng tự, đối với 

giá trị di truyền trội, kiểu gen BB cũng có giá trị cao nhất là 0,386 kg (tháng 

2); 0,473 kg (tháng 4); 0,551 kg (tháng 6) và 0,505 kg (tháng 8). Kiểu gen AB 

có giá trị di truyền trội thấp nhất là -0,343 kg (tháng 2); -0,419 kg (tháng 4); -

0,489 kg (tháng 6) và -0,448 kg (tháng 8). 

Theo kết quả nghiên cứu trên alen B và kiểu gen BB của gen GH có tác 

động tốt đến khối lƣợng cơ thể của lợn Hung từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi. Cụ 



 

 

 

135 

thể, khi chọn lợn Hung mang đồng hợp tử BB thì đàn con của chúng có khối 

lƣợng cơ thể mong đợi ở 8 tháng tuổi cao hơn so với trung bình quần thể là 

+0,846 kg, trong khi đó alen A có tác động ngƣợc chiều với alen B. Tuy 

nhiên, giả sử cho lai 2 dòng lợn mang kiểu gen AA và BB để tạo con lai AB, 

đàn con không thấy biểu hiện khối lƣợng cơ thể có lợi (giá trị di truyền trội -

0,448 kg). 

* Gen IGF1  

Kết quả phân tích mối liên kết giữa đa hình gen IGF1 với khối lƣợng 

cơ thể của lợn Hung qua các tháng tuổi đƣợc thể hiện ở bảng 3.33. 

Khi nghiên cứu trên giống lợn thƣơng mại và lợn bản địa Trung Quốc, 

Yang và cs. (2014) và Zhang và cs. (2018) cho thấy gen IGF1R có liên quan 

đến khả năng tăng trƣởng và phát triển của lợn. Nghiên cứu của Kopecný và 

cs. (2002) và Wenjun và cs. (2006) trên giống lợn châu Âu cho thấy, ở đa 

hình gen IGF1R, alen A chiếm ƣu thế và các cá thể lợn mang kiểu gen AA thể 

hiện khối lƣợng cơ thể lớn hơn.  

Bảng 3.33. Mối liên kết giữa đa hình gen IGF1 và khối lƣợng lợn Hung 

qua các tháng tuổi (kg) 

Tính trạng Kiểu gen n LSM±SE 

KLSS 
AA 51 0,44±0,01 

AB 29 0,43±0,01 

KL2TT 
AA 51 5,80±0,32 

AB 29 6,06±0,42 

KL4TT 
AA 51 11,44±0,60 

AB 29 11,90±0,79 

KL6TT 
AA 51 17,18±0,94 

AB 29 17,74±1,24 

KL8TT 
AA 51 23,13±1,23 

AB 29 23,34±1,62 
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Kết quả ở bảng 3.33 cho thấy KLSS ở cá thể lợn mang kiểu gen AA 

(0,44 kg) cao hơn cá thể lợn mang kiểu gen AB (0,43 kg). Tuy nhiên, sự sai 

khác về KLSS giữa lợn mang kiểu gen AA và lợn mang kiểu gen AB không 

có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Ngƣợc lại, ở 2, 4, 6 và 8 tháng tuổi thì lợn 

mang kiểu gen AB có khối lƣợng (6,06; 11,90; 17,74 và 23,34 kg) cao hơn 

lợn mang kiểu gen AA (5,80; 11,44; 17,18 và 23,13 kg), sự sai khác giữa các 

cá thể mang kiểu gen AA, AB cũng không có ý nghĩa thống kê qua các 

tháng tuổi khảo sát (P>0,05). Vì quần thể lợn để nghiên cứu mối liên kết giữa 

đa hình gen IGF1 và khối lƣợng lợn không biểu hiện đủ đa hình (khuyết kiểu 

gen BB) nên các giá trị di truyền không đƣợc ƣớc tính và không thể hiện 

trong kết quả nghiên cứu. 

b. Đối với lợn Mẹo 

* Gen GH 

Kết quả trình bày ở bảng 3.34 cho thấy, KLSS và KL2TT của lợn Mẹo 

mang kiểu gen AA, AB và BB lần lƣợt là (0,49; 0,47; 0,46 kg/con) và (6,10; 

6,08; 4,63 kg/con), lợn mang kiểu gen AA có KLSS và KL2TT cao nhất và 

thấp nhất là lợn mang kiểu gen BB, chênh lệch KLSS và KL2TT của lợn 

mang kiểu gen AA và BB là +0,03 và 1,47 kg, sự sai khác giữa các kiểu gen 

AA, AB và BB không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Qua bảng 3.34 cho thấy kết quả nghiên cứu về mối liên kết của đa 

hình gen GH với khối lƣợng lợn Mẹo ở tháng tuổi thứ 4. Lợn mang kiểu 

gen AA khối lƣợng cao nhất (13,10 kg), tiếp đến là lợn mang kiểu gen AB 

(11,24 kg) và thấp nhất là lợn mang kiểu gen BB (8,63 kg). Chênh lệch 

khối lƣợng lúc 4 tháng tuổi ở lợn Mẹo mang kiểu gen AA và kiểu gen BB 

là +4,47 kg, thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Kết quả ở 

bảng 3.34 cũng cho thấy, các cá thể lợn Mẹo mang kiểu gen AA lúc 4 tháng 

tuổi có giá trị di truyền tổng cộng và giá trị giống cao nhất (1,183 và 1,250 

kg), tiếp theo là kiểu gen AB (-0,677 và -0,834 kg) và thấp nhất là kiểu gen 
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BB (-3,283 và -2,917 kg). Trong các kểu gen, kiểu gen AB có giá trị di truyền 

trội lớn hơn nhóm lợn mang 2 kiểu gen còn lại (+0,157 kg), kiểu gen AA (-

0,067 kg) và thấp nhất là kiểu gen BB (-0,366 kg). 

Bảng 3.34. Mối liên kết giữa đa hình gen GH và khối lượng lợn Mẹo qua các 

tháng tuổi (kg) 

Tính 

trạng 

Kiểu 

gen 
n LSM±SE  M a d µ G a 

d-

value 

KLSS 

AA 35 0,49±0,01 0,019 0,476 0,019 -0,001 0,483 0,012 0,012 0,000 

AB 32 0,47±0,01      -0,008 -0,008 0,000 

BB 6 0,46±0,02      -0,026 -0,027 0,001 

KL2TT 

AA 35 6,10±0,33 0,450 5,368 0,734 0,709 5,960 0,142 0,270 -0,128 

AB 32 6,08±0,35      0,118 -0,180 0,298 

BB 6 4,63±0,81      -1,325 -0,630 -0,695 

KL4TT 

AA 35 13,10
a±0,65 2,084 10,863 2,233 0,373 11,913 1,183 1,250 -0,067 

AB 32 11,24
ab±0,68      -0,677 -0,834 0,157 

BB 6 8,63
b±1,57      -3,283 -2,917 -0,366 

 

KL6TT 

 

AA 35 21,47
a±1,13 3,959 17,969 3,504 -1,139 18,892 2,581 2,376 0,205 

AB 32 16,83
b±1,18      -2,062 -1,584 -0,478 

BB 6 14,47
b±2,71      -4,427 -5,543 1,116 

 

KL8TT 

 

AA 35 29,68
a±1,65 5,933 24,905 4,770 -2,907 25,592 4,083 3,560 0,523 

AB 32 22,00
b±1,72      -3,594 -2,373 -1,221 

BB 6 20,13
b±3,98      -5,458 -8,306 2,848 

Chú thích: Trong cùng một tháng tuổi nếu các giá trị LSM có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì giữa chúng khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  
 

Tƣơng tự ở tháng tuổi thứ 6 và thứ 8, kết quả ở bảng 3.34 cũng cho 

thấy mối liên kết của đa hình gen GH với khối lƣợng lợn Mẹo khảo sát. 

Lợn mang kiểu gen AA có khối lƣợng lúc 6 và 8 tháng tuổi cao nhất 

(21,47 và 29,68 kg) và thấp nhất là lợn mang kiểu gen BB (14,47 và 20,13 

kg). Chênh lệch khối lƣợng lợn lúc 6 và 8 tháng tuổi giữa lợn mang kiểu gen 

AA với lợn mang kiểu gen BB lần lƣợt là +7,00 kg và +9,55 kg. Sự sai về 
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khối lƣợng lúc 6 và 8 tháng tuổi của lợn mang kiểu gen AA với lợn mang 

kiểu gen BB có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tƣơng tự với kết quả nghiên cứu 

này, mối liên quan giữa gen GH với khả năng tăng trƣởng của các giống lợn 

Duroc, Landrace và Tao-Yun đã đƣợc chứng minh bởi Cheng và cs. (2000). 

Kết quả ở bảng 3.34 cũng cho thấy, ở tháng tuổi thứ 6 các cá thể lợn 

Mẹo mang kiểu gen AA có giá trị di truyền tổng cộng, giá trị giống và giá trị 

di truyền trội cao nhất là 2,581; 2,376 và 0,205 kg, sau đó là cá thể mang kiểu 

gen AB có giá trị di truyền tổng cộng và giá trị giống (-2,062 và -1,584 kg), 

kiểu gen BB (-4,427 và -5,543 kg). Tuy nhiên, giá trị di truyền trội của cá thể 

mang kiểu gen AB thấp nhất -0,478 kg, cá thể mang kiểu gen BB cao nhất 

1,116 kg. Đối với tháng tuổi thứ 8, cá thể lợn Mẹo mang kiểu gen AA cũng có 

giá trị di truyền tổng cộng và giá trị giống cao nhất là 4,083 và 3,560 kg, sau 

đó kiểu gen AB là -3,594 và -2,373 kg, thấp nhất ở nhóm lợn mang kiểu gen 

BB là -5,458 và -8,306 kg. Đối với giá trị di truyền trội thì nhóm cá thể mang 

kiểu gen BB cao nhất là 2,848 kg, sau đó là nhóm cá thể mang kiểu gen AA là 

0,523 kg và thấp ở nhóm cá thể mang kiểu gen AB là -1,221 kg. 

Nhƣ vậy, chọn lọc những cá thể lợn Mẹo mang kiểu gen AA sẽ nâng 

cao đƣợc khối lƣợng cơ thể so với những nhóm cá thể mang kiểu gen AB 

và BB của giống lợn Mẹo. Cụ thể, khi chọn lợn Mẹo mang kiểu gen AA 

làm giống sẽ có khối lƣợng mong đợi ở 8 tháng tuổi cao hơn trung bình 

quần thể là +1,78 kg. 

Từ kết quả nghiên cứu trên, nhóm lợn Mẹo mang alen A, kiểu gen 

AA có ảnh hƣởng tốt đối với khối lƣợng cơ thể qua các tháng tuổi. Chọn 

lọc lợn Mẹo có khối lƣợng cơ thể lớn nên chọn những cá thể mang kiểu 

gen AA. Tuy nhiên, vì cá thể mang kiểu gen BB có giá trị giống thấp và 

khi lai tạo với cá thể mang kiểu gen AA để tạo con lai AB giá trị ƣu thế 

lai biểu hiện không có lợi, ví dụ: ở 8 tháng tuổi giá trị ƣu thế lai là -2,907 

kg, mặt khác giá trị di truyền ở con lai mang kiểu gen AB là -1,221 kg. 

Nhƣ vậy, chỉ lên chọn lọc lợn Mẹo mang kiểu gen AA làm giống, không 

nên chọn lợn Mẹo mang kiểu gen BB hoặc tạo con lai AB khi khai thác 

khối lƣợng cơ thể ở độ tuổi giết thịt. 
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Ở lợn Mẹo ảnh hƣởng của gen GH trái ngƣợc với kết quả nghiên 

cứu trên lợn Hung, hiện tƣợng này có thể đƣợc giải thích là sự khác nhau 

về ảnh hƣởng của giống lợn, khi đƣợc chăm sóc, nuôi dƣỡng và khí hậu 

của các vùng địa lý khác nhau, nên ảnh hƣởng của gen với tính trạng khối 

lƣợng cơ thể là khác nhau.  

* Gen IGF1  

Kết quả phân tích mối liên kết giữa đa hình gen IGF1 với khối lƣợng 

lợn Mẹo qua các tháng tuổi đƣợc thể hiện ở bảng 3.35.  

Qua bảng 3.35 cho thấy KLSS của lợn Mẹo mang kiểu gen AA là 

0,49 kg, lợn mang kiểu gen AB là 0,48 kg. Sự sai khác về KLSS giữa hai 

kiểu gen này không ý nghĩa thống kê (P>0,05). Ở các tháng tuổi 2, 4, 6 và 8, 

kết quả nghiên cứu cũng cho thấy lợn mang kiểu gen AA có khối lƣợng 

(6,43-31,22 kg) cao hơn so với lợn mang kiểu gen AB (5,91-24,72 kg). Tuy 

nhiên, chỉ tìm thấy sự tác động có ý nghĩa thống kê giữa đa hình gen IGF1 

đến khối lƣợng của lợn Mẹo ở tháng tuổi thứ 6 và tháng tuổi thứ 8 (P<0,05).  

Bảng 3.35. Mối liên kết giữa đa hình gen IGF1 và khối lƣợng lợn Mẹo qua 

các tháng tuổi (kg) 

Tính trạng Kiểu gen n LSM±SE 

KLSS 

 

AA 9 0,49±0,02 

AB 64 0,48±0,01 

 

KL2TT 

 

AA 9 6,43±0,67 

AB 64 5,91±0,25 

 

KL4TT 

 

AA 9 13,98±1,32 

AB 64 11,62±0,50 

 

KL6TT 

 

AA 9 23,45
a
±2,30 

AB 64 18,21
b
±0,86 

 

KL8TT 

 

AA 9 31,22
a
±3,42 

AB 64 24,72
b
±1,28 

Ghi chú: Trong cùng một tháng tuổi nếu các giá trị LSM có chữ cái khác nhau ở 

cùng một cột thì giữa chúng khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Nhƣ vậy, chọn lọc những cá thể lợn Mẹo mang kiểu gen AA sẽ nâng 

cao đƣợc khối lƣợng cơ thể so với những cá thể mang kiểu gen AB của 

giống lợn Mẹo trong điều kiện áp dụng phƣơng thức chăn nuôi an toàn sinh 

học theo hƣớng hữu cơ tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Wenjun và cs. 

(2006) nghiên cứu trên gen IGFIR ở lợn Yorkshire cũng cho biết lợn 

mang kiểu gen AA có khối lƣợng lúc 6 tháng cao hơn so với những con 

lợn có kiểu gen BB (P<0,05).  

Tƣơng tự nhƣ trên lợn Hung, gen IGF1 không đủ đa hình nên các 

giá trị di truyền và thành phần di truyền không đƣợc ƣớc tính nên không 

đƣợc thể hiện trong kết quả. Tuy nhiên, theo kết quả này nhóm lợn mang 

kiểu gen AA có khối lƣợng cơ thể cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 

nhóm lợn mang kiểu gen AB ở 6 và 8 tháng tuổi. Đây là tín hiệu tốt cho 

thấy rằng alen A và kiểu gen AA nên đƣợc chọn lọc để tăng khối lƣợng cơ 

thể ở độ tuổi giết thịt. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

a. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của lợn Hung và lợn Mẹo 

Lợn Hung và lợn Mẹo có những đặc điểm ngoại hình đặc trƣng khác 

nhau: Lợn Hung có lông da màu hung, có thể có đốm trắng ở trán, chân, 

đuôi..., lông thẳng, mật độ lông trung bình, số ít có lông bờm, lợn Hung có da 

thô, mặt thẳng, mõm dài, một số có răng nanh, tai vểnh, bụng thon gọn, lƣng 

thẳng, đi móng là chủ yếu. Lợn cái có 8-14 vú, nhƣng đa số có 10 vú 

(83,80%). Lợn Mẹo có lông, da đen, có đốm trắng ở trán, bụng, ngực, sƣờn và 

đuôi..., lông thẳng, mật độ lông trung bình, số ít có lông bờm, lợn có da nhăn 

và thô, không có răng nanh, tai ngang, mặt thẳng, bụng thon gọn, chủ yếu đi 

bằng móng, đặc biệt lợn cái có 8-15 vú, tuy nhiên chủ yếu là 10 vú (65,22%) 

và 12 vú (26,63%), khi trƣởng thành lợn Mẹo to hơn so với lợn Hung. 

Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu của 

lợn Hung ( 225,17; 296,35 và 410,54 ngày) cao hơn của lợn Mẹo (199,24; 

287,54 và 401,49 ngày). Lợn Hung có số con sơ sinh/ổ là 5,40-6,44 con, số con 

sơ sinh sống/ổ là 5,09-6,01 con, số con cai sữa/ổ là 4,88-5,55 con, khối lƣợng 

sơ sinh/ổ đạt 2,34-3,24 kg, khối lƣợng cai sữa/ổ đạt 24,78-34,74 kg, thấp hơn 

so với lợn Mẹo (5,66-7,48 con; 5,34-7,24 con; 5,08-6,75 con; 2,43-3,49 kg; 

38,94-49,78 kg). 

Lợn Hung và lợn Mẹo lúc 8 tháng tuổi đạt khối lƣợng là 24,83 và 28,18 

kg và tăng khối lƣợng trung bình giai đoạn 2-8 tháng tuổi tƣơng ứng là 105,93 

và 122,25 g/ngày. 

Lợn Hung và lợn Mẹo có khối lƣợng giết mổ trung bình là 26,45 và 

35,05 kg; tỷ lệ móc hàm là 71,22 và 71,78%; tỷ lệ nạc là 44,97 và 51,39%; tỷ 

lệ mỡ là 26,61 và 18,58%; DML là 14,64 và 14,09 mm. 
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b. Đa hình của các gen liên kết với khả năng sinh sản và sinh trưởng 

Đã xác định đƣợc tần số kiểu gen và tần số alen của gen ứng cử 

OVGP1, LIF liên quan đến tính trạng sinh sản và gen GH, IGF1 liên quan đến 

tính trạng sinh trƣởng ở lợn Hung và lợn Mẹo. Gen OVGP1 có 3 kiểu gen 

AA, AB, BB với tần số alen A và B ở lợn Hung là 0,720 và 0,280; ở lợn Mẹo 

là 0,783 và 0,217. Gen LIF có 3 kiểu gen: CC, CT và TT tần số alen T và C ở 

lợn Hung là 0,880 và 0,120; ở lợn Mẹo là 0,913 và 0,087. Gen GH có 3 kiểu 

gen: AA, AB, BB với tần số alen A và B là 0,531 và 0,469 ở lợn Hung; 0,700 

và 0,300 ở lợn Mẹo. Gen IGF1 có 2 kiểu gen: AA và AB với tần số alen A và 

B ở lợn Hung là 0,826 và 0,174 ở lợn Mẹo là 0,553 và 0,447. Kiểm định trạng 

thái cân bằng di truyền Hardy-Weinberg trên các gen đƣợc nghiên cứu cho 

thấy lợn Hung đạt trạng thái cân bằng cả 4 gen, còn lợn Mẹo chỉ cân bằng tại 

3 gen (không cân bằng tại locus IGF1_ SacII). 

Đa hình các gen OVGP1 và LIF có mối liên kết đến năng suất sinh sản 

của lợn Hung và lợn Mẹo. Trong đó, lợn nái mang kiểu gen BB của gen OVGP1 

có tổng số con sơ sinh, tổng số con sơ sinh sống, tổng số con cai sữa của 3 lứa đẻ 

đầu cao hơn nhóm lợn nái mang kiểu gen AB và AA. Đa hình của gen LIF cũng 

có ảnh hƣởng đến khoảng cách lứa đẻ trên lợn Hung, theo đó lợn mang kiểu gen 

TT có khoảng cách lứa đẻ ngắn nhất. Do đó, đối với 2 giống lợn này, các alen B 

(gen OVGP1) và alen T (gen LIF) cần đƣợc duy trì và phát triển để nâng cao khả 

năng sinh sản trên 2 giống lợn này. Trong lúc đó, đa hình gen GH và IGF1 có 

mối liên quan đến khả năng sinh trƣởng của lợn Mẹo. Lợn mang kiểu gen AA 

của đa hình gen GH và IGF1 trên lợn Mẹo có khối lƣợng lúc sơ sinh, 2, 4, 6 

và 8 tháng tuổi cao hơn nhóm mang kiểu gen AB-GH, BB-GH và AB-IGF1. 

2. Đề nghị 

Sử dụng các cá thể mang kiểu gen BB của gen OVGP1 để chọn lọc nhân 

thuần nhằm nâng cao tổng  SCSS, tổng SCSSS và tổng SCCS của lợn Hung và 

lợn Mẹo. 

Chọn các cá thể mang kiểu gen AA của gen IGF1 và gen GH vào đàn hạt 

nhân để chọn lọc nâng cao khối lƣợng lợn Mẹo. 
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PHỤ LỤC  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Đánh giá đặc điểm ngoại hình của lợn Hung và lợn Mẹo 

  

Đánh giá đặc điểm ngoại hình lợn Hung Đánh giá đặc điểm ngoại hình lợn Mẹo 

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn Hung và lợn Mẹo 

  

Cân khối lƣợng lợn Hung sơ sinh Cân khối lƣợng lợn Mẹo sơ sinh 

Đánh giá năng suất sinh trưởng của lợn Hung và lợn Mẹo  

  

Cân khối lƣợng lợn Hung qua các tháng tuổi Cân khối lƣợng lợn Mẹo qua các tháng tuổi 
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