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MỞ ĐẦU 

1.1 . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Trong những năm gần đây, tiến bộ di truyền trên các giống lợn ngày 

càng được cải tiến một cách mạnh mẽ. Theo Julian (2001), mục tiêu chăn 

nuôi lợn nái là phải đạt được 2,4 lứa/nái/năm và trên 24,5 lợn con cai 

sữa/năm. Tuy nhiên, chỉ trong giai đoạn ngắn (2013 - 2017), năng suất sinh 

sản của lợn nái PIC tăng từ 12,6 và 26,5 lên 15,4 con/ổ và 30,6 con/nái/năm, 

hệ số tiêu tốn thức ăn của lợn thịt giảm từ 2,27 xuống 2,16 kg (The Pig Site, 

2018). Tương tự, Merks (2018) cho biết, trong 10 năm trở lại đây hầu hết các 

giống lợn tại châu Âu đã đạt được tiến bộ di truyền hàng năm rất cao (bình 

quân khối lượng tăng 20 g/ngày, tỷ lệ nạc tăng 0,5%, số con sơ sinh/ổ tăng 0,2 

con).  

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi (2021), tổng đàn lợn của Việt Nam 

hiện có khoảng trên 22 triệu con, trong đó có gần 3,1 triệu lợn nái (bao gồm 

cả nái giống nội và nái ngoại) với năng suất trung bình khoảng 18 - 19 lợn 

con cai sữa/nái/năm. Với nái ngoại, hai giống chính được sử dụng ở Việt Nam 

là nái Landrace và nái Yorkshire. Nhiều nghiên cứu cho thấy, năng suất sinh 

sản của Landrace, Yorkshire và con lai giữa hai giống này nuôi trong điều 

kiện trang trại ở nước ta chỉ đạt trung bình 22,63 - 22,85 lợn con cai 

sữa/nái/năm (Lê Đình Phùng, 2009; Trần Thị Bích Ngọc, 2019; Hồ Thị Bích 

Ngọc và cs., 2020), thấp hơn so với tiềm năng của chúng. Năng suất của các 

giống lợn này chỉ được duy trì ở mức cao ở các dòng cao sản và được nuôi tại 

một số trung tâm giống (số con cai sữa đạt từ 25,55 đến 27,10 con/nái/năm) 

(Đoàn Phương Thuý và cs., 2015; Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs., 2020). Có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn (giống, dinh dưỡng, 

môi trường, quản lý…), trong đó nuôi dưỡng là một trong những yếu tố quan 
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trọng nhất, ảnh hưởng đến trực tiếp để tỷ lệ phôi sống và tỷ lệ sống giai đoạn 

sơ sinh (Costa và cs., 2019).  

  Dinh dưỡng của lợn mẹ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của 

bào thai cũng như năng suất và sức khỏe sau sinh (Wu và cs., 2004; Cerisuelo 

và cs., 2009). Trong chăn nuôi lợn cái hậu bị, chìa khóa thành công là làm 

chậm sự tích lũy protein, dự trữ chất béo và điều này có thể được điều khiển 

bằng cách thay đổi lượng axít amin ăn vào (Stalder, 2007; Rozeboom, 2007). 

Trong chăn nuôi lợn nái mang thai, sự tăng cân hợp lý của lợn mẹ trong thời 

kỳ mang thai sẽ giảm hao mòn khối lượng cơ thể trong giai đoạn nuôi con và 

tránh được sự chậm động dục trở lại (Trottier và Johnston, 2001); tăng lượng 

lysine ăn vào của lợn nái đã làm tăng khối lượng cơ thể và giảm sự thay đổi 

của khối lượng của bào thai (Kim và cs., 2009). Trong chăn nuôi lợn nái nuôi 

con, hạn chế năng lượng có thể tăng hao mòn khối lượng của nái nuôi con, 

giảm khối lượng lợn con lúc cai sữa và tăng thời gian động dục trở lại. Tuy 

nhiên lượng thức ăn ăn vào giảm khi hàm lượng năng lượng trong khẩu phần 

tăng (Beyer và cs., 2007; Park và cs., 2008) và kết quả là tổng lượng lysine ăn 

vào có thể giảm. Yang và cs. (2009), Gómez-Carballar và cs. (2013) cho rằng, 

tăng tỷ lệ lysine tổng số/ME trong khẩu phần ăn của lợn nái mang thai đã làm 

tăng khối lượng lợn con sơ sinh. Tương tự, Heo và cs. (2008) cho biết, khẩu 

phần có mức lysine cao đã cải thiện khối lượng lợn con sơ sinh và cai sữa.  

Mặt khác, tối đa hóa lượng thức ăn ăn vào của lợn nái trong giai đoạn 

nuôi con là hết sức quan trọng. Tăng lượng thức ăn thu nhận sẽ làm tăng 

lượng sữa tiết ra, giảm hao mòn lợn mẹ, giảm thời gian phối giống trở lại và 

đặc biệt là nâng cao khối lượng lợn con lúc cai sữa (Whitney, 2010; Hawe và 

cs., 2020). Whitney (2010) cho biết, lợn nái nuôi con nên cho ăn ít nhất 2 

lần/ngày nhưng tốt hơn là từ 3 đến 4 lần/ngày. Theo Baudon và Hancock 

(2003), thức ăn viên đã làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn do tỷ lệ tiêu hóa 

vật chất khô, protein và năng lượng, đồng thời làm giảm bài tiết nitơ, từ đó ít 
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làm giảm độ dày mỡ lưng của lợn nái và giảm thời gian phối giống trở lại sau 

cai sữa. Mặt khác, thức ăn viên có thể làm tăng tính ngon miệng, tăng mật độ 

chất dinh dưỡng/kg thức ăn, giảm thức ăn rơi vãi và tăng tỷ lệ tiêu hóa 

(Mavromichalis, 2007), từ đó sẽ làm tăng lượng các chất dinh dưỡng ăn vào.  

Các giống lợn trên thế giới luôn luôn được cải tiến và nhập về Việt 

Nam, dinh dưỡng cũng cần được cải tiến để đáp ứng được các tiến bộ di 

truyền của một số giống lợn ngoại nuôi phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, thức ăn 

cho lợn nái tại các trang trại của Việt Nam có mức dinh dưỡng, đặc biệt là tỷ 

lệ Lysine tiêu hóa/năng lượng trao đổi rất biến động và lợn được cho ăn bằng 

nhiều phương thức (số lần cho ăn, dạng thức ăn) khác nhau. Do đó, việc xác 

định tỷ lệ Lys TH/ME và phương thức cho ăn thích hợp là cần thiết để góp 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất trong chăn nuôi lợn nái. 

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Xác định được tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp cho lợn nái F1 (Landrace 

x Yorkshire (F1(LY)) ở các giai đoạn (hậu bị, nái mang thai và nuôi con);  

- Đánh giá được ảnh hưởng của phương thức cho lợn cái nuôi con ăn 

đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn nái; 

- Đánh giá được ảnh hưởng của khẩu phần ăn có tỷ lệ Lys TH/ME và 

phương thức cho ăn phù hợp đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn nái 

F1(LY). 

1.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

  Đề tài đã xác định được tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp cho lợn cái hậu bị 

giai đoạn từ 30 - 60 kg; giai đoạn 60 kg - phối giống lần đầu; giai đoạn mang 

thai và giai đoạn nuôi con trong cả chuồng kín và chuồng hở lần lượt là 2,81; 

2,44; 1,96 và 2,75 g/Mcal. 

 Xác định được số lần cho lợn nái nuôi con ăn là 4 lần/ngày bằng thức 

ăn dạng viên đã nâng cao được khối lượng lợn con cai sữa trong cả phương 

thức nuôi chuồng kín và hở. 
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1.4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

1.4.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đề tài xác định được tỷ lệ Lys TH/ME phù hợp trong khẩu phần ăn 

của lợn nái F1(LY) theo từng giai đoạn từ hậu bị đến mang thai và nuôi con. 

Mức Lys TH/ME đáp ứng được nhu cầu protein trong mối quan hệ cân bằng 

với năng lượng cho các chức năng sinh sản của lợn nái F1(LY). 

- Đưa ra được phương thức cho ăn phù hợp đối với lợn nái nuôi con. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở khoa học góp phần chăn nuôi 

lợn nái có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời kết quả nghiên cứu của đề tài luận 

án là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo, làm tài liệu giảng dạy 

cho các cơ sở đào tạo. 

1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Áp dụng khẩu phần ăn có tỷ lệ Lys TH/ME phù hợp cho từng giai 

đoạn đã nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái, kết quả này sẽ góp phần làm 

giảm tổng đàn nái trong cơ cấu tổng đàn lợn ở nước ta.  

  - Các kết quả nghiên cứu của đề tài dễ dàng được áp dụng vào trong 

sản xuất và khi được áp dụng rộng rãi trong sản xuất sẽ mang lại hiệu quả 

chăn nuôi cao, hạn chế chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 



5 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG VÀ PROTEIN CỦA LỢN 

1.1.1. Nhu cầu năng lượng 

 Khái niệm năng lượng 

 Năng lượng là nhiệt lượng sản sinh ra trong quá trình đốt cháy các hợp 

chất hữu cơ và biểu thị bằng calori hoặc joule (J). Calori (cal) là lượng nhiệt 

cần thiết để làm nóng 1 g nước từ 16,5 đến 17,50C. Joule (J) cũng là đơn vị 

biểu thị năng lượng và có thể chuyển đổi calori sang joule theo tỷ lệ 1 cal = 

4,184 J.  

 - Năng lượng thô (Gross energy: GE) 

 Năng lượng thô là năng lượng được giải phóng ra khi oxy hoá hoàn 

toàn một đơn vị thức ăn. Năng lượng thô của một loại thức ăn phụ thuộc vào 

hàm lượng của carbohydrate, chất béo và chất đạm trong thức ăn. 

Carbohydrate cho 3,7 (đường) đến 4,2 (tinh bột) kcal/g; protein cho 5,6 

kcal/g; chất béo cho 9,4 kcal/g. Mặc dù hàm lượng của các hợp chất này trong 

thức ăn khác nhau, tuy nhiên do sự chiếm ưu thế của carbohydrate nên các 

loại thức ăn sử dụng cho vật nuôi thay đổi rất ít về năng lượng thô, ngoại trừ 

các loại thức ăn giàu chất béo. Do đó, năng lượng thô của một loại thức ăn 

nào đó gần giống nhau cho các đối tượng lợn khác nhau.  

 GE được xác định bằng một thiết bị bom năng lượng (bomb 

calorimeter). Mẫu thức ăn được đặt trong buồng và được đốt cháy bằng dòng 

điện. Lượng nhiệt giải phóng ra được tính toán từ sự gia tăng nhiệt độ, khối 

lượng mẫu và sự thay đổi nhiệt của nước và buồng đốt.  

 - Năng lượng tiêu hóa (Digestive energy: DE) 

 Năng lượng tiêu hoá là phần năng lượng mà bản thân con vật tiêu hoá, 

hấp thu được từ năng lượng thô của thức ăn. Giá trị này là hiệu số giữa năng 
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lượng thô trong thức ăn và năng lượng thô bị đào thải qua phân. Giá trị năng 

lượng tiêu hoá thường sẵn có ở các loại thức ăn thông dụng. DE đã được sử 

dụng để biểu thị nhu cầu năng lượng của lợn và giá trị năng lượng nguyên liệu 

thức ăn cho lợn.  

 - Năng lượng trao đổi (Metabolic energy: ME)  

 Năng lượng trao đổi là năng lượng tiêu hoá trừ đi phần năng lượng mất 

đi ở dạng khí và nước tiểu. Tuy nhiên, đối với lợn, lượng năng lượng mất đi ở 

dạng khí thải thường không đáng kể và khó xác định, thông thường chiếm 

khoảng 0,4% - 3,0% tổng giá trị năng lượng tiêu hóa và dạng khí tiêu hóa 

(chủ yếu là CH4) tăng theo thể trọng và hàm lượng xơ trong khẩu phần (ARC, 

1981; Noblet và cs., 1993). Thông thường giá trị ME ở nguyên liệu thức ăn 

cho lợn chiếm khoảng 94 - 97%, trung bình là 96% so với năng lượng tiêu 

hoá (ARC, 1981). Bằng cách bố trí thí nghiệm trên gia súc người ta tiến hành 

thu phân, thu nước tiểu và tính toán năng lượng trao đổi của thức ăn. Việc xác 

định năng lượng trao đổi cũng có thể thực hiện gián tiếp thông qua chất chỉ thị 

giống như xác định năng lượng tiêu hoá.  

 - Năng lượng nhiệt (Heat Increment- HI)  

 Năng lượng nhiệt là lượng nhiệt tăng lên sau khi cho gia súc ăn. HI bao 

gồm nhiệt lượng sản sinh ra do quá trình ăn, tiêu hóa, hấp thu và một số hoạt 

động vật lí khác (hình thành sản phẩm, bài tiết chất thải…). Gia súc cần năng 

lượng do ôxy hóa dinh dưỡng để đảm bảo các hoạt động ăn bao gồm: nhai, 

nuốt và tiết nước bọt. Nói chung, HI phụ thuộc vào bản chất của thức ăn, loại 

gia súc và chức năng sinh lý. Năng lượng nhiệt còn phụ thuộc vào môi 

trường, thành phần dinh dưỡng khẩu phần và thức ăn sinh lý của con vật. Con 

vật sống trong môi trường lạnh (nhiệt độ giới hạn dưới), nhiệt sản xuất trong 

quá trình chuyển hóa phải tăng lên để giữ ấm cho cơ thể (duy trì thân nhiệt ổn 

định). 

 - Năng lượng thuần (Net energy: NE) 
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 Năng lượng thuần là hiệu số giữa năng lượng trao đổi và năng lượng 

mất đi dưới dạng nhiệt (HI). Mặc dù rất khó đo, năng lượng thuần là loại năng 

lượng tốt nhất để động vật sử dụng cho nhu cầu duy trì và sản xuất. Đối với 

lợn được nuôi bằng thức ăn truyền thống và ở trong môi trường nhiệt độ trung 

bình, tỷ lệ giữa NE và ME thường đạt lần lượt từ 0,66 đến 0,75 so với năng 

lượng thô (Noblet và cs., 1993). 

 

Nguồn: Manzanilla (2014) 

Hình 1.1. Sơ đồ tóm tắt về sử dụng năng lượng ở lợn 

 Nhu cầu năng lượng của lợn nái 

 - Nhu cầu năng lượng của lợn cái hậu bị: 

 Lợn cái hậu bị cần được cho ăn tự do cho tới khi được chọn vào đàn 

giống, với khối lượng cơ thể khoảng 100 kg, cho phép đánh giá được tỷ lệ 

phát triển và tích lũy nạc. Sau khi đã được lựa chọn vào đàn giống, năng 

lượng ăn vào cần được hạn chế nhằm đạt được khối lượng yêu cầu khi sử 

dụng làm giống (Wahlstrom, 1991). 

 Năng lượng cho sản xuất bao gồm năng lượng tích lũy tổ chức nạc và 

năng lượng tích lũy tổ chức mỡ. Nguồn cung cấp năng lượng cho lợn nái hậu 

bị có thể lấy từ cám gạo, bột ngô, bột sắn, bột rễ củ và các phế phụ phẩm khác 

trong nông nghiệp cũng như trong công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Năng lượng thô (GE) - 100% 

Năng lượng trao đổi (ME) - 76% 

Năng lượng thuần (NE) - 58% 
Năng lượng tích lũy  

38% (35-50) 

 

THỊT 

Năng lượng nước tiểu,  

khí 4% (2-8) 

Năng lượng phân 20% 

(5-40) 

Năng lượng duy trì  

20% (18-22) 

Sinh nhiệt 

18% (15-25) 

Tổng nhiệt năng 

38% Năng lượng tiêu hóa (DE) – 80% 
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 Miller và cs. (2011) cho biết, lợn nái hậu bị nuôi trong chế độ ăn hạn 

chế năng lượng có tuổi thọ cao hơn và có thể sinh ra con với khối lượng lớn 

hơn (Barnett và cs., 2017). Ý tưởng về việc hạn chế năng lượng trong quá 

trình phát triển lợn cái hậu bị dựa trên tiền đề rằng việc hạn chế lượng năng 

lượng có thể chuyển hóa sẽ dẫn đến giảm sự lắng đọng chất béo, nhưng sự 

tích tụ cơ bắp có thể không bị ảnh hưởng (Miller và cs., 2011). Hơn nữa, 

người ta kết luận rằng việc hạn chế năng lượng trong quá trình phát triển lợn 

cái hậu bị làm tăng lượng thức ăn ăn vào trong thời kỳ nuôi con (Winkel và 

cs., 2018). 

 Theo NRC (1998, 2012), mật độ năng lượng trong thức ăn của lợn cái 

hậu bị dao động từ 3265 - 3300 kcal ME/kg. Trong khi đó, Close và cs. 

(2004) cho biết, giá trị này là 3250 và 3100 kcal ME/kg, tương ứng với lợn 

cái hậu bị giai đoạn 30 - 60 kg và 61 kg - phối giống.  

 - Nhu cầu năng lượng của lợn nái mang thai: 

 Nhu cầu thức ăn và năng lượng cho nái mang thai là rất khác nhau và 

phụ thuộc vào khối lượng cơ thể, mức tăng khối lượng và thời gian mang thai, 

các điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc khác nhau. Aherne và Kirwood (1985), 

gợi ý rằng nái mang thai cần được chăm sóc tốt và cho ăn sao cho cơ thể lợn 

mẹ có thể tăng khối lượng được 25 kg trong thời gian mang thai đối với ít 

nhất 3 đến 4 lứa đầu. Khối lượng của nhau thai và các chất khác trong bào 

thai phải đạt khoảng 20 kg, như vậy tổng khối lượng cơ thể tăng lên trong thời 

gian có chửa là 45 kg (Noblet và cs., 1993). Để đạt được khối lượng tăng lên 

của cơ thể mẹ và bào thai như trên, nói chung phải cung cấp 6 Mcal ME/ngày 

và không ảnh hưởng gì đến số con đẻ ra cũng như tăng khối lượng lợn mẹ 

(ARC, 1981).  

 Lợn nái trong thời kỳ mang thai nhu cầu năng lượng hàng ngày là tổng 

nhu cầu năng lượng cho duy trì, cho tích lũy protein, tích lũy mỡ và điều hòa 

thân nhiệt. Nhu cầu năng lượng duy trì hàng ngày cho lợn nái mang thai được 
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tính bằng 106 kcal ME/kg BW0,75 (hay 110 kcal DE/kg với BW0,75) (NRC, 

1998). Trước khi sinh con, năng lượng cần thiết để duy trì, chiếm 50% đến 

83% tổng nhu cầu hàng ngày (Feyera và Theil, 2017). 

 Dựa trên số liệu của Beyer và cs. (1994) các sản phẩm thụ thai gắn liền 

với mỗi bào thai ước nặng 2,28 kg và chứa 246 g protein. Lượng tăng lên còn 

lại ở nái chửa là lượng tăng khối lượng cơ thể mẹ, bao gồm cả nạc và mô mỡ. 

Theo dữ liệu của Beyer và cs. (1994), phần mô mỡ này được tính toán như 

sau: 

Mô mỡ tích lũy = - 9,08 + (0,638 x MG)  

Trong đó: MG là khối lượng tăng của cơ thể lợn mẹ (kg). 

 Tổng lượng protein và mỡ tích lũy hàng ngày được tính toán với giả 

thiết thời gian mang thai là 115 ngày. Tiêu hao năng lượng cho tích lũy 

protein được giả định là 10,6 kcal ME/g và cho tích lũy mỡ là 12,5 kcal 

ME/g. Nhu cầu năng lượng hàng ngày cho mỗi bào thai là 35,8 kcal ME 

(NRC, 1998). 

 Ở môi trường lạnh, lợn nái đòi hỏi được bổ sung một lượng năng 

lượng. Trong mô hình này, nhiệt độ lý tưởng là nhiệt độ trung bình trong 24 

giờ là 200C. Theo tính toán, một lợn nái với khối lượng khi chửa trung bình là 

200 kg mỗi ngày sẽ cần một lượng khoảng 240 kcal ME bổ sung (250 kcal 

DE) với mỗi 10C dưới 200C. Không có tính toán với nhiệt độ môi trường trên 

200C (NRC, 1998). 

 Lợn nái được ăn tự do trong thời gian mang thai sẽ ăn vào lượng năng 

lượng nhiều hơn mức cần thiết cho duy trì và nuôi dưỡng bào thai, điều này 

làm cơ thể mẹ béo lên do tích lũy mỡ. Điều này dẫn đến lượng thức ăn ăn vào 

của lợn nái nuôi con giảm, tăng hao mòn lợn nái và thời gian động dục trở lại 

kéo dài (William và cs., 1985). Vì vậy cần hạn chế năng lượng trong giai 

đoạn mang thai để kiểm soát tăng khối lượng. 
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 Nghiên cứu của Noblet và cs. (1990) cho thấy ở nái mang thai từ lứa 5 

trở đi thì nhu cầu dinh dưỡng không phụ thuộc vào khối lượng khi phối. Theo 

tác giả, nhu cầu năng lượng cho lợn nái mang thai từ lứa 1 tới lứa 4 có khối 

lượng phối tương ứng 104, 136, 152, 163, 172 kg là là 6455, 6695, 6815, 

6815, 6815 kcal ME/ngày. Khuyến cáo của NRC (1998) cho rằng lợn nái 

mang thai có khối lượng phối 125, 150, 175, 200 kg có nhu cầu năng lượng: 

6395, 6015, 6150, 6275 kcal ME/ngày. 

 - Nhu cầu năng lượng của nái nuôi con: 

 Nhu cầu năng lượng hàng ngày của nái nuôi con bao gồm nhu cầu cho 

duy trì (MEm), nhu cầu tiết sữa và cho điều hòa thân nhiệt. Cũng giống như 

đối với nái chửa nhu cầu năng lượng cho duy trì hàng ngày của nái nuôi con 

được tính bằng 106 kcal ME/kg BW0,75 (hay 110 kcal DE/kg BW0,75) (NRC, 

1998). Nhu cầu năng lượng cho tiết sữa có thể được ước tính dựa trên tốc độ 

tăng trưởng của lợn con đang bú và số lượng lợn con trong đàn (Noblet và 

Entienne, 1989):  

GE tiết sữa = (4,92 x ADG x số con) - (90 x số con) 

 Trong đó năng lượng tiết sữa là năng lượng thô GE (kcal/ngày), ADG 

là tăng khối lượng cơ thể trung bình của lợn con trong giai đoạn bú sữa 

(g/ngày), số con là số lợn con trong lứa. Giả sử rằng hiệu quả của chuyển hóa 

năng lượng khẩu phần thành năng lượng tiết sữa là 0,72 (Noblet và Enteinne, 

1987), thì có thể biểu diễn như sau: 

ME cho sữa = (6,83 x ADG x số con) - (125 x số con) 

 Nếu năng lượng khẩu phần cung cấp không đủ đáp ứng cho nhu cầu 

duy trì và tiết sữa, cơ thể sẽ huy động các mô để cung cấp đủ dinh dưỡng cần 

cho tiết sữa. Noblet và Enteinne (1987) đưa ra kết luận rằng hiệu quả chuyển 

hóa năng lượng cho tiết sữa là 0,88 với nguồn năng lượng chủ yếu từ mỡ. 

 Lợn nái nuôi con ở điều kiện chuồng trại nóng hay lạnh đều điều chỉnh 

năng lượng ăn vào để thích ứng. Mô hình này coi nhiệt độ trung bình 24 giờ 
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lý tưởng là 200C, và dự đoán rằng năng lượng lợn nái cần ăn thêm 310 kcal 

ME từ khẩu phần (323 kcal DE) mỗi ngày để thích ứng với 10C dưới 200C. 

Tương tự, lợn mẹ sẽ ăn vào ít hơn 310 kcal ME (323 kcal DE) mỗi ngày 

tương ứng với 10C trên 200C (NRC, 1998). 

 Mức độ huy động nhiều hay ít thể hiện vào sự hao mòn cơ thể lợn nái 

trong thời gian nuôi con, hiệu quả của lợn nái chỉ thực sự bền vững khi giảm 

thiểu được sự hao mòn này (Dourmad và cs., 1994).  

1.1.2. Nhu cầu protein và axít amin  

 Khái niệm về protein và axít amin 

 Protein là chuỗi axít amin kết hợp với nhau bằng liên kết peptit (CO-

NH). Phân tử lượng của protein vì thế rất cao, khoảng 60.000 Da. Trong một 

loài, cấu trúc protein của mỗi mô bào khác nhau cũng khác nhau. Sự khác biệt 

ấy là do số lượng, loại và thứ tự của các axít amin cấu tạo nên protein. Chính 

vì vậy, protein của từng loại thức ăn cũng khác nhau về thành phần, thứ tự và 

hàm lượng các axít amin. 

 Axít amin được hình thành khi protein bị thủy phân bởi enzym, axít 

hoặc bazơ. Cấu tạo axít amin gồm nhóm amino (-NH2) và nhóm axít 

cacboxylic (-COOH), phần lớn các axít amin có nhóm amino gắn với nhân 

cacbon đối xứng với nhóm cacboxyl. 

 Trong tự nhiên hầu hết các axít amin đều có dạng L. Khi tổng hợp axít 

amin người ta thu được một nửa dạng L và một nửa dạng D. Qua nghiên cứu 

cho thấy chỉ có một số axít amin có thể sử dụng cho lợn ở cả 2 dạng D và L là 

DL-tryptophan, DL methionine, còn đối với các axít amin khác chỉ sử dụng 

được dạng L. Khi phối hợp khẩu phần cần phải biết dạng cấu tạo hóa học để 

lợn có thể sử dụng hiệu quả. 

 Nhu cầu protein, axít amin của lợn nái 

 - Nhu cầu protein, axít amin của lợn con, lợn cái hậu bị: 
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 Cung cấp đủ protein cho lợn con rất quan trọng bởi vì đây là thời kì 

sinh trưởng rất mạnh của hệ cơ và lượng protein được tích lũy rất lớn. Ngoài 

việc cung cấp đủ lượng protein trong khẩu phần thức ăn cho lợn con thì cũng 

cần cân đối axít amin trong khẩu phần. Lysine giữ rất nhiều vai trò quan trọng 

như tham gia sinh tổng hợp protein, tạo protein trong các mô của cơ thể, tạo 

các hoạt chất sinh học (hormone, enzyme…). Thiếu lysine, con vật sẽ lười ăn, 

chậm lớn, giảm khả năng sinh sản, giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh. Số liệu 

tổng kết một số nghiên cứu gần đây về nhu cầu axít amin cho lợn con (3 - 20 

kg) thì tổng nhu cầu lysine được thiết lập là: 5 kg, 1,45%; 10 kg, 1,25%; 15 

kg, 1,15%; 20 kg, 1,05% (NRC, 1998). 

 Nhu cầu hàng ngày về lysine và axít amin của lợn cái hậu bị cao hơn 

của lợn mang thai. Đối với lợn cái hậu bị giống ngoại, chủ yếu là xác định 

mức dinh dưỡng thu nhận hàng ngày hợp lý để bảo đảm năng suất sinh sản tối 

ưu cho những giai đoạn sau. Mật độ dinh dưỡng khẩu phần cơ sở thường dựa 

trên những khuyến cáo của NRC (1998) với hàm lượng protein khẩu phần từ 

12,5 - 16,5%, lysine từ 0,65 - 0,9% tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng. 

 Tốc độ sinh trưởng của lợn con rất nhanh nên đòi hỏi nhu cầu dinh 

dưỡng cao. Lê Hồng Mận (2002) cho biết nhu cầu protein bổ sung cho lợn 

con 10 - 12 ngày tuổi là 12 g/con/ngày; 20 - 30 ngày là 24 g/con/ngày; 30 - 45 

ngày tuổi là 30 g/con/ngày; 45 - 60 ngày tuổi là 40 g/con/ngày... Việc xác 

định được nhu cầu dinh dưỡng của lợn con là cơ sở để tính toán cân đối các 

loại nguyên liệu để có được khẩu phần phù hợp với các giai đoạn của lợn con. 

 Theo Lã Văn Kính (2003), nhu cầu lysine và methionine, threonine và 

tryptophane của lợn ngoại và lợn lai giai đoạn dưới 7 kg tương ứng là 1,65% 

và 1,35%, 0,45% và 0,36%; 1,04% và 0,85%, 0,33% và 0,27%. Nhu cầu các 

axít amin này của lợn giai đoạn 7 - 15 kg tương ứng là 1,5% và 1,1%; 0,41 và 

0,3%  0,95% và 0,69%; 0,33% và 0,32%.   

 - Nhu cầu protein, axít amin của lợn nái mang thai: 
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 Trên lợn nái mang thai, chế độ cho ăn hạn chế theo giai đoạn được 

khuyến cáo áp dụng. Đồng thời các nhà nghiên cứu đều cho rằng nhu cầu 

dinh dưỡng của chúng phụ thuộc vào các yếu tố như khối lượng cơ thể khi 

phối giống, thể trạng lợn nái, mức tăng khối lượng trong thời gian mang thai 

và môi trường chăn nuôi. Việc tăng hay giảm mức dinh dưỡng so với nhu cầu 

không những không tăng năng suất sinh sản mà còn ảnh hưởng xấu tới giai 

đoạn nuôi con (Noblet và cs., 1993; NRC, 1998). 

 Nhu cầu protein, axít amin ở nái mang thai phụ thuộc vào nhu cầu cho 

duy trì, tổng hợp protein cho cơ thể mẹ và tổng hợp protein cho bào thai. 

Theo Whittemore (1998), lượng protein tích lũy ở tử cung lợn mẹ trong giai 

đoạn mang thai là 0,0036e0,026t (e ≈ 2,71828; t là ngày mang thai). 

 Ngoài ra khi nuôi lợn nái mang thai cần cung cấp lượng protein cho sự 

phát triển tuyến vú. Whittemore (1984) cho biết, nhu cầu protein cho sự phát 

triển tuyến vú là rất ít, nhu cầu này cực đại khoảng 10 g/ngày ở giai đoạn gần 

đẻ. Nhu cầu protein cho sự phát triển nhau thai là 0,000038e0,059t (e ≈ 

2,71828; t là ngày mang thai). 

 Nhu cầu protein cho phát triển bào thai và các tổ chức liên quan sẽ 

được tính toán như sau: khối lượng sơ sinh cả ổ là 10 - 12 kg, khối lượng 

màng nhau, màng ối 2,5 kg, tử cung mẹ là 3 kg, tuyến vú khoảng 2 kg. Tổng 

tăng trọng 18 kg (protein tích lũy 2,2 kg). Nhưng chủ yếu ở 34 ngày mang 

thai cuối, do vậy trung bình hàng ngày ở giai đoạn mang thai cuối, protein cần 

tích lũy ở bào thai và các tổ chức có liên quan là 65 g/ngày. 

 Như vậy nhu cầu protein của lợn nái ở giai đoạn mang thai đầu là 60 g 

+ 26 g = 86 g/ngày. Nếu như giá trị sinh học (BV) của protein là 60% và 

protein thức ăn có tỉ lệ tiêu hóa 80%, thì nhu cầu protein cần cung cấp hàng 

ngày sẽ là 179 g/ngày. Ở giai đoạn mang thai cuối, nhu cầu protein sẽ là 151 

g/ngày. Vậy theo các chỉ số trên thì lợn cần 236 g/ngày. Vậy nên khi cung cấp 

protein cho lợn nái mang thai chúng ta cần phải chú ý đến chất lượng protein, 

đảm bảo cân bằng axít amin. Whittermore (1998) cho biết số lượng các axít 
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amin trong khẩu phần lợn nái  mang thai như sau: lysine 70 g, threonine 45 g, 

methionine + cystine 40 g, tryptophan 15 g, histidine 25 g, leucine 75 g, 

isoleucine 40 g, valine 50 g, tyrosine + phenylalanin 75 g.  

 Nghiên cứu của Noblet và cs. (1993) cho thấy ở nái mang thai từ lứa 5 

trở đi thì nhu cầu dinh dưỡng không phụ thuộc vào khối lượng khi phối. Theo 

tác giả, nhu cầu protein và lysine cho lợn nái mang thai từ lứa 1 tới lứa 4 có 

khối lượng phối tương ứng 104, 136, 152, 163, 172 kg là 10,9; 10,7; 9,9; 9,9; 

9,9 g lysine/ngày. Khuyến cáo của NRC (1998) cho rằng lợn nái mang thai có 

khối lượng phối 125, 150, 175, 200 kg có nhu cầu protein: 253; 235; 233; 230 

g/ngày, nhu cầu axít amin: 11,37; 10,49; 10,15; 9,99 g lysine/ngày. Trong giai 

đoạn mang thai, cần 35 mg lysine tiêu hóa hồi tràng chuẩn (SID) cho mỗi 

khối lượng chuyển hóa (BW kg0,75) (NRC, 2012).  

 - Nhu cầu protein, axít amin của nái nuôi con:  

 Để xác định nhu cầu protein cho lợn nái nuôi con cần phải biết sản 

lượng sữa trung bình/ngày của lợn mẹ, tỷ lệ protein trong sữa, protein duy trì 

của cơ thể mẹ. Phương pháp xác định protein duy trì cũng tương tự như đối 

với việc xác định cho lợn nái chửa. Whittermore (1998) đề nghị công thức 

tính protein duy trì là 0,15 g N x W0,75. 

 Nhu cầu protein sản xuất sữa của lợn nái được xác định căn cứ vào hàm 

lượng protein trong sữa và sản lượng sữa tiết ra hàng ngày (sữa lợn trung bình 

6% protein). Căn cứ vào giá trị sinh học (BV) và tỷ lệ tiêu hóa của protein, ta 

sẽ xác định được lượng protein thô trong thức ăn. Căn cứ vào lượng thức ăn 

cung cấp, xác định được tỷ lệ protein thích hợp trong khẩu phần. Có thể thấy 

nhu cầu protein cho lợn nái nuôi con là rất cao, nếu không cung cấp đủ thì lợn 

mẹ phải huy động nguồn protein dự trữ trong cơ thể để tạo sữa, hao mòn cơ 

thể lợn mẹ sẽ cao, lâu phục hồi lại sức khỏe sau cai sữa. Khi bổ sung protein 

cho lợn nái nuôi con cần chú ý tới chất lượng protein, sự cân bằng axít amin 

trong khẩu phần. Nhu cầu axít amin tổng số trong khẩu phần của lợn nái nuôi 
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con đối với lợn nái có khối lượng 175 kg, khối lượng thay đổi dự tính trong 

thời gian cho bú giảm 10 kg, tăng khối lượng hàng ngày của lợn con 200 g, tỷ 

lệ axít amin có thể như sau: lysine 0,97%, threonine 0,63%, methionine + 

cystine 0,47%, tryptophan 0,18%, histidine 0,38%, leucine 1,05%, isoleucine 

0,54%, valin 0,83%, tyrosine + phenylalanin 1,08% (NRC, 1998).  

 Khuyến cáo của NRC (1998) chỉ ra là nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái 

nuôi con tùy thuộc vào số lợn con/ổ, khả năng tăng khối lượng của lợn con và 

hao mòn khối lượng của lợn nái trong quá trình nuôi con. Theo đó, nhu cầu 

cho lợn nái nuôi 10 lợn con, tăng khối lượng lợn con 200 g/ngày, dự tính 

giảm 10 kg/nái trong thời gian nuôi con là 18,5% protein; 0,97% lysine tổng 

số. Còn nếu dự tính không giảm khối lượng trong thời gian nuôi con thì nhu 

cầu tương ứng là 17,5% protein và 0,91% lysine. Tăng lượng protein thô 

trong khẩu phần ở lợn nái nuôi con lên 135 g/kg thức ăn hoặc 850 g/ngày đã 

cải thiện mức tăng trung bình hằng ngày của lợn con do lợn nái tăng năng suất 

sữa và sản lượng protein trong sữa (Strathe và cs., 2017). 

1.1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng, protein, axít 

amin của lợn 

 Yếu tố giống 

 Giống có ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu hoá hấp thu và sử dụng 

protein trong cơ thể lợn (Liu và cs., 2015; Schneider và cs., 2010). Ở lợn hướng 

nạc, khả năng tiêu hoá hấp thu và sử dụng protein cao hơn ở lợn hướng mỡ thể 

hiện ở hoạt tính các enzyme thuỷ phân protein trong dịch tụy và dịch ruột của 

lợn. Đây là một đặc tính đã được quan tâm chọn lọc qua sự ổn định sinh lý tiêu 

hoá khi tăng lượng protein khẩu phần để thúc đẩy sinh trưởng phần nạc trong 

thịt lợn (Schneider và cs., 2010). 

 Yếu tố di truyền giống cũng quyết định đến khả năng sinh trưởng, sinh 

sản và tích luỹ tối đa protein (Stalder và cs., 2000). Theo tác giả Susenbeth và 

cs. (1999) thì có mối quan hệ chặt chẽ giữa protein tích luỹ và nhu cầu axít 
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amin giữa các dòng lợn khác nhau. Tương tự Stalder và cs. (2000) cho biết có 

mối tương tác giữa tỷ lệ lysine tổng số/năng lượng trao đổi và các dòng lợn đến 

số lợn con sơ sinh/ổ, khối lượng lợn con sơ sinh/ổ. Gu và cs. (1991) chứng 

minh rằng, con lai 3 hoặc 4 giống cho năng suất cao hơn con lai 2 giống trong 

cùng một điều kiện thức ăn. Thêm vào đó Noblet (1994) (trích dẫn bởi Noblet, 

2005) cho rằng dòng lợn Large White thuần cần tỷ lệ lysine tiêu hoá trong khẩu 

phần thấp hơn dòng lai tạo tổng hợp. Như vậy, các dòng lợn có tỷ lệ nạc cao 

luôn luôn đòi hỏi nhu cầu protein hoặc lysine cao hơn các dòng có tỷ lệ nạc 

thấp, đồng thời chúng cũng đòi hỏi nhu cầu năng lượng cao hơn để thúc đẩy 

quá trình tích luỹ protein. 

  Tuổi lợn gắn liền với quy luật sinh trưởng của nó, đây là sự đồng bộ cả 

về lượng và chất, cả về cấu tạo và chức năng của các cơ quan bộ phận hệ thống 

tiêu hoá nói riêng và toàn bộ cơ thể nói chung. Người ta đã khảo sát sự phát 

triển cơ quan tiêu hoá lợn ở các lứa tuổi khác nhau NRC (2012). Ví dụ dạ dày 

lợn mới đẻ có dung tích 25 ml đến tuổi trưởng thành đạt 3,5 - 4 lít. Sự biến đổi 

đường tiêu hoá rõ rệt theo tuổi, nhất là ở lợn con để thích ứng với sự tiêu hoá 

thức ăn ở giai đoạn sau cai sữa. Trong đó hoạt tính và hàm lượng các enzyme 

thuỷ phân protein ở tuyến tuỵ lợn tăng nhanh theo thời gian và ổn định ở giai 

đoạn tuổi mà con vật đang sinh trưởng mạnh để tiêu hoá tốt protein trong khẩu 

phần. Khi tuổi tăng lên thì lượng dịch tụy tăng lên và hàm lượng enzyme cũng 

tăng lên, hoạt tính thuỷ phân tinh bột của enzyme amylase tăng 24%, của lipase 

tăng 1,9 lần nhưng hoạt tính của trypsin lại giảm đi (NRC, 1998). Sự giảm hoạt 

tính của trypsin liên quan đến sự tổng hợp protein trong tế bào, còn lipase thì 

tăng hoạt tính vì cần có sự tích luỹ mỡ của lợn giai đoạn vỗ béo. 

 Yếu tố dinh dưỡng và thức ăn 

 Tỷ lệ protein và năng lượng: Năng lượng trong khẩu phần thức ăn có liên 

quan chặt chẽ đến hiệu quả tiêu hoá và hấp thu thức ăn. Mọi quá trình tổng hợp 

chất hữu cơ trong mô bào trong đó có protein đều cần đến năng lượng ở dạng 
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“công hoá học”. Đây là chuyển dạng hoá năng từ vật chất hữu cơ cũ sang vật 

chất hữu cơ mới để tái tạo cấu trúc, để tích luỹ vật chất trong tế bào. Trong quá 

trình trao đổi chất và sử dụng thức ăn dinh dưỡng của lợn ở các giai đoạn khác 

nhau, trạng thái sinh lý và trình độ sản xuất khác nhau cần một tỷ lệ năng lượng 

và protein nhất định. Ettle và cs. (2003) đã kết luận rằng, tăng tỉ lệ lysine tiêu 

hóa/ME thì tăng khối lượng cơ thể cao hơn, mức tối ưu cho tăng khối lượng cơ 

thể cao nhất ở lợn nái là 0,58; tỷ lệ lysine/năng lượng càng cao trong giai đoạn 

đầu sinh trưởng thì tốc độ tích lũy protein càng lớn (Ettle và cs., 2003). Nếu tỷ 

lệ không thích hợp, protein thức ăn không chỉ làm giảm việc sử dụng thức ăn, 

và thậm chí ảnh hưởng đến sức khoẻ và tốc độ sinh trưởng. Người ta biểu thị 

mối quan hệ này bằng số gam protein hoặc cụ thể hơn là số gam axít 

amin/1000 kcal ME. Các quan hệ dinh dưỡng này cũng đã được tiêu chuẩn hoá 

để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho sự tổng hợp và tích luỹ protein trong thịt 

nạc. Nếu thiếu năng lượng sẽ dẫn đến việc cơ thể phải huy động protein để lấy 

năng lượng, gây ra sự lãng phí không cần thiết. Một trong những ảnh hưởng 

của thành phần dinh dưỡng tới hiệu suất sử dụng protein và axít amin trong 

khẩu phần cho duy trì và sản xuất là sự cân bằng giữa các axít amin trong 

protein ăn vào. Nếu trong thức ăn có tỷ lệ giữa các loại axít amin hợp lý sẽ làm 

giảm nhu cầu protein của lợn. Heger và cs. (1998) cho rằng, cân bằng tỷ lệ các 

axít amin bằng cách bổ sung các axít amin tổng hợp sẽ làm tăng hiệu quả sử 

dụng protein, từ đó giúp giảm tỷ lệ protein thô khẩu phần. Khẩu phần chứa đầy 

đủ và cân đối các axít amin thiết yếu, phù hợp với nhu cầu lợn thịt ở từng giai 

đoạn sinh trưởng sẽ là cơ sở của việc nghiên cứu giảm mức protein tổng số 

trong khẩu phần một cách hợp lý nhằm tiết kiệm thức ăn giàu đạm. 

 Các chất kháng dinh dưỡng trong thức ăn: Tiêu hóa chất dinh dưỡng có 

mối liên quan mật thiết với thành phần hóa học của thức ăn. Sự có mặt của các 

yếu tố kháng dinh dưỡng trong thức ăn có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tính 

sẵn có của protein và axít amin (Gilani và cs., 2005). Các chất kháng dinh 
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dưỡng có thể xuất hiện tự nhiên trong thức ăn, chẳng hạn như glucosinolate 

trong khô dầu hạt cải; các yếu tố ức chế trypsin và hemagglutinin trong đậu đỗ; 

tannin trong cỏ bộ đậu và ngũ cốc; phytate trong ngũ cốc và các hạt chứa dầu; 

gossypol trong khô dầu bông, … Các chất kháng dinh dưỡng cũng có thể xuất 

hiện trong quá trình xử lý nhiệt/kiềm đối với các sản phẩm protein, sinh ra các 

hợp chất là sản phẩm của phản ứng Maillard, các dạng oxy hóa của các axít 

amin chứa lưu huỳnh (Gilani và cs., 2012). Kết quả nghiên cứu của Bell (1993) 

cho thấy khô dầu hạt cải với hàm lượng glucosinolate cao có thể gây tác động 

bất lợi đến lượng thức ăn ăn vào và giải phóng các sản phẩm có hại khác, làm 

ảnh hưởng đến chức năng bình thường của đường tiêu hóa. Việc chế biến khô 

dầu hạt cải không phù hợp cũng có thể gây phản ứng Maillard và làm giảm tỷ 

lệ tiêu hóa lysine (Bell, 1993).  

 Chất xơ trong thức ăn: Theil và cs. (2014) cho rằng bổ sung chất xơ vào 

khẩu phần của lợn nái mang thai giúp tăng sản lượng sữa non của lợn nái. 

Ngoài ra chất xơ còn làm giảm tỷ lệ thai gỗ (thai chết lưu) (Oliviero và cs., 

2010) và lượng sữa non (Quesnel và cs., 2012). Bổ sung xơ vào khẩu phần ăn 

cho lợn nái lúc mang thai làm giảm nguy cơ thai chết lưu và cải thiện khả năng 

sản xuất sữa non của lợn nái (Theil và cs., 2014) và do đó làm giảm tỷ lệ chết 

của lợn con. Các yếu tố dinh dưỡng khác như hàm lượng xơ và NSP 

(polysacarit không phải là tinh bột) trong thức ăn cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ 

tiêu hóa axít amin. Kết quả nghiên cứu của Bell (1993), Nyachoti và cs. (1997) 

cho thấy hàm lượng NDF (chất xơ không hòa tan) và NSP (polysacarit không 

phải là tinh bột) cao trong lúa mạch đã làm gia tăng bài tiết nội sinh, tăng độ 

nhớt của đường tiêu hóa do đó làm giảm tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu. Tốc độ của 

quá trình lên men xơ trong ruột của lợn phụ thuộc vào thành phần, đặc điểm lý 

hóa, mức độ lignin hóa, kích thước của xơ (Le Goff và cs., 2003) và thời gian 

lưu chuyển trong đường tiêu hóa (Wiltafsky và cs., 2009). Khả năng giữ nước 

của xơ hòa tan cao hơn so với xơ không hòa tan nên đã làm tăng bề mặt tiếp 
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xúc ở ruột giúp cho enzym của vi khuẩn dễ dàng tiếp cận. Bởi vậy những đặc 

điểm này phụ thuộc trực tiếp vào nguồn gốc thực vật hoặc chế biến nguồn xơ 

(Jha và Berrocoso, 2015). Trong khi đó, hàm lượng khoáng cao trong thức ăn 

(chẳng hạn như bột thịt xương) chỉ làm giảm chất lượng protein do sự suy giảm 

hàm lượng axít amin thiết yếu trong mỗi đơn vị protein tổng số, không gây tác 

động bất lợi đến tiêu hóa axít amin (Shirley và Parsons, 2001).  

 Yếu tố liên quan đến môi trường nuôi 

 Kiểu thiết kế chuồng trại sẽ quyết định điều kiện tiểu khí hậu chuồng 

nuôi (đặc biệt là nhiệt độ và độ ẩm). Các yếu tố này sẽ thường xuyên tác động 

lên cơ thể vật nuôi nên sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như khả năng sản 

xuất của vật nuôi. Nếu nhiệt độ môi trường thấp hơn mức nhiệt độ tới hạn dưới 

(lower critical temperature) hoặc vượt quá mức nhiệt độ tới hạn trên (upper 

critical temperature) đối với lợn đều ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của 

chúng. Trong điều kiện lợn khỏe mạnh, nền chuồng khô ráo và chuồng được 

cách nhiệt tốt thì mức nhiệt độ tới hạn dưới của lợn ở khối lượng 25 kg là 23 - 

240C, ở khối lượng 100 kg là 150C. Nếu thiếu một trong các điều kiện trên thì 

nhiệt độ tới hạn dưới sẽ tăng 2 - 30C (NRC, 2012). Khi nhiệt độ môi trường 

thấp hơn nhiệt độ tới hạn dưới thì lượng ăn vào tăng 1,5% với mỗi 10C nhiệt độ 

thấp hơn, để tăng sinh nhiệt giữ ấm cơ thể, từ đó sẽ làm tăng tiêu tốn thức ăn 

(Renaudeau và cs., 2012). Hơn nữa, khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ 

tới hạn trên thì lợn rơi vào trạng thái stress nhiệt. Khi lợn bị stress nhiệt thì khả 

năng thu nhận thức ăn giảm khoảng 1% đối với lợn sinh trưởng và khoảng 2% 

đối với lợn giai đoạn kết thúc với mỗi 10C cao hơn nhiệt độ tới hạn trên và điều 

này dẫn đến giảm khả năng sinh trưởng của lợn (Patience và cs., 1995). Lợn 

nái bị stress do nhiệt đã làm giảm cả lượng thức ăn và sản xuất sữa so với mức 

nhiệt độ tới hạn từng loại lợn nái (Black và cs., 1993). 

 Mùa vụ có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái thông qua số 

con đẻ ra (Gaustad-Aas và cs., 2004). Nhiệt độ cao của mùa hè làm giảm khả 
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năng thu nhận thức ăn của lợn nái, tỷ lệ hao mòn tăng từ đó kéo theo thời gian 

động dục trở lại sau cai sữa cũng tăng. Khi nuôi lợn nái trong điều kiện nhiệt 

độ cao còn lảm giảm tỷ lệ thụ thai, giảm sức sống của bào thai. 

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

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

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

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

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

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

hưởng của nhiệt độ. Ngoài ra, stress nhiệt còn ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa 

của lợn nái trong giai đoạn nuôi con. Các gia súc tiết sữa có những cơ chế đặc 

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

nhiệt độ cao.  

1.2. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI 

 Hiệu quả của chăn nuôi lợn nái sinh sản được đánh giá bằng số lợn con 

cai sữa/nái/năm và tổng khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Hai chỉ tiêu này 

phụ thuộc vào tuổi thành thục về tính, tỷ lệ thụ thai, số con đẻ ra, số lứa 

đẻ/năm, tỷ lệ nuôi sống lợn con theo mẹ, sản lượng sữa của mẹ, khối lượng 

cai sữa của lợn con, kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc… Chính vì vậy, việc cải 

tiến để nâng cao số lợn con cai sữa, khối lượng lợn con lúc cai sữa là một 

trong những biện pháp làm tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái sinh 

sản nói chung và sản xuất lợn con nói riêng. Bên cạnh đó, nhất thiết phải làm 

giảm khoảng cách giữa hai lứa đẻ bằng cách cai sữa sớm lợn con và làm giảm 

số ngày động dục trở lại sau cai sữa của lợn mẹ ở những lứa kế tiếp.  

 Một số chỉ tiêu quan trọng đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái 

 Số lợn con cai sữa/nái/năm 

 Số lợn cai sữa/nái/năm thường được sử dụng làm phép đo chuẩn để so 

sánh năng suất sinh sản của các đàn nái (các đàn trong một quốc gia hoặc giữa 
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các quốc gia). Giá trị đích cho số lợn cai sữa/nái/năm đã tăng từ 20 con lợn 

lên 30 con/nái/năm trong ba thập kỷ qua. Trong tương lai, với sự cải tiến về di 

truyền và về công tác quản lý đàn nái, số lợn cai sữa/nái/năm có thể tăng lên 

đến 30 - 40 con/nái/năm (Koketsu và cs., 2017). 

 Mặc dù số lợn cai sữa/nái/năm là một số đo tốt cho năng suất đàn trong 

thời gian ngắn hạn, nhưng nó không phải là phép đo tốt nhất cho tuổi thọ sản 

xuất của lợn nái, cũng không phải là một phép đo tốt cho chất lượng lợn con 

hay hoặc phúc lợi của lợn con và lợn nái. Với đàn nái có số lợn cai 

sữa/nái/năm cao, có thể sinh ra nhiều lợn con còi cọc hay lợn con nhẹ cân. Sự 

gia tăng số lượng lợn sinh ra còn sống lên đến 20,3 con/lứa; có nghĩa là khối 

lượng sơ sinh lợn con sẽ thấp và những con nhẹ cân sẽ không thể nhận đủ sữa 

non từ lợn mẹ (Declerck và cs., 2016). Điều này làm tăng tỷ lệ chết của lợn 

con đến khi cai sữa và làm giảm năng suất chăn nuôi của lợn ở thời kỳ sau cai 

sữa. Vì vậy, chất lượng và phúc lợi lợn con có thể bị tổn hại khi năng suất 

sinh sản tăng lên mức cao (40 lợn cai sữa/nái/năm), trừ khi cải tiến di truyền 

nhằm vào sự tăng năng lực tử cung, tăng số lượng núm vú có chức năng, cũng 

như tăng khả năng sản xuất sữa ở lợn nái. 

 Có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến số lợn cai sữa/nái/năm: số lượng 

lợn cai sữa cho mỗi nái và số lứa mỗi nái mỗi năm. Số lượng lợn cai sữa/nái 

lại phụ thuộc vào số lượng lợn sơ sinh còn sống và tỷ lệ chết trước khi cai 

sữa, trong khi số lứa mỗi nái mỗi năm phụ thuộc vào những ngày không sản 

xuất, thời gian cho con bú và thời gian mang thai.  

 Năng suất sinh sản của lợn nái bao gồm cả khả năng sinh sản (ví dụ: 

khoảng thời gian từ cai sữa đến lần giao phối đầu tiên) và tính mắn đẻ (ví dụ: 

số lượng lợn sơ sinh còn sống). Khoảng thời gian từ cai sữa đến lần giao phối 

đầu tiên gắn kết chặt chẽ với sự tiết gonadotropin qua trục tuyến yên - vùng 

dưới đồi (hypothalamic pituitary - gonadal axis) của lợn nái (Koketsu và cs., 

1996; Soede và cs., 2011). Về mặt khả năng sinh sản, số lứa của mỗi nái/năm 



22 

cũng bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ đẻ cũng như khoảng thời gian không sinh sản 

(thời gian phối lại, sẩy thai). 

 Trong khi đó, khả năng sinh sản đo bằng chỉ tiêu số lượng lợn sơ sinh 

còn sống, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ trứng rụng và tỷ lệ sống của phôi và 

thai (Vinsky và cs., 2006). Và số lượng lợn sơ sinh còn sống tăng thì đi liền 

với sự giảm chất lượng lợn con. Ngoài ra, khả năng sinh sản và tính mắn đẻ 

cũng chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đàn và sự quản lý đàn nái. Một yếu tố quan 

trọng khác chi phối khả năng sinh sản và tính mắn đẻ của lợn nái là tỷ lệ chết 

của lợn nái, bởi vì tỷ lệ này tăng lên thì làm tăng khoảng thời gian không sinh 

sản và cũng làm giảm số lượng lợn sơ sinh còn sống, dẫn đến giảm tuổi thọ 

sản xuất và khả năng sản suất trọn đời của lợn nái. 

  Một số yếu tố ảnh hưởng tới năng suất sinh sản lợn nái 

 Có 3 nhóm yếu tố, đó là: yếu tố thuộc về lợn mẹ, yếu tố về đàn nái và 

yếu tố về con đực và phẩm chất tinh. Trong nhóm yếu tố về con mẹ thì có một 

số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản lợn nái cần lưu ý: 

 - Lứa đẻ: Những con cái có lứa đẻ đầu, đặc biệt là nái đẻ lứa 1, có khả 

năng sinh sản thấp hơn lợn nái ở lứa đẻ 2 - 5 với tỷ lệ đẻ thấp hơn, phối lại 

nhiều hơn và số lợn sơ sinh còn sống ít hơn. Năng suất sinh sản thường đạt 

đỉnh giữa lứa đẻ 2 - 5, sau đó giảm dần. Lợn nái lứa đẻ 1 cũng có khoảng cách 

thời gian chờ phối kéo dài và điều này có thể được giải thích như sau: (i) hệ 

thống nội tiết chưa thành thục trong giai đoạn con vật còn đang phát triển, và 

(ii) thu nhận thức ăn thấp trong thời kỳ cho con bú làm giảm tiết 

gonadotropin, hạn chế sự phát triển của nang trứng trong buồng trứng 

(Koketsu và cs., 1996). 

 - Thu nhận thức ăn trong thời kỳ tiết sữa: Thu nhận thức ăn thấp trong 

thời kỳ tiết sữa có liên quan đến khối lượng cai sữa trung bình của lợn con 

thấp, khoảng cách thời gian chờ phối kéo dài, tỷ lệ đẻ thấp, số lần phối lại 

nhiều hơn, tỷ lệ lợn nái bị loại thải lớn hơn do không sinh sản, và số lượng lợn 

sơ sinh còn sống ở các lứa sau cũng ít hơn (Koketsu và cs., 1996a). Điều này 
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đặc biệt đúng với trường hợp nái lứa 1, từ đó gây bất lợi cho năng suất sinh 

sản sau cai sữa ở những lứa đẻ sau. Để khắc phục tình trạng này cần kéo dài 

thời gian tiết sữa nuôi con. Việc sử dụng máng ăn tự động tiên tiến cũng có 

thể cải thiện được tình trạng này (Koketsu và cs., 2017). 

 - Thời gian tiết sữa nuôi con: Cai sữa sớm thường dẫn đến giảm năng 

suất sinh sản ở lứa đẻ sau như khoảng cách thời gian chờ phối kéo dài hơn, tỷ 

lệ đẻ thấp hơn và số lượng lợn sơ sinh còn sống ít hơn (Koketsu và Dial, 

1998). Từ năm 2000, ngành công nghiệp chăn nuôi lợn Hoa kỳ đã chuyển từ 

cai sữa sớm sang cai sữa muộn để cải thiện tốc độ tăng trưởng của lợn con. Ở 

châu Âu, cai sữa lợn con dưới 28 ngày đã bị cấm từ năm 2013 (European 

commission, 2015).  

 - Khoảng cách chờ phối sau cai sữa của lợn mẹ: Thời gian chờ phối 

sau cai sữa của lợn mẹ kéo dài sẽ có tỷ lệ đẻ và số lợn sơ sinh còn sống thấp 

hơn những lợn nái có khoảng cách chờ phối sau cai sữa trong khoảng 3 - 6 

ngày (Hoshino và Koketsu, 2008; Tummaruk và cs., 2010). Thời gian chờ 

phối sau cai sữa của lợn mẹ có xu hướng kéo dài khi rút ngắn thời gian tiết 

sữa (cai sữa sớm) và lượng thức ăn thu nhận thấp trong thời gian cho con bú 

(Koketsu và cs., 1996a). Ngày nay, trong chăn nuôi lợn nái người ta thường 

áp dụng kỹ thuật đồng bộ hóa động dục bằng cách sử dụng kháng GnRH. Một 

khi kỹ thuật này được áp dụng phổ biến thì khoảng cách chờ phối sau cai sữa 

có thể là một yếu tố không còn quan trọng đối với năng suất sinh sản của lợn 

nái (Koketsu và cs., 2017). 

 - Số lợn con sinh ra còn sống: Các nghiên cứu ở Nam Âu chỉ ra rằng, 

số lợn con sinh ra còn sống ở lứa 1 có thể giúp người nuôi sớm nhận ra khả 

năng sinh sản của con nái ở những lứa sau (Iida và cs., 2015). Những nái có 

nhiều số lợn con sinh ra còn sống nhất trong lứa 1 sẽ tiếp tục tạo ra nhiều số 

lợn con sinh ra còn sống nhất trong tất cả các lứa đẻ tiếp theo và cũng có tỷ lệ 

đẻ cao hơn cho đến lứa đẻ 2 (hình 1.2). Số lợn con sinh ra còn sống của một 

con nái được xác định bởi tiềm năng di truyền, cũng như bởi các yếu tố về 
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quản lý (Hoving và cs., 2011). Như vậy, quản lý cho nái hậu bị phát triển tốt 

là yêu cầu rất quan trọng để tạo đàn nái có năng suất sinh sản trọn đời cao. 

 

Koketsu và cs. (2017) 

Hình 1.2. Số lợn sinh ra còn sống ở các lứa đẻ khác nhau của 4 nhóm lợn 

cái (số lợn sinh ra còn sống của lợn nái đẻ lứa 1 được xếp loại như sau: kém (≤ 7), trung 

bình (8-11), tốt (12-14) và rất tốt (≥ 15). Nghiên cứu đánh giá từ 476,816 lứa đẻ của 

109,373 con nái, thuộc 125 đàn khác nhau ở các nước Nam Âu) 

 - Khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa và tăng trưởng trước cai sữa: 

Khối lượng sơ sinh hoặc cai sữa và tốc độ tăng trưởng trước cai sữa của lợn 

con tuy không ghi (hình 1.2), nhưng các chỉ tiêu này cho biết chất lượng của 

lợn con và khả năng tăng trưởng sau cai sữa của chúng. Tăng lượng thu nhận 

sữa non làm giảm tỷ lệ chết của lợn con và tăng tốc độ tăng trưởng trước cai 

sữa (Declerck và cs., 2016). Một khi khối lượng cai sữa của lợn cao thì tăng 

trưởng sau cai sữa cũng cao và giúp giảm thời gian nuôi để đạt khối lượng 

giết thịt. Bằng công cụ quản lý như sử dụng sữa thay thế hay nuôi gửi (khi số 

lợn con sinh ra/ổ quá lớn) sẽ cải thiện được những chỉ tiêu này (Koketsu và 

cs., 2017). 

 - Tuổi phối lần đầu của nái hậu bị: Tuổi phối lần đầu của nái hậu bị 

quá sớm hay quá muộn đều có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản trọn đời của 
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con nái. Quá sớm thì cơ quan sinh sản và chức năng sinh sản chưa sẵn sàng 

cho việc mang thai và tiết sữa nuôi con. Quá muộn, ví dụ, phối lần đầu ở tuổi 

278 ngày hay lớn hơn thì làm giảm năng suất sinh sản trọn đời (Iida và cs., 

2015). Tuổi phối giống lần đầu của nái hậu bị cao có thể có số lợn sơ sinh còn 

sống cao ở lứa đẻ 1 (Iida và cs., 2015). Tuy nhiên, cái lợi này không có ý 

nghĩa, bởi vì ngay khi tuổi phối lần đầu của hậu bị từ 200 ngày tăng lên đến 

300 ngày, thì số lợn sơ sinh còn sống cũng chỉ tăng thêm khoảng 0,3 - 0,4 lợn 

con. Vì thế, ở Hoa Kỳ, các nước Nam Âu và Nhật Bản đã chọn tuổi phối lần 

đầu của hậu bị là khoảng 240 ngày. Ở tuổi này, dự trữ của cơ thể lợn mẹ đảm 

bảo đáp ứng đủ cho các chức năng sinh sản (Koketsu và cs., 2017). 

1.3. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ AXÍT 

AMIN TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA 

LỢN NÁI 

1.3.1. Ảnh hưởng năng lượng đến năng suất sinh sản của lợn nái 

 Đối với lợn nái, năng lượng cần cho sinh trưởng, duy trì, nuôi thai và tiết 

sữa. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, mức năng lượng trong khẩu phần cho 

lợn nái ở tất cả các giai đoạn (hậu bị, mang thai, tiết sữa…) đều ảnh hưởng đến 

năng suất sinh sản và thời gian sử dụng của lợn nái (Hoàng Thị Mai, 2021).  

 Giai đoạn hậu bị, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào ảnh hưởng của thể 

trạng lợn nái tại thời điểm phối giống lần đầu đến năng suất sinh sản suốt đời 

của lợn nái dựa trên giả thuyết sự tích lũy dinh dưỡng (protein và mỡ) của cơ 

thể có thể ảnh hưởng đến năng suất sinh sản suốt đời của lợn nái (Hoàng Thị 

Mai, 2021). Kết quả nghiên cứu của Gaughan và cs. (1995) đã chỉ ra có tương 

quan dương giữa độ dày mỡ lưng tại thời điểm phối giống lần đầu và khả năng 

để sinh sản được 4 lứa của lợn nái. Tại mức khối lượng 100 kg, số lợn nái có 

khả năng đẻ ít nhất 4 lứa cao hơn 10% ở nhóm có độ dày mỡ lưng >18 mm so 

với nhóm có độ dày mỡ lưng <10 mm (Brisbane và Chenais, 1996). Tummaruk 

và cs. (2001) cho biết, lợn nái tại khối lượng 100 kg có dày mỡ lưng cao hơn 

thì có số lợn con sơ sinh còn sống ở lứa đẻ thứ 2 nhiều hơn so với lợn nái có 

dày mỡ lưng thấp hơn. 
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 Lợn nái mang thai chủ yếu sử dụng năng lượng để hồi phục thể trạng và 

cho sự phát triển của bầu vú, nhau thai, bào thai và tử cung (Hoàng Thị Mai, 

2021). Tuy nhiên, năng lượng ăn vào trong giai đoạn mang thai cao có thể gây 

ra sự suy yếu về thể trạng và các vấn đề về sinh sản như không thụ thai, sẩy 

thai ở lợn nái và giảm tiêu thụ thức ăn trong thời gian nuôi con (Jin và cs., 

2018). Tiêu thụ năng lượng cao trong suốt thời kỳ mang thai có thể làm giảm 

sự nhạy cảm với hormone insulin dẫn đến giảm dung nạp glucose và giảm ăn 

trong kỳ tiết sữa (Piao và cs., 2010). Trong kỳ tiết sữa, hầu hết lợn nái trải qua 

tình trạng dị hóa mạnh mẽ do sự sản xuất sữa ồ ạt (Kim và Easter, 2003). Vì 

thế, khả năng tiêu thụ thức ăn giảm khi quá trình dị hóa của cơ thể tăng trong 

thời gian nuôi con, dẫn đến tăng hao mòn của lợn nái nên sẽ ảnh hưởng đến 

năng suất sinh sản của lợn nái ở những lứa tiếp theo (Hoàng Thị Mai, 2021). 

Ngược lại, năng lượng trong khẩu phần thấp trong suốt thời kỳ mang thai có 

thể làm tăng tỷ lệ lợn nái bị loại thải, hạn chế sự phát triển của bào thai và giảm 

khối lượng sơ sinh của lợn con (Jin và cs., 2018). Như vậy, có thể thấy mức 

năng lượng quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của 

lợn nái. NRC (2012) khuyến cáo, mức năng lượng trong khẩu phần của lợn nái 

mang thai nên dao động trong khoảng 6678 - 8182 kcal ME/ngày. 

 Trong thời kỳ nuôi con, khẩu phần dinh dưỡng cao là cần thiết để thỏa 

mãn nhu cầu lớn cho sản xuất sữa (chiếm 70 - 80% tổng nhu cầu dinh dưỡng 

của lợn nái trong thời kỳ này). Nếu nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn này 

không được thỏa mãn lợn nái sẽ phân giải mô cơ thể để cung cấp dinh dưỡng 

cho sản xuất sữa (Hoàng Thị Mai, 2021). Việc huy động quá mức các mô cơ 

thể sẽ dẫn đến sản xuất sữa thấp, chậm động dục lại sau cai sữa và số con/ổ ở 

lứa đẻ tiếp theo có thể ít hơn (Dourmad và cs., 1996). Sự hạn chế về năng 

lượng trong khẩu phần trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong toàn bộ thời 

gian nuôi con của lợn nái đều làm kéo dài thời gian từ cai sữa đến động dục lại 

ở lợn nái (Koketsu và cs., 1996). 

1.3.2. Ảnh hưởng protein và axít amin đến năng suất sinh sản lợn nái 

 Ở lợn nái, protein và các axít amin được sử dụng cho duy trì, sinh 

trưởng, mang thai và sản xuất sữa. Sự tích lũy protein của bầu vú, tử cung, 
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nhau thai và bào thai tăng lên từ từ trong suốt quá trình mang thai. Do đó, 

protein trong khẩu phần của lợn nái mang thai đóng một vai trò quan trọng 

trong sự sinh trưởng và phát triển của lợn mẹ và bào thai (Hoàng Thị Mai, 

2021). Wu và cs. (2006) đã chứng minh rằng có ảnh hưởng tiêu cực của khẩu 

phần ăn hạn chế protein trong thời kỳ mang thai của lợn mẹ lên bào thai và lợn 

con như bào thai chậm phát triển trong tử cung, giảm khối lượng sơ sinh và sức 

sống lợn con. Ngược lại, Long (1998) báo cáo rằng lợn cái hậu bị giai đoạn 120 

- 180 ngày tuổi được cho ăn tự do khẩu phần có mức năng lượng và protein cao 

có tỷ lệ loại thải lớn hơn đáng kể so với nhóm được cho ăn tự do khẩu phần có 

mức năng lượng cao, protein thấp hoặc được cho ăn hạn chế khẩu phần có mức 

protein cao. Như vậy, mức protein của khẩu phần (cao/thấp) đều có ảnh hưởng 

đến năng suất sinh sản của lợn nái. 

 Đối với lợn nái nuôi con, xảy ra sự huy động mô (protein và mỡ) cơ thể 

mẹ để cung cấp axít amin cho nhu cầu sản xuất sữa và sinh trưởng của mô vú 

(Kim và Easter, 2003). Theo Kim và cs. (2009), lợn nái được cho ăn khẩu phần 

cân bằng lý tưởng các axít amin có thể bảo tồn được các axít amin của khẩu 

phần cho sự sinh trưởng các mô cơ thể mẹ và tăng sự đồng đều về khối lượng 

của bào thai. Vì vậy, việc bổ sung đầy đủ các axít amin cho lợn nái nuôi con 

không chỉ giúp tối đa hóa sản lượng sữa cho lợn con mà còn giúp bảo tồn thể 

trạng con mẹ cho các lần sinh sản sau. Wu và cs. (2010) báo cáo, việc bổ sung 

vào khẩu phần cơ bản của lợn nái mang thai với hỗn hợp 8 g L-arginine và 12 g 

L-glutamine trong giai đoạn mang thai từ ngày 30 - 114 làm tăng sự đồng đều 

về khối lượng sơ sinh của lợn con (27%) và giảm tỷ lệ còi của lợn con sơ sinh 

sống (22%). Huang và cs. (2013) đánh giá ảnh hưởng của lysine và protein ăn 

vào qua 2 thời kỳ nuôi con liên tiếp của lợn nái đến  năng suất sinh sản ở lứa 

tiếp theo. Kết quả cho thấy, khẩu phần chứa 1,10% lysine làm giảm hao mòn 

cơ thể của lợn nái nuôi con lứa đầu và giảm tỷ lệ loại thải của lợn nái do không 

động dục lại trong 21 ngày sau cai sữa so với khẩu phần 0,95% lysine. Xue và 

cs. (2012) công bố rằng lợn nái nuôi con được nuôi dưỡng bằng một khẩu phần 

có tỷ lệ lysine/năng lượng tối ưu được cải thiện về thể trạng và khả năng thu 
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nhận thức ăn, tăng khả năng sinh trưởng của lợn con. Tỷ lệ sinh trưởng của 

toàn ổ lợn con là tối đa khi tỷ lệ lysine/năng lượng là 2,65 và 2,66 g/Mcal 

tương ứng đối với lợn nái nói chung và lợn nái đẻ trên 3 lứa. 

 Ngoài các yếu tố trên, năng suất sinh sản của lợn nái cũng chịu ảnh 

hưởng bởi một số yếu tố dinh dưỡng khác như thành phần và chất lượng thức 

ăn, chế độ cho ăn, các chất khoáng, vitamin, axít béo, …. (Hoàng Thị Mai, 

2021). 

1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.4.1. Một số tiêu chuẩn dinh dưỡng lợn nái trên thế giới 

Trong chăn nuôi lợn ở các nước châu Âu, đã có sự gia tăng ổn định về 

số con sinh ra/nái trong ba thập kỷ qua (Baumgartner, 2012; Kemp và cs., 

2018). Chỉ trong giai đoạn từ 1990 đến 2010, số con sinh ra trung bình tăng từ 

11 đến 14 lợn con trên mỗi nái, với một số quốc gia con số này đạt trung bình 

16 lợn con (Baumgartner, 2012 ). Ngày nay, các dòng lợn nái cao sản năng 

suất sinh sản đạt tới 18 - 20 con/lứa (Kemp và cs., 2018). Lợn con cai 

sữa/nái/năm tăng từ 16,3 con năm 1970 lên đến 22 con năm 2001 (Close và 

cs., 2004) hay ở Đan Mạch tăng từ 23,6 con năm 2003 lên đến 28,5 con năm 

2012 (Pig Research Centre, 2014). Với tình hình phát triển chăn nuôi như 

vậy, việc nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng cần được cập 

nhật liên tục nhằm phát huy tối đa tiềm năng di truyền của vật nuôi.  

Theo khuyến cáo NRC (1998, 2012), nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái 

(hậu bị, mang thai và nuôi con) tăng lên theo thời gian: mật độ năng lượng 

cho tất cả các loại lợn từ 3265 kcal ME/kg (NRC, 1998)  tăng lên 3300 - 3400 

kcal ME/kg (NRC, 2012). Kết quả tương tự đối với các chất dinh dưỡng khác 

như lysine tổng số, lysine tiêu hóa. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn dinh dưỡng theo 

khuyến cáo của Đan Mạch năm 2008 và 2010, mật độ năng lượng có xu 

hướng giảm nhưng tỷ lệ protein và lysine tăng lên (bảng 1.1). Điều này cho 

thấy, các khuyến cáo có xu hướng tăng mật độ các chất dinh dưỡng, đặc biệt 

là tỷ lệ lysine tiêu hóa/ME, có thể do tiến bộ di truyền của lợn nái ngày càng 

tăng nên nhu cầu dinh dưỡng cần phải thay đổi theo.   
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Bảng 1.1. Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong khẩu phần cho lợn nái sinh sản 

 Giai đoạn lợn con Giai đoạn hậu bị Nái  mang thai Nuôi con 

6-9 kg 9-30 kg 30-60 kg 60 kg-PG   

NRC, 1998 

Protein (%) 23,7 20,9 18,0 13,2-15,5 12-12,9 16,3-19,2 

ME (kcal/kg) 3265 3265 3265 3265 3265 3265 

Lysine tổng số (%) 1,35 1,15 0,95 0,60-0,76 0,52-0,58 0,82-1,03 

Lysine tiêu hóa (%) 1,11 0,94 0,77 0,47-0,61 0,40-0,45 0,71-0,90 

NRC, 2012 

ME (kcal/kg) 3400 3300 3300 3300 3300 3300 

Lysine tổng số (%) 1,53-1,70 1,12-1,40 0,74-0,99 0,4-0,8 0,83-1,2 

Lysine tiêu hóa (%) 1,31-1,45 0,94-1,19 0,60-0,83 0,3-0,57 0,68-0,83 

US Pork Center of Excellence (2010) 

ME (kcal/kg) - - 3344 3344 3300 3300 

Lysine tổng số (%) - - 1,04-1,15 0,73-1,01 0,6-0,7 0,90-1,13 

Lysine TH hồi tràng chuẩn (%) - - 0,93-0,98 0,63-0,88 0,52-0,60 0,76-1,0 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal) - - 2,39-2,92 1,88-2,63 1,57-1,82 2,3-3,02 

Close và cs, 2004 

ME (kcal/kg) - - 3250 3100 3000 3250 

Lysine tổng số (%) -   - 1,2 0,8 0,47-0,70 0,77-0,88 

Danish Pig Production, 2008 

Protein (%) 20,06 18,95 15,0 14,5 11,0 13,0 

ME (kcal/kg) 3440 3370 3200 3200 3010 3180 

Lysine tiêu hóa (%) 1,3 1,22 0,82 0,74 0,33 0,64 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal) 3,78 3,62 2,56 2,31 1,09 2,01 

Danbreed International, Danmark, 2010 

Protein (%) 20,43 19,07 15,2 11,7 14,53 

ME (kcal/kg) 3282 3226 3013 2808 3088 

Lysine tổng số (%) 1,45 1,34 0,86 0,48 0,7 
Ghi chú: TH, tiêu hóa biểu kiến. 
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1.4.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài 

1.4.2.1. Nghiên cứu nhu cầu năng lượng và lysine ở lợn cái hậu bị 

 Tỷ lệ loại thải lợn nái ở hầu hết các trang trại vào khoảng 30 - 50% 

(Young, 2003), trong số đó khoảng 45 - 50% lợn cái hậu bị bị loại thải sau lứa 

đẻ thứ nhất và 35% ở lứa đẻ thứ hai (Julian, 2001). Điều này dẫn đến kết quả 

là đàn cái hậu bị thay thế chiếm một tỷ lệ đáng kể trong đàn lợn giống và bất 

kỳ sự cải tiến nào về khả năng sinh sản của chúng đều ảnh hưởng lớn đến 

năng suất sinh sản của toàn đàn. Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất 

sinh sản của đàn nái cơ bản, khẩu phần ăn cho lợn cái hậu bị từ khi chọn lọc 

đến lần phối giống đầu tiên đóng một vai trò rất quan trọng.  

 Gaughan và cs. (1995) đã chỉ ra rằng lợn cái hậu bị có độ dày mỡ lưng 

từ 9 - 13 mm tại thời điểm chọn lọc giống có số lứa đẻ và số lợn sơ sinh còn 

sống/vòng đời lợn nái (2,81; 24,03) kém hơn so với lợn cái hậu bị có độ dày 

mỡ lưng 14 - 16 mm (3,47; 30,86) và ≥17 mm (3,75; 32,76). Những kết quả 

này cho thấy số lợn con sơ sinh còn sống/chu kỳ lợn nái tăng thêm 9 con khi  

độ dày mỡ lưng của lợn cái hậu bị trước khi tiếp xúc với lợn đực giống tăng 

thêm 6 mm. Theo Julian (2001), lợn cái hậu bị được đưa vào đàn giống ở mức 

khối lượng 95 kg (khoảng 154 đến 168 ngày tuổi) thì độ dày mỡ lưng nên đạt 

khoảng 13 - 14 mm, ở độ tuổi thành thục (110 kg) khoảng 15 - 17 mm, tại lần 

phối giống đầu tiên khoảng 18 - 20 mm. Trong khi đó, Close và cs. (2004) 

khuyến cáo rằng lợn cái hậu bị được chọn lọc vào đàn giống ở mức khối 

lượng là 60 kg với độ dày mỡ lưng khoảng 7 - 8 mm và đưa vào phối giống 

đầu tiên nên đạt độ tuổi từ 220 - 230 ngày, khối lượng cơ thể từ 130 - 140 kg, 

độ dày mỡ lưng là 16 - 20 mm và phối giống ở lần động dục thứ 2 hoặc thứ 3. 

Hơn nữa, Whittemore (1998) nhấn mạnh rằng yếu tố cần thiết của lợn cái hậu 

bị là phải đạt được lượng mỡ tích luỹ thích ứng vào thời điểm bắt đầu của chu 

kỳ giống với độ dày mỡ lưng trên 18 mm và khối lượng cơ thể cũng như độ 

tuổi ở lần phối giống đầu tiên tương ứng là 130 kg và 220 ngày. Lợn cái hậu 
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bị tích luỹ nạc cao hơn sẽ đạt độ tuổi thành thục chậm hơn so với lợn cái hậu 

bị tích luỹ mỡ nhiều hơn (Rydmer và cs., 1994; trích dẫn bởi Evans và 

O’Doherty, 2001), điều này dẫn đến khả năng sinh sản ở lợn cái hậu bị giảm 

(Julian, 2001). Bên cạnh đó, tốc độ tích luỹ của thịt nạc và mỡ có mối tương 

quan với sinh lý thành thục và năng suất sinh sản của lợn cái hậu bị (Edwards, 

1998; trích dẫn bởi Evans và O’Doherty, 2001) và tốc độ này như là một chỉ 

tiêu quan trọng để xác định độ thành thục sinh dục (Gaughan và cs., 1995). Vì 

vậy, một điều quan trọng để đảm bảo lợn cái hậu bị đưa vào đàn giống có tuổi 

thọ kéo dài và năng suất sinh sản cao thì chúng cần đáp ứng đủ lượng nạc và 

mỡ dự trữ.  

Hiện nay một số quốc gia ngoài ứng dụng các khuyến cáo INRA (Pháp), 

ARC (Anh) và NRC (Mỹ)…cũng đã nghiên cứu những khuyến cáo riêng mang 

tính cập nhật phù hợp với chăn nuôi nước mình. Ví dụ tại Ấn Độ,  Paul và cs. 

(2007) đã tổng hợp những nghiên cứu trong nước và cho rằng nhu cầu DE duy 

trì cho lợn nuôi tại Ấn Độ cao hơn so với tiêu chuẩn của NRC (1998) và hàm 

lượng DE trong khẩu phần thấp hơn khuyến cáo của NRC (1998) song không 

khác nhau về nhu cầu protein và axít amin. Một thí dụ khác ở Đại học 

Colombia ở Mỹ, Boren và Carlson, (2001) cũng cho thấy nhu cầu protein và 

axít amin cho lợn thịt, lợn nái và lợn đực giống đều cao hơn khuyến cáo của 

NRC (1998). Tuy nhiên, Close và cs. (2004) khuyến cáo mức năng lượng trao 

đổi và lysine tổng số đối với lợn cái hậu bị giai đoạn 25 - 60 kg và 60 - 125 kg 

lần lượt là 3,25 và 3,1 Mcal và 12,0 và 8,0 g/kg, thấp hơn so với khuyến cáo 

của NRC (1998). Còn khuyến cáo tại Đan Mạch về các axít amin tiêu hoá hồi 

tràng là 8,7 g lysine; 2,7 g methionine; 4,9 g methionine + cystine; 5,5 g 

threonine ở giai đoạn 30 - 60 g và 6,0 g lysine; 1,9 g methionine; 3,6 g 

methionine + cystine; 3,9 g threonine ở giai đoạn trên 60 kg tương ứng với hàm 

lượng ME trong khẩu phần là 13,4 MJ ở cả hai giai đoạn cho lợn cái hậu bị 

(Danish pig Production, 2008).  
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Nhu cầu năng lượng và protein thường ảnh hưởng đến tốc độ sinh 

trưởng và năng suất sinh sản của lợn cái hậu bị (Noblet, 2005). Vì vậy một 

khẩu phần tối ưu là phải cung cấp đủ hàm lượng năng lượng và protein cũng 

như cân bằng mối quan hệ giữa năng lượng và protein. Đối với nhu cầu 

protein thường được đánh giá cùng với nhu cầu axít amin vì axít amin là 

thành phần cấu thành nên protein. Trong số các axít amin thiết yếu, lysine là 

axít amin giới hạn thứ nhất nên mối quan hệ giữa ME và protein thường được 

biểu thị bằng mối quan hệ ME/lysine, còn các axít amin cần thiết khác sẽ 

được cân đối với lysine theo tỷ lệ % theo khái niệm protein lý tưởng. Vì vậy 

khi nghiên cứu nhu cầu protein, axít amin cần chú trọng đến sự cân bằng giữa 

các axít amin cần thiết đặc biệt là mối quan hệ cân bằng giữa lysine với các 

axít amin khác. Mật độ protein khẩu phần cũng cần xác định cụ thể không 

những để cung cấp nhu cầu tối ưu cho nhu cầu con vật mà còn phải hạn chế 

đến mức thấp nhất sự thải nitơ ra môi trường. Noblet (2005) cho rằng nhu cầu 

năng lượng và protein trong khẩu phần của lợn phụ thuộc vào khả năng tích 

luỹ nạc hay mỡ của con vật và điều kiện môi trường, vì môi trường là yếu tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu cho duy trì. Protein cung cấp cho con vật 

tăng lên, tốc độ tích luỹ protein cũng tăng lên và đạt mức độ cân bằng tại mức 

cung cấp protein thích hợp. Nếu khẩu phần lợn cái hậu bị sinh trưởng thừa 

protein sẽ tăng chi phí thức ăn và ô nhiễm môi trường chuồng nuôi và thậm 

chí có thể làm giảm tuổi thọ của lợn cái hậu bị (Young, 2003). Bởi vậy, 

Young (2003) đưa ra khuyến cáo về mật độ protein và lysine thích hợp trong 

khẩu phần, cho phép lợn cái hậu bị ở các giai đoạn sinh trưởng đạt được tốc 

độ tăng khối lượng có lợi cho năng suất sinh sản tối ưu. Tỷ lệ protein và 

lysine cho lợn có khối lượng là từ 25 - 50, 50 - 75, 75 - 90 và 90 - 115 kg 

tương ứng là 19; 17,8; 15,5; 13,6% protein và 1,15; 1,05; 0,9; 0,8% lysine và 

lợn cái hậu bị được ăn tự do với một mức năng lượng cho cả các giai đoạn là 

14 MJ DE/kg. Bên cạnh đó, bằng việc kết hợp phương pháp nghiên cứu cân 

bằng nitơ, phương pháp thí nghiệm nuôi dưỡng và khảo sát chất lượng thịt, 

Bikker và cs. (1994) đã xác định được tỷ lệ tối ưu giữa lysine và năng lượng 
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tiêu hoá cho lợn cái hậu bị từ 20 - 45 kg. Thông qua việc bố trí các khẩu phần 

thí nghiệm với 15 mức lysine từ 6,4 đến 18,2 g/ngày (tương ứng với các mức 

protein từ 127 đến 350 g/ngày) tại 2 mức năng lượng tiêu hoá là 15,8 và 18,8 

MJ/ngày, để xây dựng mối tương quan giữa Lys/DE trong khẩu phần với 

protein và mỡ dự trữ trong cơ thể của lợn. Dựa vào phương trình, lượng mỡ 

và protein dự trữ ở các mức lysine ăn vào thích hợp là 106 và 57 g tại mức 

DE ăn vào thấp và 126 và 101g tại mức DE ăn vào cao. Giá trị tối ưu nhất về 

lượng mỡ và protein tích luỹ được ước đoán tương ứng với mức 15,8 và 18,8 

MJ NE/ngày là 0,63 và 0,61 lysine tiêu hoá/MJ DE. Tác giả cũng kết luận 

rằng để xác định chính xác tỷ lệ cân đối giữa lysine và năng lượng tiêu hoá 

trong khẩu phần thì việc xác định sử dụng nitơ có hiệu quả và nitơ bài tiết tối 

thiểu là rất cần thiết. Tương tự như vậy, Gill (2006) nghiên cứu ảnh hưởng 

mối quan hệ cân bằng giữa protein (lysine) và năng lượng đến khả năng tích 

luỹ mỡ và nạc bằng phương pháp mổ khảo sát lợn cái hậu bị giống Large 

White ở mức 30, 50, 90 kg và tại thời điểm phối giống. Tác giả kết luận rằng 

khả năng tích luỹ mỡ trên đơn vị khối lượng cơ thể tăng ở cả giai đoạn từ 30 

kg đến phối giống khi mà tỷ lệ protein (lysine) và DE tăng (giai đoạn 30 - 50 

kg là 9,32 - 13,14 g Pro./MJ; 0,41 - 0,83 g Lys./MJ và ở giai đoạn 50kg đến 

phối giống là 9,32 - 13,51 g Pro./MJ; 0,37 - 0,74 g Lys./MJ). Kết quả này 

cũng dẫn tới tăng khối lượng hàng ngày của cả giai đoạn cũng như khối lượng 

cơ thể tại thời điểm phối giống. Tuy nhiên, sự tăng hàm lượng mỡ tích luỹ 

cũng đã kéo theo sự tăng độ dày mỡ lưng ở thời điểm 50, 90 kg và phối 

giống.  

Bên cạnh các yếu tố thức ăn, yếu tố di truyền giống cũng quyết định 

đến khả năng sinh trưởng, sinh sản và tích luỹ tối đa protein. Stalder và cs. 

(2000) cho biết có mối tương tác giữa tỷ lệ lysine tổng số/ME và các dòng lợn 

đến số lợn con sơ sinh/ổ, khối lượng lợn con sơ sinh/ổ. Bởi vậy, De Lange và 

Coudenys (1997) cho rằng mối quan hệ tương tác giữa dòng (giống) và các 

yếu tố như khả năng tích luỹ protein, khả năng ăn vào, nhu cầu năng lượng 

duy trì, mối quan hệ giữa năng lượng ăn vào và protein tích luỹ cần phải được 
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tính đến khi đánh giá khả năng sản xuất của giống hay chế độ cho ăn. Tương 

tự Gu và cs. (1991) chứng minh rằng lợn ở phép lai phức tạp (3 hoặc 4 giống) 

cho năng suất cao hơn phép lai đơn giản (2 giống) trong cùng một điều kiện 

thức ăn. Thêm vào đó Noblet (1994) (trích dẫn bởi  Noblet, 2005) cho rằng 

dòng lợn Large White thuần cần tỷ lệ lysine tiêu hoá trong khẩu phần thấp 

hơn dòng lai tạo tổng hợp. Như vậy, các dòng lợn có tỷ lệ nạc cao luôn luôn 

đòi hỏi nhu cầu protein hoặc lysine cao hơn các dòng có tỷ lệ nạc thấp, đồng 

thời chúng cũng đòi hỏi nhu cầu năng lượng cao hơn để thúc đẩy quá trình 

tích luỹ protein. 

Tìm một chiến lược cho ăn tốt trong lần mang thai đầu tiên của lợn nái 

cũng là một thách thức. Thiếu năng lượng sẽ dẫn đến thời gian động dục sau 

cai sữa dài hơn, tỷ lệ thụ thai thấp hơn; thừa năng lượng có thể làm lợn quá 

béo gây đẻ khó và làm giảm thu nhận thức ăn giai đoạn tiết sữa (Thingnes, 

2013).  

Theo Lee và cs. (2019), tuổi giao phối của lợn cái hậu bị thấp hơn 220 

ngày và khối lượng 140 kg là phù hợp. Tani và Koketsu (2016) cho rằng, khi 

tuổi phối giống lần đầu tăng từ 220 ngày đến 300 ngày thì tỷ lệ lợn cái hậu bị 

bị loại thải (do không sinh sản) tăng lên 2,1%. Lợn cái hậu bị có tốc độ sinh 

trưởng trên 700 g/ngày sẽ có thời gian phát dục sớm hơn và có tỷ lệ không 

động dục thấp hơn, tỷ lệ loại thải sau 3 lứa đẻ có thể tăng lên, đặc biệt ở 

những lợn cái hậu bị thừa cân lứa đầu (>150 - 170 kg) (Bortolozzo và cs., 

2009). 

Có mối quan hệ nhất định giữa số con đẻ ra và tuổi phối giống lần đầu. 

Khi tuổi phối giống lần đầu là 160 - 279 ngày, tổng số lợn con được sinh ra 

trên mỗi lứa và số lợn con trung bình được sinh ra trên mỗi lứa tăng theo sự 

gia tăng của tuổi và giảm sau 280 ngày (Guan và cs., 2021). Tỷ lệ biểu hiện 

động dục lần đầu của lợn cái hậu bị cao hơn khi chúng được tiếp xúc trực tiếp 

với lợn đực giống sau 155 ngày tuổi hoặc nếu chúng có tốc độ sinh trưởng lớn 
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hơn hoặc bằng 625 g/ngày với điều kiện khối lượng tối thiểu của lợn cái hậu 

bị phải đạt 130 kg (Magnaboscoa và cs., 2014). 

Mức tăng khối lượng của lợn cái hậu bị thích hợp nhất là nằm trong 

khoảng 550 đến 800g/con/ngày trong suốt giai đoạn nuôi dưỡng lợn cái hậu bị  

(Foxcroft và Aherne, 2001; Young, 2003).    

1.4.2.2. Nghiên cứu nhu cầu năng lượng và lysine ở lợn nái mang thai 

 Việc cung cấp chất dinh dưỡng cho lợn nái ngoại trưởng thành trong 

thời kỳ mang thai phải đáp ứng nhu cầu của chúng để duy trì cũng như cho sự 

sinh trưởng và phát triển của mô thai (NRC, 1998). Dinh dưỡng của lợn mẹ 

đóng một vai trò quan trọng trong sự sinh trưởng và phát triển của bào thai 

cũng như năng suất và sức khỏe sau sinh (Cerisuelo và cs., 2009). Thời kỳ 

mang thai có thể được chia thành ba giai đoạn: Trong tháng đầu tiên của kỳ 

mang thai, việc cho ăn phải đảm bảo sự sống tối đa của phôi (Aumaitre và cs., 

2000); Trong giai đoạn thứ hai (6 - 7) tuần tiếp theo các chiến lược cho ăn cần 

hướng tới duy trì sự phát triển của bào thai, sự phát triển khối lượng trưởng 

thành ở cái hậu bị và bổ sung dự trữ cơ thể ở lợn nái (Trottier và Johnston, 

2001); và trong giai đoạn cuối thai kỳ, các chiến lược dinh dưỡng nên nhằm 

đáp ứng yêu cầu của sự phát triển nhanh chóng của bào thai và sự phát triển 

của tuyến vú trước khi đẻ (Close, 2003).   

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, bào thai phát triển với tốc độ rất nhanh 

(Trottier và Johnston, 2001) và sự phát triển của tuyến vú cũng xảy ra thời 

điểm này để chuẩn bị cho việc tiết sữa nuôi con. Sự tăng cân hợp lý của lợn 

mẹ trong thời kỳ mang thai ngăn ngừa được hao mòn khối lượng cơ thể trong 

giai đoạn nuôi con và tránh được sự chậm động dục trở lại (Trottier và 

Johnston, 2001). Tuy nhiên, nên tránh tăng lượng mỡ trong cơ thể mẹ quá 

mức trong thời kỳ mang thai vì nó làm giảm lượng thức ăn ăn vào trong thời 

kỳ nuôi con (Revell và cs., 1998). Vì vậy, khẩu phần ăn cho lợn nái giai đoạn 

này là phải có được sự phát triển tối ưu của bào thai trong khi vẫn duy trì độ 

béo thích hợp của lợn mẹ (Ji và cs., 2005). 
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Hiện nay, lợn thường được cho ăn khẩu phần có 12% đến 13% protein 

trong giai đoạn mang thai và 18% đến 21% protein trong giai đoạn nuôi con 

(Heo và cs., 2007). Giai đoạn giữa đến cuối thai kỳ là rất quan trọng, vì nó 

liên quan đến sự phát triển của tuyến vú và phát triển của bào thai (Kim và 

Easter, 2003). Các nghiên cứu cho thấy rằng cả năng lượng (Weldon và cs., 

1994) và lysine (Kusina và cs., 1999) đều ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa và 

tăng khối lượng của lợn con. Cooper và cs. (2001) cho biết, khi cho lợn nái 

mang thai ăn thức ăn có tỷ lệ lysine 0,44% và 0,55% và 3100 kcal DE/kg, tác 

giả kết luận mức lysine trong khẩu phần không ảnh hưởng đến tăng khối 

lượng cơ thể lợn nái, không ảnh hưởng đến sự thay đổi mỡ lưng trong 110 

ngày của thời gian mang thai. Tăng năng lượng trong khẩu phần ăn khi mang 

thai có liên quan đến sự tăng số lượng lợn con sinh ra còn sống và khối lượng 

sơ sinh (Cooper và cs., 2001). 

Độ dày mỡ lưng lợn nái đã được chứng minh là có tác động đến lượng 

sữa non và sự phát triển lâu dài của con cái. Lợn nái có độ dày mỡ lưng cao 

19 mm trong thời kỳ mang thai sẽ có những con lợn con nặng hơn (Amdi và 

cs., 2014) và lợn nái có độ dày mỡ lưng trong thời kỳ mang thai thấp làm 

giảm sản lượng sữa non (Decaluwe và cs., 2013). Nhưng nếu cho lợn nái ăn 

quá nhiều ở giai đoạn cuối thai kỳ có thể dẫn đến các vấn đề về đẻ như đẻ kéo 

dài, do trương lực cơ tử cung thấp hơn, đặc biệt là ở những nái già (Gonçalves 

và cs., 2016). Khẩu phần ăn hạn chế không cân bằng về protein và năng 

lượng,  đều ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất của lợn nái (Metges và cs., 

2014).  

Khi cho lợn mang thai từ ngày mang thai thứ 80 được ăn khẩu phần  

chứa 0,6% và 0,8% lysine Yang và cs. (2009) phát hiện ra rằng khối lượng cơ 

thể và độ dày mỡ lưng tăng ở nhóm lysine cao hơn và không có sự khác biệt 

về tổng số con được sinh ra. Tác giả cũng cho biết, nhóm có lysine cao làm 

tăng khối lượng toàn ổ.   

Gonçalves và cs. (2016) cho lợn nái mang thai ăn khẩu phần có mức 

lysine cao (20 g/ngày SID Lys) và năng lượng cao (6,4 Mcal/ngày NE) bắt 
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đầu từ 90 tuổi của thai kỳ. Kết quả cho thấy, sự kết hợp của năng lượng cao 

và lysine cao trong khẩu phần ăn có ảnh hưởng tích cực đến khối lượng lợn 

nái, nhưng không ảnh hưởng đến số lợn con sinh ra. Khẩu phần ăn với mật độ 

năng lượng cao (6,4 Mcal/ngày NE) đã làm giảm số lợn con sinh ra còn sống 

so với khẩu phần năng lượng thấp (4,5 Mcal/ngày NE). Khối lượng sơ sinh 

của lợn con tăng lên ở mức năng lượng cao nhưng mức lysine không ảnh 

hưởng đến khối lượng sơ sinh của lợn con.  

Ảnh hưởng của mức lysine đối với hiệu suất của lợn mang thai vẫn còn 

gây tranh cãi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng mức lysine trong giai đoạn 

mang thai không ảnh hưởng đến tăng khối lượng lượng cơ thể lợn nái (Cooper 

và cs., 2001), tác giả không quan sát thấy bất kỳ ảnh hưởng nào của việc cho 

ăn khẩu phần ăn chứa 0,55% lysine so sánh với khẩu phần chứa 0,44% lysine.  

Nhu cầu chất dinh dưỡng tăng lên vào cuối giai đoạn mang thai. Việc 

tăng thức ăn trong giai đoạn này sẽ làm giảm quá trình chuyển hóa protein và 

chất béo từ cơ thể lợn nái cho phát triển bào thai và tuyến vú. Lợn nái ăn khẩu 

phần có lượng lysine thấp sẽ có khối lượng và độ dày mỡ lưng thấp hơn ở thời 

kỳ mang thai và ở thời kỳ tiết sữa (Heo và cs., 2007). Zhang và cs. (2011) cho 

biết tăng lysine trong khẩu phần ăn từ 0,45% đến 0,65% hoặc 0,75% trong 

thời kỳ mang thai đã làm tăng khối lượng và độ dày mỡ lưng của lợn nái. Kết 

quả này tương tự với kết quả nghiên cứu của Kusina và cs. (1999), lợn nái 

mang thai tiêu thụ 16g lysine/ngày đã tăng khối lượng cơ thể cao hơn so với 

lợn nái được cho ăn 8g lysine/ngày.  

Zhang và cs. (2011) cho biết, lợn nái giai đoạn mang thai được cho ăn 

khẩu phần 0,65% - 0,75% lysine đã cho khối lượng toàn ổ đẻ cao hơn so với 

lợn nái ăn khẩu phần chứa 0,45% lysine. Phát hiện này phù hợp với phát hiện 

của Mahan (1998) khi tác giả đã đánh giá hai mức lysine (0,55% so với 

0,75%). Tương tự, Yang và cs. (2009) cung cấp hai mức lysine (0,6% so với 

0,8%) ở lợn nái mang thai và nhận thấy rằng lợn nái được cho ăn lượng lysine 

cao hơn đã cải thiện khối lượng lứa đẻ. Diogo và cs. (2013) cho biết khi tăng 
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mức lysine cung cấp cho lợn từ 28 g đến 35 g/ngày trong giai đoạn từ 85 đến 

110 ngày mang thai không ảnh hưởng đến số con sơ sinh hoặc số con cai sữa, 

do đó mức 28 g lysine/ngày là đủ để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của lợn nái 

mang thai. 

Sữa non của lợn nái được ăn khẩu phần chứa 0,65% hoặc 0,75% lysine 

có chất khô và tỷ lệ protein cao hơn so với lợn nái được cho ăn 0,46% lysine, 

nhưng mức lysine đã không làm thay đổi nồng độ chất béo và đường lactose 

trong sữa non (Zhang và cs., 2011). Khẩu phần ăn cho lợn nái rất quan trọng 

trong việc xác định sản xuất sữa non và tăng khối lượng lứa đẻ (Kusina và cs., 

1999). Head và Williams (1991) cho thấy rằng khẩu phần ăn có mật độ năng 

lượng cao và protein thấp trong quá trình mang thai ở lợn nái đã làm giảm sự 

phát triển của tuyến vú và khả năng tiết sữa. Khẩu phần ăn hạn chế khi mang 

thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tuyến vú, lượng sữa non (Farmer và 

Quesnel, 2009). King và cs. (1993) không thấy thay đổi nào trong các chất 

của thành phần của sữa non từ lợn nái được cho ăn khẩu phần ăn hạn chế 

protein (8% so với 18% protein) trong suốt thời gian mang thai. Tương tự, 

cho lợn ăn 2,5 kg khẩu phần ăn có chứa 23,6% hoặc 18,6% protein trong kỳ 

mang thai cũng không làm thay đổi protein hoặc tổng chất rắn trong sữa non 

(Almatubsi và cs., 1998). Tuy nhiên, khi tăng lượng lysine trong khẩu phần 

(0,8% thay vì 0,6%) vào cuối thời kỳ mang thai làm tăng tổng chất rắn và tỷ 

lệ protein của sữa non (Heo và cs., 2008; Yang và cs., 2008). King (2000) 

phát hiện ra rằng mức lysine trong khẩu phần ăn ảnh hưởng đáng kể đến sản 

lượng sữa của lợn nái đang nuôi con và lượng sữa thu được của lợn con. 

Zhang và cs. (2011) cho rằng mức lysine được khuyến nghị bởi NRC 

(1998) cho nái mang thai (0,52% - 0,58%) không phát triển tối đa thể trạng 

của lợn nái, khối lượng sơ sinh của lợn con hoặc chất lượng sữa non. Tác giả 

đã đề xuất, mức khẩu phần tối ưu của lysine cho lợn nái đẻ nhiều lứa là 0,65% 

lysine. Mặc dù có tăng khối lượng cơ thể lợn nái, khối lượng lợn con sơ sinh 
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hoặc chất lượng sữa non khi cho ăn 0,75% lysine, những sự khác biệt không 

đáng kể và cho ăn các mức như vậy sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế. 

Giảm số lượng lợn con sinh ra trong lứa sẽ thay đổi khối lượng sơ sinh 

đặc biệt quan trọng đối với lợn nái sinh sản. Khi lợn nái mang thai được cho 

ăn mức lysine tăng từ 18 lên 24 g đã nâng được khối lượng sơ sinh của đàn 

con (Yang và cs., 2009) hoặc tăng từ 19 g đến 28 g đã làm tăng được số con 

sơ sinh (tăng từ 10 lên 13 con/ổ) (Cerisuelo và cs., 2009). Diogo và cs. (2013) 

cho biết, việc bổ sung lysine trong thời gian mang thai cuối có xu hướng giảm 

thai chết lưu, giảm số lượng lợn con có khối lượng thấp và giảm hệ số biến 

động trong lứa đẻ.  

Theo Yang và cs. (2008), khi thay đổi khẩu phần ăn của nái mang thai 

vào ngày thứ 80 với mức lysine cao hoặc thấp (8,0 hoặc 6,0 g/kg) trong khi 

duy trì 3 mức năng lượng ăn vào (3274, 3320, 3394 kcal ME /kg), cho ăn 3 

kg/ngày, tổng số lợn con sinh ra không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ở cả ba mức 

năng lượng, khối lượng đàn con sơ sinh tăng từ 1,45 đến 2,4 kg khi cho lợn 

nái khẩu phần lysine cao hơn.  

1.4.2.3. Nghiên cứu nhu cầu năng lượng và lysine ở lợn nái nuôi con 

 Một trong những hạn chế lớn nhất của chăn nuôi lợn là tỷ lệ sống của 

lợn con (Tuchscherer và cs., 2000). Tỷ lệ chết trước khi cai sữa của lợn con 

thường cao, ở Mỹ ước tính là 13,7% vào năm 2015 (Pig CHAMP, 2016).  

Sự thay đổi số lợn con trong một lứa được cho là do cạnh tranh về 

không gian tử cung và nhau thai, do đó số lợn con được hình thành một phần 

trong quá trình mang thai, lợn nái rụng trứng khoảng 20 tế bào trứng sống 

được và tỷ lệ thụ tinh là 90% (Town và cs., 2005).  

Trong hai thập kỷ qua, sự cải thiện di truyền đã làm tăng năng suất của 

đàn lợn nái. Vì thế, ước tính nhu cầu dinh dưỡng cần được đánh giá lại để 

đảm bảo hiệu suất tối ưu. Trong thời kỳ nuôi con, chất dinh dưỡng cần hỗ trợ 

cả việc duy trì cơ thể lợn nái và sinh trưởng lợn con (Dourmad và cs., 2008). 

Cơ chế sản xuất sữa chiếm khoảng 75% tổng nhu cầu chất dinh dưỡng trong 
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thời kỳ tiết sữa (Noblet và Entienne, 1990), do đó khi số con sinh ra/nái tăng 

lên, việc đáp ứng yêu cầu của lợn nái trở nên khó khăn. Ăn không đủ chất 

dinh dưỡng trong thời kỳ tiết sữa, lợn nái tăng cường huy động protein trong 

cơ thể (Yang và cs., 2000). Cơ thể huy động quá nhiều protein có thể làm 

giảm số con ở lứa tiếp theo do giảm nang trứng phát triển (Clowes và cs., 

2003) hoặc giảm tỷ lệ sống của phôi thai (Vinsky và cs., 2006). Nhiều nghiên 

cứu đã chứng minh, mức protein thô (780 - 850 g/ngày) và axít amin (52,7 g 

lysine/ngày) trong khẩu phần cho lợn nái đang tiết sữa là phù hợp (Strathe và 

cs., 2017; Hojgaard và cs., 2019). 

Những năm gần đây, chiến lược cải thiện protein trong khẩu phần ăn và 

cung cấp axít amin cho lợn nái đang tiết sữa, và một chiến lược thay thế thức 

ăn cho lợn nái chuyển tiếp từ mang thai và tiết sữa đã được quan tâm 

(Pedersen và cs., 2016). Chiến lược này cũng đề xuất nên cho lợn nái ăn với 

hai thành phần ăn ở mỗi bữa ăn, một thành phần cung cấp nhu cầu duy trì của 

nái và một thành phần cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình 

tổng hợp sữa (lợn nái đang nuôi con) hoặc bắt buộc cho sự phát triển của bào 

thai (nái mang thai).  

Phần lớn số lợn cai sữa trên mỗi nái tăng lên là do số con đẻ ra/lứa 

tăng. Việc sử dụng gia tăng hệ gen đã đẩy nhanh tốc độ tiến bộ trong những 

năm gần đây. Từ năm 2006 đến 2019, xu hướng di truyền ở cấp độ hạt nhân 

cho tổng số lợn sinh ra đã tăng khoảng 0,334 con/năm, hoặc tăng 4,5 con/lứa 

trong thời gian 13 năm. Ban đầu, điều này dẫn đến giảm khối lượng lợn sơ 

sinh/con (khối lượng sơ sinh trung bình giảm khoảng 120 g từ năm 2006 đến 

năm 2013), đồng thời tăng tỷ lệ chết trước cai sữa. Sau khi thay đổi tiêu chí 

chọn lọc để bù đắp cho xu hướng này vào năm 2013, sự sụt giảm trên đã 

nhanh chóng đảo ngược. Trong vòng 6 năm, mức giảm khối lượng sơ sinh 

trung bình trước đó đã được phục hồi và trên thực tế, khối lượng sơ sinh trung 

bình năm 2019 lớn hơn 20 g so với báo cáo năm 2006 trong khi vẫn duy trì 

mức tăng ổn định về tổng số lợn sơ sinh trên mỗi lứa. Do khối lượng sơ sinh 
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nặng hơn, tỷ lệ chết trước cai sữa cũng giảm gần 6% so với năm 2013 

(Tokach và cs., 2019).  

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ cuối thời kỳ mang thai đến thời gian 

đầu nuôi con, sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu dinh dưỡng và sự phân 

chia chất dinh dưỡng xảy ra do sự gia tăng theo cấp số nhân đối với sự phát 

triển của  thai và tuyến vú, các thành phần tử cung và tổng hợp sữa non 

(Feyera và Theil, 2017). Mục tiêu của giai đoạn chuyển tiếp là đáp ứng các 

yêu cầu thay đổi đối với sự phát triển của thai và mô vú, chuẩn bị cho nhu cầu 

tiết sữa sắp tới và cung cấp chất dinh dưỡng trong quá trình sinh sản để lợn 

con sống tối đa khi mới sinh. Một hoạt động quan trọng khác trong giai đoạn 

chuyển tiếp là sản xuất sữa non, ước tính bắt đầu từ 2 đến 3 ngày trước khi bắt 

đầu sinh (Devillers và cs., 2004). 

Lượng sữa non ăn vào có liên quan nhiều đến việc tăng khả năng sống  

của lợn, với lượng khuyến cáo là 200 ml cho mỗi con trong 24 giờ đầu tiên 

(Ferrari và cs., 2014; Moreira và cs., 2017). Tuy nhiên, ngay cả với việc huy 

động chất béo dự trữ trước khi đẻ, lợn nái ăn ít thức ăn sẽ tạo ra ít sữa non 

hơn (Decaluwe và cs., 2014). Lợn nái được cho ăn khẩu phần nuôi con bắt 

đầu từ ngày thứ 104 của giai đoạn mang thai sản xuất nhiều sữa non hơn so 

với lợn nái được cho ăn khẩu phần mang thai (Garrison và cs., 2017). Ngược 

lại, không có sự khác biệt về lượng sữa non hoặc năng suất sữa non của lợn 

nái được quan sát thấy do loại chất béo bổ sung (Theil và cs., 2014) hoặc 

lysine và năng lượng tăng lên (Gourley và cs., 2019). 

Chất lượng sữa non đã tăng lên khi cho lợn nái ăn thức ăn bổ sung axít 

béo cao dầu (tall oil fatty acid - nguồn axít linoleic) bắt đầu vào ngày thứ 107 

của thai kỳ (Hasan và cs., 2018) hoặc lysine và năng lượng cao từ ngày 113 từ 

thời kỳ mang thai đến khi đẻ (Gourley và cs., 2019).  Do đó, tăng năng lượng 

hoặc lượng axít amin cho lợn nái trong vài ngày trước khi đẻ có thể có lợi cho 

chất lượng sữa non. 
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Sự phát triển của tuyến vú lợn nái tăng nhanh trong 10 ngày trước khi 

đẻ và sẽ tiếp tục tăng lên đến ngày thứ 10 khi cho con bú (Kim và cs., 1999). 

Số lượng lợn con quyết định lượng lysine và axít amin cần thiết và lợn nái sẽ 

huy động chất béo và protein cơ thể để hỗ trợ sự phát triển của lợn con nếu 

lượng thức ăn hoặc chất lượng khẩu phần ăn không đủ (Theil, 2015). 

Gần đây, người ta đã chứng minh rằng có thể tăng khối lượng sơ sinh ở 

lợn cái hậu bị bằng cách cung cấp 40 g SID Lys mỗi ngày bắt đầu từ ngày thứ 

107 đến ngày thứ 113 giai đoạn mang thai (Gourley và cs., 2019). Ngoài ra, 

nếu các nhu  cầu về sinh trưởng bào thai được đáp ứng, lợn nái tích lũy các 

chất dinh dưỡng ở mỡ lưng (Garrison và cs., 2017; Gourley và cs., 2019).  

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nồng độ năng lượng của khẩu 

phần nuôi con tăng lên từ 12,8 đến 13,4 MJ ME/kg sẽ cải thiện năng lượng ăn 

vào và giảm hao hụt khối lượng trong thời gian nuôi con và tăng lứa đẻ (Xue 

và cs., 2012). Tuy nhiên, khẩu phần ăn nuôi con với mật độ năng lượng cao từ 

13,8 đến 14,2 MJ ME/kg có tác động tiêu cực đến thu nhận thức ăn (Xue và 

cs., 2012) và do đó, đã không làm tăng thêm năng lượng ăn vào. Lượng 

protein cân bằng trong thời kỳ cho con bú sẽ cải thiện tốc độ sinh trưởng đàn 

con và giảm hao mòn khối lượng đối với lợn nái năng suất cao (Strathe cs., 

2017, Pedersen cs., 2019). Tăng protein tiêu hóa lên đến 13,5% sẽ tăng  lứa đẻ 

do tăng sản lượng protein sữa của lợn nái (Strathe và cs., 2017). Mức protein 

tiêu hóa cao hơn 14,3% giảm hao mòn khối lượng lợn nái (Strathe và cs., 

2017). Do đó khẩu phần ăn cho lợn nái nuôi con cần tỷ lệ protein tiêu hóa tối 

thiểu 13,5% đến 14,3%. Các nghiên cứu đều cho rằng tác dụng của việc tăng 

lượng lysine trong khẩu phần đã giảm hao mòn khối lượng và huy động 

protein trong cơ thể. (Xue và cs., 2012; Shi và cs., 2015; Gourley và cs., 

2017). Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng nhu cầu lysine khoảng 0,72 - 0,79 

SID Lys/MJ ME sẽ giảm thiểu hao mòn khối lượng lợn nái trong giai đoạn 

nuôi con.  
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Sản lượng sữa và thành phần sữa được cho là những yếu tố quan trọng 

nhất có khả năng kích thích và hỗ trợ cải thiện lứa đẻ (Strathe và cs., 2017). 

Tuy nhiên ảnh hưởng của lượng lysine trong khẩu phần ăn lên sản xuất và 

thành phần sữa vẫn chưa được nghiên cứu sâu. Trong một nghiên cứu với lợn 

nái nuôi con, tỷ lệ protein trong sữa tăng lên với mức lysine trong khẩu phần 

ăn 0,81 g SID Lys/MJ ME (trong khoảng 0,55 - 0,81 g SID Lys/MJ ME) (Shi 

và cs., 2015).  

Việc cung cấp đầy đủ axít amin trong khẩu phần, đáp ứng nhu cầu cải 

thiện protein sữa (Strathe và cs., 2017) và giảm huy động protein trong cơ thể 

ở lợn nái (Gourley và cs., 2017). Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng 

việc huy động năng lượng và protein không hoàn toàn độc lập, một khẩu phần 

đủ cả năng lượng và cân bằng axít amin thiết yếu là rất quan trọng đối với 

việc cải thiện năng suất lợn con, giảm thiểu hao mòn ở lợn mẹ. Do đó, sự 

tương tác giữa nhu cầu axít amin và năng lượng phức tạp hơn và tùy thuộc 

vào các yếu tố liên quan đến chất lượng sữa hay tốc độ sinh trưởng của ổ đẻ. 

Shi và cs. (2015), ước tính với khẩu phần 3325 kcal/kg ME cho lợn nái sinh 

sản ngay từ lứa đầu, tỷ lệ lysine tiêu hóa hồi tràng cần đạt tối thiểu 0,85% để 

tối ưu hóa khả năng nuôi con cũng như đảm bảo thời gian lên giống trở lại sau 

cai sữa không bị kéo dài. Xue và cs. (2012) cũng cho thấy ở mức lysine tiêu 

hóa hồi tràng 0,86% trong khẩu phần, mật độ năng lượng trao đổi cần đạt 

3250 kcal/kg để tối ưu hóa khả năng sinh trưởng ở lợn con theo mẹ. Camilla 

và cs. (2019) cho biết, ở mật độ 3356 kcal/kg ME trong khẩu phần, mức 

lysine tiêu hóa hồi tràng 0,81% đã tối ưu hóa khả năng sinh trưởng của lợn 

con, trong khi mức 0,91% giúp làm giảm thiểu mức độ hao mòn khối lượng 

lợn mẹ trong quá trình nuôi con. Tóm lại việc cung cấp khẩu phần đầy đủ và 

cân đối giữa năng lượng trao đổi và các axít amin thiết yếu (đặc biệt tỷ lệ 

lysine tiêu hóa/ME) sẽ đáp ứng nhu cầu lợn nái nuôi con, góp phần duy trì sự 

tiết sữa, giảm sự huy động nguồn protein và chất béo của cơ thể. Từ đó cải 
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thiện khả năng sinh trưởng của lợn con, giảm hao mòn của lợn mẹ và bước 

đầu cải thiện khả năng sinh sản của lợn nái ở lứa tiếp theo. 

1.4.2.4. Một số biện pháp nâng cao lượng thức ăn thu nhận của lợn nái 

giai đoạn nuôi con 

Một trong những mục tiêu quan trọng chăn nuôi lợn nái giai đoạn nuôi 

con là tăng lượng các chất dinh dưỡng thu nhận nhằm làm tăng khối lượng 

đàn con lúc cai sữa và giảm hao mòn lợn mẹ. Theo Eissen và cs. (2000) và 

Sulabo và cs. (2010), lượng thức ăn thu nhận cao đã làm giảm hao mòn khối 

lượng cơ thể và độ dày mỡ lưng của lợn nái nuôi con. Do sản xuất sữa được 

ưu tiên trong giai đoạn nuôi con, nên lợn nái sẽ huy động mô cơ thể trong nỗ 

lực duy trì sản xuất sữa (NRC, 1987), dẫn đến giảm khối lượng cơ thể. Hao 

mòn khối lượng quá mức trong giai đoạn nuôi con do không đủ lượng thức ăn 

thu nhận sẽ có tác động tiêu cực đến năng suất sinh sản sau này, thông qua 

tăng khoảng thời gian động dục lại, tăng tỷ lệ mắc bệnh vô sinh, giảm tỷ lệ 

thụ thai và tỷ lệ chết phôi cao hơn (Eissen và cs., 1999). Theo VietDVM 

(2014), nếu tỷ lệ hao mòn khối lượng so với khối lượng lợn mẹ lúc đẻ dưới 

8% thì ngày động dục trở lại 8,9 ngày ở lứa 1 và dao động 5,6 - 6,5 ngày ở lứa 

2 - 4. Clowes và cs. (2003) ước tính rằng hao hụt lớn hơn 9 - 12% khối lượng, 

protein dự phòng sẽ tăng ảnh hưởng bất lợi đến chức năng buồng trứng và 

năng suất tiết sữa. Do vậy, lợn nái có lượng thức ăn thu nhận ở giai đoạn nuôi 

con thấp hơn mức cần thiết thì năng suất sinh sản sẽ kém hơn. 

Whitney (2010) cho rằng, thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn nuôi con có 

thể được giảm thiểu bằng cách tăng lượng thức ăn thu nhận và tăng hàm 

lượng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Lượng thức ăn thu nhận cao hơn trong 

giai đoạn nuôi con sẽ làm tăng nồng độ insulin máu và hormone luteinizing 

(LH), dẫn đến một số lượng lớn hơn các nang trứng được sản xuất trong 

buồng trứng. Điều này có thể tăng số lượng lợn con sơ sinh theo ổ ở lần đẻ kế 

tiếp. Tối đa hóa lượng thức ăn trong giai đoạn nuôi con rất quan trọng nhằm 



45 

cải thiện tổng thể năng suất sinh sản, bao gồm cả kéo dài vòng đời của lợn 

nái. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng, tăng lượng thức ăn 

thu nhận của lợn nái nuôi con sẽ làm tăng khối lượng cai sữa của lợn con 

(Hawe và cs., 2020; Sulabo và cs., 2014). Điều này có thể đạt được thông qua 

tăng mật độ các chất dinh dưỡng trong khẩu phần (Yang và cs., 2000) hoặc tối 

đa hóa lượng thức ăn ăn vào trong giai đoạn tiết sữa (Koketsu và cs., 1996; 

Eissen và cs., 2003). 

Tăng số lần cho ăn: 

Oliveras (2019) cho biết, một bữa ăn lý tưởng cho lợn nái nuôi con giao 

động từ 2,0 - 2,5 kg. Vì vậy, để nâng cao lượng thu nhận của lợn lợn nái nuôi 

con, cần cho lợn nái ăn nhiều bữa/ngày. Whitney (2010) cho biết, tăng số lần 

cho ăn trong ngày đã làm tăng lượng thức ăn thu nhận, từ đó làm tăng sản 

lượng sữa và hệ quả là làm tăng số con cai sữa, khối lượng cai sữa/con và 

khối lượng cai sữa/ổ, đồng thời làm giảm thời gian phối giống trở lại sau cai 

sữa. Tác giả khuyến cáo rằng, lợn nái nuôi con nên cho ăn ít nhất 2 lần/ngày 

nhưng tốt hơn là từ 3 đến 4 lần/ngày.  

Choi và cs. (2019) thử nghiệm số lần cho ăn khác nhau (3 lần và 4 lần) 

trên lợn nái F1(LY) giai đoạn nuôi con. Kết quả cho thấy, lợn nái được ăn 4 

lần/ngày đã nâng cao được lượng thức ăn thu nhận (5,47 so với 5,14 kg/ngày), 

khối lượng toàn ổ lúc cai sữa (74,34 so với 70,50 kg). Tác giả cũng kết luận 

rằng bữa ăn buổi tối rất quan trọng đối với lợn nái giai đoạn này.  

Sử dụng thức ăn viên: 

Baudon và Hancock (2003) cho biết, mặc dù không có sự khai khác có 

ý nghĩa thống kê về lượng thực ăn thu nhận, khối lượng lợn con cai sữa và 

hao mòn lợn nái khi được ăn thức ăn viên và thức ăn bột. Tuy nhiên tác giả 

cho biết, thức ăn viên đã làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn do tỷ lệ tiêu hóa 

vật chất khô, protein và năng lượng, đồng thời làm giảm bài tiết nitơ, từ đó ít 

làm giảm độ dày mỡ lưng của lợn nái và giảm thời gian phối giống trở lại sau 
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cai sữa. Hơn nữa, thức ăn viên có thể làm tăng tính ngon miệng, tăng mật độ 

chất dinh dưỡng/kg thức ăn, giảm thức ăn rơi vãi và tăng tỷ lệ tiêu hóa 

(Mavromichalis, 2007).  

1.4.3. Tình hình nghiên cứu trong nước 

1.4.3.1. Tiêu chuẩn dinh dưỡng của Việt Nam đối với lợn nái ngoại 

Tiêu chuẩn Việt Nam về thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mới chỉ đề cập 

đến axít amin tổng số, vì vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và tăng 

năng suất chăn nuôi thì axít amin hồi tràng biểu kiến hoặc axít amin hồi tràng 

chuẩn cần được bổ sung. Mặc khác, tiêu chuẩn này chưa cập nhật đầy đủ 

được các giống lợn nái ngoại có tiềm năng di truyền cao đã được nhập khẩu 

vào Việt Nam trong những năm gần đây. 

Bảng 1.2. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1547:2007 về thức ăn chăn nuôi - 

thức ăn hỗn hợp cho lợn 

Tên chỉ tiêu 

Mức 

Lợn sinh sản 

Lợn con tập 

ăn và sau cai 

sữa  

Lợn nái 

mang thai 

Lợn nái 

nuôi con  

Đực giống 

làm việc  

1. Độ ẩm, tính theo % khối lượng, 

không lớn hơn 
14,0 

2. Năng lượng trao đổi, tính theo 

kcal/kg, không nhỏ hơn 
3200 2800 3000 2950 

3. Tỷ lệ protein thô, tính theo % khối 

lượng, không nhỏ hơn 
18,0 13,0 15,0 15,0 

4. Tỷ lệ lysine tổng số, tính theo % 

khối lượng, không nhỏ hơn 
1,10 0,50 0,80 0,80 

5. Tỷ lệ methionine, tính theo % khối 

lượng, không nhỏ hơn 
0,30 0,13 0,20 0,20 

6. Tỷ lệ methionine + cystein, tính 

theo % khối lượng, không nhỏ hơn 
0,60 0,35 0,40 0,40 

7. Tỷ lệ canxi, tính theo % khối 

lượng 
0,80 - 1,10 

0,75 - 

1,05 

0,75 - 

1,05 
0,75 - 1,00 

8. Tỷ lệ phốt pho tổng số, tính theo 

% khối lượng, không nhỏ hơn 
0,65 0,60 0,60 0,60 

9. Tỷ lệ natri clorua, tính theo % khối 

lượng, không lớn hơn 
0,50 1,00 1,00 0,50 

10. Tỷ lệ tro không tan trong axít 

clohydric, tính theo % khối lượng, 

không lớn hơn 

2,0 
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1.4.3.2. Nghiên cứu nhu cầu năng lượng và lysine ở lợn cái hậu bị 

 Trần Thị Bích Ngọc (2014) đã nghiên cứu xác định nhu cầu năng 

lượng, axít amin và chế độ nuôi dưỡng của lợn cái hậu bị giống ngoại để nâng 

cao khả năng sinh sản ở Đồng bằng sông Hồng và miền Trung. Kết quả cho 

thấy quy trình nuôi dưỡng lợn cái hậu bị thích hợp nhất ở cả hai giống 

Landrace và Yorkshire là như sau: Với khẩu phần ăn có mức năng lượng trao 

đổi, protein thô và axít amin tiêu hóa (lysine, methionine + cystine và 

threonine) tương tự như NRC (1998), lợn cái hậu bị giai đoạn dưới 90kg nên 

cho ăn tự do, giai đoạn từ 90 kg đến 10 ngày trước phối giống nên cho ăn hạn 

chế 90% so với khả năng ăn được của lợn khi được ăn tự do và giai đoạn 10 

ngày trước phối giống nên cho ăn tự do. Mức ăn hàng ngày của lợn cái hậu bị 

giống Landrace và Yorkshire tại vùng đồng bằng sông Hồng và miền Trung 

tương ứng là 2,64 và 2,54 kg thức ăn/con/ngày ở giai đoạn 50 kg đến động 

dục lần đầu; 2,93 và 2,66 kg thức ăn/con/ngày ở giai đoạn động dục lần đầu 

đến 10 ngày trước phối giống lần đầu. 

Đoàn Vĩnh (2014) đã nghiên cứu xác định nhu cầu năng lượng, axít 

amin và chế độ nuôi dưỡng của lợn cái hậu bị giống Landrace, Yorkshire, 

Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace để nâng cao khả năng sinh sản 

ở miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả đạt được như 

sau: Nhu cầu năng lượng trao đổi lợn cái hậu bị giống Landrace, Yorkshire 

trong giai đoạn từ 20 kg đến 50 kg; từ 51 kg đến 90 kg và từ 91 kg đến khi 

phối giống lứa 1 là 3265 kcal/kg. Protein thô; lysine; methionine + cystine và 

threonine tiêu hóa, tương ứng trong giai đoạn từ 20 kg đến 50 kg là 17%; 

0,75%; 0,44%; 0,46%; từ 51 kg đến 90 kg là 16%; 0,7%; 0,42%; 0,44% và từ 

91 kg đến khi phối giống lần 1 là 14%; 0,55%; 0,33; 0,37 trong điều kiện cho 

ăn tự do. Nhu cầu năng lượng, protein và axít amin tiêu hóa (lysine, 

methionine + cystine, threonine) ở lợn cái hậu bị thuộc hai giống lai Landrace 

x Yorkshire và Yorkshire x Landrace là như nhau và có mức dinh dưỡng khẩu 
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phần ở mức 105% NRC (1998). Nhu cầu năng lượng trao đổi, cho lợn cái hậu 

bị giống lai Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace trong giai đoạn từ 

20 kg đến 50 kg; từ 51 kg đến 90 kg và từ 91 kg đến khi phối giống lứa thứ 

nhất là 3425 kcal/kg. Protein thô; lysine; methionine + cystine và threonine 

tiêu hóa, tương ứng trong giai đoạn từ 20 kg đến 50 kg là 18%; 0,78%; 

0,46%; 0,49%; từ 51 kg đến 90 kg là 17%; 0,74%; 44%; 0,48% và từ 91 kg 

đến khi phối giống lứa thứ nhất là 15%; 0,57%; 0,39%; 0,46% trong điều kiện 

cho ăn tự do. 

1.4.3.3. Nghiên cứu nhu cầu năng lượng và lysine ở lợn nái mang thai 

 Khi nghiên cứu trên đàn nái F1(LY), Nguyễn Nghi (1994, 1995) cho 

rằng lợn nái phía Nam có khối lượng phối 140 kg thì mức thu nhận 5500 và 

6550 kcal ME; 247 và 299 g protein/ngày là phù hợp tương ứng cho giai đoạn 

mang thai 1 và 2 (khẩu phần chứa 13% protein và 2900 kcal ME/kg thức ăn) 

và lợn nái phía Bắc có khối lượng phối 160 - 180 kg cần 5700 - 6000 kcal 

ME, 247-260 g protein/ngày và 6900 - 7500 kcal ME cùng với 299 - 325 g 

protein/ngày ở các giai đoạn tương ứng (khẩu phần chứa 3000 kcal ME/kg 

thức ăn và 13% protein). Theo Nguyễn Thiện và cs. (1996), lợn nái mang thai 

3/4 máu ngoại ăn 1,7 - 2,3 kg thức ăn/ngày ở giai đoạn 1 (tương đương 4760 - 

6440 kcal ME, 243 - 328 g protein) trong 5 lứa đẻ đầu mà không ảnh hưởng 

đến số lượng lợn con trong ổ. Tăng khẩu phần từ 0,3 - 0,4 kg thức ăn cho nái 

giai đoạn 2 sẽ làm tăng khối lượng sơ sinh của lợn con gần 50 g/con. Nguyễn 

Như Pho (2001) cho rằng nái mang thai cần được cung cấp 6000 kcal 

ME/nái/ngày trong giai đoạn mang thai kỳ 1 và từ 7500 - 9000 kcal 

ME/con/ngày, tùy thể trạng lợn, ở giai đoạn mang thai kỳ 2. Nghiên cứu của 

Lã Văn Kính (2002) cho thấy nhu cầu dinh dưỡng thích hợp cho lợn nái có 

thể trạng trung bình là 6200 kcal ME, 260 g protein, 13 g lysine/ngày cho giai 

đoạn 1 và 9300 kcal ME, 390 g protein, 19,5 g lysine cho giai đoạn 2. Lợn nái 

có thể trạng mập là 5580 kcal ME, 234 g protein, 11,7 g lysine/ngày cho giai 
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đoạn 1 và 8370 kcal ME, 351 g protein, 17,6 g lysine cho giai đoạn 2. Nhu 

cầu của lợn nái có thể trạng gầy là 6820 kcal ME, 286g protein, 14,3 g lysine 

cho giai đoạn 1 và 10230 kcal ME, 429 g protein, 21,5 g lysine cho giai đoạn 

2. Tương tự, đối với lợn nái giai đoạn nuôi con, những nghiên cứu chủ yếu 

tập trung trên lợn lai ngoại. Nguyễn Nghi (1994) cho rằng khẩu phần thích 

hợp cho lợn nái lai Landrace x Móng Cái là 3049 kcal ME/kg thức ăn, 

16,12% protein và 0,75% lysine. Phạm Nhật Lệ (1994) cho rằng 3131 kcal 

ME/kg thức ăn và 16,14% protein là phù hợp cho lợn nái ngoại. 

1.4.3.4. Nghiên cứu nhu cầu năng lượng và lysine ở lợn nái nuôi con 

 Theo Lã Văn Kính (2002), mức 18% protein; 0,95% lysine; 0,53% 

methionine + cystine; 0,61% threonine; 0,15% trytophan là hiệu quả cao nhất 

cho lợn nái ngoại nuôi con. 

Phạm Ngọc Thảo và cs. (2020) đã xác định mật độ năng lượng trao đổi 

và hàm hượng axít amin thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn thích hợp 

trong khẩu phần lợn nái nuôi con dòng bố mẹ giống Landrace x Yorkshire và 

Yorkshire x Landrace ở lứa đẻ thứ 3. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức năng 

lượng trao đổi 3300 kcal/kg và 0,85% lysine dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu 

chuẩn là phù hợp nhất trong khẩu phần lợn nái cấp giống bố mẹ, giảm hao 

mòn thể trạng (giảm 23,3 kg/nái) và rút ngắn khoảng thời gian từ cai sữa đến 

động dục lại ở lứa sau (4,5 ngày/nái). 

Các công trình nghiên cứu nói trên chủ yếu triển khai trên các đối 

tượng lợn giống thuần Yorkshie, Landrace và con lai (hoặc lợn thịt) hoặc 

nghiên cứu đơn lẻ ở các giai đoạn. Mặt khác các giống lợn này đã thích nghi 

trong điều kiện chăn nuôi Việt Nam và cho năng suất sinh sản dưới 22 lợn 

con cai sữa/nái/năm, các khuyến cáo được rút ra từ các công trình nghiên cứu 

trên có thể sẽ không phù hợp cho đàn lợn nái thuần (như lợn Yorkshire, 

Landrace nhập từ Đan Mạch, Canada, Pháp và Mỹ) và nái lai do có sự khác 

biệt tiềm năng di truyền của đàn giống mới nhập đòi hỏi phải có nhu cầu dinh 

dưỡng mới. 
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1.4.3.5. Thực trạng năng suất sinh sản và sử dụng thức ăn chăn nuôi lợn 

nái ngoại ở Việt Nam 

 Theo Trần Thị Bích Ngọc (2019) các trại chăn nuôi được điều tra ở 

miền Nam có tỷ lệ lợn cái hậu bị là 29,5% (trung bình là 58,35 con/trang trại) 

và tỷ lệ này phù hợp với nhu cầu thay thế nái loại thải trong đàn. Tuy nhiên, 

các trại chăn nuôi được điều tra ở miền Bắc và miền Trung có tỷ lệ lợn cái 

hậu bị tương đối thấp, tương ứng 21% và 19%, và với tỷ lệ thấp như vậy sẽ 

làm ảnh hưởng đến năng suất sinh sản do nái kém chất lượng gây ra. Giống 

lợn nái và cái hậu bị được nuôi chủ yếu ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam là 

con lai giữa Landrace và Yorkshire (từ 91,24% đến 98,98% đối với nái đang 

sinh sản và từ 93,52 đến 100% đối với cái hậu bị).  

 Năng suất sinh sản của lợn nái lai Landrace và Yorkshire: Tuổi động 

dục lần đầu của lợn nái lai giữa Landrace và Yorkshire ở các trang trại miền 

Bắc (6,7 tháng tuổi) cao hơn so với các trang trại ở miền Trung và Nam 

(khoảng 6 tháng tuổi), mặc dù khối lượng lợn lúc động dục lần đầu ở ba vùng 

là tương đương nhau. Đực dùng để phối giống cho lợn nái ở các trang trại chủ 

yếu là Duroc và PiDu, chiếm 86,63%. Số con sơ sinh sống và số con còn sống 

sau cai sữa trung bình trên ổ ở miền Bắc là cao nhất (11,32 và 10,64 con/ổ), 

tiếp đến miền Trung (11,08 và 10,20 con/ổ) và thấp nhất miền Nam (10,45 và 

9,64 con/ổ). Tuổi cai sữa trung bình cho lợn con ở các trang trại điều tra là 

24,5 ngày trong đó thời gian cai sữa ở miền Bắc là ngắn nhất 23,5 ngày tiếp 

đến là miền Trung 24,2 ngày và kéo dài nhất là miền Nam 25,9 ngày. Khoảng 

cách lứa đẻ trung bình của các trang trại điều tra là 145,8 ngày, trong đó miền 

Nam và Miền Trung khoảng cách lứa đẻ của lợn lai giữa Landrace và 

Yorkshire gần tương tự nhau (khoảng là 146 - 148 ngày), miền Bắc khoảng 

142 ngày. Tỷ lệ loại thải lợn nái trung bình/năm là 20,1%. Trong đó tỷ lệ loại 

thải ở miền Bắc là cao nhất 22,4% tiếp đến là miền Nam là 19,2% và thấp 

nhất là miền Trung 18,7%. Số lứa đẻ bình quân trên năm trung bình là gần 2,3 
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lứa/năm của các trang trại ở cả 3 miền là đều tương tự nhau. Tuy vậy, số lứa 

đẻ trung bình mỗi đời nái ở miền Bắc là 9 lứa, cao hơn so với các trang trại ở 

và miền Trung và miền Nam đều là 8,4 lứa. Số con cai sữa/nái/năm cao nhất 

là ở miền Bắc 23,92 con tiếp đến là miền Trung 22,96 con và thấp nhất là 

miền Nam 21,61 con. Như vậy, có thể thấy các trang trại ở miền Bắc khai 

thác lợn nái lai tốt hơn so với 2 miền còn lại (Trần Thị Bích Ngọc, 2019).  

 Lượng thức ăn ăn vào hàng ngày của lợn cái hậu bị ở cả 3 miền Bắc, 

Trung và Nam đạt trung bình từ 2,30 đến 2,43 kg/con/ngày và 100% trang trại 

điều tra sử dụng thức ăn cho lợn thịt để nuôi lợn cái hậu bị ở giai đoạn nhỏ 

hơn 60 kg, sang giai đoạn trên 60kg đến phối giống có khá nhiều trang trại sử 

dụng thức ăn riêng cho lợn cái hậu bị. Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn cái hậu 

bị ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam có tỷ lệ protein thô và lysine tổng số ở giai 

đoạn 30 - 60 kg và 60 kg đến phối giống tương ứng là 16,81; 15,14% và 0,92; 

0,78% (Trần Thị Bích Ngọc, 2019). Tỷ lệ protein trong thức ăn hỗn hợp ở các 

trang trại điều tra cao hơn (trên 10%) so với khuyến cáo của NRC (2012) và 

Danish Pig Production (2008), tuy nhiên tỷ lệ Lys TH/ME lại thấp hơn (trên 

dưới 10%) (Trần Thị Bích Ngọc, 2019). 

 Các trang trại điều tra thường chăm sóc lợn nái mang thai từ 2 đến 4 

giai đoạn nuôi. Các trang trại ở miền Bắc có thể chia 3 hoặc 4 giai đoạn chăm 

sóc khác nhau, còn ở miền Trung và miền Nam phần lớn (75 - 80%) chia làm 

3 giai đoạn, cách thức nuôi dưỡng lợn nái mang thai là khác nhau giữa các 

vùng miền. Lượng thức ăn ăn vào trung bình cho cả giai đoạn mang thai cao 

nhất ở nhóm chăn nuôi theo 4 giai đoạn (2,38 kg/con/ngày), tiếp đến theo 3 

giai đoạn (2,29 kg/con/ngày) và thấp nhất ở nhóm trang trại nuôi theo 2 giai 

đoạn (2,09 kg/con/ngày). Thức ăn hỗn hợp lợn mang thai ở các trang trại điều 

tra có tỷ lệ protein thô và tỷ lệ Lys TH/ME tương ứng là 13,81%, 1,95g/Mcal, 

kết quả này cao hơn so với khuyến cáo NRC (1998 và 2012), Danish Pig 

Production (2008) và Danbred (2010) (Trần Thị Bích Ngọc, 2019). 
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 Đối với chăm sóc và nuôi dưỡng lợn nái nuôi con, kết quả điều tra của 

Trần Thị Bích Ngọc (2019) cho biết, các trang trại ở ba vùng (Bắc, Trung và 

Nam) đều cho lợn nái nuôi con ăn cả ban ngày và ban đêm, gần 3 bữa/ngày. 

Tất cả các trang trại điều tra đều cho lợn nái đẻ ăn tự do và lượng thức ăn ăn 

vào trung bình là 4,56 kg/con/ngày. Tỷ lệ protein thô và tỷ lệ lysine tiêu 

hóa/năng lượng trao đổi cho lợn nái đẻ, tương ứng là 16,39% và 2,32 g/Mcal, 

kết quả này nằm trong khoảng khuyến cáo của NRC (1998 và 2012), và cao 

hơn so với khuyến cáo của Danish Pig Production (2008) và Danbred (2010). 

 Từ kết quả trên có thể thấy tỷ lệ protein thô và tỷ lệ lysine tiêu hóa/ME 

của lợn nái ngoại giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con đối với các trang 

trại chăn nuôi lợn nái ngoại tại Việt Nam hoặc cao hơn hoặc thấp hơn so với 

các khuyến cáo của NRC (1998 và 2012), Danish Pig Production (2008) và 

Danbred (2010), chính vì vậy gây ra hoặc lãng phí thức ăn hoặc không đáp 

ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho vật nuôi, dẫn đến năng suất sinh sản thấp hơn 

nhiều so với tiềm năng di truyền của chúng (số lợn con cai sữa/nái/năm trung 

bình đạt 22,63 con). Lượng thức ăn ăn vào của lợn nái nuôi con là 4,56 

kg/con/ngày, thấp hơn so với khuyến cáo của NRC (1998 và 2012), điều này 

sẽ làm cho khối lượng lợn con cai sữa thấp và hao mòn khối lượng của lợn mẹ 

tăng, dẫn đến kéo dài thời gian động dục trở lại. 

Bảng 1.3. Tỷ lệ Lys TH/ME tại các trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại ở 

Việt Nam 

Chỉ tiêu 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal) 

Miền 

Bắc 

Miền 

Trung 

Miền 

Nam 
Chung 

Lợn cái hậu bị giai đoạn 30-60kg 2,3 2,46 2,33 2,34 

Lợn cái hậu bị giai đoạn 60kg đến phối 

giống 

2,0 2,21 2,18 2,03 

Lợn nái mang thai 1,79 1,92 1,92 1,95 

Lợn nái nuôi con 2,14 2,34 2,32 2,32 

Ghi chú: Lysine TH: lysine tiêu hóa hồi tràng biểu kiến  

Trần Thị Bích Ngọc (2019) 
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Tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn cho lợn nái ngoại ở các giai đoạn 

nuôi khác nhau tại các trang trại chăn nuôi ở Việt Nam đã được tóm tắt trong 

bảng 1.3. Đây là cơ sở để bố trí các mức tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ở 

các thí nghiệm trong đề tài luận án này. 

1.5. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

1.5.1. Câu hỏi nghiên cứu 

  - Tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn nái F1(LY) 

giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con? 

 - Phương thức cho ăn đối với lợn nái nuôi con như thế nào để đạt được 

mức ăn tối ưu, nhằm tăng tỷ lệ sống và khối lượng lợn con lúc cai sữa?  

1.5.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Khẩu phần ăn cho lợn cái hậu bị, lợn nái mang thai và nuôi con có tỷ 

lệ Lys TH/ME cao hơn so với tiêu chuẩn NRC (2012).  

- Lợn nái nuôi con được ăn thức ăn viên và được ăn theo nhiều bữa sẽ 

làm tăng tỷ lệ sống và khối lượng lợn con lúc cai sữa. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Lợn nái F1(LY) ở các giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con:  

+ Giai đoạn nghiên cứu: Lợn cái hậu bị 144 con; Lợn nái mang thai ở lứa 

thứ 2 - 4 là 60 con; Lợn nái nuôi con ở lứa thứ 2 - 4 là 140 con;  

+ Giai đoạn áp dụng kết quả nghiên cứu: Lợn nái từ hậu bị đến nuôi con 

là 96 con. 

2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành từ năm 2016 đến năm 2020. 

Địa điểm nghiên cứu: Trại lợn Ba Vì - Hà Nội của Công ty Cổ phần 

thức ăn chăn nuôi Thái Dương (chuồng kín) và trại lợn Phổ Yên - Thái 

Nguyên của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh thương mại Hà Thái 

(chuồng hở).  

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn nái 

lai F1(LY)  

- Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp cho lợn cái hậu bị trong điều 

kiện chuồng kín và chuồng hở. 

- Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp cho lợn nái mang thai trong điều 

kiện chuồng kín và chuồng hở. 

- Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp cho lợn nái nuôi con trong điều 

kiện chuồng kín và chuồng hở. 

Lysine TH là lysine tiêu hóa hồi tràng biểu kiến. Tỷ lệ lysine tiêu hóa 

hồi tràng biểu kiến/ME được thiết kế dựa trên kết quả điều tra của Trần Thị 

Bích Ngọc (2019), NRC (2012) và US Pork Center of Excellence (2010). 

2.3.2. Đánh giá ảnh hưởng phương thức cho lợn nái nuôi con ăn đến 

năng suất sinh sản 

2.3.3. Thử nghiệm tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn nái và 

kết hợp áp dụng phương thức cho lợn nái nuôi con ăn thích hợp 
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Ghi chú: TN, thí nghiệm; NT, nghiệm thức; GS, gia súc; ĐC, đối chứng; TA, Thức ăn 

Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm đề tài

Nội dung 1: Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của 

lợn nái F1(L.Y) 

Chuồng kín 
TN1.1 (72 con: 6 GS/ô x 4 ô/NT TN 

x 3 mức LysTH/ME) 

Nội dung 3: Thử nghiệm tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần ăn của lợn 

nái và kết hợp áp dụng phương thức cho lợn nái nuôi con ăn thích hợp  

Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng của phương thức cho lợn nái nuôi con 

ăn đến năng suất sinh sản 

CÁI HẬU BỊ 

Chuồng hở 
TN1.2 (72 con: 6 con/ô x 4 ô/NT TN 

x 3 mức LysTH/ME) 

 

Chuồng kín 
TN1.3 (30 con: 1 con/ô x 10 ô/NT 

TN x 3 mức LysTH/ME) 

NÁI MANG THAI 

Chuồng hở 
TN1.4 (30 GS: 1 con/ô x 10 ô/NT TN 

x 3 mức LysTH/ME) 

 

Chuồng kín 
TN1.5 (30 GS: 1 con/ô x 10 ô/NT 

TN x 3 mức LysTH/ME) 

NÁI NUÔI CON 

Chuồng hở 
TN1.6 (30 GS: 1 con/ô x 10 ô/NT 

TN x 3 mức LysTH/ME) 

 

NÁI NUÔI CON 

Chuồng kín 
TN2.1 (40 con: 1 con/ô x 10 ô/NT TN 

x 2 loại TĂ (bột, viên) x 2 phương 

thức cho ăn (2 và 4 lần/ngày) 

Chuồng hở 
TN2.2 (40 con: 1 con/ô x 10 ô/NT 

TN x 2 loại TĂ (bột, viên) x 2 

phương thức cho ăn (2 và 4 lần/ngày) 

 

Chuồng kín (TN3.1) 
ĐC (24 con) TN (24 con) 

Hậu bị 

↓ 

Nái mang thai 

↓ 

Nái nuôi con 

(ăn 2 bữa) 

Hậu bị 

↓ 

Nái mang thai 

↓ 

Nái nuôi con 

(ăn 4 bữa) 

 

Chuồng hở (TN3.2) 
ĐC (24 con) TN (24 con) 

Hậu bị 

↓ 

Nái mang thai 

↓ 

Nái nuôi con 

(ăn 2 bữa) 

Hậu bị 

↓ 

Nái mang thai 

↓ 

Nái nuôi con 

(ăn 4 bữa) 
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2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn nái 

lai F1(LY) 

2.4.1.1. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn cái 

hậu bị F1(LY)  

Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 10 năm 

2016 đến tháng 10 năm 2017. 

Đối tượng nghiên cứu: Lợn cái hậu bị F1(LY) từ 30 kg đến hết lứa 1. 

Lợn trước khi đưa vào thí nghiệm được kiểm tra cá thể có lý lịch rõ ràng, có 

bố mẹ đạt tiêu chuẩn giống, khỏe mạnh, không có bệnh tật; lợn có khối lượng 

trung bình trở lên so với bình quân toàn đàn và khối lượng không chênh lệch 

quá 10%. 

Phương pháp nghiên cứu: Ở mỗi thí nghiệm có tổng số 72 lợn cái hậu 

bị (khối lượng khoảng 30 kg với độ tuổi từ 75 - 80 ngày tuổi) được bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên trên 12 ô chuồng (trong cùng một dãy chuồng nuôi) với 3 

nghiệm thức tương ứng với 3 tỷ lệ Lys TH/ME khác nhau. Mỗi nghiệm thức 

gồm 24 con chia thành 4 ô, 6 con/ô và mỗi ô là một lần lặp lại (Bảng 2.1).  

Bảng 2.1. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm cho lợn cái hậu bị 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

Thấp Trung bình Cao 

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 24 24 24 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 6 6 6 

Số lần lặp lại (n) 4 4 4 

Thời gian thí nghiệm (tháng) 10 10 10 

Giai đoạn từ 30 - 60kg 

Protein thô trong khẩu phần (%) 17,0 17,0 17,0 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal)  2,34 2,58 2,81 

Giai đoạn từ 60kg - phối giống lần đầu 

(từ 220-240 ngày tuổi, với khối lượng 110-140kg) 

Protein thô trong khẩu phần (%) 15,0 15,0 15,0 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal) 2,03 2,24 2,44 

Từ khi phối giống đến khi cai sữa lợn con (24 ngày tuổi) lợn ở các nghiệm thức được cho 

ăn cùng khẩu phần, cùng khẩu phần ăn 

Ghi chú: lysine TH: lysine tiêu hóa hồi tràng biểu kiến; ME: Năng lượng trao đổi 
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Khẩu phần thí nghiệm: Mật độ các chất dinh dưỡng trong các khẩu phần 

thí nghiệm (khoáng, vitamin…) được xây dựng theo khuyến cáo của NRC 

(2012). Khẩu phần thí nghiệm dựa trên ngô, khô dầu, bột cá và cám gạo…. Tất 

cả các nguyên liệu và khẩu phần thí nghiệm được phân tích vật chất khô, hàm 

lượng protein thô, xơ thô, mỡ thô và khoáng tổng số (bảng 2.2). 

Bảng 2.2. Khẩu phần thí nghiệm cho lợn cái hậu bị 

Giai đoạn Giai đoạn 1 (30-60 kg)  Giai đoạn 2 (60 kg-phối giống) 

Lys TH/ME (g/Mcal) 
Thấp 

(2,34) 

Trung bình 

(2,58) 

Cao 

(2,81) 

 Thấp 

(2,03) 

Trung bình 

(2,24) 

Cao 

(2,44) 

Thành phần nguyên liệu (%) 

Ngô 50,09 49,901 49,722  50,08 49,86 49,695 

Tấm 9,02 9,02 9,02  5,61 5,61 5,61 

Cám gạo 10,5 10,5 10,5  23,83 23,83 23,83 

Cám mỳ 6,0 6,0 6,0  3,29 3,29 3,29 

Khô đỗ tương 16,72 16,72 16,72  9,78 9,78 9,78 

Dầu đỗ tương 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 

Bột đá vôi 1,57 1,57 1,57  1,27 1,27 1,27 

L-Lysine    0,22 0,31 0,40  0,21 0,29 0,37 

DL-Methionine 0 0,03 0,05  0 0,05 0,08 

L-Threonine 0 0,06 0,12  0 0,08 0,13 

L-Tryptophan 0 0,009 0,018  0 0,01 0,015 

Muối 0,44 0,44 0,44  0,41 0,41 0,41 

Bột cá      2,5 2,5 2,5  2,5 2,5 2,5 

Di-canxi phospho       0,69 0,69 0,69  0,77 0,77 0,77 

Premix khoáng - vitamin    0,25 0,25 0,25  0,25 0,25 0,25 

Tổng (%) 100 100 100  100 100 100 

 Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần 
Vật chất khô, % 87,22 87,22 87,24  86,85 86,87 86,88 

ME, kcal/kg 3254 3250 3246  3155 3150 3145 

Protein, % 16,97 16,99 17,0  14,98 14,99 15,01 

Lysine TH, % 0,760 0,840 0,912  0,64 0,706 0,767 

Methionine+Cystein TH, % 0,448 0,496 0,544  0,384 0,424 0,464 

Threonine TH, % 0,496 0,552 0,60  0,432 0,472 0,52 

Tryptophan TH, % 0,128 0,144 0,16  0,112 0,128 0,136 

Lysine TH/ME (g/Mcal) 2,34 2,58 2,81  2,03 2,24 2,44 

Canxi (%) 0,8 0,8 0,8  0,75 0,75 0,75 

Phốt pho hữu dụng (%)  0,45 0,45 0,45  0,40 0,40 0,40 

Ghi chú: TH: tiêu hóa; ME: năng lượng trao đổi. ME của khẩu phần được tính theo công thức của Noblet và 

Perez (1993): ME(kcal/kg) = 4.369 - 10,9 × Ash + 4,1 × EE - 6,5 x CF; Tỷ lệ các axít amin tiêu hóa hồi 

tràng biểu kiến của khẩu phần được tính toán dựa trên các nguyên liệu thức ăn được tham khảo từ NRC 

(2012). 

Hệ thống chuồng nuôi: Lợn cái hậu bị được nuôi trong hệ thống 

chuồng hở với hệ thống phun sương làm mát, chuồng kín với hệ thống thông 

gió, quạt và dàn làm mát. Trong khoảng thời gian từ 30 kg đến khi phối giống 
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lần đầu, lợn cái hậu bị được nuôi theo nhóm 6 con/ô (2m x 4m) trên nền bê 

tông. Từ ngày phối giống đầu tiên đến ngày thứ 110 của thời kỳ mang thai, 

lợn cái hậu bị được nhốt riêng trong chuồng bê tông (0,65m x 2,4m). Vào 110 

ngày mang thai, lợn nái mang thai chuyển sang chuồng đẻ có 3 ngăn với diện 

tích ((0,8 + 0,6 + 0,4)m x 2,4m). 

Chăm sóc và quản lý: Lợn thí nghiệm được bố trí đồng đều giữa các 

nghiệm thức và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng như nhau. Lợn được ăn tự do 

bằng máng ăn tự động. Từ 150 ngày tuổi lợn cái hậu bị được kiểm tra biểu 

hiện động dục lần đầu bằng lợn đực 2 lần/ngày và 5 - 10 phút/lần vào lúc 8 

giờ sáng và 16 giờ chiều. Hành vi cá thể và những thay đổi về tình trạng âm 

hộ được ghi lại hàng ngày và ngày chịu đực đầu tiên được ghi nhận là ngày 

tuổi biểu hiện động dục lần đầu. Toàn bộ lợn thí nghiệm có nguồn gốc rõ 

ràng, sau khi bỏ qua lần động dục thứ nhất hoặc lần động dục thứ hai, tinh 

đực dùng để phối là giống lợn PiDu (50%). Sau khi phối giống toàn bộ lợn 

được ăn cùng khẩu phần và chế độ nuôi dưỡng của lợn nái trong giai đoạn 

mang thai, nuôi con ở lứa thứ nhất, giai đoạn chờ phối được áp dụng theo 

khuyến cáo NRC (2012). 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu:  

- Trên lợn cái hậu bị: Tại các thời điểm bắt đầu thí nghiệm, đạt khoảng 

60kg, động dục lần đầu (ĐDLĐ), phối giống lần đầu (PGLĐ), lợn thí nghiệm 

được cân bằng cân điện tử (Rud Weight, Australia) và đo độ dày mỡ lưng tại 

thời điểm PGLĐ bằng máy siêu âm (ultrasonic) tại điểm P2 (là điểm gốc 

xương sườn số 10, cách sống lưng 6,5cm về hai bên và vuông góc với cột 

sống lưng) (Renco LEAN-METER®) (Renco Corporation, Minneapolis, MN, 

USA). Thức ăn cho ăn và thức ăn thừa được cân hàng ngày.  

- Trên lợn nái sinh sản: Cân khối lượng cơ thể mẹ vào sau khi đẻ và cai 

sữa lợn con. Cân khối lượng lợn con sơ sinh, đếm số lợn con sơ sinh còn 

sống, lợn con cai sữa/ổ, khối lượng lợn con lúc cai sữa, thời gian phối giống 

trở lại. 
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Trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu: tăng khối lượng hàng ngày (ADG), 

lượng thức ăn ăn vào, tiêu tốn thức ăn (FCR), tuổi ĐDLĐ, tuổi PGLĐ, hao 

mòn cơ thể mẹ; số con sơ sinh, còn sống/ổ; khối lượng con sơ sinh, còn 

sống/ổ; số con và khối lượng con cai sữa/ổ; ngày động dục trở lại.  

Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa bao gồm: thức ăn của lợn nái giai 

đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con. 

Phương pháp phân tích mẫu thức ăn: Mẫu nguyên liệu thức ăn và thức 

ăn được phân tích các chỉ tiêu như vật chất khô, protein thô, xơ thô, mỡ thô và 

khoáng tổng số theo tiêu chuẩn của AOAC (1990). Giá trị năng lượng trao đổi 

(ME) của thức ăn được tính theo công thức của Noblet và Perez (1993): 

ME(kcal/kg) = 4.369 - 10,9 × Ash + 4,1 × EE - 6,5 × CF (R2 = 0,87 và RSD = 

90; các chất dinh dưỡng trong công thức tính theo g/kg CK). Các axít amin 

tổng số trong nguyên liệu thức ăn được phân tích theo TCVN 8764:2012, tỷ lệ 

các axít amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến của khẩu phần được tính toán dựa 

trên các nguyên liệu thức ăn được tham khảo từ NRC (2012). Tất cả các mẫu 

phân tích được thực hiện tại Viện Chăn Nuôi. 

Phương pháp xử lý thống kê: Số liệu được phân tích phương sai một 

nhân tố (One Way ANOVA) bằng phần mềm thống kê Minitab 16.0 theo mô 

hình:  

Yij =  + Pi + eij 

Trong đó: Yij là các chỉ tiêu theo dõi,  là giá trị trung bình chung, Pi là 

ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần (i = 1, 2, 3); eij sai số ngẫu 

nhiên. Tukey-Test được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình với độ tin 

cậy 95%.  

2.4.1.2. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn nái 

mang thai F1(LY) 

Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm được triển khai từ tháng 01 năm 

2017 đến tháng 10 năm 2017. 
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Đối tượng nghiên cứu: Lợn nái F1(LY) giai đoạn mang thai ở lứa thứ 2 - 

4. Lợn có khối lượng, năng suất sinh sản đạt trung bình đàn trở lên (số con sơ 

sinh/ổ và số con cai sữa/ổ) và giữa các cá thể không chênh lệch quá 10%. 

Phương pháp nghiên cứu: Ở mỗi thí nghiệm, 30 nái mang thai ở lứa 

thứ 2 - 4, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 30 chuồng cá thể (trong cùng 

một dãy chuồng nuôi) với 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức gồm 10 con nuôi 

trong 10 ô, 1 con/ô và mỗi ô là một lần lặp lại. Thời gian cai sữa của lợn con 

là 24 ngày ở cả điều kiện nuôi chuồng kín và chuồng hở. Thiết kế thí nghiệm 

như bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm cho lợn nái mang thai 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

Thấp 

(1,56) 

Trung bình 

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 10 10 10 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 1 1 1 

Số lần lặp lại (n) 10 10 10 

ME (kcal/kg) 3.013 3.008 3.002 

Protein thô trong khẩu phần (%) 13,54 13,55 13,57 

Tỷ lệ Lys TH/ME(g/Mcal)  1,56 1,76 1,95 

Lợn nái ở giai đoạn nuôi con được ăn cùng một chế độ khẩu phần ăn như nhau ở các 

nghiệm thức, lợn con được cai sữa lúc 24 ngày tuổi 

Ghi chú: Lys TH: lysine tiêu hóa hồi tràng biểu kiến; ME: Năng lượng trao đổi. 

Khẩu phần thí nghiệm: Khẩu phần thí nghiệm được xây dựng dựa trên 

ngô, khô đỗ tương và cám gạo. Tất cả các nguyên liệu này và khẩu phần thí 

nghiệm được phân tích protein thô, khoáng tổng số, mỡ thô và xơ thô. 

Hàm lượng các axít amin methionine + cystine, tryptophan và threonine 

trong khẩu phần được cân đối theo tỷ lệ lysine tiêu hóa và mật độ các chất dinh 

dưỡng khác trong khẩu phần thí nghiệm (khoáng, vitamin...) được xây dựng 

theo khuyến cáo của NRC (2012) (bảng 2.4). 
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Bảng 2.4. Khẩu phần thí nghiệm cho lợn mang thai 

Nguyên liệu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

Thấp 

(1,56) 

Trung bình 

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

Thành phần nguyên liệu (%)    

Ngô 49,69 49,532 49,364 

Khô đỗ 18,50 18,50 18,50 

Cám gạo 27,75 27,75 27,75 

Dầu đỗ tương 1,5 1,5 1,5 

Bột đá vôi 1,6 1,6 1,6 

Di-canxi phospho 0,2 0,2 0,2 

Muối ăn 0,5 0,5 0,5 

L-Lysine    0,01 0,09 0,17 

DL-Methionine 0 0,03 0,06 

Threonine 0 0,05 0,11 

Tryptophan 0 0,008 0,016 

Premix khoáng – vitamin    0,25 0,25 0,25 

Tổng (%) 100 100 100 

Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần 

Vật chất khô, % 87,51 87,50 87,53 

ME, kcal/kg 3.013 3.008 3.002 

Protein, % 13,54 13,55 13,57 

Lysine TH, % 0,47 0,53 0,587 

Methionine+Cystein TH, % 0,320 0,352 0,384 

Threonine TH, % 0,352 0,392 0,440 

Tryptophan TH, % 0,09 0,10 0,11 

Lysine TH/ME (g/Mcal) 1,56 1,76 1,95 

Canxi (%) 0,72 0,72 0,72 

Phốt pho hữu dụng (%) 0,38 0,38 0,38 
Ghi chú: TH: tiêu hóa; ME: năng lượng trao đổi. ME của khẩu phần được tính theo công thức của Noblet và 

Perez (1993): ME(kcal/kg) = 4.369 – 10,9 × Ash + 4,1 × EE – 6,5 × CF; Tỷ lệ các axít amin tiêu hóa hồi 

tràng biểu kiến của khẩu phần được tính toán dựa trên các nguyên liệu thức ăn được tham khảo từ NRC 

(2012).  

Hệ thống chuồng nuôi: Lợn nái mang thai được nuôi trong hệ thống 

chuồng hở với hệ thống phun sương làm mát, chuồng kín với hệ thống thông 

gió, quạt và dàn làm mát. Từ ngày phối giống đến ngày thứ 110 của thời kỳ 

mang thai, lợn nái mang thai được nhốt riêng trong chuồng bê tông (0,65m x 

2,4m). Vào 110 ngày mang thai, lợn nái mang thai được chuyển sang chuồng 

đẻ có 3 ngăn với diện tích ((0,8 + 0,6 + 0,4)m x 2,4m). 

Chăm sóc và quản lý: Lợn thí nghiệm được bố trí đồng đều giữa các 

nghiệm thức và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng như nhau. Toàn bộ lợn thí 
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nghiệm được phối giống bằng thụ tinh nhân tạo có nguồn gốc rõ ràng ghi lại 

ngày phối giống, tinh đực dùng để phối là giống lợn PiDu. Giai đoạn nuôi con 

toàn bộ gia súc được ăn cùng khẩu phần và chế độ nuôi dưỡng của lợn nái 

trong giai đoạn nuôi con. 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu:  

Thức ăn đưa vào và thức ăn thừa được cân hàng ngày.  

Khối lượng cơ thể mẹ được xác định vào lúc đẻ, khối lượng lợn con 

cân lúc sơ sinh và cai sữa. Số lượng lợn con sơ sinh, lợn con sơ sinh còn sống, 

lợn con cai sữa/ổ, thời gian phối giống trở lại được xác định bằng đếm trực 

tiếp, 

Trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu:  

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày (vật chất khô, Lys TH), tiêu tốn 

thức ăn/kg lợn con cai sữa. 

Hao mòn cơ thể mẹ; số con sơ sinh, còn sống/ổ; khối lượng sơ sinh, 

còn sống/ổ; số con và khối lượng cai sữa/ổ; thời gian động dục lại sau cai sữa. 

Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa bao gồm: thức ăn của lợn nái giai 

đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con. 

Phương pháp phân tích mẫu thức ăn: Tương tự mục 2.4.1.1. 

Phương pháp xử lý thống kê: Tương tự mục 2.4.1.1 

2.4.1.3. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn nái 

nuôi con F1(LY) 

Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm được triển khai từ tháng 4 năm 2017 

đến tháng 10 năm 2017. 

Đối tượng nghiên cứu: Lợn nái F1(LY) giai đoạn nuôi con (5 ngày trước 

khi đẻ đến cai sữa) ở lứa thứ 2 - 4. Trước khi đưa vào thí nghiệm đã được kiểm 

tra cá thể có lý lịch rõ ràng, khoẻ mạnh, khối lượng, năng suất sinh sản đạt trung 

bình đàn trở lên (số con sơ sinh/ổ và số con cai sữa/ổ) và giữa các cá thể 

không chênh lệch quá 10%. 
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Phương pháp nghiên cứu: Ở mỗi thí nghiệm, 30 lợn nái nuôi con ở lứa 

thứ 2 - 4, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 30 chuồng cá thể (trong cùng 

một dãy chuồng nuôi) với 3 nghiệm thức tương ứng với 3 tỷ lệ Lys TH/ME 

(2,29; 2,51 và 2,75 g/Mcal). Mỗi nghiệm thức gồm 10 con nuôi trong 10 ô (1 

con/ô) và mỗi ô được coi là một lần lặp lại. Thời gian cai sữa của lợn con là 

24 ngày ở cả điều kiện nuôi trong chuồng kín và chuồng hở. Lợn con theo mẹ 

tập ăn cùng một chế độ khẩu phần ăn như nhau ở các nghiệm thức. 

Bảng 2.5. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm cho lợn nái nuôi con 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

Thấp 

(2,29) 

Trung bình 

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 10 10 10 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 1 1 1 

Số lần lặp lại (n) 10 10 10 

ME (kcal/kg) 3.259 3.257 3.256 

Protein thô trong khẩu phần (%) 18,06 18,06 18,06 

Tỷ lệ Lys TH/ME(g/Mcal)  2,29 2,51 2,75 

Lợn con theo mẹ tập ăn cùng một chế độ khẩu phần ăn như nhau ở các nghiệm thức  

Ghi chú: TH: tiêu hóa; ME: Năng lượng trao đổi. 

Khẩu phần thí nghiệm: Khẩu phần thí nghiệm được xây dựng dựa trên 

các nguyên liệu bao gồm ngô, DDGS ngô, khô đỗ tương, cám mỳ, hạt lúa mỳ, 

cám gạo...(bảng 2.6).  Hàm lượng axít amin methionine + cystine, tryptophan 

và threonine trong khẩu phần được cân đối theo tỷ lệ với lysine tiêu hóa và 

mật độ các chất dinh dưỡng khác trong khẩu phần (protein, năng lượng trao 

đổi, khoáng, vitamin...) được xây dựng theo khuyến cáo của NRC (2012).  

Hệ thống chuồng nuôi: Lợn nái nuôi con được nuôi trong hệ thống 

chuồng hở với hệ thống phun sương làm mát, chuồng kín với hệ thống thông 

gió, quạt và dàn làm mát. Vào 110 ngày mang thai, lợn nái mang thai được 

chuyển sang chuồng đẻ có 3 ngăn với diện tích ((0,8 + 0,6 + 0,4)m x 2,4m). 

Chăm sóc và quản lý: Giữa các nghiệm thức chế độ chăm sóc quản lý 

như nhau, chỉ khác nhau yếu tố thức ăn. 
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Phương pháp xác định các chỉ tiêu: Tương tự mục 2.4.1.2  

Riêng chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa được tính dựa trên 

thức ăn của lợn mẹ giai đoạn nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con. 

Phương pháp phân tích mẫu thức ăn: Tương tự mục 2.4.1.1. 

Phương pháp xử lý thống kê: Tương tự mục 2.4.1.1 

Bảng 2.6. Khẩu phần thí nghiệm cho lợn nái nuôi con 

Nguyên liệu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

Thấp 

(2,29) 

Trung bình 

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

Thành phần nguyên liệu (%)    

Ngô 37,48 37,40 37,32 

Khô đỗ 15,0 15,0 15,0 

Cám mỳ nguyên dầu 12,5 12,5 12,5 

DDGS ngô 11,47 11,47 11,47 

Cám gạo 10,0 10,0 10,0 

Hạt lúa mỳ 7,6 7,6 7,6 

Dầu đỗ tương 2,05 2,05 2,05 

Bột đá vôi 1,76 1,76 1,76 

Di-canxi phospho 1,0 1,0 1,0 

Muối ăn 0,5 0,5 0,5 

L-Lysine    0,15 0,23 0,31 

DL-Methionine 0,08 0,12 0,17 

Threonine 0,03 0,08 0,14 

Tryptophan 0,01 0,03 0,06 

Premix khoáng – vitamin    0,25 0,25 0,25 

Tổng (%) 100 100 100 

Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần 

Vật chất khô, % 89,37 89,40 89,42 

ME, kcal/kg 3.255,0 3.256,6 3.258,1 

Protein, % 18,03 18,10 18,19 

Lysine TH, % 0,744 0,816 0,896 

Methionine+Cystein TH, % 0,408 0,448 0,488 

Threonine TH, % 0,496 0,544 0,600 

Tryptophan TH, % 0,144 0,160 0,176 

Lysine TH/ME (g/Mcal) 2,29 2,51 2,75 

Canxi (%) 0,76 0,76 0,76 

Phốt pho hữu dụng (%) 0,40 0,40 0,40 

Ghi chú: TH: tiêu hóa; ME: năng lượng trao đổi. ME của khẩu phần được tính theo công thức của Noblet và 

Perez (1993): ME (kcal/kg) = 4.369 – 10,9 × Ash + 4,1 × EE – 6,5 × CF; Tỷ lệ các axít amin tiêu hóa hồi 

tràng biểu kiến của khẩu phần được tính toán dựa trên các nguyên liệu thức ăn được tham khảo từ NRC 

(2012). 
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2.4.2. Đánh giá ảnh hưởng của phương thức cho lợn nái nuôi con ăn đến 

năng suất sinh sản 

Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm được triển khai từ tháng 6 năm 2017 

đến tháng 10 năm 2017. 

Đối tượng nghiên cứu: Tương tự mục 2.4.1.3.  

Phương pháp nghiên cứu: Ở mỗi thí nghiệm trong điều kiện chuồng 

kín hay chuồng hở, 40 nái nuôi con ở lứa đẻ thứ 2 - 4  được bố trí hoàn toàn 

ngẫu nhiên với 2 nhân tố: dạng thức ăn (viên và bột) và số bữa ăn (2 và 4 bữa) 

trên 40 chuồng cá thể cho lợn nái nuôi con (trong cùng một dãy chuồng nuôi) 

với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức gồm 10 con nuôi trong 10 ô, 1 con/ô, 

mỗi ô là 1 lần lặp lại. Thiết kế thí nghiệm như sau (bảng 2.7): 

Bảng 2.7. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm phương thức cho ăn 

Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 

Số lợn TN (con/NT) 10 10 10 10 

Số lợn TN/lần lặp lại (con) 1 1 1 1 

Số lần lặp lại (n) 10 10 10 10 

Phương thức ăn TAHH Viên, 

cho ăn 2 

lần/ngày 

TAHH Viên, 

cho ăn 4 

lần/ngày 

TAHH Bột, 

cho ăn 2 

lần/ngày 

TAHH Bột, 

cho ăn 4 

lần/ngày 

Ghi chú: TN: thí nghiệm; NT: nghiệm thức; TAHH: thức ăn hỗn hợp. 

Khẩn phần thí nghiệm: Dựa vào kết quả nghiên cứu ở nội dung 2.4.1.3 

(bảng 2.8). 

Hệ thống chuồng nuôi: Tương tự mục 2.4.1.3. 

Chăm sóc và quản lý: Giữa các nghiệm thức chế độ chăm sóc quản lý 

và khẩu phần như nhau, chỉ khác nhau phương thức cho ăn và dạng thức ăn. 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu: Tương tự tại các mục 2.4.1.2, 

2.4.1.3. 

Phương pháp phân tích mẫu thức ăn: Tương tự mục 2.4.1.1. 

Phương pháp xử lý thống kê: Số liệu được phân tích tuyến tính tổng 

quát bằng phần mềm thống kê Minitab 16.0 theo mô hình: 

Yijk =  + DTAi + BAj + DTAi*BAj+ eijk  
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Trong đó: Yijk là giá trị của các chỉ tiêu theo dõi,  là giá trị trung bình 

chung, DTAi là ảnh hưởng của dạng thức ăn (i=2: thức ăn bột và thức ăn 

viên); BAj là ảnh hưởng của số bữa cho ăn (j=2: cho ăn 2 lần/ngày và cho ăn 

4 lần/ngày); DTAi*BAj là tương tác giữa dạng thức ăn và số bữa ăn (do không 

có sự tương tác nên các kết quả trong bảng chỉ trình bày các yếu tố ảnh hưởng 

DTA và BA); eijk sai số ngẫu nhiên. Tukey-Test được sử dụng để so sánh các 

giá trị trung bình với độ tin cậy 95%. 

Bảng 2.8. Công thức thức ăn và thành phần các chất dinh dưỡng trong 

khẩu phần ăn cho lợn nái F1 (LY) giai đoạn nuôi con 

Nguyên liệu (%) Tỷ lệ (%) 

Thành phần nguyên liệu 

Ngô  37,32 

Khô đỗ 15,00 

Cám mỳ nguyên dầu 12,50 

DDGS ngô 11,47 

Cám gạo 12% protein 10,00 

Hạt lúa mỳ 7,60 

Dầu đậu tương  2,05 

Bột đá vôi  1,76 

Di-canxi phospho    1,00 

Muối ăn 0,50 

L-Lysine    0,31 

DL-Methionine 0,17 

Threonine 0,14 

L-Tryptophan 0,06 

Premix khoáng - vitamin    0,25 

Tổng (%) 100 

Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần 

Vật chất khô (%) 89,42 

Năng lượng trao đổi, kcal/kg 3.258,1 

Protein, % 18,19 

Lysine TH, % 0,896 

Methionine + Cystein TH, % 0,488 

Threonine TH, % 0,600 

Trytophan TH, % 0,176 

Lysine TH/ME (g/Mcal) 2,75 

Canxi (%) 0,76 

Phốt pho hữu dụng (%) 0,40 
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2.4.3. Thử nghiệm tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của 

lợn nái ở các giai đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con, kết hợp áp dụng 

phương thức cho lợn nái nuôi con ăn phù hợp 

Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm được triển khai từ tháng 10 năm 

2017 đến tháng 12 năm 2018.  

Đối tượng nghiên cứu: Tương tự mục 2.4.1.1 

Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên kết quả nội dung 1 và nội dung 2, 

khẩu phần ăn và phương thức cho ăn phù hợp được thử nghiệm ở các trại 

chăn nuôi lợn nái lai F1(LY). Trong đó: Nghiệm thức thử nghiệm, áp dụng 

kết quả của đề tài; nghiệm thức đối chứng, áp dụng thực trạng hiện tại của trại 

chăn nuôi. Ở mỗi nghiệm thức, trong điều kiện chuồng hở hay chuồng kín, có 

tổng số 48 lợn cái hậu bị (khối lượng khoảng 30 kg với độ tuổi từ 75 - 80 

ngày tuổi) được bố trí ngẫu nhiên trên 6 ô chuồng (trong cùng một dãy 

chuồng nuôi) với 2 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức gồm 24 con chia thành 3 ô, 

8 con/ô và mỗi ô là một lần lặp lại, giai đoạn mang thai và nuôi con bố trí trên 

chuồng cá thể (bảng 2.9). 

Khẩu phần thí nghiệm: Khẩu phần thử nghiệm của nội dung này được 

rút ra từ các nội dung nghiên cứu trước (bảng 2.10). 

 Hệ thống chuồng nuôi: Tương tự mục 2.4.1.1. 

Phương pháp xác định các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu theo dõi trong thí 

nghiệm này được xác định tương tự như thí nghiệm trên lợn giai đoạn hậu bị, 

mang thai và nuôi con lứa 1. 

Dựa trên các chỉ tiêu về khoảng cách lứa đẻ (thời gian mang thai, thời 

gian nuôi con, thời gian phối giống có chửa sau cai sữa) và số con cai sữa/lứa, 

chỉ tiêu số con cai sữa/nái/năm và khối lượng cai sữa/nái/năm được ước tính 

như sau:  

Số con cai sữa/nái/năm = Số lứa/nái/năm x Số con cai sữa/lứa 

Khối lượng cai sữa/nái/năm = Số lứa/nái/năm x Khối lượng cai sữa/lứa 

Trong đó:  
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 Số lứa/nái/năm = 365/Khoảng cách 2 lứa đẻ 

Khoảng cách 2 lứa đẻ = Thời gian mang thai + Thời gian nuôi con + 

Thời gian phối giống có chửa sau cai sữa.  

Bảng 2.9. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm  

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức  

đối chứng 

Nghiệm thức  

thử nghiệm 

Giai đoạn từ 30kg đến phối giống   

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 24 24 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 8 8 

Số lần lặp lại (n) 3 3 

Giai đoạn từ 30 - 60kg 

Protein thô trong khẩu phần (%) 16,81 17,0 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal)  2,34 2,81 

Giai đoạn từ 60kg - phối giống lần đầu (từ 220-240 ngày tuổi, với khối lượng 110-

140kg) 

Protein thô trong khẩu phần (%) 15,14 15,0 

Tỷ lệ Lys TH/ME (g/Mcal) 2,03 2,44 

Giai đoạn mang thai   

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 24 24 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 1 1 

Số lần lặp lại (n) 24 24 

Protein thô trong khẩu phần (%) 13,81 13,57 

Tỷ lệ Lys TH/ME(g/Mcal)  1,56 1,95 

Giai đoạn nuôi con   

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 24 24 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 1 1 

Số lần lặp lại (n) 24 24 

Protein thô trong khẩu phần (%) 16,39 18,00 

Tỷ lệ Lys TH/ME(g/Mcal)  2,32 2,75 

Phương thức ăn* TĂHH viên, 

cho ăn 2 lần/ngày 

TĂHH viên, 

cho ăn 4 lần/ngày 
(*) Thời gian cho ăn NT đối chứng: sáng từ 7h00-7h30, chiều từ 16h00-16h30; Thời gian cho ăn NT thử 

nghiệm: sáng từ 7h00-7h30, trưa từ 11h00-11h30, chiều từ 16h00-16h30, tối từ 20h00-21h00. 
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Bảng 2.10. Công thức thức ăn và thành phần các chất dinh dưỡng trong 

khẩu phần ăn cho lợn nái lai giai đoạn từ hậu bị, mang thai và nuôi con 
 

Nguyên liệu (%) 
GĐ hậu bị  

30-60kg 

GĐ hậu bị 

 60kg-PGLĐ 

Giai đoạn 

mang thai 

Giai đoạn  

nuôi con 

Thành phần nguyên liệu (%) 

Ngô  49,722 49,695 49,364 37,32 

Tấm 9,02 5,61 - - 

Khô đỗ tương 16,72 9,78 18,50 15,0 

Cám mỳ  6,0 3,29 - 12,5 

DDGS ngô - - - 11,47 

Cám gạo  10,5 23,83 27,75 10,0 

Hạt lúa mỳ - - - 7,6 

Bột cá 2,5 2,5 - - 

Dầu đậu tương  2,0 2,0 1,5 2,05 

Bột đá vôi  1,57 1,27 1,6 1,76 

Di-canxi phospho       0,69 0,77 0,2 1,0 

Muối ăn 0,44 0,41 0,5 0,5 

L-Lysine    0,40 0,37 0,17 0,31 

DL-Methionine 0,05 0,08 0,06 0,17 

Threonine 0,12 0,13 0,11 0,14 

L-Tryptophan 0,018 0,015 0,016 0,06 

Premix khoáng - vitamin    0,25 0,25 0,25 0,25 

Tổng (%) 100 100 100 100 

Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần 

Vật chất khô 87,24 86,88 87,53 89,42 

ME, kcal/kg 3246 3145 3.002 3.258,1 

Protein, % 17,0 15,01 13,57 18,19 

Lysine TH, % 0,912 0,767 0,587 0,896 

Methionine+Cystein TH, % 0,544 0,464 0,384 0,488 

Threonine TH, % 0,60 0,52 0,440 0,600 

Trytophan TH, % 0,16 0,136 0,11 0,176 

Lys TH/ME (g/Mcal) 2,81 2,44 1,95 2,75 

Canxi (%) 0,80 0,75 0,72 0,76 

Phốt pho hữu dụng (%) 0,45 0,40 0,38 0,40 
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Phương pháp phân tích mẫu thức ăn: Tương tự mục 2.4.1.1. 

Phương pháp xử lý thống kê: Số liệu được phân tích phương sai một 

nhân tố (One Way ANOVA) bằng phần mềm thống kê Minitab 16.0 theo mô 

hình:  

Yij =  + NTi + eij  

Trong đó: Yij là giá trị của các chỉ tiêu theo dõi,  là giá trị trung bình 

chung, NTi là ảnh hưởng của nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức thử 

nghiệm; eij sai số ngẫu nhiên. Tukey-Test được sử dụng để so sánh các giá trị 

trung bình với độ tin cậy 95%. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LYSINE TH/ME THÍCH HỢP TRONG KHẨU 

PHẦN CỦA LỢN NÁI F1(LY) 

3.1.1. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần lợn cái hậu 

bị  

3.1.1.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến tốc độ sinh 

trưởng, dày mỡ lưng và độ tuổi thành thục sinh dục 

 Kết quả về khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu bị cho thấy, nhóm có 

khẩu phần ăn với tỷ lệ Lys TH/ME trung bình và cao có khối lượng cơ thể lúc 

động dục lần đầu và phối giống lần đầu cao nhất (p<0,05). Khối lượng kết 

thúc giai đoạn 1, tại thời điểm động dục lần dầu và phối giống lần đầu có sự 

khác nhau rõ rệt giữa các khẩu phần ăn giữa các tỷ lệ Lys TH/ME(p<0,05) ở 

cả điều kiện chuồng kín và chuồng hở (bảng 3.1 và bảng 3.2).  

Ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng: 

Nhìn chung, nhóm lợn cái hậu bị ăn khẩu phần với mức Lys TH/ME 

trung bình và cao cho tăng khối lượng cao hơn so với nhóm lợn ăn khẩu phần 

với mức Lys TH/ME thấp (p<0,05). Tuy nhiên, ở giai đoạn từ động dục lần 

đầu đến phối giống, mức Lys TH/ME trong khẩu phần không ảnh hưởng đến 

khả năng tăng khối lượng hàng ngày của lợn cái hậu bị (p>0,05). Tăng khối 

lượng hàng ngày trung bình cả giai đoạn nuôi ở điều kiện chuồng hở và 

chuồng kín tương ứng với các khẩu phần có mức Lys TH/ME thấp, trung bình 

và cao là 650, 681, 700 g/con/ngày và 655, 684, 701 g/con/ngày (hình 3.1). 

Theo Foxcroft và Aherne (2001), nếu lợn cái hậu bị được cho ăn để đạt 

mức tối đa tốc độ sinh trưởng nạc sẽ làm tăng khối lượng cơ thể lúc trưởng 

thành và tăng giá thành duy trì vòng đời của đàn giống. Tốc độ sinh trưởng 
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cao cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất của lợn cái hậu bị và từ đó 

dẫn đến tỷ lệ loại thải nái cao. 

Bảng 3.1. Tốc độ sinh trưởng của lợn cái hậu bị nuôi trong điều kiện 

chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Khối lượng cơ thể (kg)     

KLBĐ (kg) 29,58 29,84 29,56 0,91 0,970 

KLKT GĐ1 60,48b 62,94a 63,64a 0,69 0,003 

KL lúc ĐDLĐ  104,23b 107,87a 108,25a 1,00 0,007 

KL lúc PGLĐ  133,15b 136,78a 138,31a 1,09 0,003 

Tăng khối lượng hàng ngày (g/con/ngày)   

GĐ1 (30-60kg) 630b 671ab 693a 14,59 0,008 

GĐ2 (60kg-ĐDLĐ) 687b 727ab 750a 17,47 0,030 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 629 636 652 14,36 0,480 

Trung bình 650b 681a 700a 12,64 <0,001 
Ghi chú:  KL: khối lượng; BĐ: bắt đầu; KT: kết thúc; GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: 

phối giống lần đầu. Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, 

cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME 60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, 

cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05).  

Bảng 3.2. Tốc độ sinh trưởng của lợn cái hậu bị nuôi trong điều kiện 

chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Khối lượng cơ thể (kg)  

KLBĐ (kg) 29,31 29,85 29,77 0,79 0,872 

KLKT GĐ1 61,60b 64,04ab 65,06a 0,74 0,005 

KL lúc ĐDLĐ  105,17b 108,23ab 109,78a 0,91 0,002 

KL lúc PGLĐ  135,09b 138,45ab 139,96a 1,10 0,008 

Tăng khối lượng hàng ngày (g/con/ngày) 

GĐ1 (30-60kg) 651b 691a 708a 11,54 0,003 

GĐ2 (60kg-ĐDLĐ) 667b 707ab 732a 16,03 0,020 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 651 655 659 15,81 0,950 

Trung bình 655b 684a 701a 8,56 <0,001 
Ghi chú:  KL: khối lượng; BĐ: bắt đầu; KT: kết thúc; GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: 

phối giống lần đầu. Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, 

cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, 

cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). 
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Hình 3.1. Tăng khối lượng trung bình lợn cái hậu bị  

Beltranena và cs. (1991) khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa tốc độ 

sinh trưởng và độ tuổi thành thục sinh dục ở lợn cái hậu bị cho rằng có mối 

tương quan nghịch giữa tốc độ sinh trưởng và độ tuổi thành thục sinh dục. 

Tốc độ tăng khối lượng thấp (dưới mức 550 g/con/ngày từ lúc sơ sinh đến 

tuổi thành thục) đã làm tăng độ tuổi biểu hiện động dục lần đầu. Nếu tốc độ 

tăng khối lượng cao quá thì sẽ làm tăng khối lượng cơ thể tại thời điểm động 

dục và phối giống lần đầu, như vậy là vô hình làm tăng chi phí giá thành. 

Foxcroft và Aherne (2001) tổng kết một số nghiên cứu và cho rằng mức tăng 

khối lượng thích hợp nhất là nằm trong khoảng 550 đến 800 g/con/ngày trong 

suốt giai đoạn nuôi dưỡng lợn cái hậu bị. Còn Young (2003) khuyến cáo rằng 

tốc độ tăng khối lượng mong đợi trong thời kỳ hậu bị là khoảng 650 

g/con/ngày. Trong nghiên cứu này, tốc độ sinh trưởng trung bình cả giai đoạn 

thí nghiệm của nhóm lợn cái hậu bị có khẩu phần với mức Lys TH/ME cao, 

trung bình và thấp trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín tương ứng là 

700; 681; 650 g/con/ngày và 701; 684; 655 g/con/ngày, mức tăng khối lượng 
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cơ thể này đều nằm trong khoảng khuyến cáo nói trên. Theo Trần Thị Bích 

Ngọc (2014), với mức Lys TH/ME trong khẩu phần là 2,17 g/Mcal ở giai 

đoạn 50 - 80kg và 1,68 g/Mcal ở giai đoạn 80 kg đến phối giống lần đầu thì 

tăng khối lượng từ 50 kg đến phối giống lần đầu dao động trong khoảng 556 

đến 698 g/con/ngày.  

Ảnh hưởng đến thành thục sinh dục và độ dày mỡ lưng: 

Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu là 

những mốc thời gian quan trọng đánh dấu thời điểm lợn nái có khả năng thực 

hiện chức năng sinh sản và có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản, tuổi thọ 

cũng như hiệu quả chăn nuôi lợn nái. Nếu lợn nái có tuổi phối giống lần đầu 

và đẻ lứa đầu muộn sẽ làm tăng thời gian không sản xuất của lợn nái nên có 

thể làm giảm năng suất sinh sản và hiệu quả chăn nuôi cả đời lợn nái. 

Bảng 3.3. Độ tuổi thành thục sinh dục và độ dày mỡ lưng của lợn cái hậu 

bị nuôi trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Tuổi thành thục (ngày)    

ĐDLĐ 188,9a 187,0ab 184,4b 1,23 0,035 

PGLĐ 234,8a 232,5ab 230,6b 1,36 0,045 

Độ dày mỡ lưng (mm)   

ĐDLĐ 12,12 12,51 12,80 0,27 0,178 

PGLĐ 15,86b 16,60a 16,93a 0,21 0,001 

Ghi chú: ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu; Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ từ 30-60kg  

(thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ 

(thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể 

hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Bảng 3.4. Độ tuổi thành thục sinh dục và độ dày mỡ lưng của lợn cái hậu 

bị nuôi trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Tuổi thành thục (ngày)    

ĐDLĐ 190,61a 187,87ab 186,14b 1,21 0,038 

PGLĐ 236,65a 234,13ab 232,22b 0,97 0,007 

Độ dày mỡ lưng (mm)   

ĐDLĐ 12,18 12,77 12,95 0,23 0,055 

PGLĐ 16,11b 16,87ab 17,22a 0,27 0,014 
Ghi chú: ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu. Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ từ 30-60kg 

(thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ 

(thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal). Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể 

hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Kết quả nghiên cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu trước của Trần Thị 

Bích Ngọc (2014) có thể do: i) mức Lys TH/ME trong khẩu phần thí nghiệm 

cao hơn (2,34 - 2,81 g/Mcal ở giai đoạn 30 - 60 kg và 2,03 - 2,44 g/Mcal ở 

giai đoạn 60 kg đến phối giống lần đầu); ii) giống lợn trong nghiên cứu này 

có tiềm năng sinh sản cao hơn. Mặc dù không có sự sai khác thống kê giữa tỷ 

lệ Lys TH trung bình và cao nhưng nhìn chung, nhóm lợn cái hậu bị có khẩu 

phần ăn với tỷ lệ Lys TH/ME cao (2,81 g/Mcal ở giai đoạn 30 - 60 kg và 2,44 

ở giai đoạn 60 kg đến phối giống lần đầu) có giá trị tuyệt đối về tăng khối 

lượng hàng ngày là cao nhất. 

  Tuổi động dục lần đầu và phối giống lần đầu có xu hướng giảm dần khi 

tỷ lệ Lys TH/ME tăng trong khẩu phần. Nhóm lợn nái ăn khẩu phần với tỷ lệ 

Lys TH/ME cao có độ tuổi động dục lần đầu và phối giống lần đầu sớm nhất, 

tiếp đến là nhóm lợn có khẩu phần ăn ở mức trung bình và chậm nhất là ở 

nhóm lợn có khẩu phần ăn ở mức thấp, tương ứng 184,4; 187,0; 188,9 ngày 

và 230,6; 232,5; 234,8 ngày ở chuồng hở và 186,14; 187,87; 190,64 ngày và 

232,22; 234,13; 236,65 ở chuồng kín (bảng 3.3, bảng 3.4).  
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  Tương tự như độ tuổi thành thục sinh dục của lợn cái hậu bị, mức Lys 

TH/ME trong khẩu phần ảnh hưởng đến độ dày mỡ lưng tại thời điểm phối 

giống lần đầu (p<0,05), với giá trị cao nhất ở nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 

Lys TH/ME cao, tiếp đến là nhóm lợn được cho ăn ở mức trung bình, thấp 

nhất đối với nhóm lợn cho ăn ở mức thấp. Ở điều kiện chuồng hở, độ dày mỡ 

lưng tại thời điểm phối giống lần đầu tương ứng với mức Lys TH/ME cao, 

trung bình và thấp là 16,93; 16,60; 15,86 mm và trong điều kiện chuồng kín 

tương ứng là 17,22; 16,87; 16,11 mm (hình 3.2). Tuy nhiên, độ dày mỡ lưng 

tại thời điểm động dục lần đầu không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ Lys TH/ME 

trong khẩu phần. 

 

Hình 3.2. Độ dày mỡ lưng của lợn cái hậu bị 

Theo Nathalie và Lee (2001), tuổi thành thục sinh dục (động dục lần 

đầu) ở lợn cái hậu bị thường xuất hiện vào thời điểm 200 đến 220 ngày tuổi, 

nhưng độ biến động rất lớn (từ 102 đến 350 ngày tuổi) phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, trong đó quan trọng nhất là thời tiết và mức nuôi dưỡng (feeding 

level). Trong thí nghiệm này, lợn cái hậu bị F1(LY) nuôi trong điều kiện 

chuồng hở, thời gian động dục lần đầu khoảng từ 184,4 - 188,9 ngày với khối 

lượng cơ thể từ 104,23 - 108,25 kg và thời gian phối giống lần đầu từ 230,6 - 
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234,8 ngày với khối lượng cơ thể từ 133,15 - 138,31 kg và độ dày mỡ lưng là 

15,86 - 16,93 mm. Nhóm lợn cái hậu bị F1(LY) nuôi trong điều kiện chuồng 

kín có thời gian động dục lần đầu khoảng từ 186,14 - 190,61 ngày với khối 

lượng cơ thể từ 105,17 - 109,78 kg và thời gian phối giống lần đầu từ 232,22 - 

236,65 ngày với khối lượng cơ thể từ 135,09 - 139,96 kg và độ dày mỡ lưng 

là 16,11 - 17,22 mm (bảng 3.1, bảng 3.2). Theo Close và cs. (2004), lợn cái 

hậu bị được chọn lọc vào đàn giống khi đạt khối lượng là 60 kg với độ dày 

mỡ lưng khoảng 7 - 8 mm và đưa vào phối giống lần đầu ở độ tuổi từ 220 - 

230 ngày, khối lượng cơ thể từ 130 - 140 kg, độ dày mỡ lưng là 16 - 20 mm 

và phối giống ở lần động dục thứ 2 hoặc thứ 3. Calderón Díaz và cs. (2017) 

cho rằng lợn cái hậu bị đạt khối lượng cơ thể mong đợi ở lần động dục đầu từ 

116 - 140 kg. Bortolozzo và cs. (2009) khuyến cáo lợn cái hậu bị nên phối 

giống lần đầu khi đạt trên 135 kg và dưới 160 kg khối lượng cơ thể. Như vậy, 

kết quả nghiên cứu này cho thấy nhóm lợn cái hậu bị được cho ăn khẩu phần 

ăn với tỷ lệ Lys TH/ME ở mức cao, trung bình và thấp có khối lượng cơ thể 

và độ dày mỡ lưng nằm trong khoảng khuyến cáo của các nghiên cứu trước 

đây (Close và cs., 2004; Bortolozzo và cs., 2009; Calderón Díaz và cs., 2017). 

Trần Thị Bích Ngọc (2014) tuổi phối giống lần đầu của lợn Landrace và 

Yorkshire dao động từ 236 đến 245 ngày tuổi. Độ tuổi phối giống lần đầu của 

lợn cái hậu bị trong thí nghiệm này cao hơn so với khoảng nghiên cứu của 

Close và cs. (2004) và thấp hơn của Trần Thị Bích Ngọc (2014), điều này có 

thể do sự khác nhau về điều kiện khí hậu, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và 

tiềm năng di truyền của con giống giữa nghiên cứu của thí nghiệm này và của 

các tác giả nói trên. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ Lys TH/ME ảnh hưởng đến tuổi động dục 

lần đầu, lợn cái hậu bị ăn tỷ lệ Lys TH/ME cao và trung bình có tuổi động dục 

lần đầu sớm hơn 2 - 4 ngày so với tỷ lệ Lys TH/ME thấp. Tương tự như vậy, 

Calderón Díaz và cs. (2017) kết luận rằng tuổi động dục lần đầu của lợn cái 
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hậu bị Ladrace và Yorkshire trung bình là 202 ngày (dao động từ 166 đến 222 

ngày), nhóm lợn cái hậu bị được ăn khẩu phần SID lysine (lysine tiêu hóa hồi 

tràng chuẩn)/ME trung bình và cao (2,57 và 2,79 g/Mcal ở giai đoạn 100 đến 

142 ngày tuổi và 1,94 và 2,08 g/Mcal ở giai đoạn 143 đến 220 ngày tuổi) đạt 

độ tuổi thành thục sớm hơn 10 và 6 ngày so với nhóm lợn cái hậu bị được ăn 

khẩu phần SID lysine/ME thấp (2,29 g/Mcal ở giai đoạn 100 đến 142 ngày 

tuổi và 1,69 g/Mcal ở giai đoạn 143 đến 220 ngày tuổi), tương ứng 198 và 

202 ngày đối với khẩu phần SID lysine/ME trung bình và cao so với 209 ngày 

đối với khẩu phần SID lysine/ME thấp. Điều này có khả năng liên quan đến 

tốc độ tăng trưởng, vì khi lợn cái hậu bị được ăn mức lysine cao có khả năng 

tăng khối lượng lớn hơn ở độ tuổi động dục lần đầu và cả giai đoạn thí 

nghiệm. Kết quả này phù hợp với những báo cáo trước đây, khi mà lợn cái 

hậu bị có tốc độ sinh trưởng lớn hơn thì tuổi động dục lần đầu sớm hơn 

(Rydhmer và cs., 1992; Kummer và cs., 2009; Trần Thị Bích Ngọc, 2014). 

Như vậy có thể thấy rằng, khối lượng động dục lần đầu và phối giống 

lần đầu, tốc độ sinh trưởng của cả giai đoạn thí nghiệm, tuổi động dục lần đầu 

và phối giống lần đầu và độ dày mỡ lưng đều bị ảnh hưởng rõ rệt bởi các tỷ lệ 

Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn cái hậu bị F1(LY) nuôi trong điều 

kiện chuồng hở và chuồng kín. 

3.1.1.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến lượng thức 

ăn ăn vào và hiệu quả sử dụng thức ăn 

  Lượng thức ăn ăn vào: 

  Lượng thức ăn ăn vào của lợn cái hậu bị được nuôi trong điều kiện 

chuồng hở và chuồng kín không có sự khác nhau giữa các khẩu phần có tỷ lệ 

Lys TH/ME khác nhau (p>0,05), tuy nhiên lượng lysine tiêu hóa ăn vào có sự 

khác nhau rõ rệt giữa các khẩu phần ăn (p<0,05) do hàm lượng lysine khác 

nhau giữa các khẩu phần ăn (bảng 3.5, 3.6). 
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Bảng 3.5. Lượng thức ăn thu nhận của lợn cái hậu bị nuôi trong điều 

kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Lượng thức ăn ăn vào (kg/con/ngày)  

GĐ1 (30-60kg)   1,81 1,83 1,84 0,003 0,219 

GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 2,53 2,55 2,58 0,012 0,115 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 2,96 2,97 2,99 0,008 0,253 

Trung bình 2,43 2,44 2,46 0,006 0,145 

Lượng lysine ăn vào (g/con/ngày)  

GĐ1 (30-60kg)   13,78c 15,39b 16,68a 0,019 <0,001 

GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 16,19c 17,96b 19,77a 0,071 <0,001 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 18,94c 20,98b 22,89a 0,060 <0,001 

Trung bình 16,22c 18,02b 19,70a 0,039 <0,001 
Ghi chú: GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu. Tỷ lệ lys TH/ME GĐ từ 30-

60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ lys TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ 

(thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal).  Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể 

hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

 

Bảng 3.6. Lượng thức ăn thu nhận của lợn cái hậu bị nuôi trong điều 

kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Lượng thức ăn ăn vào (kg/con/ngày)  

GĐ1 (30-60kg)   1,85 1,87 1,86 0,008 0,210 

GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 2,54 2,56 2,58 0,005 0,124 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 3,02 3,03 3,01 0,006 0,291 

Trung bình 2,46 2,48 2,47 0,004 0,109 

Lượng lysine ăn vào (g/con/ngày)  

GĐ1 (30-60kg)   14,02c 15,69b 16,93a 0,022 <0,001 

GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 16,26c 18,07b 19,80a 0,011 <0,001 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 19,32c 21,35b 23,11a 0,044 <0,001 

Trung bình 16,40c 18,23b 19,81a 0,019 <0,001 
Ghi chú: GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu. Tỷ lệ lys TH/ME GĐ từ 30-

60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ lys TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ 

(thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal).  Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể 

hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

 

Lượng thức ăn ăn vào của lợn cái hậu bị ở giai đoạn 60 kg đến động 

dục lần đầu (khoảng 104 - 110 kg) trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín 

tương ứng với mức thấp, trung bình và cao là: 2,53; 2,55; 2,58 kg/con/ngày và 
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2,54; 2,56; 2,58 kg/con/ngày và từ giai đoạn động dục lần đầu đến phối giống 

lần đầu (khoảng 133 - 140 kg) tương ứng với 3 mức thấp, trung bình và cao 

là: 2,96; 2,97; 2,99 kg/con/ngày và 3,02; 3,03; 3,01 kg/con/ngày. Theo 

khuyến cáo của NRC (1998), lợn cái hậu bị ở giai đoạn 50 - 80 kg và 80 - 120 

kg lượng thức ăn tương ứng là 2,4 và 2,87 kg/con/ngày; còn theo khuyến cáo 

của NRC (2012) lợn cái hậu bị ở giai đoạn 50 - 75 kg và 75 - 100 kg và 100 - 

135 kg lượng thức ăn tương ứng là 2,12; 2,52 và 2,84 kg/con/ngày. Như vậy, 

nhóm lợn cái hậu bị được ăn khẩu phần với tỷ lệ Lys TH/ME thấp, trung bình 

và cao ở giai đoạn 60 kg đến phối giống lần đầu có lượng thức ăn ăn vào cao 

hơn so với khuyến cáo của NRC (1998 và 2012).  

Lượng lysine tiêu hóa ăn vào của lợn cái hậu bị trong điều kiện nuôi 

chuồng hở và chuồng kín ở giai đoạn 30 - 60 kg, 60 kg đến động dục lần đầu 

và từ động dục lần đầu đến phối giống lần đầu tương ứng là từ 13,78 đến 

16,93 g; từ 16,19 đến 19,80 g; từ 18,94 đến 23,11 g. So với khuyến cáo của 

NRC (1998 và 2012), lượng lysine tiêu hóa ăn vào của lợn cái hậu bị trong 

nghiên cứu này cao hơn. Điều này có thể thấy rằng các giống lợn ngày nay có 

khả năng sản xuất cao hơn so với các giống lợn trước đây, dẫn đến lượng thức 

ăn và lysine tiêu hóa thu nhận cao hơn. 

Hiệu quả sử dụng thức ăn: 

Dựa trên lượng thức ăn ăn vào và tăng khối lượng của lợn, tính hiệu 

quả sử dụng thức ăn thông qua hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR, kg TĂ/kg tăng 

khối lượng), kết quả được trình bày tại bảng 3.7 và 3.8. Kết quả cho thấy theo 

quy luật chung, FCR tăng dần qua các giai đoạn ở cả điều kiện chuồng kín và 

chuồng hở.  

Khi xét về ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME, kết quả cho thấy FCR có 

xu hướng giảm dần khi tăng tỷ lệ Lys TH/ME, tuy nhiên không có sự sai khác 

giữa tỷ lệ Lys TH/ME ở mức trung bình và cao (hình 3.3).   
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Bảng 3.7. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn cái hậu bị nuôi trong điều 

kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

FCR GĐ1 (30-60kg)   2,91a 2,75ab 2,66b 0,059 0,008 

FCR GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 3,73 3,53 3,49 0,089 0,111 

FCR GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 4,73 4,70 4,65 0,101 0,851 

FCR trung bình 3,75a 3,60b 3,52b 0,033 <0,001 

Ghi chú: FCR: tiêu tốn thức ăn; GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu; Mức 

lys TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ lys TH/ME 

GĐ 60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong 

cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.8. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn cái hậu bị nuôi trong điều 

kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME  (g/Mcal) 

SEM P 
Thấp Trung bình Cao 

FCR GĐ1 (30-60kg)   2,86a 2,71ab 2,64b 0,048 0,005 

FCR GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 3,88a 3,66ab 3,55b 0,087 0,027 

FCR GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 4,67 4,70 4,64 0,115 0,948 

FCR trung bình 3,76a 3,62b 3,53b 0,031 <0,001 

Ghi chú: FCR: tiêu tốn thức ăn; GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu; Tỷ lệ 

Lys TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME 

GĐ 60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong 

cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Tương tự, Calderón Díaz và cs. (2017) chỉ ra rằng khẩu phần ăn có mức 

SID lysine/ME cao (2,79 g/Mcal ở giai đoạn 100 đến 142 ngày tuổi và 2,08 

g/Mcal ở giai đoạn 143 đến 220 ngày tuổi) đã cải thiện hệ số tiêu tốn thức ăn 

từ 12,5 đến 28,2% so với khẩu phần SID lysine/ME thấp (2,29 g/Mcal ở giai 

đoạn 100 đến 142 ngày tuổi và 1,69 g/Mcal ở giai đoạn 143 đến 220 ngày 

tuổi). Theo Chiba (2004), lợn cái hậu bị chỉ nên hạn chế mức ăn một cách vừa 

phải, kể từ khi chúng đạt khối lượng 100kg trở lên. 
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Hình 3.3. Tiêu tốn thức ăn của lợn cái hậu bị 

3.1.1.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến năng suất 

sinh sản 

Kết quả năng suất sinh sản lứa 1 của lợn cái hậu bị cho thấy, số lượng 

con sơ sinh sống/ổ, không có sự khác nhau giữa các nghiệm thức (p>0,05), 

nhưng số con cai sữa/ổ, khối lượng lúc sơ sinh và cai sữa ở nhóm lợn ăn khẩu 

phần có tỷ lệ Lys TH/ME cao và trung bình cao hơn đáng kể so với nhóm lợn 

ăn khẩu phần có tỷ lệ Lys TH/ME thấp (p<0,05) (bảng 3.9, bảng 3.10).  

Dinh dưỡng cho lợn cái hậu bị trong suốt quá trình sinh trưởng và phát 

triển có tác động đáng kể đến năng suất sinh sản và vòng đời của lợn nái (PIC, 

2014), bởi vậy việc quản lý và chăm sóc lợn cái hậu bị bắt đầu từ giai đoạn 

đầu của lợn cái hậu bị và kết thúc ở lứa đẻ thứ nhất. Đây có thể là lý do giải 

thích vì sao nhóm lợn cái ăn khẩu phần với mức Lys TH/ME cao và trung 

bình có năng suất sinh trưởng cao hơn, tuổi thành thục sinh dục sớm hơn, có 

thể cho năng suất sinh sản cao hơn so với nhóm lợn cái hậu bị ăn khẩu phần 

với mức Lys TH/ME thấp. Các chỉ tiêu (số con sơ sinh/ổ, số con cai sữa/ổ, 

khối lượng cai sữa/con, tỷ lệ sống đến cai sữa) của lợn cái hậu bị ở nghiên 
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cứu này cao hơn đáng kể so với kết quả nghiên cứu của Trần Thị Bích Ngọc 

(2014), điều này có thể do giống lợn trong nghiên cứu này có khả năng sinh 

sản cao hơn, đồng thời tỷ lệ Lys TH/ME dùng trong khẩu phần cũng cao hơn 

so với nghiên cứu trước của Trần Thị Bích Ngọc (2014). 

Bảng 3.9. Năng suất sinh sản ở lứa đẻ thứ nhất của lợn nái nuôi trong 

điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME  (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

SCSS/ổ (con) 10,26 10,62 10,78 0,217 0,200 

SCCS/ổ (con) 9,39b 9,86a 9,96a 0,175 0,045 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 91,52 92,84 92,39 - - 

KLSS/ổ (kg) 13,80b 14,46ab 15,14a 0,289 0,004 

KLSS/con (kg) 1,28 1,31 1,33 0,017 0,099 

KLCS/ổ (kg) 57,54b 63,16a 63,80a 1,074 <0,001 

KLCS/con (kg) 6,14b 6,41a 6,43a 0,077 0,012 
Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; KLSS: khối lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa;  

Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys 

TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau 

trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05).  

 

 

Bảng 3.10. Năng suất sinh sản ở lứa đẻ thứ nhất của lợn nái nuôi trong 

điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

SCSS/ổ (con) 10,74 11,04 11,22 0,223 0,313 

SCCS/ổ (con) 9,83b 10,26ab 10,39a 0,157 0,034 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 91,61 92,93 92,60 - - 

KLSS/ổ (kg) 14,60b 15,31ab 15,91a 0,301 0,012 

KLSS/con (kg) 1,36b 1,39ab 1,42a 0,017 0,034 

KLCS/ổ (kg) 62,30b 66,69a 68,34a 0,937 <0,001 

KLCS/con (kg) 6,35b 6,51ab 6,58a 0,053 0,009 
Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; KLSS: khối lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa;  

Tỷ lệ lys TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ lys 

TH/ME GĐ 60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau 

trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa là chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tổng 

hợp phản ánh sự nuôi dưỡng thai của lợn mẹ, sức sống của lợn con và tốc độ 

phát triển của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa. Mặt khác chỉ tiêu tiêu tốn thức 

ăn cho 1 kg lợn con cai sữa còn phản ánh trình độ quản lý chăm sóc, nuôi 

dưỡng của người chăn nuôi. Kết quả cho thấy khẩu phần ăn của lợn cái hậu bị 

có tỷ lệ Lys TH/ME từ thấp đến cao đã làm giảm tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn 

con cai sữa (giảm từ 6,86 xuống 6,30 kg ở điều kiện chuồng hở và giảm từ 

6,47 xuống 5,92 kg ở điều kiện chuồng kín) (p<0,05) (bảng 3.11, 3.12). 

Bảng 3.11. Tiêu tốn thức ăn và tăng khối lượng lợn con giai đoạn theo mẹ 

nuôi trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Tổng KL lợn con CS (kg/ổ) 57,54b 63,16a 63,80a 1,074 <0,001 

TTTA/kg lợn CS* (kg) 6,86a 6,40b 6,30b 0,365 <0,001 

ADG (g/con/ngày) 203b 211a 212a 3,058 0,033 

Ghi chú: KL: khối lượng; CS: cai sữa; TTTA: tiêu tốn thức ăn; *: tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn 

mang thai, nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; ADG: tăng khối lượng hằng ngày; Tỷ lệ Lys 

TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 

60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng 

một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.12. Tiêu tốn thức ăn và tăng khối lượng lợn con giai đoạn theo mẹ 

nuôi trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

Tổng KL lợn con CS (kg/ổ) 62,30b 66,69a 68,34a 0,937 <0,001 

TTTA/kg lợn CS* (kg) 6,47a 6,05b 5,92b 0,087 <0,001 

ADG (g/con/ngày) 207b 213ab 215a 2,08 0,045 

Ghi chú: KL: khối lượng; CS: cai sữa; TTTA: tiêu tốn thức ăn; *: tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn 

mang thai, nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; ADG, tăng khối lượng hằng ngày; Tỷ lệ Lys 

TH/ME GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 

60kg-PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng 

một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05. 
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Hình 3.4. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa  

Tăng khối lượng lợn con giai đoạn theo mẹ ở nhóm lợn ăn khẩu phần 

có tỷ lệ Lys TH/ME trung bình và cao cao hơn đáng kể đối với nhóm lợn ăn 

khẩu phần có tỷ lệ Lys TH/ME thấp (p<0,05). 

3.1.1.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến thay đổi 

khối lượng và thời gian động dục trở lại 

 Khối lượng lợn cái hậu bị khi bắt đầu thí nghiệm không có sự khác 

nhau giữa các khẩu phần có các mức lysine tiêu hóa/ME khác nhau (p>0,05). 

Tuy nhiên, các mức lysine tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn cho lợn cái hậu bị 

đã có tác động đáng kể đến khối lượng lợn nái lúc đẻ và lúc cai sữa (p<0,05). 

Hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối lượng trong giai đoạn nuôi con 

không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần (p>0,05). Trong 

điều kiện chuồng hở, hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối lượng ở 

nhóm lợn ăn khẩu phần có mức Lys TH/ME thấp, trung bình và cao tương 

ứng là 16,19; 15,24 và 14,76 kg; và 8,22; 7,61 và 7,31%. Trong điều kiện 

chuồng kín, hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối lượng ở nhóm lợn ăn 

khẩu phần có mức Lys TH/ME thấp, trung bình và cao tương ứng là 16,7; 

15,51 và 15,05 và 8,43; 7,66 và 7,39% (bảng 3.13, bảng 3.14).  
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Bảng 3.13. Thay đổi khối lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái 

nuôi trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

KL lúc đẻ (kg) 196,85b 200,27ab 201,89a 1,089 0,004 

KL lúc cai sữa (kg) 180,66b 185,03a 187,12a 1,131 <0,001 

HMKL (kg)  16,19 15,24 14,76 0,730 0,344 

Tỷ lệ HMKL (%) 8,22 7,61 7,31 0,347 0,170 

Thời gian ĐDTL (ngày) 7,13 6,43 6,17 0,365 0,142 
Ghi chú: KL: khối lượng lợn nái; HHKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại; Tỷ lệ Lys TH/ME 

GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 60kg-

PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng một 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05).   

Bảng 3.14. Thay đổi khối lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái 

nuôi trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p 
Thấp Trung bình Cao 

KL lúc đẻ (kg) 198,11b 202,51ab 203,76a 1,307 0,008 

KL lúc cai sữa (kg) 181,42b 187,00a 188,71a 1,354 <0,001 

HMKL (kg)  16,70 15,51 15,05 0,823 0,350 

Tỷ lệ HMKL (%) 8,43 7,66 7,39 0,389 0,166 

Thời gian ĐDTL (ngày) 6,83a 6,35ab 6,01b 0,203 0,039 
Ghi chú: KL: khối lượng lợn nái; HHKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại; Tỷ lệ Lys TH/ME 

GĐ từ 30-60kg (thấp=2,34g/Mcal, trung bình=2,58g/Mcal, cao=2,81g/Mcal); Tỷ lệ Lys TH/ME GĐ 60kg-

PGLĐ (thấp=2,03g/Mcal, trung bình=2,24g/Mcal, cao=2,44g/Mcal); Các chữ khác nhau trong cùng một 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Trong giai đoạn nuôi con, lợn mẹ cần ăn tốt để đảm bảo sữa nuôi con 

và cần giữ được thể trạng tốt (hao mòn lợn mẹ thấp nhất có thể). Trong giai 

đoạn này nếu lợn mẹ không duy trì một thể trạng ổn định tới lúc cai sữa (lợn 

quá gầy) sẽ dẫn tới giảm số trứng rụng ở lần sinh sản sau (đẻ ít con hơn vào 

lứa sau) và kéo dài thời gian chờ phối. Kết quả cho thấy, hao mòn khối lượng 

cơ thể mẹ và thời gian động dục trở lại sau cai sữa ở các nhóm lợn được ăn 

khẩu phần với 3 mức Lys TH/ME khác nhau không có sự sai khác ở chuồng 

hở, còn ở chuồng kín thời gian động dục trở lại giữa 3 nghiệm thức có sự sai 
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khác nhau đáng kể (p<0,05). Thời gian động dục trở lại giảm dần từ nhóm ăn 

mức Lys TH/ME thấp đến cao và từ chuồng hở đến chuồng kín. Tỷ lệ hao 

mòn của lợn nái trong thời gian nuôi con có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian 

động dục trở lại của lợn nái sau cai sữa. Nghiên cứu của Xue và cs. (2012) 

cho biết khoảng thời gian từ cai sữa đến động dục được rút ngắn khi tỷ lệ 

SID-Lys/ME tăng lên. Các nghiên cứu khác cho thấy tăng lượng lysine không 

ảnh hưởng đến khoảng thời gian từ cai sữa đến động dục của lợn nái (Dos 

Santos và cs., 2006; Mejia-Guadarrama và cs., 2002; Yang và cs., 2000). 

Vesseur và cs. (1994) cho biết tỷ lệ hao mòn khối lượng của lợn nái nuôi con 

lớn hơn 7,5% đã kéo dài khoảng cách từ cai sữa đến động dục trở lại. Khoảng 

cách từ cai sữa đến động dục trở lại là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

năng suất sinh sản của lợn nái. Thời gian động dục trở lại ngắn là rất cần thiết 

để tối ưu số lợn con cai sữa/nái/năm. 

Các kết quả nghiên cứu của nội dung này cho phép kết luận như sau: 

Tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần của lợn cái hậu bị F1 (Landrace x 

Yorshire) ở cả điều kiện chuồng kín và chuồng hở đã làm tăng khả năng sinh 

trưởng, hiệu quả chuyển hóa thức ăn, đồng thời thúc đẩy sớm sự thành thục 

sinh dục và làm tăng năng suất sinh sản ở lứa đẻ đầu. Tỷ lệ Lys TH/ME thích 

hợp trong khẩu phần ăn của lợn cái hậu bị F1(LY) là 2,81 g/Mcal ở giai đoạn 

30 - 60 kg và 2,44 g/Mcal ở giai đoạn 60 kg đến phối giống lần đầu. 

3.1.2. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn nái 

mang thai  

3.1.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến năng suất 

sinh sản của lợn nái 

 Kết quả theo dõi về một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái (bảng 3.15, 

bảng 3.16).  
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Bảng 3.15. Năng suất sinh sản của lợn nái nuôi trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(1,56) 

Trung bình  

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

n 10 10 10   

SCSS/ổ (con) 11,8 12,0 12,1 0,347 0,825 

SCCS/ổ (con) 10,5 10,9 11,2 0,265 0,192 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 89,32 91,01 92,78 1,668 0,356 

KLSS/ổ (kg) 16,30 17,24 17,91 0,526 0,112 

KLSS/con (kg) 1,39b 1,44ab 1,48a 0,027 0,048 

KLCS/ổ (kg) 68,34b 72,52b 78,51a 1,482 <0,001 

KLCS/con (kg) 6,52b 6,66ab 7,03a 0,107 0,007 

ADG (g/con/ngày) 214,1b 217,6ab 231,1a 6,180 0,025 
Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; KLSS: khối lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa; 

ADG: tăng khối lượng hằng ngày; Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.16. Năng suất sinh sản của lợn nái nuôi trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(1,56) 

Trung bình  

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

n 10 10 10   

SCSS/ổ (con) 12,1 12,3 12,4 0,382 0,853 

SCCS/ổ (con) 10,7 11,3 11,5 0,263 0,101 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 88,72 92,23 93,12 1,685 0,168 

KLSS/ổ (kg) 17,03b 18,18ab 19,08a 0,515 0,031 

KLSS/con (kg) 1,41b 1,49ab 1,54a 0,035 0,044 

KLCS/ổ (kg) 70,79b 76,73a 81,17a 1,543 <0,001 

KLCS/con (kg) 6,62b 6,81ab 7,09a 0,122 0,042 

ADG (g/con/ngày) 217,1 221,6 230,8 5,74 0,153 
Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; KLSS: khối lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa; 

ADG: tăng khối lượng hằng ngày; Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). 

Tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn nái mang thai ở cả 

điều kiện chuồng hở và chuồng kín đã không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của 

lợn con theo mẹ đến cai sữa (p>0,05), mặc dù xét về giá trị tuyệt đối, tỷ lệ 

nuôi sống đến cai sữa của đàn lợn con của lợn nái mang thai được ăn mức 

1,56 g Lys TH/ME là thấp nhất (89,32 - 88,72%), tiếp đến ở mức 1,76 g Lys 

TH/ME (91,01 - 92,23%) và cao nhất ở mức 1,95 g Lys TH/ME (92,78 - 
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93,12%). Tương tự, số con sơ sinh và cai sữa/ổ không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ 

Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn nái mang thai (p>0,05). Tỷ lệ Lys 

TH/ME khẩu phần ăn của lợn nái mang thai được nuôi ở cả điều kiện chuồng 

hở và chuồng kín có tác động đáng kể đến khối lượng sơ sinh và cai sữa/ổ, 

cũng như khối lượng sơ sinh và cai sữa tính theo từng con (p<0,05). Tăng tỷ 

lệ Lys TH/ME từ 1,56 lên 1,95 g/Mcal đã làm tăng khối lượng lợn con sơ sinh 

và cai sữa tính theo ổ từ 5,77 đến 14,88%, và theo từng con từ 2,15 đến 9,22% 

(hình 3.5). 

 

Hình 3.5. Khối lượng cai sữa/con  

Lượng lysine ăn vào tăng khi tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần tăng 

(p<0,05) (bảng 3.16, bảng 3.17), điều này có thể lý giải vì sao khối lượng lợn 

con sơ sinh và cai sữa tăng. Hơn nữa, việc tăng mức lysine trong khẩu phần 

ăn có thể đã làm tăng lượng protein tích lũy ở bào thai trong suốt quá trình 

mang thai (Gómez-Carballar và cs., 2013). Tương tự như kết quả nghiên cứu 

này, một số nghiên cứu trước đây (Yang và cs., 2009; Zhang và cs., 2011; 

Gómez-Carballar và cs., 2013) cho rằng tăng tỷ lệ lysine tổng số/ME (lysine 

tăng và ME giữ nguyên) trong khẩu phần ăn của lợn nái mang thai từ ngày 

thứ 30 hoặc 70 đến lúc đẻ đã làm tăng khối lượng lợn con sơ sinh (tính theo 
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con và theo ổ). Tuy nhiên, kết quả của các tác giả này lại cho thấy không có 

sự khác nhau về khối lượng lợn con cai sữa (tính theo con và theo ổ) giữa các 

khẩu phần có tỷ lệ lysine tổng số/ME khác nhau. Heo và cs. (2008) triển khai 

thí nghiệm trên lợn nái được ăn khẩu phần ở giai đoạn mang thai và nuôi con 

có mức lysine khác nhau, kết quả cho thấy khối lượng lợn con sơ sinh và cai 

sữa ở khẩu phần có mức lysine cao đã được cải thiện so với khẩu phần ăn có 

mức lysine thấp. 

3.1.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến hiệu quả sử 

dụng thức ăn của lợn nái 

 Lượng thức ăn ăn vào của lợn nái trong giai đoạn mang thai và nuôi 

con trong điều kiện chuồng hở không có sự sai khác nhau giữa các khẩu phần 

có tỷ lệ Lys TH/ME khác nhau (p>0,05). Tuy nhiên, trong điều kiện chuồng 

kín, lượng thức ăn ăn vào của lợn nái ở giai đoạn nuôi con không bị ảnh 

hưởng bởi tỷ lệ lysine TH/ME, trong khi đó chỉ tiêu này ở giai đoạn mang thai 

có sự khác nhau giữa khẩu phần có tỷ lệ Lys TH/ME cao, trung bình (1,95 và 

1,76 g/Mcal) với khẩu phần thấp (1,56 g/Mcal) (bảng 3.17, bảng 3.18). 

 Ở cả điều kiện chuồng hở và chuồng kín, lượng lysine tiêu hóa ăn vào 

hàng ngày của lợn nái giai đoạn mang thai tăng khi tỷ lệ Lys TH/ME tăng 

trong khẩu phần ăn (p<0,05), giá trị này dao động trong khoảng từ 11,23 đến 

14,46 g/con/ngày. Theo NRC (2012), lượng lysine tiêu hóa thu nhận hàng 

ngày của lợn nái mang thai dao động từ 7,1 đến 15,8 g/con/ngày từ lứa thứ 

nhất đến lứa thứ ba và từ 5,6 đến 11,0 g/con/ngày từ lứa thứ tư trở lên, sự dao 

động này tùy thuộc vào tăng khối lượng dự kiến của bào thai. Theo PIC 

(2014), lượng lysine tiêu hóa hồi tràng chuẩn ăn vào hàng ngày ở giai đoạn 0 

- 90 ngày mang thai và 90 - 116 ngày tương ứng là 13 và 17 g/con/ngày. 

Lượng lysine thu nhận hàng ngày trong nghiên cứu của chúng tôi nằm trong 

khoảng khuyến cáo của NRC (1998, 2012) và PIC (2014). 
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 Kết quả cho thấy khi tăng tỷ lệ Lys TH/ME từ 1,56 đến 1,95 g/Mcal đã 

làm giảm tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa (giảm từ 5,93 xuống 5,25 

kg ở điều kiện chuồng hở và giảm từ 5,84 xuống 5,18 kg ở điều kiện chuồng 

kín) (p<0,05). Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa ở điều kiện chuồng 

kín (5,49 kg) thấp hơn so với chuồng hở (5,62 kg) (hình 3.6). 

Bảng 3.17. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn lợn nái 

giai đoạn mang thai đến hiệu quả sử dụng thức ăn trong điều kiện 

chuồng hở 

Chỉ tiêu 

LysTH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(1,56) 

Trung bình  

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

n 10 10 10   

TTTA GĐ nuôi con/nái (kg) 126,8 129,4 131,4 0,920 0,006 

TTTA GĐ nuôi con/nái/ngày (kg) 5,28 5,39 5,47 0,037 0,007 

TTTA GĐ mang thai/nái (kg) 273,8 275,5 276,0 0,840 0,184 

TTTA GĐ mang thai/nái/ngày (kg) 2,39 2,41 2,42 0,009 0,130 

Lys ăn vào (g/nái/ngày) 11,23c 12,76b 14,17a 0,067 0,002 

TTTA lợn con SS-CS (kg/ổ) 3,68 3,82 3,92 0,093 0,192 

TTTA/kg lợn con cai sữa*(kg) 5,93a 5,66ab 5,25b 0,109 <0,001 
Ghi chú: TTTA GĐ: Tiêu tốn thức ăn giai đoạn; SS-CS: sơ sinh - cai sữa; *: tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ 

giai đoạn mang thai, nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; Các chữ khác nhau trong cùng một 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn lợn nái 

giai đoạn mang thai đến hiệu quả sử dụng thức ăn trong điều kiện 

chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(1,56) 

Trung bình  

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

n 10 10 10   

TTTA GĐ nuôi con/nái (kg) 130,8 131,9 133,8 0,890 0,079 

TTTA GĐ nuôi con/nái/ngày (kg) 5,39 5,44 5,51 0,036 0,080 

TTTA GĐ mang thai/nái (kg) 277,5b 279,5a 280,4a 0,880 0,027 

TTTA GĐ mang thai/nái/ngày (kg) 2,42b 2,45a 2,46a 0,008 <0,001 

Lys ăn vào (g/nái/ngày) 11,37c 13,01b 14,46a 0,063 <0,001 

TTTA lợn con SS-CS (kg/ổ) 3,75 3,96 4,03 0,092 0,101 

TTTA/kg lợn con cai sữa*(kg) 5,84a 5,45ab 5,18b 0,107 <0,001 
Ghi chú: TTTA GĐ: Tiêu tốn thức ăn giai đoạn; SS-CS: sơ sinh - cai sữa; *: tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ 

giai đoạn mang thai, nuôi con và thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; Các chữ khác nhau trong cùng một 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Hình 3.6. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa  

3.1.2.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến thay đổi 

khối lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con 

 Trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín, khối lượng lợn nái lúc đẻ và 

lúc cai sữa không có sự khác nhau giữa các khẩu phần có các mức Lys TH/ME 

khác nhau (p>0,05). Tuy nhiên, trong cùng một điều kiện thí nghiệm về chuồng 

nuôi, tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn cho lợn nái mang thai đã làm 

giảm hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối lượng trong giai đoạn nuôi con 

(p<0,05) (bảng 3.19, bảng 3.20). Hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối 

lượng ở nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 1,76 g Lys TH/Mcal ME không có sự 

sai khác so với hai nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 1,56 và 1,95 g Lys TH/Mcal 

ME (p>0,05). Trong điều kiện chuồng hở, hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao 

mòn khối lượng ở nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 1,56; 1,76 và 1,95 g Lys 

TH/Mcal ME tương ứng là 16,99; 14,85 và 13,64 kg và 6,75; 5,82 và 5,32%. 

Trong điều kiện chuồng kín, hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối lượng 

ở nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 1,56; 1,76 và 1,95 g Lys TH/Mcal ME tương 

ứng 17,66; 15,13 và 14,27 kg và 6,91; 5,87 và 5,49%. 
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Bảng 3.19. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn 

nái giai đoạn mang thai đến thay đổi khối lượng và thời gian động dục 

trở lại trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(1,56) 

Trung bình  

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

n 10 10 10   

KL lúc đẻ (kg) 252,0 255,6 256,7 3,38 0,594 

KL lúc cai sữa (kg) 235,0 240,8 243,1 3,47 0,258 

HMKL (kg)  16,99a 14,85ab 13,64b 0,87 0,036 

Tỷ lệ HMKL (%) 6,75a 5,82ab 5,32b 0,354 0,026 

Thời gian ĐDTL (ngày) 6,10 5,50 5,20 0,360 0,217 
Ghi chú: KL: khối lượng lợn nái; HMKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại sau cai sữa; Các chữ 

khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn 

nái giai đoạn mang thai đến thay đổi khối lượng và thời gian động dục 

trở lại trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(1,56) 

Trung bình  

(1,76) 

Cao 

(1,95) 

n 10 10 10   

KL lúc đẻ (kg) 255,4 258,3 259,4 4,10 0,770 

KL lúc cai sữa (kg) 237,7 243,2 245,2 3,91 0,388 

HMKL (kg)  17,66a 15,13ab 14,27b 0,93 0,041 

Tỷ lệ HMKL (%) 6,91a 5,87ab 5,49b 0,342 0,018 

Thời gian ĐDTL (ngày) 5,60 5,60 5,40 0,371 0,908 
Ghi chú: KL: khối lượng lợn nái; HMKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại sau cai sữa. Trong 

mỗi kiểu chuồng, các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Trong nghiên cứu này, hao mòn khối lượng lợn nái trong giai đoạn nuôi 

con ở nhóm lợn nái mang thai ăn khẩu phần có mức 1,76 và 1,95 g Lys 

TH/Mcal ME thấp hơn ở nhóm lợn nái mang thai ăn khẩu phần có mức 1,56 g 

Lys TH/Mcal ME, tương ứng là 12,60 và 19,72% ở điều kiện chuồng hở và 

14,33 và 19,20% ở điều kiện chuồng kín. Tăng lượng thức ăn và lysine ăn vào 
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trong giai đoạn mang thai phần nào đã làm giảm hao mòn khối lượng của lợn 

nái trong giai đoạn nuôi con và bởi vậy làm giảm tác động tiêu cực đến nuôi 

dưỡng lợn con theo mẹ (Eissen và cs., 2003).  

Tương tự, Heo và cs. (2008) cho rằng hao mòn khối lượng và độ dày 

mỡ lưng của lợn nái nuôi con tăng khi giảm lượng lysine ăn vào và như vậy, 

lợn nái sẽ phải huy động mô cơ thể để hỗ trợ cho việc tiết sữa và phát triển 

của lợn con khi lượng chất dinh dưỡng ăn vào không đáp ứng đủ (Tokach và 

cs., 1992). Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy tăng hàm lượng lysine 

trong khẩu phần ăn của lợn nái mang thai đã làm tăng khối lượng cơ thể và độ 

dày mỡ lưng (Zhang và cs., 2011; Yang và cs., 2009; Kuisina và cs., 1999).   

Trái lại, Gómez-Carballar và cs. (2013) không quan sát thấy ảnh hưởng 

của hàm lượng lysine trong khẩu phần ăn cho giai đoạn mang thai đến tăng 

khối lượng của lợn nái trong giai đoạn mang thai và hao mòn khối lượng 

trong giai đoạn nuôi con ở lứa đẻ thứ hai và ba. Kuisina và cs. (1999) kết luận 

rằng lợn nái mang thai được ăn khẩu phần với một mức năng lượng trao đổi 

27 MJ/ngày và tăng lượng lysine thu nhận hàng ngày từ 4 đến 16g/ngày đã 

làm tăng khối lượng cơ thể trong lúc mang thai, tuy nhiên hao mòn khối 

lượng trong giai đoạn nuôi con không có sự sai khác. Nhìn chung, các kết quả 

nghiên cứu về hàm lượng lysine trong khẩu phần (hay tỷ lệ lysine/ME) đến 

khối lượng cơ thể trong giai đoạn mang thai và hao mòn khối lượng trong giai 

đoạn nuôi con có xu hướng khác nhau. 

Khi nuôi dưỡng lợn nái trong thời kỳ mang thai, mục đích chính là 

cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của thai, cho lợn nái còn non 

đạt kích thước cơ thể trưởng thành hoặc để bù đắp khối lượng cơ thể hao mòn 

trong giai đoạn nuôi con trước đó. Sự phát triển nhanh của bào thai và các 

tuyển vú ở giai đoạn cuối thai kỳ nhằm chuẩn bị cho lợn nái bước vào lúc đẻ 

và giai đoạn nuôi con sắp tới (Trottier và Johnston, 2001). 
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Tỷ lệ hao mòn của lợn nái trong thời gian nuôi con có ảnh hưởng rất 

lớn đến thời gian động dục trở lại của lợn nái sau cai sữa. Mặc dù, tỷ lệ hao 

mòn và hao mòn khối lượng cơ thể mẹ ở các nhóm lợn nái mang thai được ăn 

khẩu phần với 3 mức Lys TH/ME khác nhau có sự sai khác đáng kể, nhưng 

thời gian động dục trở lại giữa 3 nghiệm thức này lại tương tự như nhau 

(p>0,05; bảng 3.19, bảng 3.20). Trái với kết quả nghiên cứu của đề tài luận 

án, Heo và cs. (2008) kết luận rằng tăng lượng lysine trong khẩu phần lợn nái 

đã làm tăng lượng lysine ăn vào hàng ngày, dẫn đến giảm khoảng cách cai sữa 

đến động dục lại. Sự khác nhau giữa kết quả nghiên cứu hiện tại và của Heo 

và cs. (2008) là do nghiên cứu này chỉ sử dụng tỷ lệ Lys TH/ME khác nhau 

trong khẩu phần của lợn nái giai đoan mang thai (còn giai đoan nuôi con là 

như nhau), trong khi đó nghiên cứu của Heo và cs. (2008) thử nghiệm các 

mức lysine khác nhau trong khẩu phần ăn cho lợn nái cả giai đoạn mang thai 

và nuôi con. 

Tóm lại, trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín, tăng tỷ lệ Lys 

TH/ME trong khẩu phần ăn cho lợn nái F1(LY) giai đoạn mang thai làm tăng 

khối lượng lợn con sơ sinh và cai sữa, đồng thời giảm tiêu tốn thức ăn cho 

1kg lợn con cai sữa và giảm hao mòn khối lượng của lợn mẹ. Tỷ lệ Lys 

TH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn nái F1(LY) giai đoạn mang thai 

là từ 1,76 đến 1,95 g/Mcal.  

3.1.3. Xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần của lợn nái 

nuôi con  

3.1.3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến năng suất 

sinh sản và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn nái nuôi con 

Kết quả về một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái cho thấy 

(bảng 3.21, bảng 3.22), khi tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn của lợn 

nái nuôi con ở cả điều kiện chuồng hở và chuồng kín đã không ảnh hưởng đến 

số con sơ sinh/ổ và số con cai sữa/ổ (p>0,05). Tăng Lys TH/ME cũng không 

ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của lợn con đến cai sữa (p>0,05), mặc dù xét về giá 
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trị tuyệt đối tỷ lệ sống ở nhóm lợn nái được ăn mức 2,29 g Lys TH/ME là 

thấp nhất (89,15 - 89,76%), tiếp đến nhóm nái được ăn mức 2,51 g Lys 

TH/ME (92,79 - 93,01%) và cao nhất là nhóm lợn nái được ăn mức 2,75 g 

Lys TH/ME (93,13 - 93,9%). 

Kết quả cho thấy, tăng mức Lys TH/ME trong khẩu phần đã làm tăng 

khối lượng cai sữa tính theo ổ và theo con, tăng khối lượng hàng ngày của lợn 

con theo mẹ ở cả điều kiện chuồng hở và chuồng kín (p<0,05). Khối lượng 

lợn con cai sữa tính theo ổ, theo từng con và tăng khối lượng hàng ngày tương 

ứng 7,50 - 11,89; 1,49 - 5,98 và 2,33 - 7,45% trong điều kiện chuồng hở, còn 

chuồng kín tương ứng là 6,30 - 8,42; 2,80 - 4,86 và 3,52 - 6,50% khi tăng tỷ 

lệ Lys TH/ME từ 2,29 đến 2,75 g/Mcal. Kết quả đạt được ở nghiên cứu này 

có thể là do lượng lysine tiêu hóa ăn vào tăng từ 38,84 lên 47,76 g/con/ngày 

trong điều kiện chuồng hở và từ 40,87 lên 49,83 g/con/ngày trong điều kiện 

chuồng kín khi tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn lợn nái nuôi con. 

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến năng 

suất sinh sản của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(2,29) 

Trung bình  

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

n 10 10 10   

SCSS/ổ (con) 11,40 11,60 11,50 0,43 0,947 

SCCS/ổ (con) 10,10 10,70 10,70 0,33 0,343 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 89,15 92,79 93,13 2,13 0,356 

KLSS/ổ (kg) 16,35 16,32 16,61 0,53 0,927 

KLSS/con (kg) 1,44 1,42 1,45 0,02 0,583 

KLCS/ổ (kg) 67,5b 72,56a 75,53a 1,92 0,021 

KLCS/con (kg) 6,69b 6,79ab 7,10a 0,11 0,038 

ADG (g/con/ngày) 218,9b 224,0ab 235,2a 5,43 0,048 

Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; CS: cai sữa; KLSS: Khối lượng sơ sinh; KLCS: khối 

lượng cai sữa; ADG: tăng khối lượng hàng ngày; Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Bảng 3.22. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến năng 

suất sinh sản của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(2,29) 

Trung bình  

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

n 10 10 10   

SCSS/ổ (con) 12,50 12,50 12,40 0,37 0,975 

SCCS/ổ (con) 11,20 11,60 11,60 0,29 0,467 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 89,76 93,01 93,90 1,59 0,168 

KLSS/ổ (kg) 18,38 18,31 17,98 0,50 0,833 

KLSS/con (kg) 1,48 1,47 1,45 0,036 0,864 

KLCS/ổ (kg) 76,06b 80,85ab 82,47a 1,75 0,040 

KLCS/con (kg) 6,79b 6,98ab 7,12a 0,067 0,010 

ADG (g/con/ngày) 221,6b 229,4ab 236,0a 4,94 0,010 
Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; CS: cai sữa; KLSS: Khối lượng sơ sinh; KLCS: khối 

lượng cai sữa; ADG: tăng khối lượng hàng ngày; Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

 Johnson và cs. (1993) đã chỉ ra rằng có mối tương quan chặt chẽ giữa 

lượng lysine ăn vào và tăng khối lượng ổ lợn con theo mẹ. Gần đây, Xue và 

cs. (2012) cho rằng tăng khối lượng ổ lợn con theo mẹ tăng lên khi lượng 

lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID-Lys) ăn vào hàng ngày tăng từ 45,0 

g đến 68,5 g ở lợn trong giai đoạn nuôi con. Yang và cs. (2000) kết luận rằng 

tăng khối lượng ổ lợn con theo mẹ và lượng lysine tổng số ăn vào có mối 

tương quan bậc 2, tăng khối lượng ổ lợn con theo mẹ đạt tối ưu khi lượng 

lysine tổng số ăn vào đạt 44,55 và 56 g/ngày ở lợn nái nuôi con tương ứng lứa 

thứ 1, 2 và 3. Tương tự, Gourley và cs. (2017) cho biết tăng khối lượng ổ lợn 

con theo mẹ tăng khi tăng mức SID-Lys và mức tối ưu trong khẩu phần cho 

lợn nái nuôi con là 1,05% (tương ứng với lượng SID-Lys ăn vào là 70,2 

g/ngày). Tăng tiếp mức SID-Lys trong khẩu phần lên đến 1,20% đã làm giảm 

tăng khối lượng ổ lợn con theo mẹ và cũng làm giảm lượng thức ăn ăn vào 

của lợn nái nuôi con. 

Trái lại, một số nghiên cứu (Dourmad và cs., 1998; Shi và cs., 2015; 

Huber và cs., 2015) cho rằng không có sự sai khác về tăng khối lượng ổ lợn 

con theo mẹ khi tăng mức SID-Lys trong khẩu phần lợn nái nuôi con từ 

0,66% lên 0,87%; từ 0,76% lên 1,14% hay từ 0,73% lên 0,94%. Một thí 
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nghiệm khác của Gourley và cs. (2017) cho thấy không có sự cải thiện về tăng 

khối lượng ổ lợn con theo mẹ khi tăng lượng SID-Lys ăn vào 39 - 63 

g/con/ngày. Lượng SID-Lys ăn vào của lợn nái nuôi con ở mức 0,80% và 

0,95% SID-Lys tương ứng là 39,9 và 45,0 g SID-Lys/con/ngày, và kết quả 

này thấp hơn so với nhu cầu cho lợn nái nuôi con của NRC (2012) 47,4 - 48,7 

g SID-Lys/con/ngày. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, mức Lys TH/ME không ảnh hưởng 

tới lượng thức ăn ăn vào của lợn nái nuôi con (p>0,05) nhưng làm tăng rõ rệt 

lượng lysine tiêu hóa ăn vào hàng ngày khi tỷ lệ Lys TH/ME tăng trong khẩu 

phần ăn của lợn nái nuôi con (p<0,05). Tương tự, nghiên cứu của Xue và cs. 

(2012) cho rằng không có sự sai khác về lượng thức ăn ăn vào hàng ngày của 

lợn nái nuôi con khi tăng tỷ lệ SID-Lys/ME, nhưng lượng SID-Lys thu nhận 

hàng ngày tăng. Yang và cs. (2000) đã khẳng định lượng thức ăn ăn vào hàng 

ngày giảm khi mức lysine tổng số trong khẩu phần tăng từ 0,60 đến 1,60% và 

tác giả đã đưa ra giả thuyết rằng giảm lượng thức ăn ăn vào hàng ngày là do 

tăng mức urê huyết thanh và tỷ lệ các axít amin khác nhau trong khẩu phần thí 

nghiệm. Theo Gourley và cs. (2017), lượng thức ăn ăn vào hàng ngày của lợn 

nái nuôi con tăng khi tăng mức SID-Lys trong khẩu phần từ 0,75 đến 1,05% 

và sau đó lượng thức ăn ăn vào hàng ngày giảm khi tăng mức SID-Lys trong 

khẩu phần lên đến 1,20%. 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến hiệu 

quả sử dụng thức ăn của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(2,29) 

Trung bình  

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

n 10 10 10   

TAAV lợn nái (kg/con) 125,3 126,2 127,9 0,820 0,088 

TAAV/nái/ngày (kg) 5,22 5,26 5,33 0,033 0,088 

Lys TH ăn vào/nái/ngày (g) 38,84c 42,91b 47,76a 0,274 <0,001 

TAAV lợn con theo mẹ (kg/ổ) 3,53 3,75 3,78 0,150 0,343 

TTTA/kg lợn con CS (kg) 1,92a 1,81ab 1,75b 0,053 0,045 
Ghi chú: TAAV: thức ăn ăn vào (tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn nuôi con và thức ăn tập ăn của 

lợn con theo mẹ); TTTA: tiêu tốn thức ăn (kg thức ăn/kg lợn con cai sữa); Các chữ khác nhau trong cùng một 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Bảng 3.24. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến hiệu 

quả sử dụng thức ăn của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(2,29) 

Trung bình  

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

n 10 10 10   

TAAV lợn nái (kg/con) 131,8 133,3 133,5 1,692 0,201 

TAAV/nái/ngày (kg) 5,49 5,55 5,56 0,028 0,201 

Lys TH ăn vào/nái/ngày (g) 40,87c 45,32b 49,83a 0,233 <0,001 

TAAV lợn con theo mẹ (kg/ổ) 3,92 4,06 4,06 0,092 0,467 

TTTA/kg lợn con CS (kg) 1,79a 1,70ab 1,67b 0,038 0,049 

Ghi chú: TAAV: thức ăn ăn vào (tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn nuôi con và thức ăn tập ăn của 

lợn con theo mẹ); TTTA: tiêu tốn thức ăn (kg thức ăn/kg lợn con cai sữa); Các chữ khác nhau trong cùng một 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Kết quả bảng 3.23, bảng 3.24 cho thấy, lượng lysine tiêu hóa ăn vào 

hàng ngày của lợn ở các nghiệm thức có mức Lys TH/ME 2,29; 2,51 và 2,75 

g/Mcal tương ứng là 38,84; 42,91 và 47,76 g/con/ngày ở điều kiện chuồng hở 

và 40,87; 45,32 và 49,83 g/con/ngày ở điều kiện chuồng kín. Theo NRC 

(2012), lượng lysine tiêu hóa thu nhận hàng ngày của lợn nái nuôi con dao 

động 40,0 - 47,0 g/con/ngày ở lứa thứ nhất và 42,9 - 50,1 g/con/ngày ở lứa 

thứ 2 trở lên, sự dao động này tùy thuộc vào tăng khối lượng của lợn con theo 

mẹ. Như vậy, lượng lysine tiêu hóa ăn vào hàng ngày ở khẩu phần với tỷ lệ 

2,29 g/Mcal Lys TH/ME thấp hơn so với khuyến cáo của NRC (2012), nhưng 

khẩu phần với tỷ lệ 2,51 và 2,75 g/Mcal Lys TH/ME có lượng lysine tiêu hóa 

ăn vào hàng ngày nằm trong khoảng khuyến cáo của NRC (2012). 
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Hình 3.7. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa  

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con cai sữa thường được tính bao gồm 

thức ăn của cả giai đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con và thức ăn tập ăn của 

lợn con theo mẹ. Tuy nhiên, thức ăn trong giai đoạn nuôi con của lợn nái ảnh 

hưởng lớn và trực tiếp đến sản lượng sữa, hao mòn lợn mẹ và tăng khối lượng 

của lợn con giai đoạn bú sữa. Chính vì vậy, tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con 

cai sữa trong nghiên cứu này được tính từ thức ăn trong giai đoạn nuôi con và 

thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ để đánh giá hiệu quả kỹ thuật về chất 

lượng thức ăn khi tăng mức lysine TH/ME. Kết quả cho thấy, tăng tỷ lệ Lys 

TH/ME từ 2,29 đến 2,75 g/Mcal đã làm giảm tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con 

cai sữa (giảm từ 1,92 xuống 1,75 kg ở chuồng hở và 1,79 xuống 1,67 kg ở 

chuồng kín) (p<0,05) (hình 3.7). Tuy nhiên, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg lợn con 

cai sữa không có sự khác nhau giữa mức 2,29 và 2,51 g lysine TH/ME, và 

giữa mức 2,51 và 2,75 g Lys TH/ME (p>0,05). 

3.1.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến thay đổi 

khối lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con 

Trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín, khối lượng lợn nái lúc đẻ 

khi bắt đầu thí nghiệm không có sự khác nhau giữa các khẩu phần có các tỷ lệ 

Lys TH/ME khác nhau (p>0,05). Tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần ăn 
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cho lợn nái nuôi con không ảnh hưởng đến khối lượng lợn nái lúc cai sữa 

(p>0,05). Tuy nhiên, tăng tỷ lệ Lys TH/ME đã làm giảm hao mòn khối lượng 

và tỷ lệ hao mòn khối lượng của lợn mẹ trong giai đoạn nuôi con (p<0,05). 

Hao mòn khối lượng và tỷ lệ hao mòn khối lượng ở nhóm lợn ăn khẩu phần 

có mức 2,29; 2,51 và 2,75 g Lys TH/Mcal ME tương ứng ở điều kiện chuồng 

hở là 17,44; 14,99 và 14,32 kg và 6,94; 5,98 và 5,63% và ở điều kiện chuồng 

kín là 17,78; 15,69 và 15,14 kg và 7,02; 6,22; 5,94% (bảng 3.25, bảng 3.26). 

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến thay 

đổi khối lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con trong 

điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(2,29) 

Trung bình  

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

KL lúc đẻ (kg) 251,30 252,09 252,73 4,16 0,971 

KL lúc cai sữa (kg) 233,86 237,10 238,42 4,00 0,712 

HMKL (kg)  17,44a 14,99ab 14,32b 0,82 0,030 

Tỷ lệ HMKL (%) 6,94a 5,98ab 5,63b 0,33 0,023 

Thời gian ĐDTL (ngày) 6,50 6,10 5,80 0,44 0,440 
Ghi chú: KL: khối lượng lợn nái; HMKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại sau cai sữa; Các chữ 

khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys TH/ME trong khẩu phần đến thay 

đổi khối lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con trong 

điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Lys TH/ME (g/Mcal) 

SEM p Thấp 

(2,29) 

Trung bình  

(2,51) 

Cao 

(2,75) 

KL lúc đẻ (kg) 254,15 253,31 255,78 4,71 0,931 

KL lúc cai sữa (kg) 236,36 237,61 240,65 5,76 0,810 

HMKL (kg)  17,78a 15,69ab 15,14b 0,67 0,022 

Tỷ lệ HMKL (%) 7,02a 6,22ab 5,94b 0,291 0,036 

Thời gian ĐDTL (ngày) 6,40 5,80 5,60 0,37 0,293 
Ghi chú: KL: khối lượng lợn nái; HMKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại sau cai sữa. Các chữ 

khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Nghiên cứu này cho thấy, hao mòn khối lượng của lợn nái trong giai 

đoạn nuôi con ở nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 2,51 và 2,75 g/Mcal Lys 

TH/ME thấp hơn ở nhóm lợn ăn khẩu phần có mức 2,29 g/Mcal Lys TH/ME 

tương ứng là 14,05 và 17,89% ở điều kiện chuồng hở và 11,75 và 14,85% ở 

điều kiện chuồng kín. Kết quả này có thể là do tăng tỷ lệ Lys TH/ME trong 

khẩu phần lợn nái nuôi con đã làm tăng lượng lysine ăn vào, từ đó dẫn đến 

giảm hao mòn khối lượng của lợn nái.  

Theo Eissen và cs. (2003), tăng lượng thức ăn ăn vào trong giai đoạn 

nuôi con phần nào đã làm giảm thay đổi khối lượng và bởi vậy làm giảm tác 

động tiêu cực đến nuôi dưỡng lợn con theo mẹ với số lượng lớn. Tương tự, 

nghiên cứu của Xue và cs. (2012) cho biết tăng hao mòn khối lượng của lợn 

nái nuôi con liên quan chặt chẽ đến việc giảm tỷ lệ SID-Lys/ME, điều này có 

nghĩa là khẩu phần có tỷ lệ SID-Lys/ME thấp có thể không đáp ứng nhu cầu 

dinh dưỡng của lợn nái nuôi con cho duy trì và tiết sữa. Một số nghiên cứu 

trước đây chỉ ra rằng tăng lượng lysine ăn vào hàng ngày có thể làm hạn chế 

sự giảm hao mòn khối lượng của lợn nái nuôi con (Dourmad và cs., 1998; 

Kusina và cs., 1999; Mejia-Guadarrama và cs, 2002). Lợn nái nuôi con đã 

không phải huy động mô cơ thể khi lượng các chất dinh dưỡng ăn vào tăng và 

với lượng lysine ăn vào là 74 g/ngày đã không ảnh hưởng đến thay đổi khối 

lượng lợn nái trong giai đoạn nuôi con (Cooper và cs., 2001).  

Trong giai đoạn nuôi con, lợn mẹ cần ăn tốt để đảm bảo sữa nuôi con 

và cần giữ được thể trạng tốt (hao mòn lợn mẹ thấp nhất có thể). Trong giai 

đoạn này nếu lợn mẹ không duy trì một thể trạng ổn định tới lúc cai sữa (lợn 

quá gầy) sẽ dẫn tới giảm số trứng rụng ở lần sinh sản sau (đẻ ít con hơn vào 

lứa sau) và kéo dài thời gian chờ phối. Mặc dù, hao mòn khối lượng cơ thể 

mẹ ở các nhóm lợn được ăn khẩu phần với 3 mức Lys TH/ME khác nhau có 

sự sai khác đáng kể, nhưng thời gian động dục trở lại giữa 3 nghiệm thức này 

lại tương tự như nhau. Tỷ lệ hao mòn của lợn nái trong thời gian nuôi con có 

ảnh hưởng rất lớn đến thời gian động dục trở lại của lợn nái sau cai sữa. 

Vesseur và cs. (1994) cho biết tỷ lệ hao mòn khối lượng của lợn nái nuôi con 
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lớn hơn 7,5% đã kéo dài khoảng cách từ cai sữa đến động dục trở lại. Kết quả 

tương tự đã được khẳng định bởi Koketsu và cs. (1996a). Thaker và Bilkei 

(2005) đã đánh giá dữ liệu từ 1677 lợn nái và quan sát thấy năng suất sinh sản 

sau đó của lợn nái giảm khi hao mòn khối lượng tăng lên trong giai đoạn nuôi 

con. Ở nghiên cứu này, tỷ lệ hao mòn khối lượng của lợn mẹ ở 3 nghiệm thức 

cả trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín dao động 5,63 đến 7,02% và với 

ngày động dục trở lại dao động 5,6 đến 6,5 ngày là hợp lý. Khoảng cách từ cai 

sữa đến động dục trở lại là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất 

sinh sản của lợn nái. Thời gian động dục trở lại ngắn là rất cần thiết để tối ưu 

số lợn con cai sữa/nái/năm. Trái với kết quả nghiên cứu này, Xue và cs. 

(2012) kết luận rằng tăng tỷ lệ SID-Lys/ME trong khẩu phần lợn nái nuôi con 

đã làm giảm khoảng cách cai sữa đến động dục trở lại. Tương tự với nghiên 

cứu của chúng tôi, một số nghiên cứu trước đây (Mejia-Guadarrama và cs., 

2002; Yang và cs., 2000; Dos Santos và cs., 2006) cho thấy tăng lượng lysine 

ăn vào đã không ảnh hưởng đến thời gian động dục trở lại. Kết quả này có thể 

là do sự thay đổi khối lượng quá lớn ở lợn nái nuôi con hơn là do lượng lysine 

ăn vào thấp. 

 Kết quả của nội dung nghiên cứu này cho thấy tăng tỷ lệ Lys TH/ME 

trong khẩu phần ăn cho lợn nái F1(LY) giai đoạn nuôi con ở điều kiện chuồng 

kín và chuồng hở đã làm tăng khối lượng cai sữa và tăng khối lượng của lợn 

con theo mẹ, đồng thời làm giảm tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa và giảm 

hao mòn khối lượng của lợn mẹ. Tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần 

của lợn nái nuôi con là 2,51 đến 2,75 g/Mcal, tốt nhất ở mức 2,75 g/Mcal.  

3.2. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHO LỢN NÁI 

NUÔI CON ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN 

Lợn nái nuôi con, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ cải thiện đáng kể năng 

suất sữa của nái, cải thiện số lượng và khối lượng lợn con khi cai sữa, rút 

ngắn thời gian nuôi thịt, giảm thời gian lên giống sau cai sữa của lợn nái 

(Koketsu và cs., 1996) và cải thiện năng suất sinh sản của các lứa đẻ kế tiếp 
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(Revell và cs., 1998). Giai đoạn này khả năng thu nhận của lợn mẹ không đáp 

ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng để nuôi con. Do vậy, lợn cần được cho ăn tự do 

và chất lượng thức ăn tốt nhằm tăng lượng thu nhận để tăng khả năng sản xuất 

sữa và đảm bảo giảm khối lượng cơ thể theo tiêu chuẩn. 

3.2.1. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến năng suất sinh sản và 

hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn nái nuôi con  

Kết quả về một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái (bảng 3.27 và 3.28). 

Ở cả điều kiện chuồng hở và chuồng kín, dạng thức ăn và tần suất cho 

ăn/ngày không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của lợn con theo mẹ đến cai sữa 

(p>0,05), trong khi đó dạng thức ăn và tần suất cho ăn tác động đáng kể đến 

khối lượng lợn con cai sữa tính theo ổ và theo từng con và tăng khối lượng 

hàng ngày của lợn con theo mẹ (p<0,05). Nhóm lợn nái ăn thức ăn viên có 

khối lượng lợn con cai sữa tính theo ổ và theo từng con và tăng khối lượng 

hàng ngày của lợn con theo mẹ cao hơn so với nhóm lợn nái ăn thức ăn dạng 

bột (hình 3.8, hình 3.9).  

Bảng 3.27. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến năng suất sinh sản 

của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Dạng thức ăn Số bữa ăn* 

SEM 

p 

TA  

bột 

TA  

viên 

Ăn 2 

bữa 

Ăn 4 

bữa 
DTA BA 

n 20 20 20 20    

SCSS/ổ (con) 11,65 11,70 11,60 11,75 0,231 0,879 0,649 

SCCS/ổ (con) 10,50 10,75 10,55 10,70 0,132 0,188 0,426 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 90,55 92,18 91,42 91,31 1,299 0,381 0,951 

KLSS/ổ (kg) 16,12 15,82 15,82 16,12 0,349 0,984 0,547 

KLSS/con (kg) 1,37 1,37 1,36 1,37 0,016 0,778 0,677 

KLCS/ổ (kg) 67,89 72,75 68,46 72,17 0,81 0,001 0,003 

KLCS/con (kg) 6,48 6,78 6,50 6,75 0,084 0,016 0,044 

ADG (g/con/ngày) 212,7 225,5 214,1 224,1 3,20 0,010 0,041 

 Ghi chú: *: Ăn bằng máng tự động; SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; CS: cai sữu; KLSS: khối 

lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa; ADG: tăng khối lượng hàng ngày.   
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Bảng 3.28. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến năng suất sinh sản 

của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Dạng thức ăn Số bữa ăn* 

SEM 

p 

TA  

bột 

TA 

 viên 

Ăn 2 

bữa 

Ăn 4 

bữa 
DTA BA 

n 20 20 20 20    

SCSS/ổ (con) 12,45 12,55 12,55 12,45 0,263 0,790 0,790 

SCCS/ổ (con) 11,35 11,55 11,40 11,50 0,172 0,417 0,684 

Tỷ lệ sống đến CS (%) 91,65 92,31 91,16 92,80 1,41 0,745 0,416 

KLSS/ổ (kg) 18,08 18,53 18,37 18,24 0,339 0,360 0,796 

KLSS/con (kg) 1,46 1,48 1,47 1,47 0,017 0,470 0,951 

KLCS/ổ (kg) 75,95 80,98 76,67 80,27 1,094 0,003 0,026 

KLCS/con (kg) 6,70 7,02 6,73 6,98 0,060 0,001 0,006 

ADG (g/con/ngày) 218,4 230,8 219,4 229,8 2,25 0,001 0,003 

Ghi chú: *: Ăn bằng máng tự động; SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; CS: cai sữu; KLSS: khối 

lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa; ADG: tăng khối lượng hàng ngày.   

 

 

 Hình 3.8. Tăng khối lượng hàng ngày  
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Hình 3.9. Ảnh hưởng của phương thức cho ăn đến khối lượng cai sữa  

Lượng thức ăn ăn vào và trạng thái trao đổi chất trong thời kỳ nuôi con 

có thể ảnh hưởng đến thời gian động dục lại sau cai sữa, tỷ lệ đẻ tiếp theo và 

tổng số lứa đẻ (Bilkei, 1995). Do đó, việc lợn nái nuôi con không đủ thức ăn 

trong thời kỳ tiết sữa là một vấn đề nghiêm trọng vì nái đòi hỏi năng lượng 

lớn để tạo sữa cao trong thời kỳ tiết sữa. Lượng thức ăn ăn vào thấp trong thời 

kỳ nuôi con có thể dẫn đến khối lượng cơ thể giảm nhiều, giảm sản lượng sữa 

và các vấn đề về sinh sản có thể dẫn đến lợn nái bị loại thải (Eissen và cs., 

2000). Whitney (2010) khuyến nghị cho lợn nái ăn nhiều lần mỗi ngày làm 

tăng số lần quan sát lợn nái, thức ăn tươi mới được cung cấp và cũng loại bỏ 

thức ăn ướt hoặc hư hỏng ra khỏi máng ăn thường xuyên hơn, tác giả khuyến 

nghị lợn nái được cho ăn ít nhất hai lần, nhưng tốt nhất là ba hoặc bốn lần 

hàng ngày để tăng thời gian quan sát và thúc đẩy mức ăn tối đa ở lợn nái đang 

nuôi con. Việc cho ăn nhiều lần mỗi ngày làm tăng lượng thức ăn ăn vào và 

khối lượng lợn con và lứa cai sữa, cũng như giảm thời gian cai sữa đến thời 

kỳ động dục. 

 Mặt khác, quá trình chế biến thức ăn chăn nuôi có thể làm thay đổi các 

đặc tính vật lý và hóa học của thức ăn chăn nuôi. Thức ăn viên có thể cải thiện 

năng suất sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở lợn (Hansen, 1992). Tuy 
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nhiên Kim và cs. (2015) cho biết cách chế biến thức ăn khác nhau không tạo 

ra sự khác biệt đáng kể nào về năng suất hoặc hiệu suất sinh trưởng của lợn 

nái tiết sữa hoặc lợn con của chúng. 

Lượng thức ăn ăn vào của lợn nái sau khi đẻ rất quan trọng đối với sản 

lượng sữa và tỷ lệ sống của lợn con. Lượng thức ăn ăn vào trung bình hàng 

ngày của lợn nái tăng dần trong tuần đầu nuôi con và đạt mức tối đa vào tuần 

thứ hai và thứ ba sau khi đẻ (Guillement và cs., 2006; Mosnier và cs., 2009). 

 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày trong giai đoạn nuôi con ở nhóm lợn 

ăn thức ăn dạng bột thấp hơn so với nhóm lợn ăn thức ăn dạng viên ở cả điều 

kiện chuồng hở và chuồng kín, tương ứng là 4,41 và 5,18% (p<0,05) (bảng 

3.29, bảng 3.30). Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày ở nhóm lợn được ăn 4 

bữa cao hơn nhóm ăn 2 bữa là 3,82% ở chuồng hở và 3,88% ở chuồng kín 

(p<0,05). Tuy nhiên, dạng thức ăn và tần suất cho ăn không ảnh hưởng đến 

tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa (p>0,05) ở cả điều kiện chuồng hở và kín. 

Bảng 3.29. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến hiệu quả sử dụng 

thức ăn của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Dạng thức ăn Số bữa ăn* 

SEM 

p 

TA bột 
TA  

viên 

Ăn 2 

bữa 

Ăn 4 

bữa 
DTA BA 

n 20 20 20 20    

TAAV GĐ nuôi con/nái (kg) 123,4 130,2 124,4 129,2 0,915 <0,001 <0,001 

TAAV GĐ nuôi con/nái/ngày (kg) 5,14 5,43 5,18 5,38 0,037 <0,001 <0,001 

TAAV lợn con theo mẹ (kg/ổ) 3,68 3,76 3,69 3,74 0,046 0,188 0,426 

TTTA/kg lợn con CS** (kg) 1,88 1,84 1,87 1,85 0,028 0,431 0,485 
Ghi chú: *: Ăn bằng máng tự động; **TTTA: tiêu tốn thức ăn tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn nuôi 

con và thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; TA: thức ăn; TAAV: thức ăn ăn vào. 

Bảng 3.30. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến hiệu quả sử dụng 

thức ăn của lợn nái nuôi con trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Dạng thức ăn Số bữa ăn* 

SEM 

p 

TA  

bột 

TA 

 viên 

Ăn 2 

bữa 

Ăn 4 

bữa 
DTA BA 

n 20 20 20 20    

TAAV GĐ nuôi con/nái (kg) 127,9 133,1 129,1 131,9 0,884 <0,001 <0,001 

TAAV GĐ nuôi con/nái/ngày (kg) 5,33 5,55 5,38 5,50 0,035 <0,001 <0,001 

TAAV cho lợn con theo mẹ (kg/ổ) 3,97 4,04 4,03 4,00 0,060 0,417 0,684 

TTTA/kg lợn con CS* (kg) 1,74 1,70 1,73 1,69 0,023 0,483 0,606 
Ghi chú: *: Ăn bằng máng tự động; **TTTA: tiêu tốn thức ăn tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn nuôi 

con và thức ăn tập ăn của lợn con theo mẹ; TA: thức ăn; TAAV: thức ăn ăn vào.  
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Hình 3.10. Thức ăn ăn vào của lợn nái giai đoạn nuôi con 

Whitney (2010) cho rằng, tăng mức dinh dưỡng thu nhận của lợn nái 

nuôi con được giải quyết bằng cách tăng lượng thức ăn và tăng hàm lượng 

dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Lượng thức ăn ăn vào cao hơn trong giai 

đoạn nuôi con sẽ làm tăng nồng độ insulin máu và hormone luteinizing (LH), 

dẫn đến một số lượng lớn hơn các nang trứng được sản xuất trong buồng 

trứng. Điều này có thể tăng khối lượng lợn con sơ sinh theo ổ ở lần đẻ kế tiếp. 

Tối đa hóa lượng thức ăn trong giai đoạn nuôi con rất quan trọng nhằm cải 

thiện tổng thể năng suất sinh sản bao gồm cả kéo dài vòng đời của lợn nái và 

đây cũng chính là mục tiêu của nghiên cứu này. 

Lợn nái nuôi con được cho ăn 2 hay nhiều lần/ngày sẽ làm tăng lượng 

thức ăn ăn vào và từ đó nâng cao năng suất sinh sản so với lợn nái được ăn 1 

lần/ngày (Whitney, 2010). Trong nghiên cứu này, lượng thức ăn tiêu thụ ở 

nhóm lợn nái được ăn 4 bữa cao hơn nhóm lợn nái được ăn 2 bữa, nhờ vậy 

khối lượng cai sữa toàn ổ và từng con và tăng khối lượng hàng ngày của lợn 

con theo mẹ tăng, tương ứng ở điều kiện chuồng hở là 5,4; 3,85 và 4,67%; và 

chuồng kín là 4,7; 3,71 và 4,70%. Tuy nhiên, một nghiên cứu của NCR 

(1990) không chứng minh được sự khác nhau về lượng thức ăn thu nhận hàng 

ngày và cả giai đoạn nuôi con giữa lợn nái được ăn một lần và nhiều lần trong 

ngày. 
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 Kết quả nghiên cứu này cho thấy lượng thức ăn ăn vào hàng ngày được 

nâng cao 4,41 - 5,18% ở nhóm lợn ăn thức ăn dạng viên so với dạng bột. Trái 

lại, Baudon và Hancock (2003) không quan sát thấy sự khác nhau về lượng 

thức ăn ăn vào hàng ngày, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản (khối lượng lợn 

con cai sữa, tăng khối lượng lợn con theo mẹ và tỷ lệ sống của lợn con theo 

mẹ, hao mòn khối lượng cơ thể lợn mẹ) giữa nhóm lợn được ăn thức ăn dạng 

viên và dạng bột, nhưng có sự khác nhau về tỷ lệ các chất dinh dưỡng và hao 

mòn độ dày mỡ lưng. Whitney (2010) cho rằng cho lợn nái ăn thức ăn dạng 

bột sẽ gây lãng phí hơn so với thức ăn dạng viên, do thức ăn dạng bột dễ bám 

dính vào máng hoặc rơi vãi ra ngoài máng ăn hơn, đây cũng có thể là lý do 

giải thích vì sao trong kết quả nghiên cứu này lượng thức ăn ăn vào ở nhóm 

lợn ăn thức ăn dạng viên cao hơn so với dạng bột. 

 Những thay đổi về khối lượng và độ dày mỡ lưng quan sát được ở lợn 

nái trong thời kỳ nuôi con có liên quan đến lượng thức ăn ăn vào giảm, không 

đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng để duy trì và sản xuất sữa. Mức độ nghiêm 

trọng của việc giảm khối lượng và độ dày mỡ lưng có liên quan đến thời kỳ 

nuôi con, số con sinh ra và tăng khối lượng, thành phần cơ thể nái lúc đẻ, thứ 

tự lứa đẻ và điều kiện môi trường (Close và Cole, 2000). 

 Lượng thức ăn ăn vào hàng ngày của lợn nái nuôi con dao động từ 5,14 

đến 5,55 kg/con trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín. Kết quả này thấp 

hơn so với khuyến cáo của NRC (2012) (5,95 kg/con/ngày ở lứa thứ nhất và 

6,61 kg/con/ngày từ lứa thứ hai trở đi) và của Kim và cs. (2006) (5,78 

kg/con/ngày ở lứa thứ nhất, 6,34 kg/con/ngày ở lứa thứ 2 và 6,58 kg/con/ngày 

ở lứa thứ 3). 

3.2.2. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến thay đổi khối lượng và 

thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con  

Khối lượng lợn nái lúc đẻ và lúc cai sữa, hao mòn khối lượng, tỷ lệ hao 

mòn khối lượng và ngày động dục trở lại không bị ảnh hưởng bởi dạng thức 

ăn và tần suất cho ăn (p>0,05), ngoại trừ hao mòn khối lượng ở nhóm lợn ăn 4 
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bữa thấp hơn so với nhóm lợn ăn 2 bữa trong điều kiện nuôi chuồng hở 

(p<0,05) (bảng 3.31 và 3.32). 

Bảng 3.31. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến thay đổi khối 

lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con trong điều kiện 

chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Dạng thức ăn Số bữa ăn* 

SEM 

p 

TA  

bột 

TA  

viên 

Ăn 2 

bữa 

Ăn 4 

bữa 
DTA BA 

n 20 20 20 20    

KL lợn nái lúc đẻ (kg) 254,1 254,1 254,3 253,8 5,57 0,998 0,939 

KL lợn nái lúc cai sữa (kg) 238,3 239,9 238,5 239,7 4,56 0,801 0,850 

Hao mòn khối lượng (kg) 15,78 14,15 15,83 14,10 0,587 0,058 0,045 

Tỷ lệ hao mòn KL (%) 6,24 5,60 6,23 5,61 0,252 0,079 0,084 

Ngày động dục trở lại  6,05 5,60 5,95 5,70 0,296 0,290 0,554 

Ghi chú: *: Ăn bằng máng tự động; TA: thức ăn; KL: khối lượng. 

Bảng 3.32. Ảnh hưởng dạng thức ăn và số bữa ăn đến thay đổi khối 

lượng và thời gian động dục trở lại của lợn nái nuôi con trong điều kiện 

chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Dạng thức ăn Số bữa ăn* 

SEM 

p 

TA  

bột 

TA  

viên 

Ăn 2 

bữa 

Ăn 4 

bữa 
DTA BA 

n 20 20 20 20    

KL lợn nái lúc đẻ (kg) 255,5 256,1 255,7 255,8 5,06 0,939 0,987 

KL lợn nái lúc cai sữa (kg) 239,5 241,4 241,0 239,8 4,92 0,786 0,860 

Hao mòn khối lượng (kg) 16,05 14,69 15,93 14,81 0,653 0,151 0,233 

Tỷ lệ hao mòn KL (%) 6,30 5,78 6,25 5,81 0,251 0,134 0,220 

Ngày động dục trở lại  6,25 5,65 6,15 5,75 0,213 0,54 0,192 

Ghi chú: *: Ăn bằng máng tự động; TA: thức ăn; KL: khối lượng. 

Theo Sulabo và cs. (2010) và Eissen và cs. (2000), tăng lượng thức ăn 

ăn vào đã làm giảm hao mòn khối lượng cơ thể và độ dày mỡ lưng của lợn nái 

nuôi con. Do sản xuất sữa được ưu tiên trong giai đoạn nuôi con nên lợn nái 

sẽ huy động mô cơ thể trong nỗ lực duy trì sản xuất sữa (NRC, 1987) dẫn đến 

giảm khối lượng cơ thể. Hao mòn khối lượng quá mức trong giai đoạn nuôi 
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con do không đủ lượng thức ăn ăn vào đã được khẳng định là có tác động tiêu 

cực đến năng suất sinh sản sau này thông qua tăng khoảng thời gian động dục 

lại, tăng tỷ lệ mắc bệnh vô sinh, giảm tỷ lệ thụ thai và tỷ lệ chết phôi cao hơn 

(Eissen và cs., 1999). Clowes và cs. (2003) ước tính rằng hao mòn lớn hơn 9 - 

12% khối lượng, protein dự phòng sẽ tăng ảnh hưởng bất lợi đến chức năng 

buồng trứng và năng suất tiết sữa. Do vậy, năng suất vòng đời sinh sản kém 

hơn đối với lợn nái có lượng thức ăn ăn vào trong giai đoạn nuôi con thấp hơn 

nhu cầu.  

Thiếu thức ăn trong giai đoạn nuôi con có thể kéo dài quá trình cạn sữa, 

giảm khả năng sinh sản và năng suất sinh, giảm khối lượng cơ thể và giảm 

sản lượng sữa và liên quan trực tiếp đến tỷ lệ sống và phát triển của lợn con. 

Một số nghiên cứu cho biết giảm khối lượng nuôi con trên 10% đến 12% làm 

giảm năng suất sinh trong lứa tiếp theo (Clowes và cs., 2003; Thaker và 

Bilkei, 2005). 

Hao mòn khối lượng lợn nái nuôi con trong thí nghiệm này dao động từ 

5,60 đến 6,30% và không bị tác động bởi tần suất cho ăn/ngày và dạng thức 

ăn. Vesseur và cs. (1994) cho biết tỷ lệ hao mòn khối lượng của lợn nái nuôi 

con lớn hơn 7,5% đã kéo dài khoảng cách từ cai sữa đến động dục trở lại. Tỷ 

lệ hao mòn khối lượng so với khối lượng lợn mẹ lúc đẻ cả trong điều kiện 

chuồng hở và chuồng kín dao động từ 5,60 đến 6,30% và với ngày động dục 

trở lại dao động từ 5,60 đến 6,25 ngày như vậy là hợp lý. 

Dựa trên các kết quả thu thập được, việc cho ăn thức ăn viên và cho ăn 

4 lần/ngày đã cải thiện được năng suất chăn nuôi lợn nái. Cụ thể, đã làm tăng 

lượng thức ăn ăn vào, tăng khối lượng lợn con lúc cai sữa (kg/con và kg/ổ).  

3.3. THỬ NGHIỆM TỶ LỆ LYS TH/ME TRONG KHẨU PHẦN ĂN 

CỦA LỢN NÁI VÀ KẾT HỢP ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC CHO LỢN 

NÁI NUÔI CON ĂN THÍCH HỢP  

Dựa trên kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp cho 

đàn nái F1(LY) giai đoạn hậu bị, mang thai, nuôi con và tham khảo các quy 
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trình chăn nuôi lợn sinh sản, nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm nuôi lợn nái 

từ hậu bị đến hết lứa 1. Việc đưa ra được các chế độ nuôi dưỡng cho từng giai 

đoạn sẽ điều chỉnh được lượng thức ăn vào hợp lý ở giai đoạn hậu bị và mang 

thai, đồng thời tăng lượng thức ăn ăn vào của nái nuôi con. 

3.3.1. Khả năng sinh trưởng của lợn cái hậu bị 

Kết quả thử nghiệm của đề tài luận án cho thấy khối lượng lúc động 

dục lần đầu và khối lượng lúc phối giống lần đầu của nhóm lợn cái hậu bị áp 

dụng nghiệm thức thử nghiệm cao hơn so với nhóm lợn cái hậu bị áp dụng 

nghiệm thức đối chứng (quy trình của trang trại) ở cả điều kiện chuồng hở và 

chuồng kín (p<0,05) (bảng 3.33).  

So sánh với kết quả nghiên cứu nội dung 1 của đề tài luận án về ảnh 

hưởng tỷ lệ Lys TH/ME mức cao ở giai đoạn hậu bị thì khối lượng động dục 

lần đầu (chuồng hở 108,25 kg, chuồng kín 109,78 kg), khối lượng phối giống 

lần đầu (chuồng hở 138,31 kg, chuồng kín 139,96 kg) là tương đương. Tuy 

nhiên, chỉ tiêu về tăng khối lượng trung bình hàng ngày (chuồng hở 700 

g/ngày, chuồng kín 701 g/ngày) cao hơn kết quả nghiệm thức TN (hình 3.11), 

nhưng đều nằm trong khuyến cáo của Foxcroft và Aherne (2001) và Young (2003).  

Bảng 3.33. Tốc độ sinh trưởng của lợn cái hậu bị F1 (LY) 

Chỉ tiêu 
Chuồng hở   Chuồng kín  

TN ĐC SEM p  TN ĐC SEM p 

Khối lượng cơ thể (kg)          

KL bắt đầu 30,92 30,79 0,383 0,813  31,53 31,31 0,27 0,565 

KL kết thúc GĐ1 63,46 61,37 0,750 0,006  65,88 63,37 0,39 <0,001 

KL lúc ĐDLĐ  108,45 104,35 0,721 0,001  110,55 106,70 0,72 <0,001 

KL lúc PGLĐ  137,91 132,65 0,594 0,001  140,05 136,55 0,63 <0,001 

Tăng khối lượng (g/con/ngày) 

GĐ1 (30-60kg) 664 624 11,44 0,017  701 654 5,93 <0,001 

GĐ2 (60 kg-ĐDLĐ) 775 680 28,41 0,020  740 679 11,24 <0,001 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 666 662 59,75 0,963  626 629 25,04 0,927 

Trung bình 691 641 19,66 0,078  691 655 6,84 <0,001 

Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; KL: khối lượng; GĐ: giai đoạn; ĐDLĐ: động dục lần đầu; 

PGLĐ: phối giống lần đầu. 
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Hình 3.11. Tăng khối lượng trung bình lợn cái hậu bị  

Tuổi động dục lần đầu và tuổi phối giống lần đầu ở nghiệm thức TN  

ngắn hơn so với nghiệm thức ĐC từ 3,5 đến 4,5 ngày (p<0,05), tuy nhiên 

không có sự sai khác về 2 chỉ tiêu này giữa nghiệm thức TN và ĐC (p>0,05) 

(bảng 3.34).  

Tuổi phối giống lần đầu của lợn cái hậu bị ở nghiệm thức TN là 232,46 

- 232,92 ngày. Kết quả này sớm hơn so với kết quả nghiên cứu của Lê Đình 

Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) trên lợn nái lai F1(YL), Đoàn Văn Soạn 

và Đặng Vũ Bình (2011) trên hai tổ hợp lai F1(LY) và F1(YL) với tuổi phối 

giống lần đầu dao động từ 237,8 đến 259,0 ngày. Iida và cs. (2015) cho biết, 

các lợn nái được phối giống lần đầu sau 278 ngày tuổi có năng suất sinh sản 

cả đời thấp hơn so với các lợn nái được phối giống lần đầu trước 229 ngày tuổi.  

Bảng 3.34. Độ dày mỡ lưng và độ tuổi thành thục sinh dục của lợn cái 

hậu bị F1 (LY)  

 Chuồng hở   Chuồng kín  

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p  TN ĐC SEM p 

Tuổi thành thục (ngày)         

Động dục lần đầu 183,63 188,08 1,32 0,021  185,08 188,50 0,85 0,007 

Phối giống lần đầu 232,46 236,42 3,13 0,376  232,92 236,50 1,39 0,075 

Dày mỡ lưng (mm)          

Động dục lần đầu 12,50 12,17 0,17 0,168  13,00 12,67 0,18 0,206 

Phối giống lần đầu 16,67 15,50 0,16 0,001  16,96 16,42 0,17 0,031 
Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng. 
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Hình 3.12. Độ dày mỡ lưng tại thời điểm phối giống lần đầu  

Độ dày mỡ lưng ở thời điểm phối giống lần đầu của lợn cái hậu bị ở 

nghiệm thức TN cao hơn nghiệm thức ĐC ở cả điều kiện chuồng hở và 

chuồng kín (p<0,05) và tương đương kết quả nội dung 1 của đề tài luận án về 

độ dày mỡ lưng của lợn cái hậu bị tại thời điểm phối giống lần đầu nuôi trong 

điều kiện chuồng hở 16,93 mm và chuồng kín 17,22 mm (hình 3.12). Theo 

Close và cs. (2004) lợn cái hậu bị đưa vào phối giống lần đầu khi độ dày mỡ 

lưng là 16 - 20 mm và phối giống ở lần động dục thứ 2 hoặc thứ 3, các 

khuyến cáo khác cũng tương tự (Bortolozzo và cs., 2009; Calderón Díaz và 

cs., 2017). 

3.3.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn cái hậu bị 

Lượng thức ăn ăn vào của lợn cái hậu bị được trình bày ở bảng 3.35. 

Bảng 3.35. Lượng thức ăn ăn vào của lợn cái hậu bị F1 (LY) 

 Chuồng hở  Chuồng kín  

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p TN ĐC SEM p 

Lượng TAAV hàng ngày (kg/con)  

GĐ1 (30-60kg) 1,83 1,79 0,05 0,060 1,87 1,86 0,003 0,456 

GĐ2 (60kg-ĐDLĐ) 2,57 2,55 0,07 0,349 2,61 2,56 0,007 0,132 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 3,01 2,97 0,010 0,052 3,06 2,98 0,010 0,115 

Trung bình 2,47 2,44 0,012 0,065 2,51 2,47 0,007 0,097 

Lượng lysine ăn vào hàng ngày (g/con)  

GĐ1 (30-60kg) 20,84 17,01 0,057 <0,001 21,56 17,67 0,029 <0,001 

GĐ2 (60kg-ĐDLĐ) 24,63 20,38 0,064 <0,001 25,09 20,51 0,057 <0,001 

GĐ3 (ĐDLĐ-PGLĐ) 28,90 23,73 0,100 <0,001 29,34 23,84 0,094 <0,001 

Trung bình 24,74 20,32 0,087 <0,001 25,18 20,64 0,058 <0,001 
Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; KL: khối lượng; GĐ: giai đoạn; TAAV: thức ăn ăn vào; ĐDLĐ: 

động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu.    
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Nhìn chung, ở cả điều kiện chuồng hở hay chuồng kín, lượng thức ăn 

ăn vào hàng ngày của lợn giữa hai nghiệm thức không có sự khác nhau. Tuy 

nhiên lượng lysine ăn vào hàng ngày của lợn ở nghiệm thức TN cao hơn 

nghiệm thức ĐC, điều này là do hàm lượng lysine trong thức ăn TN cao hơn 

so với thức ăn ở nghiệm thức ĐC.  

Tiêu tốn thức ăn là chỉ tiêu quan trọng, đánh giá hiệu quả chăn nuôi. 

Tiêu tốn thức ăn phụ thuộc rất lớn vào giống, phương thức chăn nuôi, chất 

lượng thức ăn và tình trạng sức khỏe con vật. Khả năng chuyển hóa thức ăn 

ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi nhất là trong chăn nuôi lợn thịt. 

Bảng 3.36. Tiêu tốn thức ăn qua các giai đoạn nuôi lợn cái hậu bị F1 (LY)  

ĐVT: kg TĂ/kg tăng khối lượng 

Chỉ tiêu 
Chuồng hở  Chuồng kín  

TN ĐC SEM p TN ĐC SEM p 

FCR GĐ1 (30-60kg) 2,77 2,89 0,051 0,107 2,67 2,85 0,025 <0,001 

FCR GĐ2 (60kg-ĐDLĐ) 3,44 3,85 0,133 0,032 3,55 3,80 0,060 0,006 

FCR GĐ3 (ĐDLĐ- PGLĐ) 5,03 5,16 0,313 0,796 5,07 4,93 0,212 0,642 

FCR trung bình 3,64 3,88 0,042 0,034 3,65 3,78 0,043 0,030 

Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; KL: khối lượng; GĐ: giai đoạn; TAAV: thức ăn ăn vào; ĐDLĐ: 

động dục lần đầu; PGLĐ: phối giống lần đầu. 

Số liệu nghiên cứu cho thấy (bảng 3.36), tiêu tốn thức ăn của cả nghiệm 

thức ĐC và TN tăng lên qua các giai đoạn nuôi, phù hợp với quy luật sinh 

trưởng và phát dục của lợn. Tiêu tốn thức ăn trong từng giai đoạn và cả giai 

đoạn nuôi hậu bị của nghiệm thức TN (chuồng hở và chuồng kín) có xu 

hướng thấp hơn nghiệm thức ĐC (p<0,05) và tương đương kết quả nghiên 

cứu tại nội dung 1 của đề tài luận án. Tiêu tốn thức ăn trung bình cả giai đoạn 

nuôi hậu bị của nghiệm thức TN dao động trong khoảng 3,64 - 3,65 kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng. 
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3.3.3. Năng suất sinh sản của lợn nái đẻ lứa đầu 

Năng suất lứa đầu của lợn nái ở nghiệm thức TN cao hơn so với 

nghiệm thức ĐC (p<0,05) (bảng 3.37, bảng 3.38), thể hiện qua các chỉ tiêu 

như số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh và cai sữa tính theo ổ, theo con.  

Chỉ tiêu về khối lượng sơ sinh của lợn con thể hiện khả năng nuôi 

dưỡng thai của lợn mẹ. Trong nghiên cứu này, khối lượng lợn con sơ sinh của 

lợn cái hậu bị nghiệm thức TN (chuồng hở và chuồng kín) đều đạt mức cao, 

lần lượt là 1,41 và 1,43 kg/con, sự sai khác giữa nghiệm thức TN và ĐC có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) và cao hơn với kết quả nội dung 1 của đề tài luận án 

(1,33 - 1,39 kg/con). Kết quả này tương đương với kết quả một số nghiên cứu 

khác trên lợn nái F1(LY) khi phối với các dòng đực khác nhau. Nguyễn Văn 

Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) cho biết, khối lượng lợn con sơ sinh của lợn 

nái F1(LY) phối với lợn đực Duroc và Pietrain đạt từ 1,39 đến 1,42 kg/con. 

Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) báo cáo, chỉ tiêu này của lợn nái 

F1(LY) khi phối với các đực giống Landrace, Duroc và F1(Pi.Du) là 1,37 đến 

1,41 kg/con. 

Khối lượng lợn con cai sữa phản ánh sản lượng và chất lượng sữa của 

lợn mẹ. Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái nghiệm thức TN đạt từ 6,68 - 

6,75 kg/con cao hơn nghiệm thức ĐC 6,40 - 6,47 kg/con (p<0,05) và kết quả 

nội dung 1 của đề tài luận án (6,43 - 6,58 kg/con). Khối lượng lợn con cai sữa 

của lợn nái nghiệm thức TN trong nghiên cứu này cao hơn kết quả của Lê 

Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) trên lợn nái F1(YL) (6,35 kg/con, 

thời gian cai sữa là 23 ngày); Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh (2010) trên 

lợn nái F1(LY) (6,09 - 6,35 kg/con, thời gian cai sữa 23 - 24 ngày).Tuy nhiên, 

kết quả trong nghiên cứu này tương đương với kết quả của Lê Đình Phùng và 

cs. (2016) trên lợn nái F1(LY) (6,51 - 6,61 kg/con, thời gian cai sữa 23 - 24 

ngày). 
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Tăng khối lượng hàng ngày của lợn con của nghiệm thức ĐC từ 210 - 

215 g/con/ngày, trong khi đó nghiệm thức TN là 220 g/con/ngày (p<0,05) và so 

với kết quả nghiên cứu nội dung 1 của đề tài luận án thì tăng khối lượng hằng 

ngày của lợn con nuôi trong điều kiện chuồng hở là 212 g/con/ngày, chuồng 

kín là 215 g/con/ngày, như vậy kết quả ở nghiệm thức TN cao hơn. 

Bảng 3.37. Năng suất sinh sản lứa đầu của lợn F1 (LY) trong điều kiện 

chuồng hở 

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p 

SCSS (con) 10,82 10,65 0,13 0,374 

SCCS (con) 10,23 9,61 0,11 <0,001 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 94,73 90,19 - - 

KLSS/ổ (kg) 15,34 14,36 0,27 0,027 

KLCS/ổ (kg) 68,35 61,42 0,83 <0,001 

KLSS/con (kg) 1,41 1,35 0,02 0,035 

KLCS/con (kg) 6,68 6,40 0,06 0,002 

ADG (g/con/ngày) 220 210 2,27 0,005 

Ước tính tổng SCCS/nái/năm (con) 25,87 24,21 0,390 0,004 

Ước tính tổng KLCS/nái/năm (kg) 172,83 154,92 2,557 <0,001 
Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; ADG: tăng khối 

lượng hàng ngày; KLSS: khối lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa.  

Bảng 3.38. Năng suất sinh sản lứa đầu của lợn F1 (LY) trong điều kiện 

chuồng kín 

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p 

SCSS (con) 11,19 11,05 0,170 0,555 

SCCS (con) 10,52 9,91 0,132 0,002 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 94,22 90,08 - - 

KLSS/ổ (kg) 16,01 14,96 0,254 0,006 

KLCS/ổ (kg) 70,97 64,05 0,905 <0,001 

KLSS/con (kg) 1,43 1,36 0,015 <0,001 

KLCS/con (kg) 6,75 6,47 0,055 <0,001 

ADG (g/con/ngày) 220 215 1,945 0,014 

Ước tính tổng SCCS/nái/năm (con) 26,65 24,99 0,402 0,005 

Ước tính tổng KLCS/nái/năm (kg) 179,87 161,70 2,664 <0,001 
Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; SCSS: số con sơ sinh; SCCS: số con cai sữa; ADG: tăng khối 

lượng hàng ngày; KLSS: khối lượng sơ sinh; KLCS: khối lượng cai sữa.    
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 Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái dựa vào số 

lượng và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Dựa trên thời gian phối giống 

có chửa sau cai sữa, thời gian mang thai và thời gian nuôi con, chúng tôi ước 

tính khoảng cách hai lứa đẻ, từ đó ước tính số lứa/nái/năm, số con cai 

sữa/nái/năm và tổng khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Kết quả cho thấy, số 

con cai sữa/nái/năm và tổng khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm ở nghiệm 

thức TN cao hơn so với nghiệm thức ĐC (25,87 con và 172,83 kg so với 

24,21 con và 154,92 kg ở điều kiện chuồng hở; 26,65 con và 179,87 kg so với 

24,99 con và 161,70 kg ở điều kiện chuồng kín) (p<0,05). Điều này cho thấy 

ảnh hưởng của mức Lys TH/ME kết hợp với phương thức cho ăn phù hợp đã 

nâng cao được năng suất chăn nuôi.  

 Số lượng lợn con cai sữa/nái/năm của đề tài luận án tương đương với 

công bố của Lê Đình Phùng và cs. (2016) trên lợn nái F1(LY)(26,27 - 26,66 

con/nái/năm). Tuy nhiên, khối lượng cai sữa/nái/năm trong nghiên cứu này 

cao hơn kết quả nghiên cứu của tác giả trên (172,81 - 173,07 kg/nái/năm). 

Như vậy, tăng tỷ lệ Lys TH/ME phù hợp từng giai đoạn nuôi của lợn nái đã 

nâng cao được khối lượng cai sữa/nái/năm.  

3.3.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn nái giai đoạn mang thai và nuôi 

con 

  Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn nái giai đoạn mang thai và nuôi con 

(bảng 3.30, bảng 3.40) cho thấy thức ăn tập ăn lợn con của nghiệm thức TN 

cao hơn nghiệm thức ĐC và tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa nghiệm thức 

TN thấp hơn nghiệm thức ĐC (p<0,05). 

   Tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa ở nghiệm thức TN thấp hơn so 

với nghiệm thức ĐC từ 9,15% đến 10,70% (p<0,05) (hình 3.13), đồng thời 

cũng thấp hơn kết quả nghiên cứu tại nội dung 1 của đề tài luận án (5,92 - 

6,30 kg TA/kg lợn con). Vì vậy, chi phí thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa giảm 

và hiệu quả chăn nuôi sẽ cao hơn. 
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Bảng 3.39. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn nái giai đoạn mang thai và 

nuôi con trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p 

TAGĐ MT (kg) 268,37 266,95 0,700 0,055 

TAGĐ NC (kg) 128,84 127,87 2,022 0,530 

Thức ăn tập ăn (kg) 3,55 3,36 0,036 0,023 

TAGĐ MT/con (kg) 2,35 2,34 0,005 0,721 

TAGĐ NC/con (kg) 5,37 5,33 0,081 0,051 

TTTA/kg lợn cai sữa (kg) 5,88 6,51 0,090 <0,001 

Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; TAGĐ: thức ăn giai đoạn; TTTA: tiêu tốn thức ăn; MT: mang 

thai; NC: nuôi con. 

Bảng 3.40. Hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn nái giai đoạn mang thai và 

nuôi con trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p 

TAGĐ MT (kg) 273,10 269,90 0,61 0,803 

TAGĐ NC (kg) 132,50 130,24 1,85 0,071 

Thức ăn tập ăn (kg) 3,67 3,41 0,043 <0,001 

TAGĐ MT/con (kg) 2,40 2,37 0,006 0,803 

TAGĐ NC/con (kg) 5,52 5,43 0,074 0,071 

TTTA/kg lợn cai sữa (kg) 5,79 6,32 0,099 <0,001 

Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; TAGĐ: thức ăn giai đoạn; TTTA: tiêu tốn thức ăn; MT: mang 

thai; NC: nuôi con. 

 

 

6.51
5.88

6.32
5.79

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Đối chứng Thử nghiệm Đối chứng Thử nghiệm

Chuồng hở Chuồng kín

T
iê

u
 t

ố
n
 t

h
ứ

c 
ăn

/k
g
 l

ợ
n

 c
s

Hình 3.13. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn cai sữa  
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3.3.5. Thay đổi khối lượng trong giai đoạn nuôi con và thời gian động dục 

trở lại  

   Chỉ tiêu hao mòn khối lượng trong giai đoạn nuôi con của lợn nái 

không có sự sai khác giữa nghiệm thức TN và nghiệm thức ĐC. Thời gian 

động dục trở lại dao động 6,10 - 6,32 ngày ở nghiệm thức TN và 6,73 - 6,91 

ngày ở nghiệm thức ĐC (bảng 3.41, bảng 3.42). 

  Thaker và Bilkei (2005) cho rằng khối lượng giảm trong thời kỳ nuôi 

con không được quá 5% (khoảng 10kg) đối với nái đẻ lứa đầu và 10% 

(khoảng 22kg) đối với lứa đẻ lớn hơn. Lượng thức ăn tự nguyện của nái đang 

nuôi con ngày nay là thấp, đặc biệt là đối với nái đẻ lứa đầu và lứa thứ hai, và 

thường không cung cấp đủ năng lượng hoặc các chất dinh dưỡng khác để đáp 

ứng nhu cầu của nái (Aherne, 2001).  

Bảng 3.41. Thay đổi khối lượng trong giai đoạn nuôi con và thời gian 

động dục trở lại của lợn nái F1 (LY) trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p 

KL lúc đẻ (kg) 200,04 197,25 0,967 0,050 

KL lúc cai sữa (kg) 184,95 180,84 0,934 0,004 

HMKL (kg) 15,08 16,41 0,669 0,174 

Tỷ lệ HMKL (%) 7,54 8,32 0,315 0,103 

Ngày ĐDTL (ngày) 6,32 6,91 0,212 0,057 
Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; KL: khối lượng; HMKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại.  

Bảng 3.42. Thay đổi khối lượng trong giai đoạn nuôi con và thời gian 

động dục trở lại của lợn nái F1 (LY) trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu TN ĐC SEM p 

KL lúc đẻ (kg) 204,09 198,66 1,426 0,011 

KL lúc cai sữa (kg) 189,55 182,29 1,492 0,003 

HMKL (kg) 14,54 16,38 0,783 0,242 

Tỷ lệ HMKL (%) 7,12 8,25 0,371 0,125 

Ngày ĐDTL (ngày) 6,10 6,73 0,177 0,017 
Ghi chú: TN: thử nghiệm; ĐC: đối chứng; KL: khối lượng; HMKL: hao mòn khối lượng; ĐDTL: động dục trở lại.  
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  Hao mòn khối lượng lúc đẻ đến cai sữa ở nghiệm thức TN đều thấp hơn 

so với nghiệm thức ĐC từ 1,33 kg đến 1,84 kg/nái, tỷ lệ hao mòn khối lượng 

cũng tương tự, tuy nhiên không có sự sai khác thống kê (p>0,05). So sánh với 

kết quả của nội dung 1 của đề tài luận án (giai đoạn cái hậu bị) là tương 

đương, tuy nhiên so sánh với kết quả nội dung 1 của đề tài luận án (giai đoạn 

nái mang thai và nuôi con) hao mòn khối lượng lợn nái (5,32 - 5,63%) thì tỷ 

lệ hao mòn ở nghiệm thức TN cao hơn. Do lợn nái mang thai và nuôi con ở 

kết quả thí nghiệm được lấy từ lứa 2 đến lứa 4 nên năng suất sinh sản có ổn 

định và cao hơn lứa 1 tại nghiệm thức TN.  

  Thời gian phối giống lại sau cai sữa là yếu tố quyết định đến khoảng 

cách lứa đẻ, vì thế ảnh hưởng lớn đến năng suất sinh sản của lợn nái. Đây 

cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh sức khỏe của cơ quan sinh dục lợn 

nái nói riêng và khả năng đề kháng với các tác động của ngoại cảnh của lợn 

nái nói chung. Việc chậm hoặc không động dục lại sau cai sữa là một trong 

những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến loại thải sớm ở lợn nái. Trong nghiên 

cứu này, thời gian phối giống lại sau cai sữa lợn con của lợn nái nghiệm thức 

TN từ 6,10 - 6,32 ngày, sai khác có ý nghĩa thống kê ở chuồng kín (p<0,05) 

còn chuồng hở không có sự sai khác. Kết quả này tương đương với kết quả 

công bố của Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) với 6,54 ngày trên 

lợn nái F1(YL), kết quả này ngắn hơn so với công bố của Phan Xuân Hảo và 

Hoàng Thị Thúy (2009) với 7,47 ngày trên lợn nái F1(LY).  
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn cái hậu bị 

F1(LY) ở giai đoạn 30 - 60kg và giai đoạn 60kg đến phối giống lần đầu tương 

ứng là 2,81 g/Mcal và 2,44 g/Mcal.  

Tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn nái F1(LY) 

giai đoạn mang thai là 1,76 đến 1,95 g/Mcal.  

Tỷ lệ Lys TH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn nái F1(LY) 

giai đoạn nuôi con là 2,75 g/Mcal. 

Lợn nái nuôi con được ăn thức ăn dạng viên và cho ăn 4 lần/ngày đã 

nâng cao khối lượng lợn con cai sữa tính theo ổ và theo từng con và tăng khối 

lượng hàng ngày của lợn con theo mẹ cũng như tăng lượng thức ăn ăn vào 

hàng ngày. 

Lợn nái sinh sản F1(LY) khi áp dụng kết quả của đề tài luận án ở giai 

đoạn hậu bị, mang thai và nuôi con trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín 

đã cho kết quả về tuổi thành thục sinh dục sớm hơn và năng suất sinh sản tốt 

hơn so với quy trình mà các trang trại đang áp dụng (tuổi động dục lần đầu: 

183,63 và 185,08 ngày so với 188,08 và 188,50 ngày; số con cai sữa/ổ: 10,23 

và 10,52 con so với 9,61 và 9,91 con; khối lượng cai sữa/ổ: 68,35 và 70,97 kg 

so với 61,42 và 64,05 kg). 

2. Đề nghị 

Các cơ sở chăn nuôi lợn nái F1(LY) nên phối hợp khẩu phần ăn cho lợn 

cái hậu bị giai đoạn 30 - 60 kg, 60kg - phối giống, giai đoạn mang thai và 

nuôi con có tỷ lệ Lys TH/ME tưởng ứng là: 2,81, 2,44, 1,95 và 2,75 g/Mcal. 

Nên cho lợn nái nuôi con ăn thức ăn viên và cho ăn 4 lần/ngày.  

Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá về tỷ lệ Lys TH/ME các giai đoạn nuôi 

ở các lứa sau. 
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