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1.1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch lợn ........................ 11 

1.1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch ................ 13 
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1.1.5.3. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng thịt ................................... 28 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI VÀ TRONG NƯỚC ........................ 32 
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2.3.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 .......... 54 



 v 
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2.4.1. Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2 ............................................... 55 

2.4.1.1. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 55 

2.4.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 .................................. 57 
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 b*   : Độ vàng thịt 

CP   : Protein thô 

cs.   : cộng sự 

DFD   : Thịt đỏ sẫm, cứng và khô 

DL   : Tỷ lệ mất nước   

DLY   : Lợn Duroc × F1(Landrace × Yorkshire) 

Du   : Duroc 

GLM   : Mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear Model) 
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ME   : Năng lượng trao đổi 

MTV   : Một thành viên 
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pH45   : Giá trị pH 45 phút sau giết mổ của thịt 

pH24   : Giá trị pH 24 giờ sau giết mổ của thịt 

Pi   : Pietrain 

PiDu                          : Pietrain x Duroc 

PSE   : Thịt mềm, nhợt nhạt và rỉ nước 

RSE   : Thịt đỏ hồng, mềm và rỉ nước 

SD   : Độ lệch chuẩn 

SE/SEM  : Sai số chuẩn 

TKL   : Tăng khối lượng cơ thể trung bình hàng ngày 

TNHH  : Trách nhiệm hữu hạn 

Y   : Lợn Yorkshire 

VAC   : Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 1 lần xuất tinh
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Bảng 3.32. Năng suất thân thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP4 theo tính biệt 

(LSM, n = 5) ............................................................................................................ 109 
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Hình 3.24. Nồng độ tinh trùng của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ ..................... 98 

Hình 3.25. Tổng số tinh trùng tiến thẳng của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ ..... 98 

Hình 3.26. Tăng khối lượng của các tổ hợp lợn thương phẩm ............................... 101 

Hình 3.27. Tỷ lệ nạc của các tổ hợp lợn thương phẩm ........................................... 101 

Hình 3.28. Khối lượng móc hàm của các tổ hợp lợn thương phẩm ........................ 106 

Hình 3.29. Tỷ lệ móc hàm của các tổ hợp lợn thương phẩm .................................. 107 

Hình 3.30. Khối lượng móc hàm của các tổ hợp lợn thương phẩm theo tính biệt .. 110 

Hình 3.31. Tỷ lệ móc hàm của các tổ hợp lợn lai thương phẩm theo tính biệt ....... 110 



 1 

MỞ ĐẦU 

 

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Lợn Duroc là giống lợn thuần nổi tiếng và được sử dụng phổ biến hiện nay 

trong các trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp với vai trò là đực cuối cùng trong các 

công thức lai thương phẩm ba giống hoặc được kết hợp với giống lợn Pietrain tạo ra 

đực lai PiDu tham gia vào các công thức lai thương phẩm bốn giống.  

Lợn Duroc sử dụng trong nghiên cứu này có nguồn gốc từ công ty Hypor, 

Canada gồm hai dòng: dòng Kanto hướng về chất lượng thịt tốt và tỷ lệ mỡ giắt cao 

(dòng mỡ giắt cao), dòng Magnus hướng về sinh trưởng (dòng sinh trưởng nhanh) 

được Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương nhập về từ năm 2015 nhằm nâng cao 

chất lượng đàn giống của Trung tâm, cũng như cung cấp cho các tỉnh miền Bắc con 

giống chất lượng cao. Theo công bố của công ty Hypor Canada, dòng lợn Magnus 

hướng về sinh trưởng có khả năng tăng khối lượng > 1000 g/ngày, tỉ lệ nạc > 62%, 

tiêu tốn thức ăn < 2,4 kg; dòng lợn Kanto hướng về chất lượng thịt tốt và tỷ lệ mỡ 

giắt cao có khả năng tăng khối lượng > 950 g/ngày, tỉ lệ nạc > 61%, tỉ lệ mỡ giắt > 

3,5%, tiêu tốn thức ăn < 2,4 kg. Trên cơ sở giống lợn Duroc nguồn gốc Canada với 

tiềm năng di truyền tốt về khả năng sinh trưởng nhanh và mỡ giắt cao, Trung tâm đã 

sử dụng lợn đực Duroc sinh trưởng nhanh ghép phối với lợn nái Duroc mỡ giắt cao 

tạo ra lợn DVN1, đồng thời sử dụng lợn đực Duroc mỡ giắt cao ghép phối với lợn 

nái Duroc sinh trưởng nhanh tạo ra lợn DVN2. Đây là những nguồn gen tốt, có 

nhiều tiềm năng cao để cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi lợn ở 

nước ta. Việc đánh giá khả năng sản xuất của dòng lợn này trong điều kiện chăn 

nuôi tại miền Bắc Việt Nam là cần thiết vì dòng lợn này đóng vai trò là đực cuối 

cùng trong các công thức lai ba hoặc bốn giống nên sẽ quyết định rất nhiều về năng 

suất, chất lượng thịt của con lai thương phẩm. Tuy nhiên, tiềm năng di truyền tốt 

của giống lợn này khi nuôi trong điều kiện của miền Bắc Việt Nam có được phát 

huy tối đa hay không? Việc khai thác, sử dụng dòng lợn này cho phù hợp với điều 

kiện chăn nuôi của miền Bắc đòi hỏi phải có các nghiên cứu và thử nghiệm cụ thể 

trước khi chuyển giao rộng rãi ra sản xuất. 
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Để giải quyết được vấn đề nêu trên, một số câu hỏi cơ bản cần được trả lời 

trong nghiên cứu này gồm: khả năng sinh trưởng của lợn Duroc có sự khác biệt giữa 

hai dòng DVN1 và DVN2 không? Năng suất sinh sản có sự khác biệt giữa hai dòng 

DVN1 và DVN2 không? Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

Duroc có sự khác biệt giữa hai dòng DVN1 và DVN2 không? Theo dõi năng suất 

qua các thế hệ có thể cải thiện được các tính trạng về khả năng sinh trưởng, năng 

suất sinh sản và chất lượng tinh dịch của lợn DVN1, DVN2 hay không? Sử dụng 

hai dòng lợn đực DVN1, DVN2 này trong các công thức lai thương phẩm có ảnh 

hưởng đến khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt không? 

Trả lời được các câu hỏi trên là cần thiết để có được cơ sở khoa học cho việc 

phát triển chăn nuôi lợn hiệu quả, bền vững, năng suất, chất lượng, nâng cao sức 

cạnh tranh trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm trong nước và xuất 

khẩu. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài nghiên cứu “Khả năng sản xuất của lợn 

DVN1 và DVN2 từ nguồn gen Duroc Canada” được triển khai thực hiện làm đề tài 

luận án. 

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

Đánh giá được khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt, số lượng và chất 

lượng tinh dịch, năng suất sinh sản của hai dòng lợn DVN1, DVN2 được tạo ra từ 

lợn Duroc nguồn gen Canada. 

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của các 

tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 được tạo ra từ hai dòng DVN1, 

DVN2 phối với hai tổ hợp nái lai bố mẹ PS1 và PS2, góp phần đáp ứng yêu cầu sản 

xuất chăn nuôi lợn nước ta. 

1.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

Luận án là công trình nghiên cứu khoa học có hệ thống từ đánh giá khả năng 

sinh trưởng và năng suất thân thịt, năng suất sinh sản của hai dòng lợn DVN1, 

DVN2 được tạo ra từ lợn Duroc có nguồn gen Canada làm phong phú thêm nguồn 

gen lợn đực của hệ thống giống lợn Việt Nam. 

Luận án đã đánh giá được khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt, chất 

lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 được tạo ra từ hai 
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dòng đực cuối DVN1, DVN2 phối với hai tổ hợp nái lai bố mẹ PS1 và PS2, cung 

cấp thêm các thông tin khoa học cần thiết về các tổ hợp lai lợn thương phẩm có 

năng suất và chất lượng cao, từ đó góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn nước ta 

phát triển bền vững và hiệu quả cao. 

1.4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.4.1. Ý nghĩa khoa học 

Bổ sung thêm tư liệu cho nghiên cứu và đào tạo về khả năng sản xuất của 2 

dòng lợn đực cuối DVN1, DVN2 được tạo thành từ lợn Duroc nguồn gen Canada 

nuôi ở nước ta, cũng như khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt, chất lượng thịt 

của con lai thương phẩm được tạo ra khi sử dụng lợn đực cuối DVN1, DVN2 phối 

với hai tổ hợp nái lai bố mẹ PS1 và PS2 là sản phẩm tạo thành từ hai dòng nái LVN 

và YVN.  

1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Đánh giá tương đối toàn diện về khả năng sinh trưởng, sinh sản của hai dòng 

lợn DVN1, DVN2 trong điều kiện chăn nuôi ở miền Bắc nước ta. Cung cấp các 

thông tin có căn cứ khoa học về khả năng sinh trưởng, sinh sản của hai dòng lợn 

DVN1, DVN2 và con lai thương phẩm được tạo ra khi sử dụng hai dòng lợn này 

phối với hai tổ hợp nái lai bố mẹ PS1 và PS2 được tạo ra từ hai dòng nái LVN và 

YVN giúp các cơ sở chăn nuôi nâng cao hiệu quả việc sử dụng, khai thác đàn lợn 

này trong sản xuất. 
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Chương I  

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

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

1.1.1.1. Đặc điểm sinh lý và sinh trưởng của lợn 

Sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng, thể tích của từng bộ phận 

hay của toàn bộ cơ thể con vật. Thực chất của sinh trưởng chính là sự phân chia các tế 

bào trong cơ thể. Để theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của vật nuôi cần định kỳ cân, 

đo, đếm… phụ thuộc vào các loài vật nuôi và mục đích theo dõi đánh giá. 

Ở lợn khả năng sinh trưởng có liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng mang tính 

quyết định tới khối lượng cai sữa và khối lượng xuất chuồng. Sinh trưởng ở lợn con 

chia làm các giai đoạn. 

 Lợn ở giai đoạn bào thai có sự sinh trưởng phát dục rất mạnh mẽ. Mỗi giai 

đoạn khác nhau thì sinh trưởng phát quá trình sinh trưởng phát dục khác nhau, do 

vậy ta có thể định ra chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp nhằm đảm bảo cho phôi 

phát triển tốt và lợn mẹ vẫn phát triển bình thường. 

 Sau khi được sinh ra khỏi cơ thể mẹ, lợn con sẽ trải qua 4 giai đoạn (bú sữa, 

thành thục, trưởng thành và già cỗi). Giai đoạn bú sữa rất quan trọng, nó ảnh hưởng 

tới khối lượng lợn con cai sữa. Nếu nuôi dưỡng tốt lợn con ở giai đoạn này sẽ làm 

tăng khả năng sinh sản của lợn mẹ và làm cơ sở cho quá trình sinh trưởng của lợn 

con những giai đoạn tiếp theo.  

Lợn con có khả năng sinh trưởng rất mạnh, thể hiện bằng khả năng tăng khối 

lượng của cơ thể. Sau khi đẻ ra 1 tuần khối lượng lợn con gấp 2 lần khối lượng sơ 

sinh, đến khi cai sữa ở 60 ngày tuổi gấp 10 - 15 lần. Khối lượng cai sữa chịu ảnh 

hưởng và có liên quan chặt chẽ với khối lượng sơ sinh. Khối lượng sơ sinh càng cao 

thì khả năng khối lượng cai sữa càng lớn. Trong chăn nuôi lợn nái chửa, việc chăm 

sóc nuôi dưỡng tốt để có khối lượng sơ sinh cao là cần thiết, làm tiền đề cho khối 

lượng cai sữa. Tốc độ sinh trưởng của lợn con lớn nhất ở 21 ngày tuổi, sau đó giảm 

dần và giảm nhanh hơn cho đến 60 ngày tuổi. Điều này phù hợp với quy luật tiết 

sữa của lợn mẹ (cao nhất về số lượng và chất lượng ở 21 ngày sau đẻ, giảm dần đến 



 5 

45 ngày sau đó giảm rất nhanh). Mặt khác sau 21 ngày tuổi, lượng sắt trong máu lợn 

con rất thấp do lượng dự trữ trong gan đã hết làm cho lợn con mắc bệnh thiếu máu, 

ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng phát dục của lợn. Để giải quyết mâu thuẫn 

giữa nhu cầu dinh dưỡng của lợn con ngày càng tăng mà dinh dưỡng từ sữa mẹ 

giảm, cần tập cho lợn con ăn sớm vào giai đoạn từ 7 - 10 ngày tuổi. Việc này có tác 

dụng rất lớn trong chăn nuôi lợn nái sinh sản, vừa đảm bảo đáp ứng dinh dưỡng cho 

con vừa làm giảm sự hao mòn của lợn mẹ, đồng thời làm cho lợn con quen dần với 

các loại thức ăn sau này.  

1.1.1.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng 

Việc đánh giá khả năng sinh trưởng của vật nuôi cần thông qua nhiều chỉ tiêu, 

nhưng nếu đánh giá quá nhiều chỉ tiêu sẽ làm giảm hiệu quả chọn lọc. Trong chọn 

lọc, các tính trạng có hệ số di truyền cao và có giá trị kinh tế như: tăng khối lượng, 

tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ nạc,... sẽ đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong kiểm tra cá 

thể người ta thường tập trung vào hai chỉ tiêu sau: 

a. Tăng khối lượng trong thời gian kiểm tra 

Hệ số di truyền về khả năng tăng khối lượng/ngày, tiêu tốn thức ăn, đều 

phụ thuộc vào giống, quần thể, phương thức nuôi, hệ số di truyền về chỉ tiêu sinh 

trưởng trong thời gian kiểm tra ở giai đoạn từ 20 - 100kg là 0,50, biến động 0,30 

- 0,65. Đối với sinh trưởng tuyệt đối (g/ngày) thì h2= 0,15 (0,10 - 0,20). Tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng khối lượng từ 30 - l00kg có h2= 0,47. Tăng khối lượng bình 

quân/ngày có hệ số di truyền ở mức trung bình thấp, từ 0,16 - 0,25 với giống 

Landrace và từ 0,13 - 0,25 với giống Yorkshire (Hermesch và cs., 2000; Kanis và 

cs., 2005; Van Wijk và cs., 2005). Trong khi đó, một số nghiên cứu khác lại cho 

rằng hệ số di truyền của tính trạng này ở mức trung bình cao, từ 0,36 - 0,42 trên cả 

hai giống Yorkshire và Landrace (Imboonta và cs., 2007). 

b. Dày mỡ lưng  

Dày mỡ lưng liên quan đến tỷ lệ nạc của lợn. Khả năng di truyền của dày mỡ 

lưng cũng khá biến động giữa các nghiên cứu, đặc biệt trên giống lợn Yorkshire (từ 

0,35 - 0,71). Mặc dù vậy, phần lớn các tác giả đều thống nhất hệ số di truyền của 

tính trạng dày mỡ lưng ở mức cao, từ 0,5 - 0,7. 
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Đối với lợn đực giống thì dày mỡ lưng và dày cơ thăn đo bằng máy siêu âm, 

là chỉ tiêu chọn lọc gián tiếp để cải tiến thành phần thân thịt đặc biệt là tỷ lệ phần 

thịt có giá trị hoặc tỷ lệ nạc. 

Các nghiên cứu nhằm cải tiến thành phần thịt xẻ cho đến nay vẫn đang được 

tiến hành nhằm nâng cao tỷ lệ phần thịt có giá trị. Một số nghiên cứu đã chứng tỏ 

giữa dày mỡ lưng được xác định trên thân thịt và tỷ lệ thịt nạc tồn tại một tương 

quan âm và có ý nghĩa; độ lớn của hệ số tương quan là khác nhau đạt r = -0,56 đến 

r=-0,82. Như vậy giữa dày mỡ lưng và tỷ lệ thịt nạc trên thịt xẻ có mối tương quan 

nghịch rất chặt chẽ với nhau. Tỷ lệ nạc tăng lên khi dày mỡ lưng giảm. 

Dựa trên cơ sở của các nghiên cứu về mối tương quan giữa dày mỡ lưng và 

tỷ lệ nạc đã được xác định sau giết thịt, nên người ta đã sử dụng phương pháp đo 

siêu âm để đo dày mỡ lưng ở lợn đang sống nhằm cải tiến thành phần thịt xẻ. Ưu 

điểm của phương pháp đo siêu âm là đạt độ chính xác cao, chi phí thấp, không ảnh 

hưởng tới sức khỏe và sức sản xuất của gia súc, đồng thời sử dụng dễ dàng. Đo dày 

mỡ lưng của lợn là một trong những phương pháp kiểm tra có ý nghĩa trên gia súc 

giống. 

Phương pháp đo siêu âm đã được áp dụng vào công tác chọn lọc và nhân 

giống từ những năm 1959 đến nay. Phương pháp này dựa trên nguyên lý phản xạ 

của sóng siêu âm đối với tổ chức mỡ và cơ. Phương pháp này cho đến nay vẫn được 

sử dụng và mang lại nhiều kết quả. 

Từ các kết quả thực nghiệm, nhiều tác giả đã thừa nhận giữa dày mỡ đo siêu âm 

và tỷ lệ phần thịt có giá trị tồn tại một tương quan âm. Độ lớn của hệ số tương quan này 

là khác nhau trong các tài liệu tham khảo và đạt r = - 0,44 đến -0,80. 

Hệ số tương quan giữa các chỉ tiêu đo siêu âm ở lớp khối lượng 90kg và tỷ lệ 

phần thịt có giá trị từ r = -0,40 đến -0,67. Tỷ lệ giữa dày mỡ và cơ là từ r = -0,54 

đến -0,75. Chỉ tiêu tổ hợp giữa dày mỡ lưng và cơ đã dẫn đến kết quả cao hơn so 

với từng chỉ tiêu riêng lẻ. Đồng thời có nhiều nghiên cứu đề cập tới tương quan giữa 

các chỉ tiêu đo siêu âm ở các lớp khối lượng khác nhau với tỷ lệ phần thịt có giá trị. 

Ở nhiều nước phương pháp đo siêu âm được áp dụng ở 90kg trong kiểm tra năng 

suất cá thể. 
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Như vậy, đo siêu âm dày cơ thăn và dày mỡ lưng của lợn trước khi sử 

dung chúng vào mục đích nhân giống là hoàn toàn cần thiết, bởi vì biết được dày 

cơ thăn và dày mỡ lưng đo siêu âm thì sẽ ước tính được tỷ lệ nạc của đực giống. 

1.1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt 

Các tính trạng về khả năng sinh trưởng ở lợn hầu hết là tính trạng số lượng 

và chịu ảnh hưởng bởi nhóm yếu tố về di truyền và ngoại cảnh. 

a. Yếu tố di truyền 

Các giống khác nhau có quá trình sinh trưởng khác nhau, tiềm năng di truyền 

của quá trình sinh trưởng của gia súc được thể hiện thông qua hệ số di truyền của 

các tính trạng sinh trưởng. Hệ số di truyền đối với tính trạng khối lượng sơ sinh 

và sinh trưởng trong thời gian bú sữa dao động từ 0,05 - 0,21, và nó thấp hơn 

trong thời kỳ vỗ béo (từ 25 đến 95kg). Khả năng tăng trưởng của lợn sau cai sữa 

là cao nhất so với giai đoạn bú sữa và giai đoạn sinh trưởng đi tới thành thục. 

Trong giai đoạn sinh trưởng đi tới thành thục, các chỉ tiêu tỷ lệ móc hàm, chiều 

dài thân thịt, tỷ lệ nạc, dày mỡ lưng, diện tích cơ thăn có hệ số di truyền cao. Do 

đó trong chọn lọc và nhân giống người ta thường xác định các chỉ tiêu này ở giai 

đoạn hậu bị để loại thải những con vật không đạt yêu cầu chất lượng giống. Mặt 

khác, để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sản xuất, người ta thường chọn những 

giống phù hợp với mong muốn trong chăn nuôi. 

b. Nhóm yếu tố ngoại cảnh 

Các yếu tố ngoại cảnh cũng quan trọng vì chúng chi phối khả năng sinh 

trưởng và cho thịt của lợn. 

* Dinh dưỡng 

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

sinh trưởng và khả năng cho thịt của lợn. Mối quan hệ giữa năng lượng và 

protein giúp cho việc điều khiển tốc độ tăng khối lượng, tỷ lệ nạc mỡ và tiêu tốn 

thức ăn của lợn thịt. Phương thức cho ăn và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần 

ăn là chìa khóa ảnh hưởng tới tăng khối lượng. 

Nuôi lợn thịt bằng khẩu phần protein thấp, lợn sẽ sinh trưởng chậm, khối 

lượng giết thịt thấp và khi mức năng lượng và protein thấp trong khẩu phần làm 

tăng khả năng tích luỹ mỡ, tăng tỷ lệ mỡ trong cơ (Wood và cs., 2004). 
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Tốc độ tăng khối lượng, chất lượng thịt cũng thay đổi tuỳ thuộc vào mối 

quan hệ giữa các vitamin với nhau và giữa vitamin với protein và khoáng. Bên cạnh 

đó hàng loạt nghiên cứu đã xác nhận tác dụng của việc bổ sung các axit amin giới 

hạn vào khẩu phần lợn thịt: tăng khả năng tăng khối lượng, tiết kiệm được thức ăn 

và protein. Hiệu quả sử dụng protein bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Lợn hướng nạc 

có hiệu quả sử dụng protein cao hơn so với lợn hướng mỡ, lợn còn non cao hơn lợn 

trưởng thành, lợn đực cao hơn lợn cái và lợn đực thiến. Khẩu phần có đủ axit amin 

thiết yếu tốt hơn khẩu phần không đủ các axit amin này.  

* Chăm sóc nuôi dưỡng  

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

phép đều là các yếu tố bất lợi đối với sinh trưởng của lợn.  

Các yếu tố stress ảnh hưởng đến trao đổi chất và sức sản xuất của lợn bao 

gồm: sự thay đổi nhiệt độ chuồng nuôi, tiểu khí hậu không thích hợp, cho ăn 

không theo khẩu phần, chăm sóc nuôi dưỡng không tốt, cân gia súc, vận chuyển, 

bắt lợn để lấy máu, thiến hoạn, phân đàn, chuyển chuồng tiêm chủng và điều trị, 

thay đổi kích thước và hình dáng chuồng nuôi, thay đổi khẩu phần, đột ngột bỏ 

đói, cho uống nước thiếu. 

Ngoài ra, phương thức nuôi dưỡng cũng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất 

của con vật. Khi cho lợn ăn khẩu phần ăn tự do, khả năng tăng khối lượng nhanh 

hơn, tiêu tốn thức ăn thấp hơn nhưng dày mỡ lưng lại cao hơn khi lợn ăn khẩu phần 

ăn hạn chế. Lợn cho ăn khẩu phần thức ăn hạn chế có tỷ lệ nạc cao hơn lợn cho ăn 

khẩu phần thức ăn tự do. 

* Mùa vụ 

 Mùa vụ ảnh hưởng rõ rệt tới dày mỡ lưng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Lợn 

nuôi trong mùa hè và mùa đông có dày mỡ lưng thấp hơn mùa thu và mùa xuân. 

Stress nhiệt có liên quan mức sinh trưởng chậm vì khả năng thu nhận thức ăn thấp. 

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

1.1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái 

 Năng suất sinh sản của lợn nái được đánh giá thông qua các chỉ tiêu định 

mức kỹ thuật quan trọng bao gồm: số con đẻ ra còn sống/ổ, số con cai sữa/ổ, số 
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ngày cai sữa, khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh, khối lượng toàn ổ lúc cai sữa, số lứa 

đẻ/nái/năm, tỷ lệ nuôi sống từ sơ sinh đến cai sữa. 

 Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật đối với lợn giống gốc 

như sau: 

* Đối với lợn ngoại 

Số con đẻ ra còn sống/ổ: ≥ 10,5 con (Yorkshire, Landrace), ≥ 9,5 con 

(Duroc), ≥ 9,0 con (Piétrain), ≥ 11,0 con (các giống tổng hợp), thấp hơn 10% (đối 

với lợn cụ các giống tương ứng). 

Số con cai sữa/ổ: ≥ 9,7 con (Yorkshire, Landrace), ≥ 8,7 con (Duroc), ≥ 8,3 

con (Piétrain), ≥ 10,1 con (các giống tổng hợp), thấp hơn 10% (đối với lợn cụ các 

giống tương ứng). 

Số ngày cai sữa: trong khoảng 21 – 28 ngày 

Khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh: ≥ 14,5 kg (Yorkshire, Landrace), ≥ 13 kg 

(Duroc), ≥ 12 kg (Piétrain), các giống tổng hợp ≥ 15,5 kg. 

Khối lượng toàn ổ lúc cai sữa: 65 - 80 kg (Yorkshire, Landrace), 55 - 80 kg 

(Duroc), 50 – 80 kg (Piétrain), 65 – 85 kg (các giống tổng hợp). 

Số con 75 ngày tuổi/lứa: ≥ 9,2 con (Landrace, Yorkshire); ≥ 8,3 con (Duroc); 

≥ 7,9 con (Piétrain); các giống tổng hợp ≥ 9,6 con. 

Khối lượng lợn ở 75 ngày tuổi: ≥ 25 kg/con 

Tuổi đẻ lứa đầu: 340 – 385 ngày 

Số lứa đẻ/nái/năm: 2,2 lứa (Yorkshire, Landrace, các giống tổng hợp), 2,0 

lứa (Duroc), 1,9 lứa (Piétrain). 

Tỷ lệ nuôi sống từ sơ sinh đến cai sữa: ≥ 92%. 

Tỷ lệ nuôi sống từ sơ sinh đến 75 ngày tuổi: ≥ 95% 

1.1.3.2. Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái 

a. Yếu tố di truyền 

 Giống có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu về năng suất sinh sản. Lợn nái 

bản địa và nái lai thường có tuổi động dục lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu sớm hơn so với 

nái ngoại. 
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 Các giống lợn nái được phân loại thành 4 nhóm dựa trên khả năng sinh sản 

và sức sản xuất thịt. 

 Nhóm đa dụng: khả năng sinh sản và sản xuất thịt khá (Yorkshire, Landrace 

và một vài dòng nguyên chủng). 

 Nhóm chuyên dụng “dòng đực”: có khả năng sinh sản ở mức trung bình 

nhưng có năng suất thịt cao (Duroc, Pietrain, Hampshire). 

 Nhóm chuyên dụng “dòng nái”: có năng suất sinh sản đặc biệt cao, nhưng 

năng suất thịt kém (Meishan). 

 Nhóm “nguyên sản”: có năng suất sinh sản và năng suất thịt thấp nhưng có 

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

Pholsing và cs. (2009) cho biết sự chênh lệch giữa giống Pietrain và Large 

White nuôi tại Thái Lan với các chỉ tiêu tuổi đẻ lứa đầu, số con đẻ ra còn sống, số 

con chọn nuôi và khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh đạt các giá trị lần lượt 10 ngày, -

1,20 con, 0,2 con và -1,11 kg. Sự chênh lệch về các chỉ tiêu này giữa giống Piétrain 

và Large White do sự khác biệt về dự trữ năng lượng cơ thể. Lợn Pietrain có tỷ lệ 

nạc cao hơn so với Large White do đó việc dự trữ năng lượng của Large White cao 

hơn so với Pietrain, mà việc dự trữ năng lượng thấp có ảnh hưởng bất lợi tới khả 

năng sinh sản (Grandinson và cs., 2005). 

b. Yếu tố ngoại cảnh 

Khả năng sinh sản của lợn nái chịu ảnh hưởng rất rõ rệt bởi các yếu tố ngoại 

cảnh như chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, điều kiện chuồng trại, mùa vụ, nhiệt độ môi 

trường, các lứa đẻ, bệnh tật,… 

Để có kết quả sinh sản tốt, lợn cái hậu bị và nái mang thai cần phải được cung 

cấp đầy đủ số lượng, chất lượng dinh dưỡng trong khẩu phẩn. Lợn nái được cho ăn 

với mức năng lượng cao trong 7 – 10 ngày trước khi chịu đực sẽ có số lượng trứng 

rụng tối đa. Tuy nhiên, việc duy trì mức năng lượng cao trong giai đoạn đầu mang 

thai (35 ngày sau có chửa) sẽ làm tăng tỷ lệ chết phôi và làm giảm số con đẻ ra/lứa. 

Mặt khác, khẩu phần cho nái mang thai thiếu vitamin và khoáng cũng làm tăng tỷ lệ 

chết phôi. 
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Pholsing và cs. (2009) khi nghiên cứu về khả năng sinh sản của lợn Piétrain 

tại Thái Lan chỉ ra rằng các tính trạng sinh sản bị thay đổi trong cùng điều kiện khí 

hậu. Ibáñez-Escriche và cs. (2009) cho rằng khả năng sinh sản của lợn Pietrain nuôi 

tại Châu Âu tốt hơn khi nuôi trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. 

Số con đẻ ra/ổ thường thấp nhất ở lứa thứ nhất, tăng lên và đạt cao nhất ở lứa 

thứ 3 đến lứa thứ 5 (Tretinjak và cs., 2009). 

1.1.3. Số lượng, chất lượng tinh dịch và các yếu tố ảnh hưởng 

1.1.3.1. Cơ sở khoa học của sự sản xuất tinh dịch ở lợn 

Trong chăn nuôi lợn, đực giống có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đàn con. 

Việc nghiên cứu các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch là một trong những 

cơ sở khoa học để đánh giá chất lượng của đực giống. Số lượng và chất lượng tinh 

dịch của lợn đực giống phản ánh khả năng sinh sản của mỗi cá thể, mà khả năng 

sinh sản là đặc điểm chủ yếu đánh giá tính thích nghi của chúng đối với điều kiện 

môi trường. Đặc điểm về số lượng và chất lượng tinh dịch kết hợp với nguồn gốc và 

một số đặc điểm khác giúp chọn lọc được những đực giống tốt, mặt khác giúp cho 

công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, sử dụng đực giống một cách có hiệu quả 

nhằm khai thác triệt để giá trị của đực giống. 

1.1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch lợn 

a. Thể tích tinh dịch  

Thể tích tinh dịch (V, ml) là lượng tinh dịch đã được lọc bỏ keo phèn mà lợn 

đực xuất ra trong một lần thực hiện thành công phản xạ xuất tinh, phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố: giống, yếu tố ngoại cảnh như chăm sóc nuôi dưỡng, nhiệt độ, thời tiết, kĩ 

thuật khai thác, mùa vụ... 

Trong tinh dịch lợn có chứa một lượng khá lớn hạt thể selatin (20 - 30%), chúng 

là sản phẩm của tuyến Cowper. Khi xuất tinh, những hạt thể selatin gặp enzyme 

vegikinase của tuyến tinh nang rồi đọng lại thành những tinh thể lớn hơn. Sau đó các 

thể này hấp phụ nước và tăng lên về thể tích, người ta gọi đó là keo phèn. 

Trong giao phối tự nhiên, keo phèn có tác dụng bịt lỗ tử cung không cho tinh 

dịch chảy ra ngoài. Trong TTNT cần phải nhanh chóng loại bỏ keo phèn, nếu không 

nó sẽ hấp phụ một phần nước trong tinh dịch và một số lượng lớn tinh trùng. Do đó khi 
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xác định thể tích tinh dịch cần phải loại bỏ keo phèn bằng cách lọc qua 4 - 6 lớp vải 

màn tiêu độc rồi mới định lượng tinh lọc. 

b. Hoạt lực tinh trùng  

Hoạt lực tinh trùng (A, %) là tỷ lệ tinh trùng có sức hoạt động tiến thẳng so với 

tổng số tinh trùng quan sát được. Hoạt lực liên quan trực tiếp đến chất lượng tinh dịch. 

Tùy theo sức sống của tinh trùng mà chúng sẽ vận động theo một số phương 

thức: Hoạt động tiến thẳng của tinh trùng (%) là tỷ lệ phần trăm số tinh trùng có 

hoạt động tiến thẳng và chỉ có tinh trùng vận động tiến thẳng mới có khả năng tham 

gia vào quá trình thụ tinh. Hoạt động tại chỗ (%) là tỷ lệ phần trăm số tinh trùng có 

hoạt động vòng tròn, lắc lư tại chỗ. Tinh trùng có hoạt lực càng cao thì chất lượng 

tinh càng tốt. 

c. Nồng độ tinh trùng  

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) là số tinh trùng có trong 1ml tinh nguyên, là 

chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng tinh dịch và quyết định mức độ pha loãng tinh 

dịch trong thụ tinh nhân tạo. Các giống khác nhau thì nồng độ tinh trùng cũng khác 

nhau. Thông thường, gia súc có thể tích tinh dịch thấp thì nồng độ tinh trùng cao và 

ngược lại. Nồng độ tinh trùng còn phụ thuộc vào giống và cá thể, tuổi, thời tiết khí hậu, 

điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng... 

d. Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh (VAC, tỷ/lần) là chỉ 

tiêu tổng hợp của 3 chỉ tiêu V, A và C. Chỉ tiêu này đánh giá khái quát chất lượng 

tinh dịch và quyết định cho việc pha loãng. Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một 

lần khai thác của lợn ngoại nuôi tại các tỉnh phía bắc đạt 26 - 41,6 tỷ/lần. V.A.C 

càng cao thì chất lượng tinh dịch càng tốt. 

e. Giá trị pH của tinh dịch 

Giá trị pH của tinh dịch được xác định bởi nồng độ ion H+ có trong tinh dịch. 

Các giống khác nhau thì tinh dịch có độ pH khác nhau. 

Nồng độ tinh trùng càng cao, quá trình trao đổi chất càng lớn thì nồng độ ion 

H+ càng tăng do đó pH của tinh dịch có xu hướng giảm. Tinh dịch ở phần đuôi 

dịch hoàn phụ hơi toan (pH = 6,7 - 6,8), nhưng khi ra ngoài được các tuyến sinh 
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dục phụ có pH hơi kiềm pha loãng, do vậy tinh dịch lợn có tính kiềm yếu. Giá trị 

pH tinh dịch lợn trung bình là 7,4, biến động trong khoảng 6,4-7,8. 

f. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) là số tinh trùng có hình dạng bất thường so 

với tổng số tinh trùng đếm được trong quá trình kiểm tra. 

Kỳ hình ngay trong quá trình sinh tinh, tinh trùng kỳ hình sơ cấp, bắt nguồn 

từ nguyên nhân có liên quan đến bệnh lý ở cơ quan sinh tinh. 

Sau khi tinh trùng được bài tiết ra, tinh trùng kỳ hình thứ cấp, bắt nguồn từ 

nguyên nhân có liên quan đến ngoại cảnh hoặc kỹ thuật không đúng trong khâu xử 

lý tinh dịch. 

h. Áp suất thẩm thấu 

Áp suất thẩm thấu của một chất lỏng phụ thuộc vào nồng độ hòa tan các 

phân tử, các ion trong đó và được tính trên một đơn vị thể tích. Áp suất thẩm thấu 

có ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của tinh trùng trong các môi trường khác nhau. 

g. Acrosome tinh trùng 

Acrosome nằm trong phần đầu của tinh trùng. Acrosome có vai trò rất quan 

trọng đối với quá trình thụ tinh, là một chỉ tiêu để đánh giá chất lượng tinh dịch. Chỉ 

có các tinh trùng có acrosome nguyên vẹn mới có thể tham gia thụ tinh. Cũng giống 

như các phần cấu tạo khác của tinh trùng, acrosome rất dễ bị phá huỷ bởi các yếu tố 

vật lí, hoá học của môi trường. Ngoài ra, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở acrosome còn 

phụ thuộc vào yếu tố di truyền,… 

1.1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh dịch 

a. Yếu tố di truyền 

Giống có ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch. Các 

giống lợn đực bản địa và đực lai thành thục về tính dục sớm hơn so với lợn đực 

ngoại. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn bản địa thường 

thấp hơn so với lợn đực ngoại thuần và đực lai. Smital (2009) khi nghiên cứu yếu 

tố tác động đến phẩm chất tinh dịch trên lợn thuần Czech Meat, Duroc, 

Hampshire, Landrace, Large White, Czech Large White, Piétrain cho biết sự 

chênh lệch giữa các giống về thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh 

trùng và tỷ lệ kỳ hình lần lượt là 95 ml, 9%, 0,109 triệu/ml và 1,6%. 
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Bên cạnh yếu tố giống, kiểu gen halothane cũng ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

về phẩm chất tinh dịch. Kiểu gen halothane ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch, hoạt 

lực tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác (Đỗ Đức Lực 

và cs., 2013). 

b. Yếu tố ngoại cảnh 

Phẩm chất tinh dịch của lợn đực chịu ảnh hưởng rõ rệt của các yếu tố ngoại 

cảnh bao gồm: chế độ dinh dưỡng, mùa vụ, nhiệt độ, tần suất khai thác, … 

Tinh dịch không có tinh trùng hoặc tinh trùng có tỷ lệ kỳ hình cao khi 

lợn đực không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, lợn đực 

được cho ăn quá nhiều dẫn đến quá béo cũng làm giảm khả năng sản xuất tinh 

dịch. 

Yếu tố mùa vụ ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch được Wolf và Smital 

(2009) tiến hành nghiên cứu từ năm 2000 đến 2007 trên các đực thuần Landrace và 

Yorkshire. Tác giả khẳng định rằng thể tích tinh dịch đạt giá trị cao nhất từ tháng 10 

đến tháng 12 và thấp nhất ở tháng 3 và tháng 4. Nồng độ tinh trùng đạt giá trị cao 

nhất vào mùa đông và đầu xuân và đạt giá trị thấp nhất từ giữa hè đến đầu thu. 

Smital và cs. (2009), Đỗ Đức Lực và cs. (2013) cũng cho rằng tổng số tinh trùng 

tiến thẳng trong một lần khai thác thấp nhất ở các tháng 6, 7, 8, 9 và đạt mức cao 

vào các tháng 10, 11, 12, 1. Wierzbicki và cs. (2010) lại cho rằng mùa vụ chỉ ảnh 

hưởng đến nồng độ tinh trùng mà không ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch, hoạt 

lực tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác. 

c. Giống và độ tuổi 

Giống và độ tuổi là 2 yếu tố chính ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng tinh 

dịch, đến một độ tuổi nhất định thì lợn đực thành thục về tính, tuỳ theo từng giống 

khác nhau, tầm vóc to hay nhỏ, cường độ trao đổi chất mạnh hay yếu, khả năng 

thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu mà có số lượng cũng như chất lượng tinh 

dịch khác nhau. Các giống lợn nguyên thuỷ chưa được cải tiến thì số lượng và chất 

lượng tinh dịch đều kém hơn các giống lợn đã được cải tiến chọn lọc. Các giống lợn 

bản địa như: Móng Cái, Mường Khương chỉ đạt 1- 6 tỷ tinh trùng tiến thẳng (VAC) 

trong một lần xuất tinh, trong khi đó các giống lợn ngoại nuôi tại Việt Nam như: 
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Yorkshire, Landrace, Duroc trắng thì tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) đạt từ 16 

đến 90 tỷ trong một lần xuất tinh. Trong các nhân tố cấu thành chỉ tiêu tổng số tinh 

trùng tiến thẳng (VAC) thì sự khác nhau cơ bản giữa các giống lợn nhập ngoại là 

nồng độ tinh trùng và khối lượng tinh dịch. Các giống lợn bản địa có nồng độ tinh 

trùng từ 20 - 50 triệu/ml tinh dịch, còn các giống lợn ngoại đạt 170 - 500 triệu/ml. 

Tuổi thành thục của lợn đực tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng có một số các 

yếu tố chính chi phối như: giống, các điều kiện khí hậu, dinh dưỡng… Một số 

giống lợn bản địa như: Ỉ, Móng Cái… thường thành thục về tính sớm (thường từ 3 

tháng tuổi). Các giống lợn ngoại, lợn lai có tuổi thành thục về tính muộn hơn 

thường từ 4 - 6 tháng tuổi. Tuy nhiên đến 6 - 8 tháng tuổi lợn đực mới hoàn thiện về 

phản xạ sinh dục, nhưng lúc này lượng tinh dịch sản xuất ra còn rất thấp so với lúc 

cơ thể trưởng thành. 

d. Chế độ nuôi dưỡng và chăm sóc 

* Chế độ nuôi dưỡng 

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng thứ hai sau phẩm giống. Phải có một chế độ 

dinh dưỡng hợp lý, phù hợp thì mới phát huy được hết tiềm năng cũng như phẩm 

chất của giống. 

Trường hợp chế độ dinh dưỡng không phù hợp, về lâu dài con đực sẽ giảm 

tính hăng rõ rệt, nồng độ tinh trùng thấp, tỷ lệ kỳ hình cao, phẩm chất tinh dịch 

kém. Nên bổ sung thức ăn đạm vào khẩu phần để chất lượng tinh dịch đạt tối ưu 

(bổ sung 120 - 130g protein/đơn vị thức ăn (protein thực vật) thì mật độ tinh 

trùng tăng 37,9%. Tỷ lệ protein dưới 100 g/đơn vị thức ăn thì thể tích tinh dịch 

chỉ đạt 50 - 60 ml, mật độ tinh trùng đạt 20 - 25 triệu. 

Vitamin: quan trọng nhất là vitamin A, D, E. Vitamin A giúp cơ quan sinh 

dục phát triển bình thường, nếu thiếu thì tinh hoàn có thể bị teo, ống dẫn tinh bị 

thoái hóa gây cản trở cho sự sản sinh tinh trùng, nhu cầu vitamin A: 200UI/kg thức 

ăn. Nếu thiếu vitamin D thì ảnh hưởng xấu đến sự hấp thụ Ca, P ảnh hưởng gián 

tiếp đến chất lượng tinh dịch. Vitamin E chống oxy hoá mỡ, kích thích tuyến yên 

tiết ra kích dục tố. Lợn đực có chất lượng tinh dịch và tỷ lệ thụ thai kém sau 1 tuần 

được tiêm vitamin ADE cho kết quả về nồng độ tinh trùng từ 100,25 triệu/ml tăng 
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lên 240,78 triệu/ml, V.A.C từ 4,8 tỷ tăng lên 34,7 tỷ và làm tăng tỷ lệ thụ thai từ 

65,28% lên 82,5%. 

Khoáng: Ca, P là hai nguyên tố chủ yếu có ảnh hưởng rõ rệt đến phẩm chất 

tinh dịch. Nếu trong khẩu phần thức ăn thiếu Ca thì tinh trùng phát dục không hoàn 

toàn, sức hoạt động yếu và tuyến sinh dục dễ bị bệnh. Trong thời kỳ sử dụng phối 

giống cung cấp 14 - 18g Ca, 8 - 10g P cho 100kg khối lượng/ngày. Tỷ lệ Ca/P trong 

khẩu phần là 2/1. 

* Chăm sóc 

Thường xuyên quan sát tình trạng ăn, uống, đi lại, phân, nước tiểu, nhịp 

thở,... Chú ý thường xuyên tắm chải cho đực giống đặc biệt là vùng hạ nang và 

vùng bao quy đầu của đực giống. Rất cần chú trọng cho đực giống vận động để 

con đực có phản xạ sinh dục mạnh mẽ, có thân thể săn chắc. Có 2 hình thức vận 

động: 

Vận động tự do: cho đi lại tự do trong sân vận động. 

Vận động cưỡng bức: cho con đực vận động với tốc độ nhất định trên đoạn 

đường nhất định tùy từng loài. 

e. Các yếu tố khác 

Các yếu tố như thời tiết khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, lứa tuổi, tần số 

khai thác tinh, tác động cơ học cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến số lượng và 

chất lượng tinh dịch. 

* Thời tiết khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, lứa tuổi 

Mùa Đông Xuân (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) tổng số tinh trùng trong một lần 

xuất tinh của lợn Landrace (nuôi tại Hà Nội) cao hơn các tháng Hè Thu (tháng 5, 6, 

7, 8, 9, 10). Nhiệt độ không khí 17 - 180C thuận lợi cho quá trình sinh tinh của lợn 

đực giống. Lứa tuổi cũng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh của lợn. Lợn đực 

ngoại 2 - 3 năm tuổi là thời kỳ có khả năng khai thác tinh tốt nhất. 

* Tần số khai thác tinh dịch 

Tần số này ảnh hưởng tới lượng tinh xuất, nồng độ và tổng số tinh trùng hoạt 

động. Phần lớn đực giống được khai thác tinh với tần xuất 3 - 5 ngày/lần. 
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* Tác động cơ học 

Do đặc điểm cấu tạo Acrosome của tinh trùng liên kết rất lỏng lẻo với đầu, 

đầu tinh trùng liên kết lỏng lẻo với phần cổ - thân. Vì vậy, các phần của tinh trùng 

rất dễ bị bong ra. Từ đặc điểm này cần chú ý trong quá trình sản xuất và vận chuyển 

tinh dịch lợn cần tránh những tác động cơ học nhằm hạn chế ảnh hưởng của tác 

động cơ học lên tinh trùng. 

1.1.4. Năng suất thân thịt lợn 

1.1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất thân thịt lợn 

Năng suất thân thịt đóng vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh tế 

chăn nuôi. Năng suất thân thịt của lợn được đánh giá qua các chỉ tiêu: khối lượng 

móc hàm (kg), tỷ lệ móc hàm (%), khối lượng thịt xẻ (kg), tỷ lệ thịt xẻ (%), dài thân 

thịt (cm), diện tích cơ thăn (cm2), dày mỡ lưng (mm), dày cơ thăn (mm), tỷ lệ nạc 

(%).  

Khối lượng thịt móc hàm (kg): là khối lượng thân thịt sau khi chọc tiết, cạo 

lông, bỏ các cơ quan nội tạng nhưng để lại 2 quả thận và 2 lá mỡ. 

Khối lượng thịt xẻ (kg): là khối lượng thịt móc hàm sau khi cắt bỏ đầu, bốn 

chân đến khuỷu, đuôi, hai lá mỡ và 2 quả thận. 

Tỷ lệ móc hàm được biểu thị bằng phần trăm (%) giữa khối lượng thịt móc 

hàm (kg) và khối lượng thịt hơi (kg). 

Dài thân thịt được xác định bằng thước dây đo từ đốt sống cổ số một (đốt 

Atlas) đến xương Pubis. 

Diện tích cơ thăn (cm2) được xác định với phương pháp truyền thống dùng 

giấy bóng kính in mặt cắt cơ thăn tại vị trí xương sườn 13 - 14, sau đó chuyển hình 

mặt cắt cơ thăn sang giấy kẻ ô vuông. Cân khối lượng 100 cm2 giấy ô vuông (a 

gram) và hình mặt cắt cơ thăn trên giấy kẻ ô vuông (b gram). Diện tích cơ thăn 

được tính theo công thức: b (g) x100 cm2/a (g). Tuy nhiên, diện tích cơ thăn hiện 

nay được xác định bằng máy đo siêu âm Exago với đầu dò L3130B (IMV, Pháp) và 

được ước tính trên phần mềm Biosoft Toolbox II for Swine 3.0. 

Dày mỡ lưng và dày cơ thăn được đo bằng máy đo siêu âm Agroscan AL với 

đầu dò ALAL 350 (ECM, France) ở vị trí xương sườn 13 - 14, cách đường sống 
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lưng 6 cm và vuông góc với đường sống lưng, trên từng cá thể sống cùng với thời 

điểm cân khối lượng giai đoạn kết thúc (90-100kg) theo phương pháp đo của 

(Youssao và cs., 2002).  

Ước tính tỷ lệ nạc thông qua dày mỡ lưng và dày cơ thăn ở Việt Nam hiện 

nay đang thực hiện, bằng phương trình hồi quy được Bộ Nông nghiệp Bỉ khuyến 

cáo (Ministère des classes moyennes et de l’agriculture de Belgique, 1999). 

Y = 59,902386 – 1,060750X1 + 0,229324X2 

Trong đó:  

- Y:  tỷ lệ nạc ước tính (%) 

- X1: dày mỡ lưng, bao gồm da (mm) 

- X2: dày cơ thăn (mm) 

Theo cách phân loại của cộng đồng chung Châu Âu (EU), thân thịt được 

phân loại dựa trên tỷ lệ nạc (Warris, 2008) như sau: 

Tỷ lệ nạc > 60%: Loại S 

Tỷ lệ nạc từ 55 – 59%: loại E 

Tỷ lệ nạc từ 50 – 54%: loại U 

Tỷ lệ nạc từ 45 – 49%: loại R 

Tỷ lệ nạc từ 40 – 44%: loại O 

Tỷ lệ nạc < 40%: loại P 

1.1.4.2. Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất thân thịt lợn 

a. Giống 

Giống đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến năng suất chăn nuôi 

nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Năng suất chăn nuôi lợn được nâng cao thông 

qua áp dụng các giải pháp, công nghệ khác nhau chủ yếu dựa vào chọn lọc, nhân 

thuần và lai giống.  

Trong chọn lọc nhân thuần, các cá thể được đánh giá về năng suất bản thân, 

anh chị em, đời trước, đời sau thông qua các tính trạng về năng suất (sinh trưởng 

nhanh, khối lượng kết thúc lớn, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ móc hàm cao, tỷ lệ nạc 

cao…). Dữ liệu được thu thập và xử lý để đánh giá giá trị giống thông qua các phần 

mềm chuyên dụng. Trong quần thể đó, các cá thể có năng suất cao được giữ lại để 
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nhân giống, các cá thể có năng suất kém bị loại thải. Do vậy, tiến bộ di truyền hàng 

năm của giống được nâng lên. Đây được coi là phương pháp phổ biến và được áp 

dụng trong nhiều năm qua.  

Phương pháp lai giống (hoặc lai dòng) dựa trên nguyên lý di truyền về ưu thế 

lai thông qua tổ hợp khác nhau về di truyền giữa các giống và dòng, đồng thời lợi 

dụng tác động của các gene đặc biệt. Khả năng tổ hợp đặc biệt được xem như là 

hiệu quả của ưu thế lai, được biểu hiện phụ thuộc vào mức độ dị hợp tử ở các con 

lai và ưu thế lai phụ thuộc vào:  

* Nguồn gốc di truyền của bố mẹ: khi bố mẹ có nguồn gốc di truyền càng xa nhau, 

khác nhau về ngoại hình và đặc điểm năng suất thì ưu thế lai càng cao và ngược lại. 

* Bản chất của tính trạng: Ưu thế lai thay đổi tuỳ thuộc vào bản chất của các tính 

trạng: tính trạng có hệ số di truyền thấp (các tính trạng về sinh sản) thì các tổ hợp lai 

thường đạt ưu thế lai cao; tính trạng có hệ số di truyền cao (năng suất thân thịt) các 

tổ hợp lai thường đạt ưu thế lai thấp và các tính trạng sản xuất như khả năng tăng 

khối lượng, có hệ số di truyền trung bình thì thể hiện ưu thế lai trung bình. Để cải 

thiện các tính trạng kinh tế quan trọng trong chăn nuôi lợn, nếu tính trạng nào có hệ 

số di truyền thấp thì cần khai thác tối đa ưu thế lai và nếu tính trạng có hệ số di 

truyền cao thì vừa áp dụng chọn lọc và vừa áp dụng lai tạo. 

* Công thức lai: ưu thế lai còn phụ thuộc vào công thức lai (con vật làm bố, con vật 

làm mẹ và hệ thống lai). Muốn tính ưu thế lai của bất kì một tổ hợp lai tự giao nào, 

ta áp dụng công thức sau: Ưu thế lai (%) = 1- n*(0,332) (trong đó n là số giống 

thuần tham gia); đối với lai tạo thành, áp dụng công thức Ưu thế lai (%) = (2n-2)/ 

(2n-1) trong đó n là số giống thuần tham gia. Đối với các tổ hợp gia súc lai, các chỉ 

tiêu nuôi vỗ béo thường biểu thị ưu thế lai cao, dao động từ 6% đến 10%, trong 

trường hợp lai giữa hai giống và trong trường hợp lai giữa ba giống. Trong đó, đối 

với các chỉ tiêu giết thịt thì các tổ hợp lai tạo thành giữa 02 giống và 03 giống có ưu 

thế lai tương ứng là 1% -2%. 

Trên cơ sở chọn lọc giống, nhân thuần giống và lai tạo giống, người ta xây 

dựng và áp dụng mô hình tổ chức công tác giống gọi là tháp giống với cấu trúc đàn 

hạt nhân, đàn nhân giống và đàn giống thương phẩm. 
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b.  Dinh dưỡng và chế độ ăn 

Dinh dưỡng cũng có những ảnh hưởng nhất định đến năng suất chất lượng 

thịt. Nhiều tác tác giả đã nghiên cứu để xác định khẩu phần tối ưu cho lợn.  

Chế độ dinh dưỡng khác nhau ảnh hưởng đến năng suất sản xuất thịt lợn. Bởi 

vậy, đã có nhiều nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng để đảm bảo lợn được cung cấp 

khẩu phần tối ưu về dinh dưỡng nhằm phát huy cao nhất năng suất chăn nuôi lợn.  

c. Tuổi giết mổ - Khối lượng kết thúc 

Tuổi giết mổ lợn phụ thuộc vào phẩm giống và thị trường tiêu thụ thịt lợn. 

Đối với các giống lợn năng suất thấp, tuổi giết mổ có thể kéo dài nhưng vẫn có khối 

lượng giết mổ không cao. Đối với các giống lợn cao sản, do tăng trọng nhanh nên 

thời gian nuôi được rút ngắn nhưng lại cho khối lượng giết mổ cao hơn. 

1.1.5. Chất lượng thịt lợn 

1.1.5.1. Khái niệm và phân loại chất lượng thịt lợn 

Chất lượng thịt được định nghĩa bởi những tính trạng mà người tiêu dùng hài 

lòng, bao gồm các tính trạng cảm quan, chế biến và sự tin tưởng (Becker và cs., 

2000). Chất lượng thịt bao gồm các yếu tố liên quan đến những đặc tính về sự tin 

tưởng như an toàn, dinh dưỡng, độc tố (Joo và Kim, 2011). Các chỉ tiêu khác liên 

quan đến chất lượng thân thịt đó là màu sắc, cấu trúc cơ, độ cứng của thớ thịt (cơ) 

và tỷ lệ mỡ giắt. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến tính ngon miệng của các sản 

phẩm thịt tươi, chế biến và mức độ hao hụt về mặt kinh tế trong quá trình chế biến 

và phân phối. Người tiêu dùng thường quan tâm đến độ mềm, hàm lượng nước và 

hương vị của thịt (FAO, 2014) 

Chất lượng thịt phụ thuộc vào mục tiêu của đối tượng và các giai đoạn trong 

quá trình sản xuất thịt lợn. Đối với khách hàng thì các chỉ tiêu là màu sắc, cảm quan 

(độ mềm, độ ngọt), tỷ lệ mỡ giắt. Đối với nhà chế biến và người bán thịt thì chỉ tiêu 

kỹ thuật là rất quan trọng như: khả năng giữ nước, pH, thành phần hóa học (protein, 

béo, khoáng,…) và mức độ an toàn thực phẩm. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng thịt có thể phân làm nhóm yếu tố trước khi giết mổ và nhóm yếu tố trong và 

sau giết mổ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố trước giết mổ (ante-mortem) 

bao gồm giống, giới tính, điều kiện chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, điều kiện vận 
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chuyển, stress, môi trường, nuôi giữ trước khi giết mổ ảnh hưởng đến chất lượng 

thịt. Các điều kiện trong và sau giết mổ (Post-mortem) cũng ảnh hưởng đến chất 

lượng thịt do liên quan đến quá trình phân giải glycogen, và giảm pH của thịt 

(phương pháp giết mổ, gây choáng ngất, làm lạnh và bảo quản) (Sionek và 

Przybylski, 2016). 

Nhiều nghiên cứu cũng đề cập đến đặc tính sinh lý của thịt bao gồm các yếu 

tố về màu sắc, kết cấu của thịt, màu mỡ, tỷ lệ mỡ giắt, sự phân bố mỡ giắt trong cơ, 

tỷ lệ mất nước bảo quản (tính trạng cảm quan), độ mềm dai, giá trị pH, mùi vị và sự 

tích nước (tính trạng chế biến). Vì vậy, chất lượng thịt được xem xét dưới góc độ 

tiêu chuẩn thực phẩm và cảm quan người tiêu dùng. Các chỉ tiêu về chất lượng thịt 

có thể chia thành 4 nhóm sau: 

Các chỉ số cảm quan: màu sắc, mùi, vị, độ mềm, không rỉ nước,… 

Các chỉ số về giá trị dinh dưỡng: hàm lượng vật chất khô, protein, lipid,… 

Các chỉ số về an toàn thực phẩm: hàm lượng vi sinh vật, hàm lượng các chất 

tồn dư như kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng. 

Các chỉ số ảnh hưởng đến công nghệ chế biến và tiêu thụ sản phẩm: khả 

năng giữ nước, pH. 

Bên cạnh các chỉ số về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng, chất lượng 

thịt lợn được xem xét bởi các yếu tố về điều kiện sức khỏe vật nuôi và tính ngon 

miệng (palatability) và các chỉ số về kỹ thuật, là kết quả của xu hướng biến đổi các 

chỉ số sinh hóa sau khi giết mổ. Tác động chung của những yếu tố này tạo ra đặc 

tính ẩm thực, công nghệ và ngon miệng của cả thịt sống và sản phẩm cuối cùng. 

Các tính chất chủ yếu xác định giá trị công nghệ và tiêu dùng thịt là: sự biến 

đổi pH, màu sắc cùng với tính đồng nhất và độ ổn định của nó, khả năng giữ nước, 

khả năng bảo quản lâu dài, năng suất chế biến, ngoại quan (màu và vân thịt - mỡ 

giắt), kết cấu (độ ngon và thớ cơ), hương vị. Sự thay đổi chất lượng thịt lợn được 

xác định chủ yếu bởi cường độ chuyển hóa protein và glycogen diễn ra sau khi giết 

mổ, vì nó có ảnh hưởng đáng kể đến các thuộc tính thịt được liệt kê trên. 
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Các đặc tính về chất lượng thịt là chủ đề được đề cập bởi nhiều nhà khoa học 

trong hơn nửa thế kỷ qua. Các biến đổi về chất lượng thịt đã được ghi nhận và phân 

chia thành 3 nhóm như sau: 

Nhóm thịt PSE (Pale-nhợt nhạt, Soft-mềm và Exudative-Rỉ nước), RSE 

(Reddish-đỏ đậm, Soft-mềm, Exudative-rỉ nước) và RFE (Reddish,pink-đỏ hồng, 

firm-cứng, Exudative-rỉ nước);  

Nhóm thịt axit (AM-Accid Meat);  

Nhóm thịt DFD (Dark-Đỏ sẫm, Firm-cứng và Dry-khô). 

Các nghiên cứu sự phụ thuộc giữa độ pH của mô cơ thay đổi sau giết mổ và 

chất lượng thịt (Koćwin-Podsiadła và cs., 2006; Warner và cs., 2010). 

Chất lượng thịt có thể được phân loại thành 4 nhóm dựa vào màu sắc, cấu 

trúc cơ (độ cứng) và mức độ rỉ nước (tỷ lệ mất nước).  

Thịt RFN (Redness Firm Non-Exudative: thịt đỏ đậm, cứng và không rỉ dịch) 

được coi là loại có chất lượng tốt nhất. Thịt RFN có màu sắc hấp dẫn, độ cứng vừa 

phải, khả năng giữ nước trung bình và tốc độ giảm pH vừa phải. Thịt RFN có mức 

pH24 ở mức trung bình (5,8-5,6). 

Thịt PSE (Pale Soft Exudative: thịt màu xám nhợt, mềm nhão và rỉ dịch). 

Đây là loại thịt có màu sắc kém hấp dẫn và khả năng co rút nước kém. Thịt PSE có 

khả năng giữ nước kém và tốc độ giảm độ pH cao (5,6-5,5). 

Thịt DFD (Dark Firm Dry: thịt đỏ sẫm, cứng và khô). Thịt DFD có bề mặt 

dính và cứng với khả năng giữ nước cao và độ pH cao. Thông thường thịt DFD xảy 

ra là kết quả của quá trình stress kéo dài do nhốt gia súc không hợp lý. Thịt DFD 

thường xảy ra với thịt trâu bò và cả thịt lợn. Thịt DFD có độ pH cuối cùng cao dẫn 

đến rủi ro về vệ sinh và khả năng giữ nước thấp (Gunenc, 2007).   

Thịt RSE có màu đỏ, mềm, và rỉ nhiều nước. Một trong những hạn chế chính 

để dự đoán chất lượng thịt là do sự có mặt của loại thịt RSE này bởi vì màu của thịt 

gần giống với thịt RFN nên hầu hết các quy trình vật lý và hóa học đều thất bại 

trong việc phân biệt thịt RSE với thịt RFN.  

Theo Warner và cs. (1997), chất lượng thịt lợn có thể được phân loại theo 4 

loại đi kèm với các thông số pH24, độ sáng (L*) và tỷ lệ mất nước DL (drip loss): 
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* Thịt PSE: Nhợt nhạt, mềm và rỉ nước: L* > 50, DL > 5,0% và pH24 < 6,0; 

* Thịt RSE: Đỏ hồng, mềm và rỉ nước: L* = 42 - 50, DL > 5,0% và pH24< 6,0; 

* Thịt RFN: Đỏ hồng, cứng và không rỉ nước: L*= 42 - 50, DL <5,0% và pH24<6,0; 

* Thịt DFD: Đỏ sẫm, cứng, và khô: L* < 42, DL < 5,0% và pH24 < 6,0. 

Nhìn chung, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra hai loại 

thịt kém chất lượng đó là thịt DFD và thịt PSE (Warner và cs., 1997).  

1.1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt 

a. Màu sắc thịt 

Màu sắc thịt là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất nhằm xác định chất 

lượng thịt nói chung và thịt lợn nói riêng. Myoglobin là sắc tố cơ bản quyết định 

màu sắc thịt, nó tồn tại theo dạng đỏ tía của deoxymyoglobin (Mb), đỏ tươi của 

oxymyoglobin (MbO2) hoặc nâu của metmyoglobin (MetMb). Sự phân bố và tỷ lệ 

của myoglobin theo Mb, MbO2 và MetMb sẽ phản ánh màu sắc của thịt  

Màu sắc được thể hiện qua thông số đó là L*, a*, b*. Trong đó: Độ sáng (L*): 

có giá trị từ 0 tới 100 (0 là màu đen và 100 là màu trắng), giá trị L* càng lớn thì thịt 

càng sáng, L* càng nhỏ thì thịt màu tối. Độ đỏ (a*):  có giá trị từ -60 đến 60 (giá trị 

(-) là màu xanh lá cây (Green), giá trị (+) là màu đỏ (Red)), a* càng lớn thịt càng đỏ, 

a* càng nhỏ thịt chuyển màu xanh lá cây. Độ vàng (b*): có giá trị từ -60 (màu xanh 

thẫm) đến 60 (màu vàng, b* càng lớn thịt càng vàng, b* càng nhỏ thịt chuyển màu 

xanh thẫm. Mỗi thông số thường có mối liên quan nhất định đến các chỉ tiêu khác 

về chất lượng thịt như thành phần hóa học các chất trong thịt, độ pH và khả năng 

giữ nước  

Trong quá trình bảo quản, màu sắc thịt biến đổi và ảnh hưởng đến chất lượng 

thịt. Có nhiều phương pháp khác nhau nhằm xác định sự biến đổi của màu sắc thịt, 

chẳng hạn như bằng cách xác định sự chênh lệch về giá trị của các thông số màu sắc 

từ đó tính tổng mức chênh lệch màu sắc (ΔE*), hoặc đo sự ổn định của màu sắc. Để 

đo màu sắc của thịt, người ta có thể dùng máy so màu với tiêu chuẩn chiếu sáng 

D65 và góc quan sát tiêu chuẩn là 100, bước sóng hấp phụ là 580 nm và 630 nm. 

Mẫu thịt cần được bảo quản ở 40C trong vòng 20 phút để quá trình oxy hóa diễn ra 

trên bề mặt của thịt. 
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Phương pháp đánh giá màu sắc thịt bằng mắt thường và cho điểm để phân 

loại theo các mức như sau: 

1,0 điểm: thịt màu hồng nhợt hoặc trắng, 

2,0 điểm: Thịt màu hồng xám, 

3,0 điểm: Thịt màu hồng tươi, 

4,0 điểm: Thịt màu hồng đậm,  

5,0 điểm: Thịt màu hồng tía, 

6,0 điểm: Thịt màu đỏ đậm. 

Thông thường thịt màu hồng đậm thì thường được ưa thích hơn. Màu sắc tối 

thiểu phải là màu hồng tươi (3,0 điểm). Một số nơi người tiêu dùng thích thịt màu 

đỏ đậm hơn một chút (4,0 hoặc 5,0 điểm). 

b. Giá trị pH 

Môi trường trong cơ của gia súc sống có giá trị pH trung tính khoảng 7,0 - 

7,2. Do sự chuyển hóa glycogen thành axit lactic nên sau khi giết thịt giá trị pH 

giảm làm tăng độ axit của thịt. Tốc độ thay đổi giá trị pH sau khi giết thịt và giá trị 

pH cuối cùng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chất lượng thịt. Giá trị pH 

thường được đo trong vòng 1 giờ sau khi giết thịt (giá trị pH ban đầu) hoặc trong 

vòng 24 giờ (pH24). Các máy đo pH này dựa trên nguyên tắc xác định khả năng 

sinh ra điện tích dựa trên nồng độ proton H+. Một điện cực nhạy cảm với nồng 

độ proton H+ được so sánh với một điện cực khác (đối chứng) nhúng trong dung 

dịch chuẩn. Giá trị pH được đo bằng máy đo pH). 

Giá trị pH có liên quan chặt chẽ tới các chỉ tiêu chất lượng thịt khác như 

màu sắc và khả năng giữ nước. pH thấp thường liên quan đến khả năng giữ nước 

kém và thịt có màu nhợt, thịt có pH cao thường có màu tối sẫm . 

Việc phân loại chất lượng thịt có thể dựa vào giá trị pH. Lợn sau khi giết 

thịt, pH giảm dần và đạt tới mức khoảng 5,4-6 sau 24 giờ giết thịt. Nếu pH ban 

đầu dưới 5,8 thịt lợn được coi là thịt PSE (thịt mềm, nhợt nhạt và rỉ nước) do pH 

giảm quá nhanh hoặc quá chậm. Loại thịt này thường có pH24 dưới 5,5. Mặt khác, 

thịt có pH cuối cùng trên 6,1 có thể được phân loại là thịt DFD bởi vì pH không 
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giảm tới mức bình thường. Giá trị phù hợp cho pH ban đầu là 6,7-6,3 và 6,1-5,7 

cho pH24 . 

c. Tỷ lệ mất nước 

Tỷ lệ mất nước của thịt là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng 

thịt về khả năng giữ nước. Tỷ lệ mất nước của thịt chính là hàm lượng nước ở 

trong mô thịt thoát ra ngoài trong quá trình bảo quản, chế biến. Đây là kết quả 

của quá trình co của protein trong cơ, đặc biệt là protein actin và myosin và đẩy 

nước ra khỏi thịt. Chỉ tiêu này liên quan mật thiết đến pH và màu sắc của thịt, 

nếu thịt có màu nhạt và pH thấp thường có tỷ lệ mất nước cao. Tỷ lệ mất nước 

không được quá 2,5% hoặc 3%. Nếu tỷ lệ mất nước khi bảo quản thấp hơn 2%, 

cao hơn 5% và khi chế biến (luộc chín) lớn hơn 2,5% là thịt có chất lượng kém. 

Hiện nay, có thể có ba cách khác nhau để xác định tỷ lệ mất nước, đó là 

phương pháp chênh lệch khối lượng, phương pháp hấp thu và phương pháp dùng 

lực từ bên ngoài. Đối với phương pháp chênh lệch khối lượng, mẫu thịt sẽ được bảo 

quản trong túi polithene (một loại túi nilon) trong một khoảng thời gian nhất định 

(24h, 48h, ...) ở 1 - 50C. Khối lượng thịt trước và sau khi bảo quản sẽ được cân để 

xác định tỷ lệ nước bị mất đi sau thời gian bảo quản. Đối với phương pháp hấp thu, 

các vật liệu hấp thu như giấy lọc hoặc các vật liệu dạng bông hoặc tơ sẽ được cân 

khối lượng trước khi tiến hành áp nhẹ lên bề mặt thịt trong thời gian 3 giây. Giấy 

lọc sẽ được cân lại sau khi hấp thu nước trên bề mặt thịt để tính tỷ lệ nước mất. 

Phương pháp dùng lực tương tác từ bên ngoài sử dụng giấy lọc để nén và ly tâm. 

Một mẩu thịt nhỏ (khoảng 0,2 - 0,4g) được nén trong một tờ giấy lọc giữa hai tấm 

nhựa để tạo thành một màng mỏng. Lực nén sẽ làm nước chảy ra và thấm vào giấy 

lọc, hình thành nên một vòng tròn thấm nước. Tỷ lệ giữa diện tích vòng tròn do 

nước thấm ra và diện tích mẫu thịt chính là chỉ số khả năng giữ nước. 

d. Độ dai (hay độ cứng) (shear force) 

Với mục đích chế biến, văn hóa tiêu dùng khác nhau mà chỉ tiêu về độ dai 

được quan tâm khác nhau. Độ dai của thịt có thể được đánh giá bằng phương pháp 

cho điểm từ 1 điểm (rất mềm) cho tới 5 điểm (rất cứng). Độ dai của cơ thăn (N), có 
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thể xác định bằng máy Warner Bratzler 2000D (Mỹ) tại thời điểm 24giờ, 48 giờ sau 

giết thịt. Ví dụ ở thị trường Mỹ yêu cầu độ dai khoảng 3 điểm. 

e. Mỡ giắt (intramuscular fat) 

Gần đây, do nhu cầu thị trường thực phẩm thế giới có những thay đổi, tỷ lệ 

mỡ giắt được xem là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng thịt lợn (Ren 

và cs., 2017). Mỡ giắt là phần mỡ nằm xen kẽ với nạc ở trong cơ, vì vậy, đây chính 

là phần mỡ giữa các sợi cơ hoặc bó cơ. Tỷ lệ mỡ trong cơ thường được định lượng 

hóa học trong khi vân mỡ giắt có thể nhìn thấy và đánh giá bằng mắt thường có thể 

phân làm 7 mức khác nhau như sau :  

1. Không có mỡ giắt (Devoid): từ 1,0 đến 2,5% 

2. Có dấu vết (Traces): từ 2,5 đến 4,0% 

3. Rất ít (Slight): từ 4,0 đến 5,0% 

4. Có ít (Small): từ 5,0 đến 6,5% 

5. Không nhiều (Modest): từ 6,5 đến 7,5% 

6. Trung bình (Moderate): từ 7,5 đến 8,5% 

7. Dồi dào (Abundant): >8,5% 

Tuy nhiên, hiện nay phương pháp đánh giá của Jones thiếu chính xác và 

chênh lệch khá lớn nên mức độ áp dụng hạn chế. Với mục tiêu nghiên cứu và xếp 

loại thịt nạc, mỡ giắt được đánh giá các điều kiện tiêu chuẩn (lát cắt mới phải để 

thoáng 15 phút, cường độ ánh sáng khi đánh giá phải đạt 100lux, độ lớn của miếng 

thịt, góc cắt thẳng hay nghiêng cơ với bó cơ). Hội đồng sản xuất thịt lợn quốc gia 

Mỹ (National Pork Producers Council –NPPC) đề xuất đánh giá mỡ giắt theo tiêu 

chuẩn dựa trên mối quan hệ với nhau giữa vân mỡ giắt và tỷ lệ chất béo trong cơ. 

Như vậy, mỡ giắt trong thịt (intramuscle fat: IMF) thường được đánh giá 

theo hàm lượng chất béo trong cơ thăn qua phân tích hóa học hoặc đánh giá bằng 

mắt thường căn cứ vào vân mỡ (marbling) trên bề mặt miếng cắt của cơ thăn. Hiện 

nay, người ta đã phát triển được thiết bị đo hàm lượng mỡ giắt thông qua sử dụng 

máy đo siêu âm kết hợp với phần mềm để phân tích và cho kết quả. Nổi bật và được 

ứng dụng công nghệ mới nhất là máy đo siêu âm Exago với đầu dò L3130B (ECM, 

Pháp) và được ước tính trên phần mềm Biosoft Toolbox II for Swine 3.0. 
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f. Độ ngon miệng 

Độ ngon miệng của thịt được định nghĩa thông qua ba đặc tính đó là độ mềm, 

độ mọng nước và hương vị. Độ mọng nước của thịt chủ yếu liên quan đến khả năng 

giữ nước. Mùi và vị của thịt thường liên quan chặt chẽ với nhau. Mùi thường liên 

quan đến các chất tan trong nước và vị thường liên quan đến các chất tan trong dầu 

mỡ. Nếu thịt có mùi bất thường thì thường là do chất lượng thịt kém. Dĩ nhiên còn 

liên quan đến các yếu tố gây hại bên ngoài khác hoặc trong nhiều trường hợp là do 

mùi hôi của con đực (Gunenc, 2007). 

Thịt DFD (Dark, Firm, Dry) có mầu sẫm, rắn chắc và khô là biểu hiện làm 

suy giảm chất lượng thịt lợn. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng DFD của thịt lợn do 

lúc giết mổ hàm lượng glycogen trong cơ thấp và ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị pH 

của thịt làm cho giá trị pH cuối của thịt ở mức cao (pH > 6,0), dẫn đến mầu sắc thịt 

sẫm hơn, giảm thời gian sử dụng, mùi vị nhạt và làm thay đổi độ dai của thịt. Thịt 

lợn có chất lượng tốt có giá trị pH tại thời điểm 45 phút sau giết thịt đạt 6,4; giá trị 

pH cuối thông thường trong khoảng 5,4 - 6,0 và hàm lượng glycogen trong cơ dao 

động 1 - 5%. Khi hàm lượng glycogen giảm xuống dưới 0,6% làm cho giá trị pH 

cuối của thịt tăng lên trên 5,7. Hàm lượng glycogen trong cơ trước khi giết mổ thấp 

do hai nguyên nhân: stress khi nhốt và quá trình giết mổ đã làm tăng tiết adrenalin, 

dẫn đến giảm sút lượng glycogen tích luỹ trong cơ và dinh dưỡng có thể làm tăng 

hoặc giảm lượng glycogen tích luỹ trong cơ. 

 Thịt PSE có mầu nhợt nhạt, mềm và rỉ dịch là hiện tượng thường thấy ở thịt 

lợn. Nguyên nhân của hiện tượng này do giá trị pH giảm nhanh sau giết mổ trong 

khi nhiệt độ vẫn cao và do sự biến tính của các sợi myofibrine protein. Hiện tượng 

thịt PSE do lợn bị stress đau đớn quá mức trước và trong quá trình giết mổ. Thịt 

PSE có giá trị pH tại thời điểm 45 phút sau giết thịt thấp hơn 6,0 và giá trị pH cuối 

đạt 5,3 (Warriss, 2008). 

 Mùi vị của thịt cũng là chỉ tiêu quan trọng trong các tính trạng chế biến. Mùi 

vị của thịt bị ảnh hưởng bởi loài, giới tính, tuổi, mức độ stress, hàm lượng mỡ và 

khẩu phần ăn của lợn. Ảnh hưởng của giới tính đến mùi vị của thịt do có mối liên 
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quan với testosterone được sinh ra ở lợn đực không thiến và skatole được sinh ra ở 

con cái. Testosterone làm tăng thêm sự phát triển của cơ và làm giảm lipid trong cơ. 

 Đối với thịt lợn, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến độ ngọt của thịt 

hơn là mùi vị và độ dai. Độ ngọt của thịt có mối liên hệ đến khả năng giữ nước và 

hàm lượng mỡ giắt trong cơ. Hàm lượng mỡ giắt ảnh hưởng trực tiếp đến độ ngọt 

và mùi vị (Hocquette và cs., 2010). 

 Khi sử dụng thịt lợn, sự an toàn là yếu tố đóng vai trò quan trọng hơn so với 

các yếu tố về cảm quan và chế biến. Trong yếu tố an toàn, mức nhiễm khuẩn đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh yếu tố về sự an toàn, thành phần hoá học thịt 

cũng có vai trò quan trọng. Thành phần hoá học thịt được thể hiện thông qua các chỉ 

tiêu như: vật chất khô, protein tổng số, lipid tổng số và khoáng tổng số. 

 Theo cách phân loại chất lượng thịt của Warner và cs. (1997); Joo và Kim 

(2011), thịt chất lượng tốt có tỷ lệ mất nước bảo quản trong khoảng từ 2 – 5%, màu 

sắc thịt (L*) từ 40 - 50, giá trị pH 45 phút đạt trên 5,8 và giá trị pH 24h sau giết thịt 

đạt trong khoảng từ trên 5,4 đến dưới 6,1. 

1.1.5.3. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng thịt 

a. Giống 

Giống đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến số lượng cơ, diện tích cơ và 

thành phần cấu tạo của cơ. Động vật hoang dã có nhiều cơ màu đỏ, ít cơ màu trắng 

và thớ cơ nhỏ hơn so với động vật nuôi (Lefaucheur, 2010). Lợn Hampshire có 

nồng độ glycogen trong cơ cao hơn so với lợn Swedish Yorshire. Cơ thăn của lợn 

Berkshire có tỷ lệ cơ oxy hoá chậm nhiều hơn so với lợn Landrace và Yorkshire 

(Ryu và cs., 2008). 

Một số giống lợn có chứa gen như halothane, RN- (Rendement Napole),…đã 

có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng thịt. Đã có rất nhiều nghiên cứu tập trung 

vào việc đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến khả năng sinh trưởng và 

chất lượng thịt. Lợn mang gen halothane đồng hợp tử lặn hoặc dị hợp có khối lượng 

thân thịt và tỷ lệ nạc cao hơn. Lợn Landrace mang kiểu gen halothane dị hợp tử (CT) 

có tỷ lệ nạc cao hơn, nhưng màu sắc thịt nhạt hơn và tỷ lệ mất nước cao hơn so với 

lợn mang kiểu gen CC (Salmi và cs., 2010; Werner và cs., 2010). 
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Gen RN- được nhận thấy trên giống lợn Hampshire với tác động làm giảm 

sản lượng thịt 5 - 6% (Le Roy và cs., 2000). Gen RN- ảnh hưởng làm tăng lượng 

glycogen dữ trữ trong cơ, dẫn đến làm giảm pH sau giết thịt. Thịt mang gen RN- 

được gọi “thịt a xít” do có giá trị pH thấp.  

Kiểu gen H-FABP ảnh hưởng đến khả năng giữ nước, vật chất khô và 

protein tổng số của cơ thăn trên lợn Yorkshire x Landrace (Đỗ Võ Anh Khoa và cs., 

2011). Đa hình di truyền gen Myogenin (MyoG) ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt xẻ, giá trị 

pH 60h sau giết thịt và khoáng tổng số, còn đa hình gen Leukeumia - Inhibitory - 

Factor (LIF) ảnh hưởng đến chiều dài thân thịt (Đỗ Võ Anh Khoa, 2012a). Một số 

nghiên cứu gần đây cho thấy, giống lợn Duroc có tỷ lệ mỡ giắt cao hơn so với các 

giống khác như Landrace, Yourshire. Giống lợn Pietrain có tỷ lệ nạc cao nhưng tỷ 

lệ mỡ giắt thì lại khá thấp. 

Phan Xuân Hảo (2007) cho biết các chỉ tiêu về chất lượng thịt của lợn 

Landrace, Yorkshire và F1(Landrace x Yorkshire) đạt được như sau: tỷ lệ mất nước 

bảo quản sau 24h (3,14 - 3,61%), giá trị pH 45 phút (6,12 - 6,19), 24h (5,69 - 5,82%) 

sau giết thịt và độ sáng (46,01-48,09); giá trị pH45 và pH24 ở cơ thăn của tổ hợp lai 

3 giống Pi×(L×Y) là 6,15 và 5,90; Du×(L×Y) là 6,55 và 5,98 (Nguyễn Văn Thắng 

và Đặng Vũ Bình, 2006). Phạm Thị Đào và cs. (2013), tiến hành đánh giá chỉ tiêu 

chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai PiDu25×F1(L×Y), PiDu50×F1(L×Y) 

PiDu75×F1(L×Y) và thu được kết quả tương ứng về chỉ tiêu về pH45 của thịt thăn 

6,48; 6,36 và 6,59; pH24 đạt 5,45; 5,54 và 5,45; Tỷ lệ mất nước 2,10; 1,83 và 1,87. 

Kết quả nghiên cứu của Te và cs. (2010) cho thấy lợn Pietrain nuôi tại Hà 

Lan có giá trị pH thịt lợn Pietrain giảm dần theo thời gian bảo quản 1, 3, 6 và 24 giờ 

sau giết mổ với các giá trị lần lượt 6,6; 5,9; 5,8; và 5,36. Werner và cs. (2010) cho 

biết, lợn Pietrain nuôi tại Đức có tỷ lệ thịt xẻ 77,9%; tỷ lệ nạc 61,1%; giá trị pH 1 

phút, 45 phút và 24 giờ đạt các giá trị lần lượt 6,4; 6,2 và 5,7. 

b. Dinh dưỡng và chế độ ăn 

Dinh dưỡng cũng có những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng thịt lợn. 

Theo những nghiên cứu gần đây, lợn được nuôi với khẩu phần có nguồn protein 

thực vật (Khô đậu tương) thì thịt thường có mùi thơm, vị ngon hơn so với thịt từ lợn 
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nuôi với nguồn protein động vật (chẳng hạn bột huyết, bột thịt xương, bột cá). Khẩu 

phần có hàm lượng carbohydrate cao có thể khắc phục được giá trị pH cao tại thời 

điểm 24h sau giết thịt và thường được biết đến với hiện tượng thịt DFD. Lợn được 

nuôi dưỡng với mức sacchasore cao hoặc nguồn carbohydrate tiêu hoá khác trong 

một vài ngày đến khi giết thịt có thể làm tăng hàm lượng glycogen dự trữ trong cơ 

và thường làm giảm giá trị pH 24h. Khẩu phần ăn cho lợn có hàm lượng mỡ cao (17 

- 18%) và protein (22 - 24%) phối trộn với lượng carbohydrate thấp (<5%) trong 

khoảng thời gian 3 tuần đến khi giết thịt làm giảm hàm lượng glycogen tích luỹ 

trong cơ thăn. Khi hàm lượng glycogen trong cơ giảm, khả năng giữ nước của cơ 

thăn được cải thiện. Lợn được cho nhịn đói 12 - 15 giờ trước khi giết mổ để làm 

giảm nguy cơ bị nhiễm khuẩn trong quá trình giết mổ. Cho lợn nhịn đói trước khi 

giết mổ là cách làm giảm lượng glycogen dự trữ trong cơ để làm tăng giá trị pH 24h, 

đồng thời cải thiện khả năng giữ nước, màu sắc thịt. 

Thông qua thí nghiệm với mức khầu phần có protein thô 17 và 14,9%, cho 

biết mức mỡ giắt thu được tương ứng là 1,76 và 2,63%. Nuôi lợn thịt với khẩu phần 

thấp protein hơn nhưng lại cho thịt với tỷ lệ mỡ giắt cao hơn, thịt mềm hơn và khả 

năng giữ nước tốt hơn so với lợn được nuôi với khẩu phần có hàm lượng protein 

cao. Thịt từ lợn nuôi với khẩu phần 18% protein đạt tổng lipit 2,8% so với khẩu 

phần có 20% protein chỉ đạt tổng lipit là 1,7%. Khẩu phần giảm 15% lysine đã giúp 

tăng mỡ giắt lên 1,4% và do đó tăng chất lượng thịt lợn. 

c. Tuổi giết mổ - Khối lượng kết thúc 

Kết quả của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai DLY cho 

thấy, khối lượng giết mổ ở 100, 110, 120 và 130 kg có ảnh hưởng đến tất cả các chỉ 

tiêu về chất lượng thịt. 

d. Tỷ lệ mỡ giắt 

Tỷ lệ mỡ giắt được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng thịt và 

thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay. Mỡ giắt của lợn là một tính trạng có hệ số di 

truyền trung bình (0,46) (Suzuki và cs., 2005). Như vậy, có thể thấy tính trạng này 

có nhiều yếu tố có thể tác động như yếu tố về giống, thức ăn và khối lượng giết mổ. 
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Mỡ giắt trong thịt là thành phần mô mỡ nằm giữa các sợi cơ và bó cơ. Mỡ 

giắt được cấu tạo chủ yếu từ các phân tử phospholipid, triacylglycerol (cả mono và 

diacylglycerol), cholesterol và đặc biệt là các axít béo tự do.   

Tỷ lệ mỡ giắt có xu hướng tăng lên rõ rệt khi tăng khối lượng kết thúc 100 

kg (2,96%), 110 kg (3,56%) và 120 kg (4,33%). Tỷ lệ mỡ giắt trong nghiên cứu này 

cao hơn kết quả công bố của Bahelka và cs. (2007) tiến hành trên tổ hợp lai giữa lợn 

nái Meaty và lợn đực L, (LxLW), (HampshirexPi), (YxPi) với KLKT 90-99 kg 

(2,31%), 100-110 kg (2,34%) và 110 kg (2,14%). 

e. Vận chuyển lợn đến lò mổ, nhốt giữ lợn trước khi giết mổ 

Chất lượng thịt lợn cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình vận chuyển lợn đến lò 

mổ. Các yếu tố như thời gian vận chuyển, mật độ nhốt lợn trên xe, thời tiết khi vận 

chuyển, quá trình đuổi lợn lên và xuống xe, mật độ nhốt lợn tạm thời trước khi giết 

mổ. Những yếu tố này tác động đến chất lượng thịt lợn và dẫn đến biểu hiện thịt 

DFD, RSE và PSE. Kết quả nghiên cứu của Hambrecht và cs. (2005) cho thấy, lợn 

bị vận chuyển, nhốt tạm  thời gian dài (3h) và stress ở mức cao thì có giá trị pH, độ 

sáng (L*), độ đỏ (a*) của thịt tại thời điểm 30 phút, 3h sau giết thịt thấp hơn và tỷ lệ 

mất nước bảo quản sau 24h cao hơn so với thịt của lợn bị vận chuyển, nhốt tạm thời 

gian ngắn (45 - 50 phút), stress ở mức thấp. Chất lượng thịt lợn cũng bị ảnh hưởng 

bởi thời gian vận chuyển: sau khi vận chuyển 1, 2 và 4 giờ cho thấy thời gian vận 

chuyển càng dài thì chất lượng thịt càng giảm sút (pH thịt giảm, tỷ lệ mất nước tăng, 

độ sáng của thịt giảm, thịt PSE tăng lên).  

Việc nhốt chung các đàn lợn khác nhau kể cả khi vận chuyển và nhốt giữ 

trước khi giết mổ đều là nguyên nhân gây stress cho lợn và dẫn đến lợn trở nên 

hung hăng và đánh nhau. Khi gia súc bị stress, vùng thần kinh giao cảm của não bị 

kích thích dẫn đến tuyến thượng thận và tuyến yên sản sinh ra nhiều adrenaline và 

noradrenaline. Quá trình trao đổi chất tăng mạnh và là kết quả lợn sau giết mổ có 

pH giảm mạnh và tăng tỷ lệ mất nước ở thịt (Foury và cs., 2007). Có sự liên quan 

giữa sự hung hăng của lợn và tỷ lệ bị thương của lợn trong khi nhốt chung các đàn 

với nhau trong giai đoạn nhốt giữa trước khi giết thịt, hậu quả là làm tăng pH24, 

tăng tỷ lệ thịt bị DFD. 
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Lợn thường được nuôi giữ tập trung trước khi đưa vào giết mổ. Các yếu tố 

liên quan điều kiện nhốt giữ lợn trước khi giết thịt bao gồm kích thuớc ô chuồng, 

mật độ nhốt, loại rào chắn, loại nền chuồng và mức độ ồn. Với tiếng ồn lớn, khác lạ 

khi vận chuyển lợn lên, vận chuyển lợn xuống gia tăng stress cho vật nuôi. Có 

nghiên cứu chứng minh rằng, thời gian tối ưu để nhốt giữ lợn chờ giết mổ là 2 - 3 

giờ. Đây là khoảng thời gian cần thiết để vật nuôi giảm stress sau quá trình vận 

chuyển. Sau 2 giờ nuôi nhốt, gia súc ngừng đánh nhau và trở nên im lặng. Giết mổ 

ngay sau khi vận chuyển về gây nên hiện tượng thịt PSE tăng lên. Ngược lại, nhốt 

giữ lợn quá lâu làm tăng tỷ lệ chấn thương và các vết bầm tím, đồng thời, tăng tỷ lệ 

thịt DFD. Nếu nhốt giữ lợn 9 giờ thì tỷ lệ thịt DFD là 18,6%; trong khi đó nhốt giữ 

lợn 3 giờ thì tỷ lệ này là 11,6%; nếu lợn nhốt giữ qua đêm, tỷ lệ thịt DFD tăng lên là 

24,9%. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI VÀ TRONG NƯỚC 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước 

a. Khả năng sinh trưởng  

Nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn trên thế giới đã được thực hiện 

trong nhiều năm qua và đã đạt được những thành quả nhất định. Kết quả công bố 

của Hong và cs. (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn Duroc tại 

Hàn Quốc với số liệu theo dõi từ 1995 đến 2018 trong tổng số 13.031 cá thể cho 

thấy, ngày tuổi đạt 100 kg lúc 138,73 ngày, dày mỡ lưng đạt 12,48 mm và tiêu tốn 

thức ăn/kg tăng khối lượng đạt 2,30 kg. Kết quả công bố của Aymerich và cs. (2020) 

cho thấy, lợn Duroc thuần nuôi tại Tây Ban Nha có tăng khối lượng trung bình đạt từ 

956 đến 985 g/ngày (giai đoạn từ 32,4 đến 75,1 kg); từ 1.099 đến 1.119 g/ngày (giai 

đoạn từ 75,1 kg đến 122 kg); tăng khối lượng đạt từ 1.027 đến 1.045 g/ngày (giai 

đoạn từ 32,4 kg đến 122 kg). Kết quả công bố của Park và cs. (2018) cho thấy, lợn 

Duroc thuần nuôi tại Canada có tăng khối lượng đạt mức cao với 1.200 g/ngày (giai 

đoạn từ 24,7 kg đến 133,3 kg). Kết quả công bố của Park và cs. (2018) cũng cho 

thấy, lợn Duroc thuần có tăng khối lượng (1.200 g/ngày) đạt cao hơn (p<0,001) so 

với lợn Large White (1.110 g/ngày). Kết quả công bố của Lowell và cs. (2019) khi 
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nghiên cứu trên lợn Duroc và Pietrain thuần nuôi tại Hoa Kỳ cho thấy, tăng khối 

lượng đạt mức cao với 1.040 g/ngày và 1.030 g/ngày.  

Các kết quả công bố trên thế giới về khả năng sinh trưởng của lợn Duroc 

trong những năm gần đây cho thấy, tăng khối lượng của lợn Duroc đạt mức cao từ 

956 g/ngày đến 1.200 g/ngày (Park và cs., 2018; Lowell và cs., 2019; Aymerich và 

cs., 2020; Hong và cs., 2021). Bên cạnh đó cũng có các nghiên cứu về khả năng sinh 

trưởng của lợn Duroc cho thấy khả năng tăng khối lượng đạt mức thấp từ 666,11 đến 

861 g/ngày (Rauw và cs., 2006; Alam và cs., 2021). Kết quả công bố của Alam và cs. 

(2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn Duroc, Landrace và 

Yorkshire nuôi tại Hàn Quốc cho thấy, lợn Duroc có tăng khối lượng đạt mức thấp 

với 666,11 g/ngày, tuổi đạt 105 kg lúc 156,31 ngày và dày mỡ lưng đạt 12,55 mm; 

lợn Landrace có tăng khối lượng đạt mức thấp với 643,07 g/ngày, tuổi đạt 105 kg lúc 

161,21 ngày và dày mỡ lưng đạt 12,68 mm; lợn Duroc có tăng khối lượng đạt mức 

thấp với 641,37 g/ngày, tuổi đạt 105 kg lúc 161,36 ngày và dày mỡ lưng đạt 13,27 

mm. Kết quả công bố của Rauw và cs. (2006) khi nghiên cứu ở lợn Duroc nuôi tại 

Tây Ban Nha cho thấy, tăng khối lượng đạt 861 g/ngày và tiêu tốn thức ăn/tăng khối 

lượng đạt 3,12 kg.Tuy nhiên, các công bố về khả năng sinh trưởng của lợn Duroc 

nêu trên chưa đề cập rõ về nguồn gốc của giống lợn này. 

Bên cạnh các nghiên cứu về giống lợn Duroc, một số nghiên cứu trên lợn 

Petrian, Large White,... cũng đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Kết quả công 

bố của Te và cs. (2010) cho thấy, lợn Piétrain nuôi tại Hà Lan có dày mỡ lưng đạt từ 

8,5 đến 16 mm (trung bình 13,1 mm), dày cơ thăn đạt từ  62,5 đến 77,0 mm (trung 

bình 67,7 mm), tỷ lệ nạc ước tính đạt từ 58,9 đến 65,7% (trung bình 60,2%) và giết 

thịt ở khối lượng từ 89,1 đến 101,1 kg (trung bình 94,6 kg). Tác giả cũng khẳng định, 

giá trị pH thịt lợn Piétrain giảm dần theo thời gian bảo quản 1, 3, 6 và 24 giờ sau giết 

mổ với các giá trị lần lượt 6,6; 5,9; 5,8; và 5,36. Kết quả công bố của Werner và cs. 

(2010) cho biết, lợn Piétrain nuôi tại Đức có khối lượng móc hàm đạt 83,9 kg, tỷ lệ 

thịt xẻ đạt 77,9%, tỷ lệ nạc đạt 61,1%, giá trị pH ở các thời điểm 1 phút, 45 phút và 

24 giờ đạt các giá trị lần lượt 6,4; 6,2 và 5,7.  
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Kết quả công bố của Tribout và cs. (2010) cho biết lợn Large White nuôi tại 

Pháp giai đoạn từ 10 đến 20 tuần tuổi có tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt 2,76 

kg. Kết quả công bố của Lewis và Bunter (2011) ở lợn Large White và Landrace 

nuôi tại Úc, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt 2,80 -3,21 kg. 

b. Khả năng sinh sản  

Kết quả công bố của Alam và cs. (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh sản 

của lợn Duroc, Landrace và Yorkshire nuôi tại Hàn Quốc cho thấy, lợn Duroc có 

tuổi đẻ lứa đầu là 370,86 ngày, số con sơ sinh là 9,28 con và số con sơ sinh sống là 

8,28 con; lợn Landrace có tuổi đẻ lứa đầu là 362,73 ngày, số con sơ sinh là 11,53 

con và số con sơ sinh sống là 10,63 con; lợn nái Yorkshire có tuổi đẻ lứa đầu là 

368,82 ngày, số con sơ sinh là 12,07 con và số con sơ sinh sống là 11,04 con. Kết 

quả công bố của Imaeda và cs. (2018) khi nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn 

Duroc tại Nhật Bản cho thấy, số con sơ sinh của lợn Duroc ở mức thấp 6,8 - 8,3 con; 

số con sơ sinh sống cũng thấp 5,6 - 7,1 con và tỷ lệ sống đến cai sữa là 81 - 94,2%. 

Kết quả công bố của Li và cs. (2018) khi nghiên cứu trên lợn Duroc, Landrace và 

Yorkshire nuôi tại Trung Quốc cho thấy, lợn Duroc có tuổi động dục lần đầu là 

221,14 - 228,93 ngày, tuổi phối giống lần đầu là 247,90 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 

362,90 ngày, số lợn con cai sữa/nái/năm là 19,17 con, số con sơ sinh sống là 24,83 

con và khối lượng sơ sinh/ổ là 40,47 kg. Lợn Landrace nuôi tại Trung Quốc có tuổi 

động dục lần đầu là 213,32 - 221,45 ngày, tuổi phối giống lần đầu là 247,0 ngày, 

tuổi đẻ lứa đầu là 362,0 ngày, số lợn con cai sữa/nái/năm là 24,38 con. Lợn 

Yorkshire có tuổi động dục lần đầu là 215,50 - 229,31 ngày, tuổi phối giống lần đầu 

là 246,20 ngày, tuổi đẻ lứa đầu là 359,0 ngày, số lợn con cai sữa/nái/năm là 24,05 

con.  Hagan và Etim (2019) khi nghiên cứu về ảnh hưởng của giống, mùa và lứa đẻ 

đến khả năng sinh sản của lợn Large White (LW) và Duroc x Large White (DLW) 

nuôi trong điều kiện nóng ẩm của Ghana cho thấy, số con sơ sinh và số con cai sữa 

là 13,2 và 10,2 con. Lợn nái lai DLW có số con sơ sinh (14,2 con) cao hơn so với 

lợn nái LW (12,5 con), nhưng số con cai sữa của lợn nái LW (10,8 con) cao hơn so 

với lợn nái DLW (9,7 con).  
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Kết quả công bố của Thapa (2018) khi nghiên cứu về khả năng sinh sản của 

lợn nái Duroc nuôi tại Bhutan cho thấy, lợn nái Duroc có tuổi đẻ lứa đầu là 389 ngày, 

số con sơ sinh/ổ là 7,34 con, khối lượng sơ sinh/ổ là 8,87 kg, tuổi cai sữa lúc 48,76 

ngày, số con cai sữa/ổ là 6,77 con, khối lượng cai sữa/con là 8,17 kg và khoảng cách 

lứa đẻ là 196,68 ngày. Các chỉ tiêu này của lợn nái Duroc thấp hơn so với lợn nái 

bản địa của Bhutan (p<0,05), ngoại trừ tuổi đẻ lứa đầu thấp hơn. 

Lợn Large White nuôi tại Thái Lan có tuổi đẻ lứa đầu là 428,34 ngày, số con 

sơ sinh sống/ổ là 8,58 con và khối lượng sơ sinh/ổ là 11,80 kg (Pholsing và cs., 

2009). Việc sử dụng đực thuần hoặc đực lai không ảnh hưởng đến năng suất sinh sản 

của lợn nái (Mccann và cs., 2008). Số con sơ sinh/ổ thường thấp ở lứa thứ nhất, tăng 

dần và đạt cao nhất từ lứa thứ 3 đến lứa thứ 5 (Tretinjak và cs., 2009). 

c. Phẩm chất tinh dịch 

Kết quả công bố của Gao và cs. (2019) khi nghiên cứu trên 2.693 cá thể lợn 

Duroc nuôi tại Trung Quốc cho thấy, lợn Duroc có tỷ lệ tinh trùng hoạt động (sperm 

motility) đạt 89%, tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng (sperm progressive motility) đạt 54% và 

tỷ lệ tinh trùng kỳ hình đạt 12%. Kết quả công bố của Marques và cs. (2017) khi 

nghiên cứu trên lợn Duroc, Pietrain, Landrace và Large White nuôi tại Hà Lan cho 

thấy, lợn Duroc có có tỷ lệ tinh trùng hoạt động 87,12%, tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng là 

77,86% và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình là 17,91%; lợn Pietrain có có tỷ lệ tinh trùng hoạt 

động là 87,65%, tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng là 79,50% và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình là 

15,85%; lợn Landrace có tỷ lệ tinh trùng hoạt động là 87,09%, tỷ lệ tinh trùng tiến 

thẳng là 77,434% và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình là 14,37%; lợn Large White có tỷ lệ tinh 

trùng hoạt động là 86,50%, tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng là 78,57% và tỷ lệ tinh trùng 

kỳ hình là 19,27%. Kết quả công bố của Tremoen và cs. (2018) khi nghiên cứu sử 

dụng hệ thống kiểm tra chất lượng tinh dịch bằng hệ thống CASA trên lợn Duroc và 

Landrace của Na Uy cho thấy, lợn Duroc có tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng đạt 73,20%, 

thấp hơn so với lợn Landrace (82,06%). 

Kết quả công bố của Zhao và cs. (2019) khi nghiên cứu sử dụng hệ thống 

kiểm tra chất lượng tinh dịch bằng hệ thống CASA trên lợn Duroc tại Trung Quốc 
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cho thấy có 5 loại tinh trùng kỳ hình bao gồm cuộn đôi, cong đuôi, giọt bào tương ở 

gần đầu, giọt bào tương ở xa đầu và đuôi quấn quanh giọt bào tương, trong đó kỳ 

hình do có giọt bào tương ở xa đầu chiếm tỷ lệ cao nhất (7,25%) và kỳ hình cuộn 

đuôi chiếm tỷ lệ thấp nhất (0,15%).  

Kết quả công bố của Ciereszko và cs. (2000) cho thấy, mùa vụ có ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn Pietrain thuần, Large White và đực 

lai PiDu. Thể tích tinh dịch tăng dần từ tháng 3 và đạt cao nhất ở tháng 11. Nồng độ 

tinh trùng đạt cao nhất ở tháng 3, 5 và thấp nhất ở tháng 9, 1, 2. Tổng số tinh trùng 

tiến thẳng trong một lần khai thác đạt cao nhất ở tháng 11 và thấp nhất ở tháng 4. 

Kết quả công bố của Smital và cs. (2004) khi nghiên cứu trong 8 năm (từ 1990 đến 

1997) cho thấy, lợn Duroc có thể tích tinh dịch (161,28 ml), tổng số tinh trùng tiến 

thẳng trong một lần khai thác (81,14 tỷ/lần) thấp hơn so với lợn Pietrain (240,8 ml 

và 88,95 tỷ/lần) và lợn Large White (349,25 ml và 119,32 tỷ/lần). Kết quả công bố 

của Kawecka và cs. (2008) cho thấy, lợn đực Duroc, Pietrain, đực lai PiDu (Pietrain 

x Duroc) và DuPi (Duroc x Pietrain) có các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch được cải 

thiện khi tuổi tăng dần và lợn đực Pietrain, Duroc thuần có các chỉ tiêu về phẩm 

chất tinh dịch thấp hơn so với đực lai PiDu, DuPi. 

Kết quả công bố của Wysokinska và cs. (2009) cho thấy, nồng độ tinh trùng  

(C) của lợn Duroc cao hơn so với lợn đực Pietrain, PiDu, nhưng các chỉ tiêu hoạt 

lực tinh trùng (A) thể tích tinh dịch (V) và tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) ở tất 

cả các tháng trong năm của lợn đực Duroc tại Ba Lan thấp hơn so với lợn đực 

Pietrain và PiDu. Kết quả công bố của Wolf và Smital (2009) khi nghiên cứu từ 

năm 2000 đến 2007 trên đực thuần Duroc, Yorkshire, Pietrain và đực lai Duroc x 

Yorkshire, Duroc x Pietrain và Yorkshire x Duroc cho thấy, thể tích tinh dịch đạt giá 

trị cao nhất từ tháng 10 đến tháng 12 và thấp nhất ở tháng 3 và tháng 4. Nồng độ tinh 

trùng đạt giá trị cao nhất vào mùa đông và đầu xuân và đạt giá trị thấp nhất từ giữa hè 

đến đầu thu (Wolf và Smital, 2009). Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai 

thác đạt cao nhất ở các tháng 10, 11, 12, 1, 2 và thấp nhất ở các tháng 6, 7, 8, 9 

(Smital, 2009). Các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn chịu ảnh hưởng bởi yếu 

tố như giống, tuổi, năm và mùa vụ (Wierzbicki và cs., 2010). 
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d. Năng suất thân thịt và chất lượng thịt 

Những tiến bộ quan trọng trong kỹ thuật về chọn giống, dinh dưỡng, chăm 

sóc nuôi dưỡng đã thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn trên thế giới phát triển nhanh trong 

vài thập niên gần đây. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản 

xuất là hai mục tiêu quan trọng của các nhà chăn nuôi trên thế giới. 

Nghiên cứu về năng suất thân thịt và chất lượng thịt đã được thực hiện và 

cũng đã đạt được những kết quả nhất định trong việc nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm chăn nuôi. Hong và cs. (2016) nghiên cứu về quy trình dinh dưỡng với 

khẩu phần Protein khác nhau đối với chất lượng thân thịt trên tổ hợp lợn lai DLY; 

Piao và cs. (2004) đánh giá ảnh hưởng của tính biệt và khối lượng xuất bán ra thị 

trường trên tổ hợp lợn lai DLY đối với năng suất thân thịt (khối lượng và tỷ lệ móc 

hàm, tỷ lệ nạc). Correa và cs. (2006) cũng đánh giá ảnh hưởng của khối lượng kết 

thúc lúc 107 kg, 115 kg và 125 kg đối với thành phần thân thịt (khối lượng và tỷ lệ 

móc hàm, dài thân thịt, tỷ lệ nạc) của tổ hợp lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire).  

Kết quả công bố của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lai Du(LY) 

cho thấy, khi khối lượng kết thúc tăng từ 100, 110, 120 và 130 kg, dài thân thịt có xu 

hướng tăng lên (p<0,05) và đạt các giá trị tương ứng 97,68; 101,59; 104,14 và 

107,04 cm.  

Kết quả công bố của Rotaru (2013) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai LY, 

LPA, LPB ở khối lượng kết thúc 100 kg có khối lượng móc hàm đạt các giá trị lần 

lượt 74,0;  77,3 và 81,0 kg và ở khối lượng kết thúc 120 kg đạt khối lượng móc hàm 

đạt các giá trị lần lượt 88,2;  92,7 và 96,2 kg. Rotaru (2013) cũng cho thấy dài thân 

thịt của 3 tổ hợp lai nêu trên ở hai mức khối lượng kết thúc tương ứng lúc 100 kg 

(97,5; 93,4 và 90,4 cm) và lúc 120 kg (99,7;  93,3 và 92,9 cm). Jiang và cs. (2012) 

khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai DLY nuôi tại Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ móc hàm 

đạt 80,65% tương ứng với khối lượng giết mổ trung bình 93,39 kg. Kết quả công bố 

của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lai DLY cho thấy, lợn cái có khối 

lượng móc hàm (87,28 kg), dài thân thịt (102,84 cm) và tỷ lệ thịt xẻ (76,67%) cao 

hơn so với lợn đực (86,43 kg; 102,41 cm và 75,55%), nhưng sự sai khác này không 
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có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả công bố của Borah và cs. (2016), Mohrmann 

và cs. (2006) cũng cho thấy tính biệt không ảnh hưởng đến tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt 

xẻ. 

Piao và cs. (2004) đánh giá ảnh hưởng của tính biệt và khối lượng xuất bán ra 

thị trường trên tổ hợp lợn lai DLY đối với đặc điểm thịt (pH, màu sắc, khả năng giữ 

nước, độ dai, cảm quan thịt sau chế biến). Correa và cs. (2006) cũng đánh giá ảnh 

hưởng của khối lượng kết thúc lúc 107, 115 và 125 kg đối với chất lượng thịt và 

thành phần hóa học của tổ hợp lợn lai DLY. Đánh giá về ảnh hưởng của khối lượng 

giết mổ tới màu sắc thịt và cảm quan thịt cũng được một số tác giả quan tâm nghiên 

cứu như Borah và cs. (2016); Latorre và cs. (2009). Kết quả công bố của Piao và cs. 

(2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai DLY cho thấy, khối lượng giết mổ ở 100, 

110, 120 và 130 kg có ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về chất lượng thịt. Kết quả 

công bố của Bahelka và cs. (2007) khi nghiên cứu về tỷ lệ mỡ giắt trên tổ hợp lai 

giữa lợn nái Meaty và lợn đực L, (LxLW), (HampshirexPi), (YxPi) với với khối 

lượng kết thúc 90-99 kg (2,31%), 100-110 kg (2,34%) và 110 kg (2,14%). 

Kết quả công bố của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai 

DLY cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt như giá 

trị pH, tỷ lệ mất nước bảo quản, độ dai, độ sáng và độ vàng, nhưng ảnh hưởng đến tỷ 

lệ mất nước chế biến và độ đỏ. Borah và cs. (2016) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai 

Hamshire x Asia local cho biết, tính biệt không ảnh hưởng đến màu sắc của thịt thăn. 

Tỷ lệ mỡ giắt của lợn đực thiến cao hơn so với lợn cái (Grześkowiak và cs., 2006; 

Furman và cs., 2007). 

Kết quả công bố của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai 

DLY cho thấy, khối lượng giết mổ ở 100, 110, 120 và 130 kg không ảnh hưởng đến 

tất cả các chỉ tiêu về thành phần hoá học thịt, ngoại trừ chỉ tiêu protein thô (p<0,01). 

Latorre và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai DLY cho biết, khối lượng 

giết mổ không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu protein và khoáng tổng số. Kết quả công 

bố của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên đối tượng là tổ hợp lai DLY cho biết, 
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tính biệt có ảnh hưởng đến chỉ tiêu protein tổng số và lipit tổng số, ngoại trừ khoáng 

tổng số. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

a. Khả năng sinh trưởng  

Chăn nuôi lợn đóng vai trò quan trọng nhất, cung cấp trên 70% sản lượng 

thịt của ngành chăn nuôi Việt Nam. Ngành chăn nuôi lợn đã phát triển rất nhanh 

trong những thập niên vừa qua, đã tạo ra được một lượng sản phẩm hàng hóa với 

quy mô lớn, cho hiệu quả kinh tế cao và có chiều hướng ngày càng phát triển để 

theo kịp được xu hướng phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay.  

Nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn Duroc tại Việt Nam cũng đã 

được thực hiện trong nhiều năm qua và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu trong nước những năm qua phần lớn tập trung đánh giá khả 

năng sinh trưởng của các tổ hợp lai. Các nghiên cứu trên các giống lợn thuần, đặc 

biệt các giống thuần thuộc “dòng bố” như Duroc ở nước ta còn hạn chế và các 

nghiên cứu chưa chỉ rõ nguồn gốc của lợn Duroc.  

Kết quả công bố của Hoàng Thị Thúy và cs. (2021) khi nghiên cứu mối liên 

kết giữa đa hình một số gen ứng cử với khả năng sinh trưởng và dày mỡ lưng của 

lợn Duroc qua hai thế hệ cho thấy, lợn Duroc nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt 

nhân Dabaco có tăng khối lượng đạt mức trung bình từ 788,5 g/ngày đến 860,3 

g/ngày và dày mỡ lưng là 9,62 - 12,85 mm. Kết quả công bố của Thuy và cs. (2019) 

cũng cho thấy, tăng khối lượng của lợn Duroc nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt 

nhân Dabaco đạt mức trung bình từ 790,4 g/ngày đến 870,7 g/ngày. 

Kết quả công bố của Lưu Văn Tráng và cs. (2021a) khi nghiên cứu chọn lọc 

nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn đực giống Duroc, Landrace và Yorkshire 

thuần nuôi tại Công ty lợn giống hạt nhân Dabaco cho thấy, tăng khối lượng của lợn 

Duroc đã được cải thiện qua ba giai đoạn chọn lọc với các giá trị tương ứng 820,96 

(giai đoạn 1), 828,20 (giai đoạn 2) và 838,99 g/ngày (giai đoạn 3). Khi tiến hành 

chọn lọc với tỷ lệ 5% tăng khối lượng của lợn Duroc qua ba giai đoạn đạt mức cao 
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với 940,68 g/ngày (giai đoạn 1), 941,52 g/ngày (giai đoạn 2) và 1.006 g/ngày (giai 

đoạn 3). Kết quả công bố của Lưu Văn Tráng và cs. (2019) khi nghiên cứu về khả 

năng sản xuất của lợn hậu bị Duroc, Landrace và Yorkshire cho thấy, lợn Duroc có 

tăng khối lượng (812,83 g/ngày) thấp hơn so với lợn Landrace (832,95 g/ngày) và 

lợn Yorkshire (834,36 g/ngày). 

Kết quả công bố của Nguyễn Hữu Tỉnh và cs. (2020b) khi nghiên cứu về khả 

năng sinh trưởng của dòng lợn đực cuối TS3 cho thấy, tăng khối lượng của lợn TS3 

(Duroc) đã được cải thiện qua bốn thế hệ chọn lọc với các giá trị tương ứng 843 

g/ngày (thế hệ xuất phát), 923 g/ngày (thế hệ 1), 929 g/ngày (thế hệ 3) và 932 g/ngày 

(thế hệ 4). 

Kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013a) khi nghiên cứu về khả 

năng sinh trưởng của dòng đực tổng hợp VCN03 cho thấy, khả năng tăng khối lượng 

trung bình hàng ngày (829,80 g/ngày), tỷ lệ móc hàm (84,30%), tỷ lệ nạc (61,14%) 

của thế hệ 1 sau chọn lọc đạt cao hơn so với thế hệ xuất phát (769,51 g/ngày, 

84,12% và 59,74%). Các chỉ tiêu về chất lượng thịt của thế hệ xuất phát và thế hệ 1 

sau chọn lọc đều đạt tiêu chuẩn tốt. 

Kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và cs. (2013a) khi nghiên cứu ở lợn đực 

hậu bị Pietrain kháng stress giai đoạn 2-7,5 tháng tuổi cho biết tăng khối lượng trung 

bình hàng ngày đạt 551,62 g/ngày, dày mỡ lưng đạt 8,00 mm; dày cơ thăn đạt 58,16 

mm; tỷ lệ nạc đạt 64,75%. 

Kết quả công bố của Do và cs. (2013) khi nghiên cứu về khả năng sinh 

trưởng của lợn đực Pietrain kháng stress thuần và đực lai với Duroc cho thấy tỷ lệ 

máu Piétrain kháng stress càng tăng, khả năng tăng khối lượng càng giảm, nhưng tỷ 

lệ nạc lại càng tăng. Kết quả công bố của Phạm Thị Đào và cs. (2013) cho thấy, lợn 

lai thương phẩm có sự tham gia của đực PiDu với tỷ lệ “máu” Pietrain kháng stress 

tăng dần (25, 50 và 75%), khả năng tăng khối lượng, các chỉ tiêu về năng suất thân 

thịt của con lai giảm dần, nhưng tỷ lệ nạc có xu hướng ngược lại. 
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b. Năng suất sinh sản 

Khả năng sinh sản của lợn đã được nghiên cứu trong nhiều năm qua. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu này trong những năm qua hầu hết đều tập trung vào việc đánh 

giá về năng suất sinh sản của nái nội, nái lai, nái ngoại thuần thuộc nhóm cái giống 

đa sản (Landrace, Yorkshire) hoặc lợn nái thuộc các dòng tổng hợp. Các nghiên cứu 

về khả năng sinh sản của lợn nái thuộc giống chuyên dụng “dòng bố” như Duroc 

trong điều kiện chăn nuôi nhiệt đới còn hạn chế. 

 Kết quả công bố của Đoàn Phương Thuý và cs. (2015) khi nghiên cứu về 

năng suất sinh sản và định hướng chọn lọc đối với lợn Duroc cho thấy, các chỉ tiêu 

về năng suất sinh sản của lợn Duroc đạt mức thấp với số con sơ sinh/ổ đạt 10,30 con, 

số con sơ sinh sống/ổ đạt 9,33 con, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 14,20 kg và khối lượng 

cai sữa/ổ đạt 68,79 kg. Kết quả nghiên cứu của Đoàn Phương Thuý và cs. (2015) 

trên lợn nái Landrace và Yorkshire cho kết quả tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái Landrace 

và Yorkshire đạt các giá trị lần lượt 357,55 và 358,17 ngày; khoảng cách lứa đẻ lần 

lượt là 147,83 và 145,35 ngày; số con sơ sinh/ổ lần lượt là 11,47 và 11,91 con; số 

con sơ sinh sống/ổ lần lượt là 10,48 và 10,85 con; số con để nuôi/ổ lần lượt là 10,49 

và 10,48 con; số con cai sữa/ổ lần lượt là 10,35 và 10,31 con. 

Kết quả công bố của Lưu Văn Tráng và cs. (2021b) khi nghiên cứu chọn lọc 

cải thiện tính trạng số con sơ sinh sống/ổ của lợn nái Landrace và Yorkshire thuần 

nuôi tại Công ty lợn giống hạt nhân Dabaco cho thấy, việc chọn lọc theo giá trị 

giống về tính trạng số con sơ sinh sống/ổ với tỷ lệ chọn giống 40% tạo được khuynh 

hướng di truyền về tính trạng này ở mức 0,06 con/ổ/năm đối với lợn nái Landrace và 

0,013 con/ổ/năm đối với lợn nái Yorkshire. 

Các nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn nái ngoại có nguồn gốc từ 

những nước có nền chăn nuôi lợn tiên tiến như Đan Mạch, Pháp, Mỹ cũng đã được 

thực hiện trong những năm qua. Nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn Landrace 

và Yorkshire nguồn gốc Đan Mạch đã được đề cập trong kết quả công bố của 

Nguyễn Ngọc Thanh Yên và cs. (2018). Các nghiên cứu về năng suất sinh sản của 

lợn L và Y với các nguồn gốc như Pháp, Mỹ đã được đề cập trong kết quả công bố 
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của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2017); Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019a); Trịnh Hồng Sơn 

và cs. (2019b); Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020b). Kết quả công bố của 

Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020b) khi nghiên cứu  về năng suất sinh sản của 

lợn nái Landrace và Yorkshire nguồn gốc Pháp qua ba thế hệ nuôi tại Trung tâm 

nghiên cứu lợn Thuỵ Phương cho thấy, lợn nái Landrace và Yorkshire từ nguồn gen 

Pháp có năng suất sinh sản cao với số con sơ sinh sống/ổ (12,82 và 13,59 con), số 

con cai sữa/ổ (11,37 và 12,01 con), khối lượng sơ sinh sống/ổ (19,62 và 20,39kg), 

khối lượng cai sữa/ổ (74,43 và 79,06 kg tương ứng L và Y) và tăng dần qua các thế 

hệ (P <0,0051). Có thể sử dụng lợn L và Y từ nguồn gen Pháp làm nguyên liệu để 

tạo đàn hạt nhân và con nái sinh sản F1 từ 2 giống trong điều kiện chăn nuôi ở miền 

Bắc Việt Nam. 

Kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019a) khi nghiên cứu về năng 

suất sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng của đàn lợn hạt nhân Landrace và 

Yorkshire cho thấy, năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Landrace và Yorkshire 

đạt năng suất cao, số con cai sữa/nái/năm là 28,63 và 28,70 con. Các chỉ tiêu sinh lý 

và sinh sản giữa hai giống sai khác không có ý nghĩa thống kê. Năng suất sinh sản 

qua các lứa có xu hướng tăng từ lứa 1 đến lứa 4 (P<0,05). Yếu tố giống không ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu nghiên cứu. Yếu tố lứa đẻ không ảnh hưởng đến tỷ lệ sơ sinh 

sống và thời gian cai sữa nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu nghiên cứu còn 

lại. Yếu tố mùa vụ không ảnh hưởng đến tỷ lệ sơ sinh sống, thời gian cai sữa và khối 

lượng sơ sinh sống/con, ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ cai sữa và ảnh hưởng rất rõ rệt 

các chỉ tiêu còn lại. 

Kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020a) khi nghiên cứu về 

năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire nguồn gốc Đan Mạch tại 

Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao cho thấy, năng suất sinh sản của lợn nái L 

và Y nguồn gốc Đan Mạch nuôi tại Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao đạt 

mức khá với các chỉ tiêu số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, khối lượng sơ sinh/con, 

khối lượng sơ sinh/ổ, số con cai sữa, khối lượng cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ 

đạt các giá trị lần lượt14,28 con; 12,67 con; 1,40 kg; 16,09kg; 10,46 con; 5,88 kg và 
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65,00kg. Việc lựa chọn lợn nái Y nguồn gốc Đan Mạch có thể cải thiện được tỷ lệ 

SSS và lợn nái L nguồn gốc Đan Mạch có thể cải thiện được khối lượng sơ sinh/con. 

Kết quả công bố của Nguyễn Ngọc Thanh Yên và cs. (2018) cho thấy, số con 

sơ sinh sống và số con cai sữa của lợn nái Landrace nguồn gốc Đan Mạch không có 

sự sai khác có ý nghĩa giữa các lứa đẻ, trong khi đó, số con sơ sinh sống và số con 

cai sữa lợn nái Yorkshire nguồn gốc Đan Mạch có sự khác biệt giữa lứa 1 với lứa 2, 

4 và 5. 

c. Số lượng và chất lượng tinh dịch 

Đánh giá chất lượng lợn đực giống thông qua việc nghiên cứu các chỉ tiêu về 

số lượng và chất lượng tinh dịch. Những yếu tố ngoại cảnh như giống, tuổi khai thác, 

chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và mùa vụ, cũng như bản thân lợn đực ảnh hưởng đến 

các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch. Trong chăn nuôi lợn đực giống, các chỉ tiêu về 

phẩm chất tinh dịch được cải thiện mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn thông qua việc 

hiểu rõ những tác động của các yếu tố ngoại cảnh đến những chỉ tiêu này.  

Kết quả công bố của Vũ Đình Tôn và cs. (2007) khi điều tra các trang trại 

chăn nuôi tại các tỉnh miền Bắc cho thấy, lợn đực ngoại được sử dụng khá phổ biến 

chiếm 79%, trong đó lợn đực Duroc được sử dụng với tỷ lệ cao nhất (30%) trong số 

các nhóm lợn đực ngoại thuần và đực lai. 

Nghiên cứu về phẩm chất tinh dịch của lợn Duroc đã được đề cập trong kết 

quả công bố của Hà Xuân Bộ và cs. (2019) khi nghiên cứu về ảnh hưởng của đa hình 

gen MC4R và PIT1 đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn Duroc nuôi tại 

Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco. Kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và cs. 

(2019) cho thấy, thể tích tinh dịch của lợn Duroc mang kiểu gen MC4R GG (263,71 

ml) có xu hướng cao hơn so với lợn mang kiểu gen AA (179,38 ml). Trong khi đó, 

nồng độ tinh trùng của lợn mang kiểu gen MC4R AA (457,96 triệu/ml) cao hơn so 

với lợn mang kiểu gen GG (376,84 triệu/ml). Sự sai khác ở hai chỉ tiêu này có ý 

nghĩa thống kê (P,0,05). Như vậy, việc chọn lọc lợn đực Duroc mang kiểu gen 

MC4R AA có thể cải thiện được nồng độ tinh trùng. Trong khi đó, chọn lọc lợn đực 

Duroc mang kiểu gen GG có thể cải thiện được thể tích tinh dịch. Thể tích tinh dịch, 
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nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác, tổng số tinh 

trùng trong một lần khai thác của lợn Duroc mang kiểu gen PIT1 AB (216,26 ml, 

434,46 triệu/ml, 80,37 tỷ/lần và 92,25 tỷ/lần) và BB (249,97 ml, 386,52 triệu/ml, 

80,54 tỷ/lần và 92,03 tỷ/lần) có xu hướng cao hơn so với lợn mang kiểu gen AA 

(213,33 ml, 376,49 triệu/ml, 65,75 tỷ/lần và 75,86 tỷ/lần). Tuy nhiên, sự sai khác về 

chất lượng tinh dịch giữa các kiểu gen PIT1 không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Nghiên cứu về phẩm chất tinh dịch của lợn L và Y thuần đã được đề cập 

trong các kết quả công bố của Phan Xuân Hảo (2006); Trịnh Văn Thân và cs. (2010); 

Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020a) và Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020b). 

Kết quả công bố của Do và cs. (2013) cho thấy, kiểu gen halothane ảnh 

hưởng đến thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng (P<0,001) và tổng số tinh trùng tiến 

thẳng trong một lần khai thác (P<0,05). Bên cạnh kiểu gen halothane, Do và cs. 

(2013) cũng chỉ ra rằng nguồn gốc của lợn đực ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch 

(P<0,05), nồng độ tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác 

(P<0,001). Kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013a) cho thấy, tuổi khai 

thác, thế hệ, mùa vụ và năm ảnh hưởng rõ rệt (P<0,001) đến hầu hết các chỉ tiêu về 

phẩm chất tinh dịch của lợn đực dòng tổng hợp VCN03. Trịnh Văn Thân và cs. 

(2010) cũng chỉ ra rằng mùa vụ, giống, phương thức chăn nuôi ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch.  

Kết quả công bố của nhiều tác giả đã chỉ ra rằng yếu tố di truyền và yếu tố 

ngoại cảnh có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch của lợn L và 

Y. Kết quả công bố của Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020b) khi nghiên cứu về 

phẩm chất tinh dịch của lợn L và Y nguồn gen Pháp nuôi tại Trung tâm nghiên cứu 

lợn Thuỵ Phương cho thấy, giống ảnh hưởng rõ rệt (P<0,0001) đến tất cả các chỉ tiêu 

về phẩm chất tinh dịch của lợn L và Y nguồn gốc Pháp. Kết quả công bố của Trịnh 

Hồng Sơn và cs. (2013a) khi nghiên cứu về phẩm chất tinh dịch của lợn đực dòng 

tổng hợp VCN03 cho thấy, tuổi khai thác, thế hệ, mùa vụ và năm ảnh hưởng rõ rệt 

(P<0,001) đến hầu hết các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch. Kết quả công bố của 

Trịnh Văn Thân và cs. (2010) cũng chỉ ra rằng mùa vụ, giống ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến các chỉ tiêu về phẩm chất tinh dịch (P<0,001).  
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Kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020b) cho thấy, lợn Y có 

A (0,88), C (402,04 triệu/ml) và VAC (84,41 tỷ/lần) cao hơn so với lợn L (0,86; 

296,77 triệu/ml và 80,81 tỷ/lần). Tuy nhiên, V của lợn L (322,16ml) và K (9,92%) 

có xu hướng cao hơn so với lợn Y (250,77ml và 8,54%). Sự sai khác ở các chỉ tiêu 

này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Việc sử dụng lợn Y trong khai thác tinh dùng 

trong thụ tinh nhân tạo có thể cải thiện được hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng 

và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác so với lợn L. Tuy nhiên, việc 

sử dụng lợn L có thể cải thiện được thể tích tinh dịch so với lợn Y (Hà Xuân Bộ và 

Đỗ Đức Lực, 2020b). Kết quả công bố của Phan Xuân Hảo (2006) cho thấy, lợn đực 

Landrace mang kiểu gen halothane đồng hợp tử trội (CC) có tổng số tinh trùng tiến 

thẳng trong một lần khai thác cao hơn 1,4 tỷ/lần so với lợn đực mang kiểu gen dị 

hợp tử (CT) và ở lợn đực Yorkshire là 1,07 tỷ/lần. 

Kết quả công bố của Do và cs. (2013) cho thấy, lợn đực mang kiểu gen 

halothane CC có thể tích tinh dịch (281,39 ml), hoạt lực tinh trùng (78,55%), tổng số 

tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác (103,52 tỷ/lần) sai khác rõ rệt (P<0,001) 

so với lợn đực mang kiểu gen CT (236,43 ml; 74,39% và 91,49 tỷ/lần).  

d. Năng suất thân thịt và chất lượng thịt 

Năng suất thân thịt và chất lượng thịt là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng đối 

với chăn nuôi lợn thịt thương phẩm công nghiệp. Việc nâng cao năng suất thân thịt 

và chất lượng thịt là hai mục tiêu cần đạt được trong chăn nuôi lợn. Nâng cao năng 

suất thân thịt hướng tới việc tăng sản lượng thịt lợn trên một đơn vị đầu con. Trong 

khi đó, nâng cao chất lượng thịt hướng tới đảm bảo sản xuất ra loại thịt có hàm 

lượng dinh dưỡng tốt, khẩu vị ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm và cảm quan hấp 

dẫn đối với thị trường tiêu thụ. Bên cạnh việc cải thiện khối lượng giết mổ, cải tiến 

chế độ dinh dưỡng nhằm tăng sản lượng và chất lượng thịt lợn, các biện pháp về 

chọn, nhân giống và lai giống để tạo ra các tổ hợp lai tối ưu, là những biện pháp kỹ 

thuật cần được nghiên cứu. 

Nghiên cứu về năng suất thân thịt và chất lượng thịt của tổ hợp lai DLY đã 

được đề cập trong các kết quả công bố của Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh 
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(2010); Võ Trọng Thành và cs. (2017a, 2017b). Tuy nhiên, các nghiên cứu về năng 

suất thân thịt và chất lượng thịt của tổ hợp lai DLY còn khá hạn chế, cũng như các 

nghiên cứu nêu trên chưa đề cập rõ về nguồn gốc của lợn Duroc trong các công thức 

lai. 

Võ Trọng Thành và cs. (2017c) khi nghiên cứu về sinh trưởng và tiêu tốn 

thức ăn theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt, tính biệt của tổ hợp lợn lai Duroc x 

(Landrace x Yorkshire) cho thấy, tăng khối lượng kết thúc cải thiện được tăng khối 

lượng trung bình, tăng dày mỡ lưng và dày cơ thăn của lợn thịt Du(LY). Chế độ ăn 

lợn thịt theo 3 giai đoạn và 5 giai đoạn ảnh hưởng không rõ rệt đến khả năng sinh 

trưởng, tiêu tốn thức ăn của lợn lai Du(LY), nhưng cải thiện được dày cơ thăn.  

Võ Trọng Thành và cs. (2017b) khi nghiên cứu về năng suất thân thịt theo 

chế độ ăn, khối lượng giết thịt và tính biệt của lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire) 

cho thấy, tăng khối lượng kết thúc nuôi thịt cải thiện được khối lượng móc hàm, 

khối lượng thịt xẻ, dài thân thịt, nhưng làm cho tỷ lệ nạc giảm xuống và không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ. Sử dụng chế độ ăn 3 giai đoạn hoặc 5 giai 

đoạn để nuôi lợn đực và lợn cái của tổ hợp Du(LY) mà không ảnh hưởng đến các chỉ 

tiêu về năng suất thân thịt. 

Kết quả công bố của Võ Trọng Thành và cs. (2017a) khi nghiên cứu về chất 

lượng thịt, thành phần hoá học, tỷ lệ mỡ giắt của tổ hợp lợn lai giữa nái F1 

(Landrace x Yorkshire) với đực Duroc theo chế độ ăn, khối lượng kết thúc và tính 

biệt cho thấy, tăng khối lượng kết thúc ảnh hưởng đến giá trị pH, màu của thịt (b*), 

tỷ lệ mất nước chế biến và khoáng tổng số. Chế độ ăn 3 giai đoạn hoặc 5 giai đoạn 

không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về năng suất thân thịt, chất lượng thịt và thành 

phần hoá học thịt của tổ hợp lai DLY nhưng tỷ lệ mỡ giắt được cải thiện rõ rệt khi 

tăng khối lượng kết thúc. 

Vũ Văn Quang và cs. (2016) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai (PiDu x 

VCN21) và (PiDu x VCN22) cho biết, tỷ lệ móc hàm ở các mức khối lượng tương 

ứng 90 kg (80,30 và 81,71%), 100 kg (81,41 và 81,93%) và 110kg (79,41 và 

81,25%). Kết quả công bố của Phạm Thị Đào và cs. (2013) khi nghiên cứu trên tổ 

hợp lai PiDu25×F1(L×Y), PiDu50×F1(L×Y) và PiDu75×F1(L×Y) với khối lượng 
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giết mổ ở các mức 111,88kg, 111,10kg và 102,17kg đạt tỷ lệ móc hàm tương ứng 

79,35%,  80,13% và 80,34%; tỷ lệ thịt xẻ tương ứng 70,09%, 70,97% và 70,90%.  

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013a) công bố năng suất thân thịt của dòng đực tổng 

hợp VCN03 là tỷ lệ móc hàm (84,30%), tỷ lệ nạc (61,14%) của thế hệ 1 sau chọn lọc 

đạt cao hơn so với thế hệ xuất phát (84,12% và 59,74%). Các chỉ tiêu về chất lượng 

thịt của thế hệ xuất phát và thế hệ 1 sau chọn lọc đều đạt tiêu chuẩn tốt. 

Kết quả công bố của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) cho thấy, tỷ 

lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ nạc của tổ hợp lai 4 giống PiDu x F1(Landrace x 

Yorkshire) cao hơn so với tổ hợp lai 2 và 3 giống Landrace x F1(Landrace x 

Yorkshire), Duroc x F1(Landrace x Yorkshire) và chất lượng thịt của các tổ hợp lai 

này đạt tiêu chuẩn bình thường. 

Kết quả công bố của Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi (2010) cho thấy, sử 

dụng đực PiDu, Omega phối với nái F1(Landrace x Yorkshire) có thể nâng cao được 

tỷ lệ nạc và đảm bảo được chất lượng thịt tốt. 

Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh (2010) cho biết, sử dụng đực Duroc 

phối với nái F1(Landrace x Yorkshire) tạo ra con lai có khả năng tăng khối lượng 

trung bình hàng ngày (736,03 g/ngày), tỷ lệ nạc (55,16%), tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

khối lượng (2,72 kg) tốt hơn so với con lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối 

với đực Landrace (703,89 g/ngày, 53,39% và 2,75 kg) và chất lượng thịt của cả hai 

tổ hợp lai này đều đạt yêu cầu.  

Khi đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen H-FABP đến năng suất thân thịt và chất 

lượng thịt ở lợn, Đỗ Võ Anh Khoa và cs. (2011) cho rằng kiểu gen H-FABP không 

ảnh hưởng đến giá trị pH sau giết thịt, nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với khả 

năng giữ nước của thịt thăn ở thời điểm 72h sau giết thịt và lợn mang kiểu gen CC 

có chất lượng thịt ngon hơn so với kiểu gen CT. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá các kết quả đã công bố trong và ngoài nước cho 

thấy, các công trình công bố trong và ngoài nước nêu trên đã nghiên cứu khá toàn 

diện về khả năng sản xuất của lợn. Tuy nhiên, các nghiên cứu về khả năng sản xuất 

trên lợn Duroc nguồn gốc Canada và đặc biệt trên đàn lợn này nuôi trong điều kiện 

của miền Bắc Việt Nam còn ít, chưa có hệ thống, chưa được toàn diện và đầy đủ.  
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Bên cạnh đó, các nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, năng suất sinh sản, 

phẩm chất tinh dịch của lợn Duroc trong các công trình công bố trong và ngoài nước 

nêu trên cũng chưa chỉ rõ được nguồn gốc của giống lợn này. Đặc biệt, việc nghiên 

cứu trên hai lợn mang thương hiệu Việt Nam được tạo ra trên cơ sở nguồn gen 

Duroc từ Canada với dòng sinh trưởng nhanh và dòng mỡ giắt cao chưa được thực 

hiện trước đây.  

Mặt khác, cũng chưa có nghiên cứu nào đánh giá về khả năng sinh trưởng, 

năng suất thân thịt, chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai thương phẩm được tạo ra khi sử 

dụng hai dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái lai bố mẹ. 
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CHƯƠNG II  

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2 

 Nghiên cứu được thực hiện trên hai dòng lợn DVN1 và DVN2 được tạo ra từ 

nguồn gen Duroc thuộc hai dòng là dòng Magnus hướng về sinh trưởng nhanh và 

dòng Kanto hướng về chất lượng thịt và thịt có tỷ lệ mỡ giắt cao nguồn gốc từ công 

ty Hypor, Canada. Sơ đồ tạo ra hai dòng lợn DVN1 và DVN2 như sau: 

- Dòng lợn đực cuối cùng DVN1 

♂ Duroc sinh trưởng nhanh  x   ♀ Duroc mỡ giắt cao     

 

          DVN1 

- Dòng lợn đực cuối cùng DVN2 

♂ Duroc mỡ giắt cao     x    ♀ Duroc sinh trưởng nhanh 

 

                                     DVN2 

2.1.1.1. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

Nghiên cứu được tiến hành trên lợn đực (không thiến) và lợn cái hậu bị 

DVN1 và DVN2 từ nguồn gen Duroc Canada qua 3 thế hệ.  Chi tiết về số lượng 

lợn qua các thế hệ được trình bày ở Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Số lượng lợn hậu bị DVN1 và DVN2 qua các thế hệ 

Thế hệ 

DVN1  DVN2  

Đực 

(con) 

Cái  

(con) 

Tổng 

(con) 
Đực 

(con) 

Cái 

(con) 

Tổng 

(con) 

1 100 200 300 100 200 300 

2 100 200 300 100 200 300 

3 100 200 300 100 200 300 

Tổng số 300 600 900 300 600 900 

Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt được tiến hành nghiên cứu 

trên hai dòng lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ, đo siêu âm xác định độ dày mỡ 
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lưng, dày cơ thăn và ước tính tỷ lệ nạc, tỉ lệ mỡ giắt tại thời điểm kết thúc thí 

nghiệm; tăng khối lượng được tính theo ngày tuổi và trong thời gian kiểm tra 

năng suất. 

2.1.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 

Đối tượng nghiên cứu là lợn nái DVN1 và DVN2 từ nguồn gen Duroc Canada. 

Thông tin chi tiết về số lượng nái và ổ đẻ được trình bày chi tiết ở Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Số lượng nái và ổ đẻ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

Thế hệ 
DVN1 DVN2 

Số nái (con) Số ổ đẻ (ổ) Số nái (con) Số ổ đẻ (ổ) 

1 50 150 50 150 

2 50 150 50 150 

3 50 150 50 150 

Tổng số 150 450 150 450 

Năng suất sinh sản được đánh giá qua các lứa đẻ 1, 2 và 3.  

2.1.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 

Nghiên cứu được tiến hành trên 180 lợn đực (90 DVN1 và 90 DVN2) với 

1.800 lần khai thác (900 DVN1 và 900 DVN2) nhằm đánh giá ảnh hưởng của các 

yếu tố dòng và thế hệ đến các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch. Tổng số 

lượng lợn và số lần khai thác tinh dịch qua các thế hệ được trình bày lần lượt ở 

Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Tổng số lượng lợn và số lần khai thác tinh dịch qua các thế hệ 

Thế hệ 

DVN1 DVN2 

Số đực  

(con) 

Số lần khai thác 

(lần) 

Số đực  

(con) 

Số lần khai thác 

(lần) 

1 30 300 30 300 

2 30 300 30 300 

3 30 300 30 300 

Tổng số 90 900 90 900 
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 Tuổi lợn đực DVN1 và DVN2 kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng tinh 

dịch: thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3 kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng tinh 

dịch các cá thể được lựa chọn sau khi kết thúc kiểm tra năng suất cá thể, giai đoạn 

từ 10 đến 12 tháng tuổi. 

 Tần suất kiểm tra đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch là 4-5 ngày/lần, 

bố trí khoảng cách đồng đều.  

2.1.2. Năng suất các tổ hợp lợn thương phẩm sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 

phối với nái bố mẹ PS1 và PS2 

Hai dòng lợn nái lai bố mẹ PS1 và PS2 được tạo ra trên cơ sở của việc ghép 

đôi lai tạo giữa hai dòng ông bà LVN, YVN có năng suất chất lượng cao. Dòng lợn 

LVN (Landrace) và YVN (Yorkshire) được tổng hợp từ hai nguồn gen Pháp và Mỹ. 

Sơ đồ lai tạo tổ hợp lợn nái lai bố mẹ PS1 và PS2 như sau: 

♂ LVN    x   ♀ YVN 

 

PS1 

♂ YVN   x   ♀ LVN 

 

PS2 

Sử dụng lợn đực DVN1, DVN2 phối với lợn nái lai bố mẹ PS1, PS2 để tạo ra 

lợn lai thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4. Sơ đồ lai tạo lợn thương phẩm TP1, 

TP2, TP3 và TP4 như sau: 

           ♂ DVN1 x ♀ PS1          ♂ DVN1 x ♀ PS2  

                          

     TP1                    TP2 

 

♂ DVN2 x ♀ PS1              ♂ DVN2 x ♀ PS2  

 

                    TP3                    TP4 

2.1.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn 

thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 

Đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn lai thương phẩm được tiến hành trên 360 

con, 90 con/tổ hợp, mỗi tổ hợp 45 lợn đực thiến và 45 lợn cái. Tiến hành bố trí thí 

nghiệm tại 3 cơ sở chăn nuôi: Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh 
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Thái Nguyên (Thái Nguyên); Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hải Ninh (Bắc 

Ninh); Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và phát triển giống con nuôi cây trồng 

Ninh Bình thuộc Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến (Ninh Bình), số lượng cụ thể 

được trình bày tại bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Tổng số lượng các tổ hợp lợn thương phẩm tại các cơ sở chăn nuôi 

Chỉ tiêu 

TP1 TP2 TP3 TP4 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Thái Nguyên 15 15 15 15 15 15 15 15 

Bắc Ninh 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ninh Bình 15 15 15 15 15 15 15 15 

Tổng 45 45 45 45 45 45 45 45 

Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt được tiến hành nghiên cứu 

các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4; đo siêu âm xác định độ 

dày mỡ lưng, dày cơ thăn và ước tính tỷ lệ nạc tại thời điểm kết thúc thí nghiệm; 

tăng khối lượng được tính theo ngày tuổi và trong thời gian kiểm tra năng suất. 

2.1.2.2. Mổ khảo sát đánh giá năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương 

phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 

Tiến hành phương pháp mổ khảo sát lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 

tại thời điểm kết thúc thí nghiệm để các định năng suất thân thịt. Số lượng cụ 

thể được trình bày tại bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Tổng số lượng các tổ hợp lợn thương phẩm tiến hành mổ khảo sát tại các 

cơ sở chăn nuôi 

Chỉ tiêu 

TP1 TP2 TP3 TP4 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Thái Nguyên 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bắc Ninh 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ninh Bình 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tổng 5 5 5 5 5 5 5 5 
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2.1.2.3. Đánh giá chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 

và TP4 

Tất cả lợn lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 mổ khảo sát được lấy 

mẫu thịt để đánh giá chất lượng thịt. Số lượng cụ thể được trình bày tại bảng 2.6 

Bảng 2.6. Tổng số lượng các tổ hợp lợn thương phẩm đánh giá chất lượng thịt tại 

các cơ sở chăn nuôi 

Chỉ tiêu 

TP1 TP2 TP3 TP4 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Đực 

thiến 
Cái 

Thái Nguyên 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bắc Ninh 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ninh Bình 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tổng 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

- Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2: Trung tâm Nghiên cứu lợn 

Thuỵ Phương. 

- Năng suất các tổ hợp lợn thương phẩm sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 

phối với nái bố mẹ PS1 và PS2: Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản 

tỉnh Thái Nguyên (Thái Nguyên); Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hải Ninh 

(Bắc Ninh); Chi nhánh Trung tâm NC và phát triển giống con nuôi cây trồng Ninh 

Bình - Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến (Ninh Bình). 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

- Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2: từ 2017 tới 2020. 

- Năng suất các tổ hợp lợn thương phẩm sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 

phối với nái bố mẹ PS1 và PS2: từ 2020 tới 2021 

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Đề tài được thực hiện với 2 nội dung nghiên cứu: 

2.3.1. Đánh giá khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2 
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2.3.1.1. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dòng, thế hệ, tính biệt đến khả năng sinh 

trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1, DVN2 được tạo ra từ lợn Du nguồn 

gen Canada. 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và 

DVN2 được tạo ra từ lợn Du nguồn gen Canada. 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1, DVN2 

được tạo ra từ lợn Du nguồn gen Canada qua 3 thế hệ. 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1, DVN2 

được tạo ra từ lợn Du nguồn gen Canada theo tính biệt. 

2.3.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dòng, thế hệ, lứa đẻ đến năng suất sinh sản 

của lợn nái DVN1 và DVN2. 

- Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2. 

- Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ. 

- Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ. 

2.3.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dòng, thế hệ đến số lượng và chất lượng 

tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2. 

- Đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2. 

- Đánh giá số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 qua 

3 thế hệ. 

2.3.2. Đánh giá năng suất các tổ hợp lợn thương phẩm sử dụng dòng đực 

DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và PS2 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn 

thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 (bằng phương pháp cân đo và siêu âm ước tính 

trên lợn sống). 

- Đánh giá năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 

và TP4 (bằng phương pháp mổ khảo sát). 

- Đánh giá chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và 

TP4. 
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2.4. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2 

2.4.1.1. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

Lợn Duroc từ nguồn gen Canada được nuôi dưỡng với khẩu phần thức ăn 

được trình bày ở bảng 2.7 và quy trình vệ sinh phòng bệnh được theo quy trình của 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương. 

Bảng 2.7. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn 

DVN1 và DVN2 

Giai đoạn Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng 

CP 

 (%) 

ME 

 (Kcal/kg) 

Ca 

 (%) 

P tổng số 

(%) 

Lysine 

(%) 

Từ 30 đến 60kg 18 3.150 0,80 0,60 0,90 

Từ 61kg đến kết thúc 16 3.050 0,80 0,55 0,85 

Các số liệu theo dõi về khả năng sinh trưởng của lợn DVN1, DVN2 giai 

đoạn hậu bị với thời điểm khối lượng bắt đầu 30±3 kg và khối lượng kết thúc 100±3 

kg được thực hiện tại trại của Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương từ 6/2017 

đến 12/2020. Khối lượng bắt đầu được cân bằng cân đồng hồ Nhơn Hòa loại 100kg, 

sai số ± 200g. Khối lượng kết thúc được cân bằng cân điện tử Kelba (Úc). Tăng 

khối lượng trung bình hàng ngày được xác định dựa trên chênh lệch về khối lượng 

của từng cá thể giữa hai thời điểm (bắt đầu và kết thúc) và thời gian nuôi thực tế từ 

khi bắt đầu đến khi kết thúc. Dày mỡ lưng và dày cơ thăn được xác định bằng máy 

đo siêu âm Agroscan AL với đầu dò ALAL 350 (ECM, France) cùng với thời điểm 

cân khối lượng ở thời điểm kết thúc theo phương pháp đo của Youssao và cs. 

(2002). Tỷ lệ nạc được ước tính từ dày mỡ lưng và cơ thăn theo phương trình hồi 

quy được Bộ Nông nghiệp Bỉ khuyến cáo năm 1999. 

Y = 59,902386 - 1,060750X1 + 0,229324X2 

Trong đó: 

Y: tỷ lệ nạc ước tính (%) 

X1: dày mỡ lưng, bao gồm da (mm) 

X2: dày cơ thăn (mm) 
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Tỷ lệ mỡ giắt được xác định bằng máy đo siêu âm Exago với đầu dò L3130B 

(IMV, Pháp) ở vị trí xương sườn số 10, cách đường sống lưng 6,5 cm trên từng cá 

thể sống cùng với thời điểm cân khối lượng kết thúc và được tính trên phần mềm 

Biosoft Toolbox II for Swine 3.0. 

Các số liệu theo dõi về tiêu tốn thức ăn giai đoạn kiểm tra năng suất được 

thực hiện với lợn đực tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương. Tiến hành cân 

lượng thức ăn cho vào và tính tổng lượng thức ăn thu nhận = tổng lượng thức ăn cho 

vào – tổng lượng thức ăn còn thừa. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) = tổng 

lượng thức ăn thu nhận /tổng khối lượng lợn tăng lên trong giai đoạn theo dõi. 

Thủ tục GLM của phần mềm SAS 9.4 được sử dụng để phân tích ảnh hưởng 

của các yếu tố đối với các tính trạng sinh trưởng, dày mỡ lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ 

nạc và tỷ lệ mỡ giắt theo mô hình thống kê: 

yijkl = µ+Hi+Gj+Sk+Hi*Gj+Hi*Sk + Gj*Sk+εijkl 

Trong đó:  

yijkl = chỉ tiêu tính trạng sinh trưởng, tỷ lệ nạc và tỷ lệ mỡ giắt,  

µ= trung bình quần thể 

Hi = ảnh hưởng của dòng thứ ith (i = 2: DVN1 và DVN2) 

Gj = ảnh hưởng của thế hệ thứ jth (j = 4: 1; 2; 3) 

Sk = ảnh hưởng của tính biệt thứ kth (k = 2: đực và cái) 

Hi*G = ảnh hưởng của tương tác giữa dòng và thế hệ 

Hi*Sk = ảnh hưởng của tương tác giữa dòng và tính biệt 

Gj*Sk = ảnh hưởng của tương tác giữa thế hệ và tính biệt  

εijkl = sai số ngẫu nhiên 

Sử dụng tuổi bắt đầu làm hiệp phương sai cho phân tích đối với khối lượng 

bắt đầu và sử dụng tuổi kết thúc làm hiệp phương sai cho phân tích đối với các tính 

trạng khối lượng kết thúc, tăng khối lượng, dày mỡ lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc và tỷ 

lệ mỡ giắt. Ước tính giá trị LSM, sai số chuẩn (SEM) bằng câu lệch LSMeans với 

so sánh cặp bằng pdiff hiệu chỉnh bằng phương pháp Tukey. 
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2.4.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 

Lợn nái Duroc được nuôi dưỡng với khẩu phần thức ăn được trình bày ở 

bảng 2.8. 

Bảng 2.8. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn nái 

Loại thức ăn 
Số lượng 

(kg/ngày) 

Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng 

CP 

(%) 

ME 

(Kcal) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Lysin 

(%) 

Met/Cyst 

(%) 

Lợn con tập ăn Tự do 22,0 3350 0,95 0,75 1,15 0,70 

Lợn nái chờ phối 1,8-2,5 14,0 2950 0,75 0,55 0,70 0,50 

Lợn nái chửa 2,2-3,0 14,0 2950 0,70 0,50 0,60 0,40 

Lợn nái đẻ 4,0-8,0 16,0 3150 0,90 0,70 0,75 0,50 

Dữ liệu về năng suất sinh sản của lợn nái Duroc được kế thừa tại Trung tâm 

Nghiên cứu lợn Thụy Phương từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017. Theo dõi, cân đo 

và ghi chép số liệu năng suất sinh sản của lợn nái Duroc từ tháng 7/2017 đến tháng 

12/2020. Lợn nái Duroc được nuôi trong điều kiện chuồng kín tại Trung tâm 

Nghiên cứu lợn Thụy Phương. Lợn cái hậu bị được phối giống lần đầu lúc 225 – 

240 ngày tuổi (7,5 - 8 tháng tuổi) với khối lượng đạt khoảng 130 – 150 kg và phối ở 

chu kỳ động dục thứ 2 - 3. Lợn nái Duroc được phối giống bằng phương thức thụ 

tinh nhân tạo và phối kép 2 - 3 lần. 

Tuổi đẻ lứa đầu được theo dõi trên đàn cái hậu bị. Năng suất sinh sản được 

đánh giá thông qua các chỉ tiêu: số con đẻ ra/ổ, số con đẻ ra còn sống/ổ, số con cai 

sữa/ổ, tỷ lệ sơ sinh sống, tỷ lệ sống đến cai sữa, khối lượng sơ sinh/con, khối lượng 

sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con, khối lượng cai sữa/ổ và khoảng cách lứa đẻ. Lợn 

con được cai sữa từ 21 đến 25 ngày tuổi. Cắt số tai được thực hiện lúc sơ sinh và 

đeo số nhựa vào thời điểm cai sữa.  

- Số con đẻ ra/ổ, số con đẻ ra còn sống/ổ, số con cai sữa/ổ được xác định 

bằng cách đếm tại các thời điểm tương ứng. Khối lượng sơ sinh/con, khối lượng cai 

sữa/con được cân từng con bằng cân đồng hồ tại các thời điểm tương ứng. Khối 

lượng sơ sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ là tổng khối lượng toàn ổ tại các thời điểm sơ 



 58 

sinh và cai sữa. Tỷ lệ sơ sinh sống = (số con còn sống /số con đẻ ra) x 100; tỷ lệ 

sống đến cai sữa = (số con cai sữa/số con còn sống) x 100. Khoảng cách lứa đẻ 

(ngày): Là khoảng thời gian từ lứa đẻ này đến lứa đẻ tiếp theo. 

Sử dụng thủ tục GLM của phần mềm SAS 9.4 để phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng của các yếu tố theo mô hình thống kê:  

yijkl = µ + Bi + Gj +Lk + εijkl 

Trong đó: 

yijkl: chỉ tiêu năng suất sinh sản 

µ: trung bình quần thể 

Bi: ảnh hưởng của dòng thứ ith (i = 2, DVN1 và DVN2) 

Gj: ảnh hưởng của thế hệ thứ jth (j= 3 mức, 1; 2; 3) 

Lk: ảnh hưởng của lứa đẻ thứ kth (k = 3 mức, lứa 1, 2, 3) 

εijkl: sai số ngẫu nhiên 

Ước tính giá trị LSM, sai số chuẩn (SE) bằng câu lệch LSMeans với so sánh 

cặp bằng pdiff hiệu chỉnh bằng phương pháp Tukey. 

2.4.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn DVN1 và DVN2 

Dữ liệu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Duroc được kế thừa tại 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017. Theo 

dõi số liệu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Duroc từ tháng 7/2017 

đến tháng 12/2020. 

Lợn đực được nuôi dưỡng với khẩu phần thức ăn bao gồm: 

  Năng lượng trao đổi : 3.150 Kcal ME 

  Protein thô  : 18,0 % 

  Ca   : 0,8 – 1,5 % 

  P   : 0,7 % 

 Đực giống DVN1 và DVN2 được nuôi riêng theo từng ô có máng ăn, núm 

uống tự động và khẩu phần cho ăn hàng ngày: 2,5 - 3,0 kg. Lợn đực được nuôi với 

kiểu chuồng kín. Lợn đực hậu bị được huấn luyện nhảy giá lúc 225 - 240 ngày tuổi 

(7,5 - 8 tháng tuổi) và thời gian khai thác không quá 36 tháng tuổi (3 năm tuổi). Số 

lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực trong luận án là các lợn đực sau khi kiểm 
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tra năng suất và huấn luyện nhẩy giá đạt tiêu chuẩn, độ tuổi đánh giá số lượng và 

chất lượng tinh dịch từ 10 đến 12 tháng tuổi, mỗi lợn được khai thác 10 lần để đánh 

giá. Quy trình vệ sinh phòng bệnh trên đàn lợn đực DVN1 và DVN2 được thực hiện 

theo quy định của Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương. 

Lấy tinh bằng cách cho lợn đực nhẩy giá, dụng cụ lấy tinh được vô trùng 

trước khi lấy. Tinh dịch được lấy vào buổi sáng với chu kỳ khai thác từ 4-5 ngày. 

+ Thể tích tinh dịch (V, ml) được xác định bằng cốc đong chia vạch và được 

tính bằng ml/lần khai thác. 

+ Hoạt lực tinh trùng (A, 0 ≤ A ≤ 1) được xác định bằng số tinh trùng tiến 

thẳng so với tổng số tinh trùng quan sát trong vi trường của kính hiển vi với độ 

phóng đại 100 - 300 lần. Hoạt lực tinh trùng nhỏ nhất bằng 0 và lớn nhất bằng 1 (từ 

0% đến 100%). 

+ Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) được xác định bằng máy xác định nồng độ 

tinh trùng (SDM5 của hãng Minitube, Đức), được tính bằng triệu/ml. 

+ Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC, tỷ/lần) được xác định bằng tích của ba 

chỉ tiêu V, A và C được tính bằng tỷ/lần khai thác. 

+ Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) được xác định bằng phương pháp nhuộm 

màu và soi trên kính hiển vi với độ phóng đại 400 - 600 lần, đơn vị tính là phần 

trăm (%). 

+ Giá trị pH tinh dịch được đo bằng máy pH (Metter T oledo MP 220). 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.4. Sử dụng thủ tục GLM của phần 

mềm SAS 9.4 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng theo mô hình thống kê:  

yijk = µ + Bi + Gj +Bi*Gj + εijk 

Trong đó: 

yijk: chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch 

µ: trung bình quần thể 

Bi: ảnh hưởng của dòng đực thứ ith (i = 2, DVN1 và DVN2) 

Gj: ảnh hưởng của thế hệ thứ jth (j= 3 mức, 1, 2 và 3) 

Bi*Gj: ảnh hưởng của tương tác giữa dòng và thế hệ 

εijk: sai số ngẫu nhiên 
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Ước tính giá trị trung bình bình phương nhỏ nhất (LSM), sai số tiêu chuẩn 

(SEM) bằng câu lệch LSMeans với so sánh cặp bằng pdiff hiệu chỉnh bằng phương 

pháp Tukey. 

2.4.2. Năng suất lợn thương phẩm sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái 

bố mẹ PS1 và PS2 

2.4.2.1. Khả năng sinh trưởng của tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và 

TP4 

Lợn thí nghiệm được nuôi riêng theo tính biệt theo từng ô trong điều kiện 

chuồng kín với chế độ ăn tự do và uống nước từ núm tự động. Thông tin chi tiết 

về thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của chế độ ăn của lợn thí nghiệm 

được trình bày ở bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn lợn thương 

phẩm 

Chỉ tiêu 
5-9 

tuần tuổi 

10-17 

tuần tuổi 

>17 

tuần tuổi 

Protein thô (%) 19,00 17,50 16,50 

Năng lượng (Kcal/kg) 3.357 3.100 3.100 

Độ ẩm (%) 11,36 12,42 12,48 

Khoáng tổng số 5,33 6,19 6,11 

Ca 1,10 1,20 1,20 

P 0,59 0,57 0,56 

Chất xơ 2,95 3,37 3,30 

NaCL 0,95 0,46 0,46 

Lysine 1,32 0,94 0,90 

Methionine 0,52 0,28 0,27 

Met + Cys 0,80 0,57 0,54 

Threonine 0,91 0,64 0,61 

Tryptophan 0,27 0,21 0,20 

Các số liệu theo dõi về khả năng sinh trưởng của lợn thương phẩm TP1, TP2, 

TP3 và TP4 với thời điểm khối lượng bắt đầu 30 ± 3 kg và khối lượng kết thúc 100 
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± 3 kg. Khối lượng bắt đầu, khối lượng kết thúc, tăng khối lượng (g/ngày), dày mỡ 

lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc được xác định theo phương pháp được mô tả tương tự ở 

phần 3.2.1.1. 

Thủ tục GLM của phần mềm SAS 9.4 được sử dụng để phân tích ảnh hưởng 

của các yếu tố đối với các tính trạng sinh trưởng, dày mỡ lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ 

nạc theo mô hình thống kê: 

yijkl = µ + Gi + Sj + Fk + εijkl 

Trong đó: 

yijkl: chỉ tiêu về sinh trưởng và tỷ lệ nạc 

µ: trung bình quần thể 

Gi: ảnh hưởng của các tổ hợp lợn thương phẩm thứ ith (i=4: TP1, TP2, 

TP3, TP4) 

Sj: ảnh hưởng của tính biệt thứ jth (j=2: đực, cái) 

Fk: ảnh hưởng của cơ sở chăn nuôi tại tỉnh thứ kth (k=3: Bắc Ninh, Ninh 

Bình, Thái Nguyên) 

εijkl: sai số ngẫu nhiên. 

Ước tính giá trị LSM, sai số chuẩn (SEM) bằng câu lệch LSMeans với so 

sánh cặp bằng pdiff hiệu chỉnh bằng phương pháp Tukey. Sử dụng tuổi bắt đầu làm 

hiệp phương sai cho phân tích đối với khối lượng bắt đầu và sử dụng tuổi kết thúc 

làm hiệp phương sai cho phân tích đối với các tính trạng khối lượng kết thúc, tăng 

khối lượng, dày mỡ lưng, dày cơ thăn và tỷ lệ nạc. 

2.4.2.2. Năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm 

Các chỉ tiêu năng suất thân thịt gồm: khối lượng giết mổ, khối lượng móc 

hàm, tỷ lệ móc hàm, khối lượng thịt xẻ, tỷ lệ thịt xẻ, dài thân thịt, diện tích cơ thăn.  

Khối lượng của từng cá thể trước khi giết thịt được xác định bằng cân điện tử 

Kelba (Úc). Khối lượng móc hàm được cân bằng cân đồng hồ (loại 100 kg) sau khi 

cạo lông, bỏ tiết và nội tạng. Tỷ lệ móc hàm được tính dựa trên khối lượng trước 

khi giết thịt và khối lượng móc hàm. Khối lượng thịt xẻ được cân sau khi đã bỏ đầu 

và 4 chân. Tỷ lệ thịt xẻ được tính dựa trên khối lượng thịt xẻ và khối lượng trước 

giết thịt. Dài thân thịt được xác định bằng thước dây đo từ đốt sống cổ số một (đốt 
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Atlas) đến xương Pubis (xương cụt). Diện tích cơ thăn (cm2) được xác định với 

phương pháp truyền thống dùng giấy bóng kính in mặt cắt cơ thăn tại vị trí xương 

sườn 13 - 14, sau đó chuyển hình mặt cắt cơ thăn sang giấy kẻ ô vuông. Cân khối 

lượng 100 cm2 giấy ô vuông (a gram) và hình mặt cắt cơ thăn trên giấy kẻ ô vuông 

(b gram). Diện tích cơ thăn được tính theo công thức: b (g) x100 cm2/a (g).  

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.4. Mô hình tuyến tính tổng quát 

GLM được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của tổ hợp lợn thương phẩm và tính 

biệt đến các chỉ tiêu về năng suất thân thịt theo mô hình thống kê.  

yijk = µ + Gi + Sj + εijk 

Trong đó 

yijk: chỉ tiêu về năng suất thân thịt 

µ: trung bình quần thể 

Gi: ảnh hưởng của các tổ hợp lợn thương phẩm thứ ith (i=4: TP1, TP2, 

TP3, TP4) 

Sj: ảnh hưởng của tính biệt thứ jth (j=2: đực, cái) 

εijk: sai số ngẫu nhiên 

Ước tính giá trị LSM, sai số chuẩn (SEM) bằng câu lệch LSMeans với so 

sánh cặp bằng pdiff hiệu chỉnh bằng phương pháp Tukey. 

2.4.2.3. Chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm 

Chất lượng thịt được đánh giá thông qua các chỉ tiêu giá trị pH, màu sắc (L*, 

a* và b*), độ dai, tỷ lệ mất nước bảo quản và tỷ lệ mất nước chế biến.  

Mẫu cơ thăn được lấy tại lò mổ ngay sau khi giết thịt ở vị trí xương sườn 

13 – 14, bảo quản trong hộp đá và vận chuyển về phòng thí nghiệm. Cơ thăn được 

cắt thành 2 mẫu với dày từ 3 cm (mẫu được bảo quản ở nhiệt độ 4°C để phân tích 

các chỉ tiêu cảm quan ở 24 giờ sau giết thịt).  

Giá trị pH được đo bằng máy Testo 230 (Đức) tại các thời điểm 45 phút 

(pH45) và 24 giờ (pH24) sau giết thịt. Màu sắc thịt được xác định bằng máy 

Minolta CR-410 (Nhật Bản) với các chỉ số L* (lightness), a* (redness) và b* 

(yellowness) tại thời điểm 24 giờ (L*24, a*24, b*24) sau giết thịt. Tỷ lệ mất nước 

bảo quản (%) được xác định dựa trên khối lượng mẫu trước và sau bảo quản ở thời 
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điểm 24 giờ. Tỷ lệ mất nước chế biến (%) được xác định dựa trên khối lượng mẫu 

trước và sau chế biến (mẫu cơ thăn được hấp cách thủy bằng máy Waterbach 

Memmert ở nhiệt độ 75oC trong 50 phút). Độ dai của cơ thăn (N), được xác định 

bằng máy Warner Bratzler 2000D (Mỹ) tại thời điểm 24 giờ sau giết thịt. 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.4. Mô hình tuyến tính tổng quát 

GLM được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của tổ hợp lợn lai thương phẩm và tính 

biệt đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt theo mô hình thống kê:  

yijk = µ + Gi + Sj + εijk 

Trong đó 

yijk: chỉ tiêu về chất lượng thịt 

µ: trung bình quần thể 

Gi: ảnh hưởng của các tổ hợp lợn thương phẩm thứ ith (i=4: TP1, TP2, 

TP3, TP4) 

Sj: ảnh hưởng của tính biệt thứ jth (j=2: đực, cái) 

εijk: sai số ngẫu nhiên 

Ước tính giá trị LSM, sai số chuẩn (SEM) bằng câu lệch LSMeans với so 

sánh cặp bằng pdiff hiệu chỉnh bằng phương pháp Tukey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Chương III  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN DVN1 VÀ DVN2 

3.1.1. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

3.1.1.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh trưởng và năng suất thân 

thịt của lợn DVN1 và DVN2 

Kết quả theo dõi về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh 

trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 được trình bày ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh trưởng  

và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

Chỉ tiêu D TH TB D*TH D*TB TH*TB 

Khối lượng bắt đầu (kg) 0,446 0,110 0,716 0,833 0,619 <0,0001 

Khối lượng kết thúc (kg) 0,522 <0,0001 0,075 0,003 <0,0001 <0,0001 

Tăng khối lượng (g/ngày) 0,205 <0,0001 0,016 0,013 <0,0001 0,002 

Dày mỡ lưng (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,004 0,0003 0,004 

Dày cơ thăn (mm) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,586 <0,0001 

Tỷ lệ nạc (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,630 0,007 <0,0001 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,081 0,099 0,415 

Tiêu tốn thức ăn (kg) <0,0001 <0,0001 - 0,062 - - 

Ghi chú: - là không kiểm tra; D là dòng; TH là thế hệ; TB là Tính biệt; Tương tác D*TH; D*TB; TH*TB 

Thế hệ có ảnh hưởng rõ rệt đến tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng và 

năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 (P<0,0001), ngoại trừ chỉ tiêu khối 

lượng bắt đầu (P>0,05). Dòng lợn cũng ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu về khả 

năng sinh trưởng của lợn DVN1 và DVN2 (P<0,0001), ngoại trừ chỉ tiêu về khối 

lượng bắt đầu, khối lượng kết thúc và tăng khối lượng (P>0,05). Tính biệt cũng ảnh 

hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu dày mỡ lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc, tỷ lệ mỡ giắt 

(P<0,001) và ảnh hưởng đến tăng khối lượng (P<0,05), ngoại trừ chỉ tiêu khối lượng 

bắt đầu và khối lượng kết thúc (P>0,05). Tương tác giữa dòng lợn và thế hệ có ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu tăng khối lượng (P<0,05), khối lượng kết thúc, dày mỡ lưng 

(P<0,01), dày cơ thăn (P<0,001), ngoại trừ các chỉ tiêu khối lượng bắt đầu tỷ lệ nạc, 

tỷ lệ mỡ giắt và tiêu tốn thức ăn (P>0,05). Tương tác giữa dòng lợn và tính biệt 

cũng ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu khối lượng kết thúc, tăng khối lượng, dày mỡ 
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lưng (P<0,001), tỷ lệ nạc (P<0,01), ngoại trừ các chỉ tiêu khối lượng bắt đầu, dày cơ 

thăn và tỷ lệ mỡ giắt (P>0,05). Tương tác giữa thế hệ và tính biệt ảnh hưởng rõ rệt 

đến các chỉ tiêu khối lượng bắt đầu, khối lượng kết thúc, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc 

(P<0,001), tăng khối lượng, dày mỡ lưng (P<0,01), ngoại trừ chỉ tiêu tỷ lệ mỡ giắt 

(P>0,05).  

Kết quả theo dõi về mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh 

trưởng của lợn DVN1 và DVN2 có xu hướng tương tự với kết quả công bố của 

Lowell và cs. (2019) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn Pietrain và 

Duroc thuần nuôi tại Mỹ. Kết quả công bố của Lowell và cs. (2019) cho thấy, tính 

biệt ảnh hưởng rõ rệt đến tăng khối lượng (P<0,001), tương tác giữa tính biệt và 

dòng lợn không ảnh hưởng đến tăng khối lượng (P>0,05). Kết quả công bố của 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019c) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn 

YVN1 và YVN2 cho thấy, giống không ảnh hưởng đến khối lượng kết thúc, tỷ lệ 

nạc và tỷ lệ mỡ giắt (P>0,05); tính biệt có ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng kết thúc, 

tăng khối lượng (P<0,001), tỷ lệ nạc (P<0,01) và tỷ lệ mỡ giắt (P<0,05); tương tác 

giữa giống và tính biệt không ảnh hưởng đến khối lượng kết thúc và tỷ lệ mỡ giắt ở 

lợn YVN1, YVN2 (P>0,05). 

3.1.1.2. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN1 và DVN2 được trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

Chỉ tiêu n DVN1 DVN2 SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 900 31,52 31,57 0,04 

Khối lượng kết thúc (kg) 900 100,14 100,25 0,11 

Tăng khối lượng (g/ngày) 900 893,48 890,30 1,78 

Dày mỡ lưng (mm) 900 10,34b 10,49a 0,01 

Dày cơ thăn (mm) 900 57,42a 56,95b 0,04 

Tỷ lệ nạc (%) 900 62,10a 61,83b 0,02 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 900 2,92b 3,03a 0,01 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 300 2,47b 2,49a 0,002 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
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Qua bảng 3.2 cho thấy, khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN1 và DVN2 đạt mức khá với tăng khối lượng đạt giá trị tương ứng 893,48 và 

890,30 g/ngày; tỷ lệ nạc cao 62,10 và 61,83%; tỷ lệ mỡ giắt đạt 2,92 và 3,03%; tiêu 

tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt mức thấp với 2,47 và 2,49 kg. Tăng khối lượng 

của lợn DVN1 (893,48 g/ngày) cao hơn so với lợn DVN2 (890,30 g/ngày) (P>0,05). 

Lợn DVN1 có dày mỡ lưng (10,34 mm), tỷ lệ mỡ giắt (2,92 %) thấp hơn so với lợn 

DVN2 (10,49 mm và 3,03 %), nhưng có dày cơ thăn và tỷ lệ nạc cao hơn. Sự sai 

khác ở những chỉ tiêu này có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). Bên cạnh đó, tiêu tốn 

thức ăn của lợn đực DVN1 (2,47 kg) thấp hơn so với lợn DVN2 (2,49 kg). Sự sai 

khác ở chi tiêu tiêu tốn thức ăn giữa lợn đực DVN1 và DVN2 có ý nghĩa thống kê 

(P<0,0001). Như vậy, sử dụng lợn DVN1 có thể cải thiện được dày cơ thăn, tỷ lệ 

nạc và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng so với lợn DVN2, trong khi đó sử dụng 

lợn DVN2 có thể cải thiện được tỷ lệ mỡ giắt so với lợn DVN1. 

Tăng khối lượng trung bình hàng ngày của hai dòng lợn DVN1, DVN2 cao 

hơn so với tiêu chuẩn tại quyết định số 675/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (2014) quy định đối với lợn Duroc giống gốc (≥ 800 g/ngày). 

Kết quả theo dõi về tăng khối lượng của lợn DVN1 và DVN2 trong nghiên 

cứu này thấp hơn kết quả công bố của Park và cs. (2018); Lowell và cs. (2019); 

Aymerich và cs. (2020); Hong và cs. (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng 

của lợn Duroc. Kết quả công bố của Hong và cs. (2021) khi nghiên cứu về khả năng 

sinh trưởng của lợn Duroc tại Hàn Quốc với số liệu theo dõi từ 1995 đến 2018 trong 

tổng số 13.031 cá thể cho thấy, ngày tuổi đạt 100 kg lúc 138,73 ngày, dày mỡ lưng 

đạt 12,48 mm và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt 2,30 kg. Kết quả công bố 

của Aymerich và cs. (2020) cho thấy, lợn Duroc thuần nuôi tại Tây Ban Nha có tăng 

khối lượng trung bình đạt từ 956 đến 985 g/ngày (giai đoạn từ 32,4 đến 75,1 kg); từ 

1.099 đến 1.119 g/ngày (giai đoạn từ 75,1 kg đến 122 kg); tăng khối lượng đạt từ 

1.027 đến 1.045 g/ngày (giai đoạn từ 32,4 kg đến 122 kg). Kết quả công bố của Park 

và cs. (2018) cho thấy, lợn Duroc thuần nuôi tại Canada có tăng khối lượng đạt mức 

cao với 1.200 g/ngày (giai đoạn từ 24,7 kg đến 133,3 kg). Kết quả công bố của Park 

và cs. (2018) cũng cho thấy, lợn Duroc thuần có tăng khối lượng (1.200 g/ngày) đạt 

cao hơn (P<0,001) so với lợn Large White (1.110 g/ngày). Kết quả công bố của 
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Lowell và cs. (2019) khi nghiên cứu trên lợn Duroc thuần nuôi tại Hoa Kỳ cho thấy, 

tăng khối lượng đạt mức cao với 1.040 g/ngày. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này 

về tăng khối lượng của lợn DVN1 và DVN2 có xu hướng cao hơn kết quả công bố 

của Rauw và cs. (2006); Alam và cs. (2021) với tăng khối lượng của lợn Duroc đạt 

mức trung bình từ 666,11 đến 861 g/ngày. 

Kết quả nghiên cứu này về tăng khối lượng của lợn DVN1, DVN2 có xu 

hướng cao hơn so với kết quả công bố của Hoàng Thị Thúy và cs. (2021), Thuy và 

cs. (2019), Lưu Văn Tráng và cs. (2021a,b). Hoàng Thị Thúy và cs. (2021) khi 

nghiên cứu trên lợn Duroc nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco cho 

thấy, tăng khối lượng đạt mức trung bình từ 788,5 g/ngày đến 860,3 g/ngày và dày 

mỡ lưng đạt từ 9,62 mm đến 12,85 mm. Kết quả công bố của Thuy H T và cs. (2019) 

cũng cho thấy, tăng khối lượng của lợn Duroc nuôi tại Công ty TNHH lợn giống hạt 

nhân Dabaco đạt mức trung bình từ 790,4 g/ngày đến 870,7 g/ngày. Kết quả công bố 

của Lưu Văn Tráng và cs. (2021a) khi nghiên cứu chọn lọc nâng cao khả năng sinh 

trưởng của lợn đực giống Duroc, Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty lợn 

giống hạt nhân Dabaco cho thấy, tăng khối lượng của lợn Duroc đã được cải thiện 

qua ba giai đoạn chọn lọc với các giá trị tương ứng 820,96 (giai đoạn 1), 828,20 (giai 

đoạn 2) và 838,99 g/ngày (giai đoạn 3). Khi tiến hành chọn lọc với tỷ lệ 5% tăng 

khối lượng của lợn Duroc qua ba giai đoạn đạt mức cao với 940,68 g/ngày (giai 

đoạn 1), 941,52 g/ngày (giai đoạn 2) và 1.006 g/ngày (giai đoạn 3). Kết quả công bố 

của Lưu Văn Tráng và cs. (2019) khi nghiên cứu về khả năng sản xuất của lợn hậu 

bị Duroc, Landrace và Yorkshire cho thấy, lợn Duroc có tăng khối lượng (812,83 

g/ngày) thấp hơn so với lợn Landrace (832,95 g/ngày) và lợn Yorkshire (834,36 

g/ngày). Kết quả công bố của Đoàn Phương Thuý và cs. (2016) khi nghiên cứu về 

khả năng sản xuất của lợn hậu bị Duroc, Landrace và Yorkshire nuôi tại công ty 

TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco cho thấy, lợn đực Duroc có tăng khối lượng 

(785,23 g/ngày) thấp hơn so với lợn Landrace (796,25 g/ngày) và lợn Yorkshire 

(794,78 g/ngày). 

Như vậy, khả năng sinh trưởng của lợn DVN1 và DVN2 trong nghiên cứu 

này cao hơn so với kết quả công bố trong nước khi nghiên cứu trên cùng đối tượng, 
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nhưng thấp hơn so với một số kết quả công bố của một số tác giả nước ngoài khi 

nuôi trong điều kiện khí hậu ôn đới. Điều đó cho thấy rằng tiềm năng di truyền về 

khả năng sinh trưởng của lợn DVN1, DVN2 là vẫn còn và để phát huy được tối đa 

về tiềm năng này cần có những cải tiến về điều kiện dinh dưỡng, chuồng trại chăn 

nuôi, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, ... 

Tỷ lệ nạc và tỷ lệ mỡ giắt của hai dòng lợn DVN1, DVN2 được minh họa qua 

hình 3.1, 3.2. 

 

Hình 3.1. Tỷ lệ nạc của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 

 

Hình 3.2. Tỷ lệ mỡ giắt của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 



 69 

3.1.1.3. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

qua 3 thế hệ 

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ được trình bày ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 qua 

3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 600 31,56 31,47 31,62 0,05 

Khối lượng kết thúc (kg) 600 98,22b 101,24a 101,13a 0,14 

Tăng khối lượng (g/ngày) 600 858,97b 905,42a 911,27a 2,22 

Dày mỡ lưng (mm) 600 10,67a 10,47b 10,12c 0,02 

Dày cơ thăn (mm) 600 56,08c 56,95b 58,52a 0,05 

Tỷ lệ nạc (%) 600 61,45c 61,86b 62,59a 0,02 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 600 2,84c 2,95b 3,14a 0,01 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 200 2,51c 2,49b 2,46a 0,03 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM  mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.3 cho thấy, tăng khối lượng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc, tỷ lệ mỡ giắt 

của lợn DVN1, DVN2 đạt thấp nhất ở thế hệ 1 (858,97 g/ngày, 56,08 mm, 61,45% 

và 2,84%) và đạt cao nhất ở thế hệ 3 (911,27 g/ngày, 58,52 mm, 62,59% và 3,14 %), 

trong khi đó dày mỡ lưng và tiêu tốn thức ăn có xu hướng ngược lại, đạt cao nhất ở 

thế hệ 1 (10,67 mm và 2,51 kg) và thấp nhất ở thế hệ 3 (10,12 mm và 2,46 kg). Sự 

sai khác ở những chỉ tiêu này giữa ba thế hệ có ý ngĩa thống kê (P<0,01).  

Bảng 3.4. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1  

qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 300 31,50 31,46 31,61 0,08 

Khối lượng kết thúc (kg) 300 98,14b 101,04a 101,13a 0,19 

Tăng khối lượng (g/ngày) 300 852,91c 903,03b 948,67a 3,72 

Dày mỡ lưng (mm) 300 10,62a 10,39b 10,01c 0,02 

Dày cơ thăn (mm) 300 56,46c 57,22b 58,58a 0,07 

Tỷ lệ nạc (%) 300 61,58c 62,01b 62,72a 0,03 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 300 2,80c 2,89b 3,06a 0,01 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 100 2,50c 2,47b 2,45a 0,004 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
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Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN1, DVN2 qua ba thế hệ được trình bày ở bảng 3.4 và 3.5. 

Bảng 3.5. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN2  

qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 300 31,61 31,48 31,61 0,07 

Khối lượng kết thúc (kg) 300 98,43c 101,50a 100,83b 0,19 

Tăng khối lượng (g/ngày) 300 836,15c 894,31b 936,68a 3,38 

Dày mỡ lưng (mm) 300 10,71a 10,55b 10,22c 0,02 

Dày cơ thăn (mm) 300 55,70c 56,68b 58,48a 0,08 

Tỷ lệ nạc (%) 300 61,32c 61,71b 62,47a 0,03 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 300 2,89c 3,03b 3,19a 0,01 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 100 2,52c 2,50b 2,47a 0,003 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.4 và 3.5 cho thấy, các chỉ tiêu về khối lượng kết thúc, tăng khối 

lượng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc và tỷ lệ mỡ giắt của lợn DVN1 và DVN2 có xu hướng 

tăng lên từ thế hệ 1 đến thế hệ 3, ngoại trừ chỉ tiêu dày mỡ lưng có xu hướng giảm 

xuống từ thế hệ 1 đến thế hệ 3. Sự sai khác ở các chỉ tiêu này có ý nghĩa thống kê 

(P<0,001). Như vậy, các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của hai dòng lợn DVN1 

và DVN2 qua các thế hệ sau khi được chọn lọc đã cao hơn so với thế hệ trước. Điều 

này cho thấy, hai dòng lợn DVN1 và DVN2 có thể thích nghi và các tính trạng về 

khả năng sinh trưởng đã được chọn lọc ổn định và cải thiện qua các thế hệ. 

 Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 

qua ba thế hệ có xu hướng tương tự với kết quả công bố của Nguyễn Hữu Tỉnh và 

cs. (2020b) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của dòng lợn đực cuối TS3 

(Duroc) cho thấy, tăng khối lượng của lợn TS3 (Duroc) đã được cải thiện qua bốn 

thế hệ chọn lọc với các giá trị tương ứng 843 g/ngày (thế hệ xuất phát), 923 g/ngày 

(thế hệ 1), 929 g/ngày (thế hệ 3) và 932 g/ngày (thế hệ 4). Kết quả công bố của 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013a) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của dòng 

đực tổng hợp VCN03 cho thấy, khả năng tăng khối lượng trung bình hàng ngày 

(829,80 g/ngày), tỷ lệ móc hàm (84,30%), tỷ lệ nạc (61,14%) của thế hệ 1 sau chọn 

lọc đạt cao hơn so với thế hệ xuất phát (769,51 g/ngày, 84,12% và 59,74%). Các chỉ 

tiêu về chất lượng thịt của thế hệ xuất phát và thế hệ 1 sau chọn lọc đều đạt tiêu 

chuẩn tốt. 
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Tăng khối lượng, tỷ lệ nạc và tỷ lệ mỡ giắt của hai dòng lợn DVN1, DVN2 

qua ba thế hệ được minh họa với khoảng tin cậy 95%, sai khác về thống kê qua hình 

3.3, 3.4 và 3.5. 

 

Hình 3.3. Tăng khối lượng của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

 

Hình 3.4. Tỷ lệ nạc của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 
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Hình 3.5. Tỷ lệ mỡ giắt của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

3.1.1.4. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

theo tính biệt 

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN1 và DVN2 theo tính biệt được trình bày ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2 

theo tính biệt (LSM ± SE) 

Chỉ tiêu Cái (n=1.200) Đực (n = 600) 

Khối lượng bắt đầu (kg) 31,54±0,03 31,56±0,05 

Khối lượng kết thúc (kg) 100,34±0,09 100,05±0,13 

Tăng khối lượng (g/ngày) 888,21b±1,67 902,37a±2,37 

Dày mỡ lưng (mm) 10,59a±0,01 10,25b±0,02 

Dày cơ thăn (mm) 56,81a±0,04 57,56b±0,05 

Tỷ lệ nạc (%) 61,70b±0,01 62,23a±0,02 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 3,04a±0,01 2,92b±0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.6 cho thấy, lợn cái DVN1 và DVN2 có các chỉ tiêu tăng khối 

lượng trung bình hàng ngày (888,21 g/ngày) và tỷ lệ nạc (61.70%)  thấp hơn so với 

lợn đực nhưng dày mỡ lưng (10,59 mm), tỷ lệ mỡ giắt (3,04 %) cao hơn so với lợn 
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đực (902,37 g/ngày; 10,25 mm; 2,92 % và 62,23%), Sự sai khác ở các chỉ tiêu này 

có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). 

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN1 theo tính biệt được trình bày ở bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1  

theo tính biệt (LSM±SE) 

Chỉ tiêu Cái (n=600) Đực (n = 300) 

Khối lượng bắt đầu (kg) 31,50±0,05 31,54±0,07 

Khối lượng kết thúc (kg) 99,89b±0,13 100,32a±0,18 

Tăng khối lượng (g/ngày) 891,92b±2,48 911,15a±3,51 

Dày mỡ lưng (mm) 10,47a±0,02 10,21b±0,02 

Dày cơ thăn (mm) 57,02b±0,05 57,82a±0,07 

Tỷ lệ nạc (%) 61,87b±0,02 62,33a±0,03 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 2,97a±0,01 2,86b±0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.7 cho thấy, lợn cái DVN1 khối lượng kết thúc (99,89 kg), tăng 

khối lượng trung bình hàng ngày (891,92 g/ngày), dày cơ thăn (57,02 mm), tỷ lệ nạc 

(61,87 %) thấp hơn so với lợn đực (100,32 kg; 911,15 g/ngày; 57,82 mm và 62,33 

%), nhưng có tỷ lệ mỡ giắt cao hơn so với lợn đực. Sự sai khác ở các chỉ tiêu này có 

ý nghĩa thống kê (P<0,0001), ngoại trừ chỉ tiêu khối lượng kết thúc sai khác thống 

kê giữa lợn cái và lợn đực ở mức P<0,05. 

Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn 

DVN2 theo tính biệt được trình bày ở bảng 3.8. 

Qua bảng 3.8 cho thấy, lợn cái DVN2 có tăng khối lượng (884,50 g/ngày), 

dày cơ thăn (56,59 mm), tỷ lệ nạc (61,53 %) thấp hơn so với lợn đực (893,60 g/ngày; 

57,32 mm và 62,13 %), nhưng có khối lượng kết thúc và tỷ lệ mỡ giắt cao hơn so 

với lợn đực. Sự sai khác ở các chỉ tiêu này có ý nghĩa thống kê (P<0,0001), ngoại 

trừ chỉ tiêu tăng khối lượng sai khác có ý nghĩa thống kê giữa lợn cái và lợn đực ở 

mức P<0,05. Kết quả theo dõi về ảnh hưởng của tính biệt đến khả năng sinh trưởng 

của lợn DVN1 và DVN2 có xu hướng tương tự với kết quả công bố của Trịnh Hồng 

Sơn và cs. (2019c) khi nghiên cứu ảnh hưởng của tính biệt đến khả năng sinh 
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trưởng của lợn YVN1, YVN2 cho thấy, lợn cái YVN1, YVN2 có khối lượng kết 

thúc, tăng khối lượng, dày cơ thăn, tỷ lệ nạc thấp hơn so với lợn đực, nhưng tỷ lệ 

mỡ giắt cao hơn. Sự khác biệt về các chỉ tiêu này giữa lợn đực và lợn cái có ý nghĩa 

thống kê (P<0,001). 

Bảng 3.8. Khả năng sinh trưởng và năng suất  thân thịt của lợn DVN2  

theo tính biệt (LSM±SE) 

Chỉ tiêu Cái (n=600) Đực (n = 300) 

Khối lượng bắt đầu (kg) 31,58±0,04 31,56±0,06 

Khối lượng kết thúc (kg) 100,86a±0,13 99,64b±0,18 

Tăng khối lượng (g/ngày) 884,50b±2,25 893,60a±3,18 

Dày mỡ lưng (mm) 10,70a±0,01 10,29b±0,02 

Dày cơ thăn (mm) 56,59b±0,05 57,32a±0,07 

Tỷ lệ nạc (%) 61,53b±0,02 62,13a±0,03 

Tỷ lệ mỡ giắt (%) 3,10a±0,01 2,95b±0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Tăng khối lượng, tỷ lệ nạc và tỷ lệ mỡ giắt của hai dòng lợn DVN1, DVN2 

tính biệt được minh họa qua hình 3.6, 3.7 và 3.8. 

 

Hình 3.6. Tăng khối lượng của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 theo tính biệt 
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Hình 3.7. Tỷ lệ nạc của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 theo tính biệt 

 

Hình 3.8. Tỷ lệ mỡ giắt của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 theo tính biệt 

3.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 

3.1.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và 

DVN2 

Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sinh sản 

của lợn nái DVN1 và DVN2 được  trình bày trong bảng 3.9. 
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Bảng 3.9. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh sản của lợn nái 

DVN1 và DVN2 

Chỉ tiêu Dòng Thế hệ Lứa 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) <0,0001 <0,0001 - 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) <0,0001 <0,0001 - 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 0,653 <0,0001 <0,0001 

Số lứa đẻ/nái/năm 0,881 <0,0001 <0,0001 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 0,068 <0,0001 <0,0001 

Số con sơ sinh/ổ (con) 0,072 0,032 0,063 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 0,013 0,315 0,028 

Số con để nuôi/ổ (con) 0,009 0,182 0,141 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 0,188 0,0007 0,497 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 0,316 <0,0001 0,018 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 0,0009 0,011 0,004 

Số ngày cai sữa (ngày) 0,425 0,0057 0,070 

Số con cai sữa/ổ (con) 0,013 0,039 <0,0001 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 0,439 0,540 <0,0001 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 0,375 <0,0001 0,086 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 0,021 0,0001 <0,0001 

Ghi chú: - không kiểm tra 

Dòng lợn ảnh hưởng rõ rệt đến chỉ tiêu tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa 

đầu, khối lượng sơ sinh/ổ (P<0,001), số con để nuôi (P<0,01), số con sơ sinh sống/ổ, 

số con cai sữa/ổ (P<0,05). Thế hệ ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu tuổi phối giống 

lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách lứa đẻ, số lứa đẻ/nái/năm, số lợn con cai 

sữa/nái/năm, tỷ lệ sơ sinh sống, khối lượng sơ sinh/con, khối lượng cai sữa/con, 

khối lượng cai sữa/ổ (P<0,001), số con sơ sinh, khối lượng sơ sinh/ổ và số con cai 

sữa (P<0,05). Lứa đẻ ảnh hưởng đến khoảng cách lứa đẻ, số lứa đẻ/nái/năm, số con 

cai sữa, tỷ lệ sống đến cai sữa, khối lượng cai sữa/ổ (P<0,001), số con sơ sinh sống, 

khối lượng sơ sinh/con (P<0,05).  
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Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sinh sản 

của lợn nái DVN1, DVN2 tương tự với kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. 

(2019a); Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019b) khi nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu 

tố đến các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái LVN1, LVN2 và đàn lợn nái 

hạt nhân Landrace, Yorkshire. Kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019a); 

Trịnh Hồng Sơn và cs. (2019b) cho thấy, yếu tố dòng, giống lợn không ảnh hưởng 

đến tất cả các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

(P>0,05), trong khi đó yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt đến hầu hết các chỉ tiêu về 

năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire (P<0,001), ngoại trừ chỉ tiêu 

tỷ lệ sơ sinh sống (P>0,05). Kết quả công bố của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình 

Tôn (2010) cho thấy, yếu tố lứa đẻ có ảnh hưởng rõ rệt (P<0,001) đến các chỉ tiêu 

về năng suất sinh sản của lợn nái, đực giống ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng sơ 

sinh/con, khối lượng cai sữa/con, trại ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa/ổ (P<0,05) 

và khối lượng cai sữa/con (P<0,001), và mùa vụ ảnh hưởng đến khối lượng cai 

sữa/con (P<0,001). Kết quả công bố của Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình 

(2006) cũng chỉ ra rằng: năm, lứa đẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến tất cả các chỉ tiêu về 

năng suất sinh sản của lợn nái, trại ảnh hưởng đến số con để nuôi, khối lượng sơ 

sinh/ổ, khối lượng cai sữa/con và mùa vụ ảnh hưởng đến khối lượng cai sữa/con. 

Kết quả công bố của Šprysl và cs. (2012) cho thấy, lứa đẻ có ảnh hưởng rất rõ rệt 

đến số con đẻ ra (P<0,0001), năm và mùa vụ không có ảnh hưởng đến năng suất 

sinh sản của lợn nái (P>0,05). Kết quả công bố của Duziński và cs. (2014) cũng chỉ 

ra rằng, mùa vụ có ảnh hưởng đến khối lượng sơ sinh/con (P<0,05) và khối lượng 

cai sữa/con (P<0,01). Như vậy, kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

đến năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 trong nghiên cứu này phù hợp với 

các kết quả nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong nước và nước ngoài. 

3.1.2.2. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 được trình bày 

ở bảng 3.10. 
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Bảng 3.10. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 

Chỉ tiêu n DVN1 DVN2 SEM 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 150 218,85b 229,43a 0,69 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 150 333,57b 343,89a 0,70 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 300 158,37 157,95 0,66 

Số lứa đẻ/nái/năm 300 2,32 2,32 0,01 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 300 22,82 22,22 0,23 

Số con sơ sinh/ổ (con) 450 11,23 10,95 0,11 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 450 10,76a 10,42b 0,10 

Số con để nuôi/ổ (con) 450 10,34a 10,03b 0,08 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 450 96,41 95,80 0,33 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 450 1,54 1,53 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 450 16,64a 15,95b 0,15 

Số ngày cai sữa (ngày) 450 22,48 22,54 0,06 

Số con cai sữa/ổ (con) 450 9,70a 9,44b 0,07 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 450 94,29 94,70 0,37 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 450 6,87 6,89 0,01 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 450 66,67a 65,02b 0,51 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 nuôi tại Trung tâm nghiên 

cứu lợn Thụy Phương đạt mức trung bình với số con sơ sinh sống/ổ, số con để 

nuôi/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ, số con cai sữa và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái 

DVN1 đạt các giá trị lần lượt 10,76 con, 10,34 con, 16,64 kg, 9,7 con và 66,67 kg 

(Bảng 3.10). Số con sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ, số con 

cai sữa và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái DVN2 đạt các giá trị lần lượt 10,42 con, 

10,03 con, 15,95 kg, 9,44 con và 65,02 kg (Bảng 3.10). Lợn nái DVN1, DVN2 

được tạo ra từ lợn Duroc nguồn gen Canada thuộc nhóm chuyên dụng “dòng đực” 

nên có các chỉ tiêu về năng suất sinh sản ở mức trung bình. 

Qua bảng 3.10 cho thấy, lợn cái DVN1 có tuổi phối giống lần đầu (218,85 

ngày), tuổi đẻ lứa đầu (333,57 ngày) sớm hơn so với lợn cái DVN2 (229,43 ngày và 

343,89 ngày). Số con sơ sinh sống/ổ, số con để nuôi/ổ, khối lượng sơ sinh/ổ, số con 

cai sữa và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái DVN1 (10,76 con, 10,34 con, 16,64 kg, 

9,7 con và 66,67 kg) cao hơn so với lợn nái DVN2 (10,42 con, 10,03 con, 15,95 kg, 
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9,44 con và 65,02 kg). Sự khác biệt ở các chỉ tiêu này giữa hai dòng lợn nái DVN1 

và DVN2 có ý nghĩa thống kê (P<0,01). Như vậy, sử dụng lợn nái DVN1 có thể cải 

thiện được số con sơ sinh sống, số con để nuôi, số con cai sữa, khối lượng sơ sinh/ổ 

và khối lượng cai sữa/ổ so với lợn nái DVN2. 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 trong nghiên 

cứu này đều đạt cao hơn so với tiêu chuẩn theo quyết định số 675/QĐ-BNN-CN của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014) quy định đối với lợn Duroc giống 

gốc. 

Kết quả nghiên cứu này về năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 có 

xu hướng cao hơn kết quả công bố của Đoàn Phương Thuý và cs. (2015) khi nghiên 

cứu về năng suất sinh sản và định hướng chọn lọc đối với lợn Duroc nuôi tại công 

ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco. Kết quả công bố của Đoàn Phương Thuý và 

cs. (2015) cho thấy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn Duroc đạt mức thấp 

với số con sơ sinh/ổ đạt 10,30 con, số con sơ sinh sống/ổ đạt 9,33 con, khối lượng 

sơ sinh/ổ đạt 14,20 kg và khối lượng cai sữa/ổ đạt 68,79 kg. Kết quả nghiên cứu của 

Đoàn Phương Thuý và cs. (2015) trên lợn nái Landrace và Yorkshire cũng cho thấy, 

tuổi đẻ lứa đầu của lợn nái Landrace và Yorkshire đạt các giá trị lần lượt 357,55 và 

358,17 ngày; khoảng cách lứa đẻ lần lượt là 147,83 và 145,35 ngày; số con sơ 

sinh/ổ lần lượt là 11,47 và 11,91 con; số con sơ sinh sống/ổ lần lượt là 10,48 và 

10,85 con; số con để nuôi/ổ lần lượt là 10,49 và 10,48 con; số con cai sữa/ổ lần lượt 

là 10,35 và 10,31 con. 

Kết quả công bố của Alam và cs. (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh sản 

của lợn Duroc nuôi tại Hàn Quốc cho thấy, tuổi đẻ lứa đầu đạt 370,86 ngày, số con 

sơ sinh đạt 9,28 con và số con sơ sinh sống đạt 8,28 con. Kết quả công bố của 

Imaeda và cs. (2018) khi nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn Duroc tại Nhật 

Bản cho thấy, số con đẻ ra của lợn Duroc đạt mức thấp từ 6,8 đến 8,3 con; số con 

còn sống cũng đạt thấp từ 5,6 đến 7,1 con và tỷ lệ sống đến cai sữa đạt từ 81 đến 

94,2%. Kết quả công bố của Li và cs. (2018) khi nghiên cứu trên lợn Duroc nuôi tại 

Trung Quốc cho thấy, tuổi động dục lần đầu đạt từ 221,14 đến 228,93 ngày, tuổi 

phối giống lần đầu đạt 247,90 ngày, tuổi đẻ lứa đầu đạt 362,90 ngày, số lợn con cai 
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sữa/nái/năm đạt 19,17 con, số con sơ sinh còn sống trong một vòng đời sản xuất của 

lợn nái đạt 24,83 con và khối lượng sơ sinh/ổ trong một vòng đời sản xuất của lợn 

nái đạt 40,47 kg. Hagan và Etim (2019) khi nghiên cứu về ảnh hưởng của giống, 

mùa và lứa đẻ đến khả năng sinh sản của lợn Large White (LW) và Duroc x Large 

White (DLW) nuôi trong điều kiện nóng ẩm của Ghana cho thấy, số con đẻ ra và số 

con cai sữa trung bình đạt 13,2 con và 10,2 con. Lợn nái lai DLW có số con đẻ ra 

(14,2 con) cao hơn (P = 0,03) so với lợn nái LW (12,5 con), nhưng số con cai sữa 

của lợn nái LW (10,8 con) cao hơn (P = 0,01) so với lợn nái DLW (9,7 con). Kết 

quả công bố của Thapa (2018) khi nghiên cứu về khả năng sinh sản của lợn nái 

Duroc nuôi tại Bhutan cho thấy, tuổi đẻ lứa đầu đạt 389 ngày, số con sơ sinh/ổ đạt 

7,34 con, khối lượng sơ sinh/ổ đạt 8,87 kg, tuổi cai sữa lúc 48,76 ngày, số con cai 

sữa/ổ đạt 6,77 con, khối lượng cai sữa/con đạt 8,17 kg và khoảng cách lứa đẻ là 

196,68 ngày. 

Như vậy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 trong 

nghiên cứu này có xu hướng cao hơn so với kết quả công bố của các tác giả trong và 

ngoài nước. 

Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ 

sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ của hai dòng lợn nái DVN1, DVN2 được minh họa qua 

hình 3.9, 3.10, 3.11. 

 

Hình 3.9. Số con sơ sinh sống/ổ của hai dòng lợn nái DVN1 và DVN2 
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Hình 3.10. Số con cai sữa/ổ của hai dòng lợn nái DVN1 và DVN2 

 

 

 

Hình 3.11. Khối lượng sơ sinh/ổ của hai dòng lợn nái DVN1 và DVN2 

3.1.2.3. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ được trình bày 

ở bảng 3.11, 3.12 và 3.13. 
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Bảng 3.11. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 100 221,71b 230,20a 220,51b 0,85 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 100 336,46b 345,00a 334,72c 0,86 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 200 161,53a 159,33a 153,62b 0,81 

Số lứa đẻ/nái/năm 200 2,28b 2,30b 2,39a 0,01 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 200 21,62b 22,39b 23,54a 0,28 

Số con sơ sinh/ổ (con) 300 10,83b 11,12ab 11,32a 0,13 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 300 10,45 10,61 10,70 0,12 

Số con để nuôi/ổ (con) 300 10,04 10,23 10,30 0,10 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 300 97,07 96,32 94,93 0,40 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 300 1,51b 1,55a 1,55a 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 300 15,85b 16,49a 16,54a 0,18 

Số ngày cai sữa (ngày) 300 22,39b 22,46ab 22,68a 0,07 

Số con cai sữa/ổ (con) 300 9,40b 9,59ab 9,72a 0,09 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 300 94,21 94,39 94,89 0,45 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 300 6,79b 6,92a 6,94a 0,02 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 300 63,79b 66,36a 67,38a 0,62 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Số lứa đẻ/nái/năm, số lợn con cai sữa/nái/năm, số lợn con sơ sinh, khối 

lượng sơ sinh/con, số con cai sữa, khối lượng cai sữa/con và khối lượng cai sữa/ổ 

của lợn nái DVN1, DVN2 đạt thấp nhất ở thế hệ 1 (2,28; 21,62 con; 10,83 con, 1,51 

kg; 15,85 kg; 9,40 con; 6,79 kg và 63,79 kg) và đạt cao nhất ở thế hệ 3 (2,39; 23,54 

con; 11,32 con; 1,55 kg; 16,54 kg; 9,72 con; 6,94 kg và 67,38 kg). Sự sai khác ở 

những chỉ tiêu này giữa các thế hệ có ý nghĩa thống kê (P<0,01). 
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Bảng 3.12. Năng suất sinh sản của lợn DVN1 qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 50 221,58a 215,18b 219,80ab 0,72 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 50 336,12a 330,00b 334,58a 0,72 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 100 162,23a 160,10a 152,78b 1,25 

Số lứa đẻ/nái/năm 100 2,28b 2,28b 2,40a 0,02 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 100 22,06b 22,63ab 23,77a 0,42 

Số con sơ sinh/ổ (con) 150 11,09 11,23 11,37 0,19 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 150 10,73 10,77 10,78 0,17 

Số con để nuôi/ổ (con) 150 10,22 10,41 10,41 0,15 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 150 97,22 96,69 95,32 0,57 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 150 1,53 1,54 1,55 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 150 16,70 16,67 16,57 0,26 

Số ngày cai sữa (ngày) 150 22,26b 22,40b 22,78a 0,10 

Số con cai sữa/ổ (con) 150 9,58 9,73 9,79 0,13 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 150 94,31 94,16 94,41 0,63 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 150 6,77b 6,92a 6,93a 0,02 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 150 64,87 67,42 67,73 0,90 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.13. Năng suất sinh sản của lợn DVN2 qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 50 221,84b 245,22a 221,22b 0,68 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 50 336,80b 360,00a 334,86b 0,70 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 100 160,83a 158,55ab 154,46b 1,05 

Số lứa đẻ/nái/năm 100 2,28b 2,31b 2,37a 0,01 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 100 21,18b 22,16ab 23,31a 0,39 

Số con sơ sinh/ổ (con) 150 10,57b 11,00ab 11,28a 0,19 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 150 10,18 10,45 10,63 0,17 

Số con để nuôi/ổ (con) 150 9,86 10,05 10,19 0,14 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 150 96,91 95,95 94,55 0,56 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 150 1,48b 1,56a 1,56a 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 150 15,01b 16,32a 16,51a 0,25 

Số ngày cai sữa (ngày) 150 22,51 22,53 22,59 0,10 

Số con cai sữa/ổ (con) 150 9,22 9,45 9,65 0,13 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 150 94,10 94,62 95,38 0,66 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 150 6,81b 6,92a 6,95a 0,02 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 150 62,72b 65,30ab 67,04a 0,86 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
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Qua bảng 3.12 và 3.13 cho thấy, các chỉ tiêu về số lứa đẻ/nái/năm, số lợn con 

cai sữa/nái/năm, số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, số con cai sữa của lợn nái 

DVN1 và DVN2 có xu hướng tăng lên từ thế hệ 1 đến thế hệ 3, ngoại trừ các chỉ 

tiêu tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu và khoảng cách lứa đẻ có xu hướng 

giảm xuống từ thế hệ 1 đến thế hệ 3. Sự sai khác ở các chỉ tiêu này có ý nghĩa thống 

kê (P<0,001), ngoại trừ các chỉ tiêu về số con sơ sinh, số con sơ sinh sống và số con 

cai sữa. Như vậy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của hai dòng lợn nái DVN1 và 

DVN2 ở thế hệ sau khi được chọn lọc đã cao hơn so với thế hệ trước. Điều này cho 

thấy, hai dòng lợn nái DVN1 và DVN2 được chọn lọc ổn định các tính trạng về 

năng suất sinh sản và cải thiện qua các thế hệ. 

Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 qua các thế hệ 

trong nghiên cứu này đều đạt cao hơn so với tiêu chuẩn theo quyết định số 675/QĐ-

BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014) quy định đối với lợn 

nái Duroc giống gốc. 

Kết quả công bố của Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020b) khi nghiên cứu  

về năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire nguồn gốc Pháp qua ba thế 

hệ nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương cho thấy, lợn nái Landrace và 

Yorkshire từ nguồn gen Pháp có năng suất sinh sản cao với số con sơ sinh sống/ổ 

(12,82 và 13,59 con), số con cai sữa/ổ (11,37 và 12,01 con), khối lượng sơ sinh 

sống/ổ (19,62 và 20,39kg), khối lượng cai sữa/ổ (74,43 và 79,06 kg tương ứng L và 

Y) và tăng dần qua các thế hệ (P<0,0051). 

Kết quả công bố của Nguyễn Hữu Tỉnh và cs. (2020a) cho thấy, năng suất 

sinh sản ở thế hệ 3 đã được cải thiện rất rõ rệt so với thế hệ xuất phát, với số con sơ 

sinh/ổ đạt 14,5-15,1 con; số con sơ sinh sống/ổ đạt 13,2-13,4 con và số con cai 

sữa/ổ đạt 12,6-12,7 con, tăng tương ứng 18,9; 11,7; 19,8% ở dòng SS1 (Landrace) 

và 16,0; 9,1 và 20,0% ở dòng SS2 (Yorkshire). 

Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ 

sinh/ổ, khối lượng cai sữa/ổ của hai dòng lợn nái DVN1, DVN2 qua ba thế hệ được 

minh họa  qua hình 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 và 3.16. 
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Hình 3.12. Số con sơ sinh/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

 

Hình 3.13. Số con sơ sinh sống/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

 

Hình 3.14. Số con cai sữa/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 
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Hình 3.15. Khối lượng sơ sinh/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

 

Hình 3.16. Khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

3.1.2.4. Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ 

Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ được trình bày 

ở bảng 3.14. 

Qua bảng 3.14 cho thấy, số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, khối lượng sơ 

sinh/con, số con cai sữa, tỷ lệ sống đến cai sữa và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái 

DVN1, DVN2 đạt thấp nhất ở lứa 1 (10,88 con; 10,37 con, 1,52 kg; 9,32 con; 93,43 

% và 63,81 kg) và đạt cao nhất ở lứa 3 (11,32 con; 10,81 con; 1,55 kg; 9,88 con; 

96,27 % và 68,24 kg). Sự sai khác ở những chỉ tiêu này giữa các lứa đẻ của lợn nái 

DVN1, DVN2 có ý nghĩa thống kê (P<0,01), ngoại trừ chỉ tiêu số con sơ sinh 

(P>005). Như vậy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 có 

xu hướng đạt thấp nhất ở lứa 1, tăng lên ở lứa 2 và đạt cao nhất ở lứa 3. Các chỉ tiêu 

về năng suất của lợn nái DVN1, DVN2 tuân theo quy luật chung về năng suất sinh 

sản ở lợn theo lứa đẻ. 
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Bảng 3.14. Năng suất sinh sản của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ 

Chỉ tiêu n Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 SEM 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 150 - 160,84a 155,48b 0,66 

Số lứa đẻ/nái/năm 150 - 2,28b 2,36a 0,01 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 150 - 21,73b 23,31a 0,23 

Số con sơ sinh/ổ (con) 150 10,88 11,07 11,32 0,13 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 150 10,37b 10,59ab 10,81a 0,12 

Số con để nuôi/ổ (con) 150 10,03 10,22 10,32 0,10 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 150 96,05 96,47 95,80 0,40 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 150 1,52b 1,54a 1,55a 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 150 15,85b 16,34ab 16,70a 0,18 

Số ngày cai sữa (ngày) 150 22,43 22,47 22,64 0,07 

Số con cai sữa/ổ (con) 150 9,32b 9,52ab 9,88a 0,09 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 150 93,43b 93,79b 96,27a 0,45 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 150 6,86 6,89 6,91 0,02 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 150 63,81b 65,49ab 68,24a 0,62 

Ghi chú: - là không kiểm tra; Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác 

có ý nghĩa thống kê 

Năng suất sinh sản của lợn nái DVN1 qua 3 lứa đẻ được trình bày ở bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Năng sinh sản của lợn DVN1 qua 3 lứa đẻ 

Chỉ tiêu n Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 SEM 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 150 - 161,12a 155,62b 1,02 

Số lứa đẻ/nái/năm 150 - 2,28b 2,36a 0,01 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 150 - 22,04b 23,59a 0,34 

Số con sơ sinh/ổ (con) 150 10,97 11,21 11,51 0,19 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 150 10,51 10,77 10,99 0,17 

Số con để nuôi/ổ (con) 150 10,22 10,42 10,39 0,15 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 150 96,62 96,81 95,81 0,57 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 150 1,53 1,55 1,55 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 150 16,21 16,69 17,03 0,26 

Số ngày cai sữa (ngày) 150 22,33b 22,45ab 22,66a 0,10 

Số con cai sữa/ổ (con) 150 9,45b 9,67ab 9,99a 0,13 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 150 92,92b 93,47b 96,49a 0,63 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 150 6,84 6,88 6,90 0,02 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 150 64,60b 66,40ab 69,01a 0,90 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 
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Qua bảng 3.15 cho thấy, số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, khối lượng sơ 

sinh/con, số con cai sữa, tỷ lệ sống đến cai sữa và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái 

DVN1 đạt thấp nhất ở lứa 1 (10,97 con; 10,51 con, 1,53 kg; 9,45 con; 92,92 % và 

64,60 kg) và đạt cao nhất ở lứa 3 (11,51 con; 10,99 con; 1,55 kg; 9,99 con; 96,49 % 

và 69,01 kg). 

Năng suất sinh sản của lợn nái DVN2 qua 3 lứa đẻ được trình bày ở bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Năng suất sinh sản của lợn DVN2 qua 3 lứa đẻ 

Chỉ tiêu n Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 SEM 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 150 - 160,56a 155,33b 0,86 

Số lứa đẻ/nái/năm 150 - 2,29b 2,36a 0,01 

Số lợn con cai sữa/nái/năm (con) 150 - 21,41b 23,02a 0,32 

Số con sơ sinh/ổ (con) 150 10,79 10,93 11,13 0,19 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 150 10,22 10,41 10,63 0,17 

Số con để nuôi/ổ (con) 150 9,85 10,01 10,24 0,14 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 150 95,48 96,13 95,80 0,56 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 150 1,52 1,54 1,54 0,01 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 150 15,48 15,99 16,36 0,25 

Số ngày cai sữa (ngày) 150 22,53 22,48 22,61 0,10 

Số con cai sữa/ổ (con) 150 9,19b 9,37ab 9,77a 0,13 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 150 93,94 94,11 96,05 0,66 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 150 6,87 6,90 6,91 0,02 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 150 63,02b 64,58ab 67,46a 0,86 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.16 cho thấy, số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, khối lượng sơ 

sinh/con, số con cai sữa, tỷ lệ sống đến cai sữa và khối lượng cai sữa/ổ của lợn nái 

DVN2 đạt thấp nhất ở lứa 1 (10,79 con; 10,22 con, 1,52 kg; 9,19 con; 93,94 % và 

63,02 kg) và đạt cao nhất ở lứa 3 (11,13 con; 10,63 con; 1,54 kg; 9,77 con; 96,05 % 

và 67,46 kg). 

Kết quả nghiên cứu này về ảnh hưởng của lứa đẻ đến các chỉ tiêu năng suất 

sinh sản của lợn nái DVN1, DVN2 có xu hướng tương tự với kết quả công bố của 

Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020b); Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020b).  

Kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2020a) khi nghiên cứu 

ảnh hưởng của lứa đẻ đến các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái Landrace, 
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Yorkshire nguồn gốc Đan Mạch cho thấy, số con sơ sinh/ổ của lợn Yorkshire ở lứa 2 

là 14,64 con, cao hơn so với lứa 1 (14,35 con). Số con sơ sinh/ổ ở lứa 1 của lợn 

Landrace là 14,45 con, cao hơn so với lợn nái Yorkshire (14,35 con); số con sơ sinh 

sống/ổ của lợn nái Yorkshire ở lứa 1 là 13 con, thấp hơn so với lứa 2 (13,79 con). Số 

con cai sữa/ổ của lợn Yorkshire ở lứa 1 thấp hơn so với lứa 2 (10,05 và 11,50 con). 

Kết quả công bố của Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020b) khi nghiên cứu 

về ảnh hưởng của lứa đẻ đến các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái Landrace, 

Yorkshire nguồn gốc Pháp cho thấy, số con sơ sinh sống và số con cai sữa đạt thấp 

nhất ở lứa 1, tăng lên ở lứa 2 và đạt cao nhất ở lứa 3. 

Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, của hai dòng lợn nái 

DVN1, DVN2 qua các lứa đẻ được minh họa qua hình 3.17, 3.18 và 3.19. 

 

Hình 3.17. Số con sơ sinh/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ 

 

Hình 3.18. Số con sơ sinh sống/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ 
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Hình 3.19. Số con cai sữa/ổ của lợn nái DVN1 và DVN2 qua 3 lứa đẻ 

3.1.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 

3.1.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn 

đực DVN1 và DVN2 

Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến số lượng và chất 

lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 được  trình bày trong bảng 3.17. 

Bảng 3.17. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến số lượng và chất lượng tinh dịch 

của lợn đực DVN1 và DVN2 

Chỉ tiêu Dòng Thế hệ Dòng*Thế hệ 

Thể tích tinh dịch (V, ml) 0,120 <0,0001 0,245 

Hoạt lực tinh trùng (A, %) 0,0002 <0,0001 <0,0001 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) 0,138 0,036 0,048 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần 

khai thác (VAC, tỷ/lần) 
0,007 <0,0001 0,003 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 0,004 <0,0001 <0,0001 

Giá trị pH <0,0001 0,225 0,036 

Dòng lợn có ảnh hưởng rất rõ rệt (P<0,001) đến các chỉ tiêu hoạt lực tinh 

trùng, giá trị pH (P<0,001), tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác và 

tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (P<0,01), ngoại trừ thể tích tinh dịch và nồng độ tinh trùng 

(P>0,05). Thế hệ ảnh hưởng đến hầu hết các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh 
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dịch của lợn DVN1, DVN2, ngoại trừ chỉ tiêu giá trị pH (P>0,05). Tương tác giữa 

dòng lợn và thế hệ cũng ảnh hưởng đến hầu hết các chỉ tiêu về số lượng và chất 

lượng tinh dịch của lợn DVN1, DVN2, ngoại trừ chỉ tiêu thể tích tinh dịch (P>0,05). 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ tiêu về số lượng 

và chất lượng tinh dịch lợn DVN1, DVN2 trong nghiên cứu này có xu hướng tương 

tự với kết quả công bố của các tác giả trong và ngoài nước (Wierzbicki và cs., 2010; 

Kunowska-Slosarz và Makowska, 2011; Trịnh Hồng Sơn và cs., 2013b; Knecht và 

cs., 2014; Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực, 2020b; Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs., 

2020a). Kết quả công bố của Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020a) cho thấy, các 

yếu tố bao gồm: giống, thế hệ và mùa vụ có ảnh hưởng rất rõ rệt (P<0,0001) đến tất 

cả các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Landrace và Yorkshire 

nguồn gốc Pháp. Kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013b) khi nghiên 

cứu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực dòng tổng hợp VCN03 cho 

thấy, tuổi khai thác, thế hệ, mùa vụ và năm ảnh hưởng rõ rệt (P<0,001) đến hầu hết 

các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch. Kết quả công bố của Trịnh Văn 

Thân và cs. (2010) cũng chỉ ra rằng mùa vụ, giống ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ 

tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch (P<0,001). 

Kết quả công bố của Knecht và cs. (2014) cho thấy, giống ảnh hưởng đến tất 

cả các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch, trong khi đó mùa vụ ảnh hưởng 

đến thể tích dinh dịch, nồng độ tinh trùng. Kết quả công bố của Kunowska-Slosarz 

và Makowska (2011) cho thấy, giống và mùa vụ có ảnh hưởng đến thể tích tinh dịch, 

nồng độ tinh trùng và tỷ lệ tinh trùng sống. Kết quả nghiên cứu của Wierzbicki và 

cs. (2010) trên lợn L và LW Ba Lan cho thấy, giống ảnh hưởng đến tất cả các chỉ 

tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch, trong khi đó mùa vụ chỉ ảnh hưởng đến 

nồng độ tinh trùng.  

Như vậy, kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến số lượng và 

chất lượng tinh dịch của lợn DVN1, DVN2 trong nghiên cứu này tương tự với kết 

quả công bố của các tác giả trong và ngoài nước. 

3.1.3.2. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 

Kết quả đánh giá của dòng lợn đực đến số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn đực DVN1 và DVN2 được  trình bày trong bảng 3.18. 



 92 

Bảng 3.18. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 

Chỉ tiêu n DVN1 DVN2 SEM 

Thể tích tinh dịch (V, ml) 900 229,77 227,39 1,08 

Hoạt lực tinh trùng (A, %) 900 86,78a 86,29b 0,09 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) 900 255,95 254,44 0,72 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 

một lần khai thác (VAC, tỷ/lần) 
900 51,07a 49,97b 0,29 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 900 6,45b 6,65a 0,05 

Giá trị pH tinh dịch 900 7,36b 7,43a 0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Lợn DVN1 có thể tích tinh dịch (229,77 ml), hoạt lực tinh trùng (86,78%), 

nồng độ tinh trùng (255,95 triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần 

khai thác (51,07 tỷ/lần) có xu hướng cao hơn so với lợn DVN2 (227,39 ml; 86,29%; 

254,44 triệu/ml và 49,97 tỷ/lần), nhưng tỷ lệ tinh trùng kỳ hình thấp hơn. Sự sai 

khác ở các chỉ tiêu này giữa hai dòng lợn DVN1, DVN2 có ý nghĩa thống kê rất rõ 

rệt (P<0,01), ngoại trừ chỉ tiêu thể tích tinh dịch và nồng độ tinh trùng (P>0,05). 

Như vậy, việc sử dụng lợn đực DVN1 trong khai thác tinh dùng trong thụ tinh nhân 

tạo có thể cải thiện được các chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến 

thẳng và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình so với lợn DVN2. 

Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của hai dòng lợn DVN1, 

DVN2 đều đạt tiêu chuẩn được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9111:2011 về lợn giống ngoại – yêu cầu kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(2011) quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng trong thụ tinh nhân tạo đáp ứng 

được yêu cầu nhân giống cho sản xuất tại miền Bắc Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu này về các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn DVN1, DVN2 có xu hướng thấp hơn kết quả công bố của Gao và cs. (2019); 

Marques và cs. (2017). Kết quả công bố của Gao và cs. (2019) khi nghiên cứu trên 

2.693 cá thể lợn Duroc nuôi tại Trung Quốc cho thấy, hoạt lực tinh trùng đạt 89%, 

tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng đạt 54% và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình đạt 12%. Kết quả công 

bố của Marques và cs. (2017) khi nghiên cứu trên lợn Duroc nuôi tại Hà Lan cho 

thấy, hoạt lực tinh trùng đạt 87,12%, tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng đạt 77,86% và tỷ lệ 
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tinh trùng kỳ hình đạt 17,91%. Kết quả công bố của Tremoen và cs. (2018) khi 

nghiên cứu sử dụng hệ thống kiểm tra chất lượng tinh dịch bằng hệ thống CASA 

trên lợn Duroc của Na Uy cho thấy, tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng đạt 73,20%. 

Kết quả công bố của Zhao và cs. (2019) khi nghiên cứu sử dụng hệ thống 

kiểm tra chất lượng tinh dịch bằng hệ thống CASA trên lợn Duroc tại Trung Quốc 

cho thấy có 5 loại tinh trùng kỳ hình bao gồm cuộn đôi, cong đuôi, giọt bào tương ở 

gần đầu, giọt bào tương ở xa đầu và đuôi quấn quanh giọt bào tương, trong đó kỳ 

hình do có giọt bào tương ở xa đầu chiếm tỷ lệ cao nhất (7,25%) và kỳ hình cuộn 

đuôi chiếm tỷ lệ thấp nhất (0,15%).  

Kết quả nghiên cứu này về các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn DVN1, DVN2 có xu hướng thấp hơn kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và cs. 

(2019) khi nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu gen MC4R và PIT1 đến các chỉ tiêu về 

số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Duroc nuôi tại công ty TNHH lợn giống 

hạt nhân Dabaco. Kết quả công bố của Hà Xuân Bộ và cs. (2019) cho thấy, thể tích 

tinh dịch của lợn Duroc mang kiểu gen MC4R GG (263,71 ml) có xu hướng cao 

hơn so với lợn mang kiểu gen AA (179,38 ml). Trong khi đó, nồng độ tinh trùng 

của lợn mang kiểu gen MC4R AA (457,96 triệu/ml) cao hơn so với lợn mang kiểu 

gen GG (376,84 triệu/ml); thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng 

tiến thẳng trong một lần khai thác, tổng số tinh trùng trong một lần khai thác của lợn 

Duroc mang kiểu gen PIT1 AB (216,26 ml, 434,46 triệu/ml, 80,37 tỷ/lần và 92,25 

tỷ/lần) và BB (249,97 ml, 386,52 triệu/ml, 80,54 tỷ/lần và 92,03 tỷ/lần) có xu hướng 

cao hơn so với lợn mang kiểu gen AA (213,33 ml, 376,49 triệu/ml, 65,75 tỷ/lần và 

75,86 tỷ/lần). 

Kết quả nghiên cứu này về các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch của 

lợn DVN1, DVN2 có xu hướng thấp hơn kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. 

(2013b) khi nghiên cứu trên dòng lợn VCN03 cho thấy, thể tích tinh dịch đạt 266,49 

ml, nồng độ tinh trùng đạt 282,05 triệu/ml, tỉ lê ̣ kì hình chiếm 6,28%, chỉ tiêu tổng 

hợp VAC đạt 63,72 tỷ/lần khai thác, ngoại trừ hoạt lực tinh trùng cao hơn. 

Thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 

một lần khai thác của lợn DVN1, DVN2 được minh họa qua hình 3.20, 3.21 và 3.22. 
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Hình 3.20. Thể tích tinh dịch của lợn DVN1 và DVN2 

 

Hình 3.21. Nồng độ tinh trùng của lợn DVN1 và DVN2 

 

Hình 3.22. Tổng số tinh trùng tiến thẳng của lợn DVN1 và DVN2 
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3.1.3.3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2 qua 3 thế 

hệ 

Kết quả đánh giá của thế hệ đến số lượng và chất lượng lượng tinh dịch của 

lợn đực DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ được  trình bày trong bảng 3.19, 3.20 và 3.21. 

Bảng 3.19. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực DVN1 và DVN2  

qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Thể tích tinh dịch (V, ml) 600 223,79b 229,42a 232,53a 1,32 

Hoạt lực tinh trùng (A, %) 600 84,59b 87,62a 87,40a 0,11 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) 600 253,68b 255,03ab 256,88a 0,88 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 

một lần khai thác (VAC, tỷ/lần) 
600 48,06b 51,30a 52,20a 0,35 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 600 6,82a 6,56b 6,28c 0,06 

Giá trị pH tinh dịch 600 7,38 7,40 7,39 0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.19 cho thấy, lợn DVN1, DVN2 có thể tích tinh dịch, hoạt lực 

tinh trùng, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng đạt thấp nhất ở thế hệ 1 

(223,79 ml; 84,59%; 253,68 triệu/ml và 48,06 tỷ/lần), tăng lên ở thế hệ 2 và đạt cao 

nhất ở thế hệ 3 (232,53 ml; 87,40 %; 256,88 triệu/ml và 52,20 tỷ/lần). Tuy nhiên, tỷ 

lệ kỳ hình có xu hướng ngược lại, cao nhất ở thế hệ 1 và giảm xuống đạt thấp nhất ở 

thế hệ 3. Sự sai khác ở những chỉ tiêu này giữa các thế hệ có ý nghĩa thống kê 

(P<0,001). Như vậy, các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của hai dòng 

lợn DVN1 và DVN2 ở thế hệ đã chọn lọc cao hơn so với thế hệ trước. Điều này cho 

thấy, việc thích nghi và chọn lọc lợn đực DVN1, DVN2 làm giống đã đạt hiệu quả 

khi cải thiện được các tính trạng về số lượng và chất lượng tinh dịch của thế hệ sau 

so với thế hệ trước đó. Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của hai dòng 

lợn DVN1, DVN2 qua các thế hệ đều đạt tiêu chuẩn được quy định trong tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 9111:2011 về lợn giống ngoại – yêu cầu kỹ thuật của Bộ Khoa học 

và Công nghệ (2011) quy định đối với lợn đực ngoại sử dụng trong thụ tinh nhân 

tạo đáp ứng được yêu cầu nhân giống cho sản xuất tại miền Bắc Việt Nam. 
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Bảng 3.20. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn DVN1 qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Thể tích tinh dịch (V, ml) 300 226,74b 229,37ab 233,20a 1,86 

Hoạt lực tinh trùng (A, %) 300 85,24b 87,59a 87,49a 0,16 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) 300 255,92 254,20 257,74 1,26 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 

một lần khai thác (VAC, tỷ/lần) 
300 49,54b 51,10ab 52,58a 0,51 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 300 6,48a 6,70a 6,18b 0,08 

Giá trị pH tinh dịch 300 7,35 7,37 7,34 0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.21. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn DVN2 qua 3 thế hệ 

Chỉ tiêu n Thế hệ 1 Thế hệ 2 Thế hệ 3 SEM 

Thể tích tinh dịch (V, ml) 300 220,84b 229,48a 231,86a 1,88 

Hoạt lực tinh trùng (A, %) 300 83,94b 87,64a 87,30a 0,15 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) 300 252,43b 255,86a 256,03a 1,24 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 

một lần khai thác (VAC, tỷ/lần) 
300 46,58b 51,49a 51,83a 0,49 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 300 7,17a 6,41b 6,38b 0,08 

Giá trị pH tinh dịch 300 7,41 7,43 7,44 0,01 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.20 cho thấy, lợn DVN1 có thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, 

nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng đạt thấp nhất ở thế hệ 1 (226,74 ml; 

85,24%; 255,92 triệu/ml và 49,54 tỷ/lần), tăng lên ở thế hệ 2 và đạt cao nhất ở thế 

hệ 3 (233,20 ml; 87,49 %; 257,74 triệu/ml và 52,58 tỷ/lần). Xu hướng tăng các chỉ 

tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch qua các thế hệ cũng được tìm thấy ở dòng 

lợn DVN2 (bảng 3.21) với thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng, 

tổng số tinh trùng tiến thẳng đạt thấp nhất ở thế hệ 1 (228,84 ml; 83,94%; 252,43 

triệu/ml và 46,58 tỷ/lần), tăng lên ở thế hệ 2 và đạt cao nhất ở thế hệ 3 (231,86 ml; 

87,30 %; 256,03 triệu/ml và 51,83 tỷ/lần). 
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Kết quả nghiên cứu này về các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch 

của hai dòng lợn DVN1, DVN2 qua các thế hệ tương tự với kết quả công bố của 

Nguyễn Thị Hồng Nhung và cs. (2020a) khi nghiên cứu ảnh hưởng của thế hệ đến 

các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn L và Y sinh ra ở Pháp (thế 

hệ xuất phát) có thể tích tinh dịch (229,49ml), hoạt lực tinh trùng (79,13%), nồng độ 

tinh trùng (260,23 triệu/ml) và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác 

(49,16 tỷ/lần) đạt mức thấp nhất, và tăng lên đối với lợn sinh ra ở Việt Nam qua các 

thế hệ 1, 2 và cao nhất ở thế hệ 3 (281,25ml; 87,82%; 284,01 triệu/ml; 71,17 tỷ/lần). 

Kết quả nghiên cứu này về các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của hai 

dòng lợn DVN1, DVN2 qua các thế hệ cũng tương tự với kết quả công bố của Trịnh 

Hồng Sơn và cs. (2013b) khi nghiên cứu ảnh hưởng của thế hệ đến các chỉ tiêu về số 

lượng và chất lượng tinh dịch của lợn VCN03 cho thấy, thế hệ 1 có thể tích tinh dịch 

(267,52ml), hoạt lực tinh trùng (91,12%), nồng độ tinh trùng (277,29 triệu/ml) và tổng 

số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác (69,26 tỷ/lần) cao hơn (P<0,0001) so 

với thế hệ xuất phát (256,03ml; 78,23%; 270,80 triệu/ml; 54,98 tỷ/lần). 

Thể tích tinh dịch, nồng độ tinh trùng và tổng số tinh trùng tiến thẳng trong 

một lần khai thác của hai dòng lợn DVN1, DVN2 qua các thế hệ được minh họa qua 

hình 3.23, 3.24 và 3.25. 

 

Hình 3.23. Thể tích tinh dịch của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 
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Hình 3.24. Nồng độ tinh trùng của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

 

Hình 3.25. Tổng số tinh trùng tiến thẳng của lợn DVN1 và DVN2 qua 3 thế hệ 

3.2. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT THÂN THỊT VÀ CHẤT 

LƯỢNG THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP LỢN THƯƠNG PHẨM SỬ DỤNG D̉NG 

ĐỰC DVN1, DVN2 PHỐI VỚI NÁI BỐ MẸ PS1 VÀ PS2 

3.2.1. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương 

phẩm sử dụng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và PS2 
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3.2.1.1. Mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng và năng 

suất thân thịt các tổ hợp lợn thương phẩm 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh trưởng và năng suất thân 

thịt các tổ hợp lợn thương phẩm được trình bày ở Bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh trưởng và năng 

suất thân thịt các tổ hợp lợn thương phẩm 

Chỉ tiêu Tổ hợp lợn Tính biệt Cơ sở 

Khối lượng bắt đầu (kg) 0,372 0,292 0,360 

Khối lượng kết thúc (kg) 0,219 0,515 0,728 

Tăng khối lượng (g/ngày) 0,038 0,941 0,831 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 0,218 0,515 0,729 

Dày mỡ lưng (mm) 0,0016 0,023 0,666 

Dày cơ thăn (mm) 0,096 0,124 0,022 

Tỷ lệ nạc (%) <0,0001 0,311 0,128 

Tổ hợp lợn lai thương phẩm ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu tỷ lệ nạc 

(P<0,001), tăng khối lượng (P<0,05) và dày mỡ lưng (P<0,01), ngoại trừ các chỉ tiêu 

khối lượng bắt đầu, khối lượng kết thúc và tuổi đạt khối lượng 100 kg (P>0,05). 

Tính biệt không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của lợn 

lai thương phẩm (P>0,05), ngoại trừ dày mỡ lưng (P<0,05). Yếu tố cơ sở chăn nuôi 

không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của lợn lai thương 

phẩm (P>0,05), ngoại trừ chỉ tiêu dày cơ thăn (P<0,05).  

Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh trưởng 

và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn lai thương phẩm có xu hướng tương tự với 

kết quả công bố của Võ Trọng Thành và cs. (2017c), tính biệt không ảnh hưởng đến 

tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của lợn DLY, ngoại trừ chỉ tiêu dày mỡ 

lưng. 

3.2.1.2. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương 

phẩm  

Kết quả theo dõi khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp 

lợn thương phẩm khi sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và 

PS2 được trình bày trong bảng 3.23. 
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Bảng 3.23. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương 

phẩm 

Chỉ tiêu n TP1 TP2 TP3 TP4 SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 90 30,55 30,29 30,45 30,30 0,12 

Khối lượng kết thúc (kg) 90 102,93 102,50 102,73 102,39 0,20 

Tăng khối lượng (g/ngày) 90 937,96a 930,99ab 929,54ab 926,34b 2,88 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 90 146,33 146,70 146,50 147,80 0,17 

Dày mỡ lưng (mm) 90 11,41b 11,39b 11,49ab 11,57a 0,03 

Dày cơ thăn (mm) 90 60,21 59,92 60,00 59,68 0,15 

Tỷ lệ nạc (%) 90 61,60a 61,57ab 61,47b 61,32c 0,03 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 3 2,34a 2,29b 2,34a 2,33a 0,03 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.23 cho thấy, tăng khối lượng, tỷ lệ nạc của lợn thương phẩm TP1 

đạt cao nhất (937,96 g/ngày và 61,60 %) và thấp nhất ở lợn thương phẩm TP4 

(926,34 g/ngày và 61,32 %). Trong khi đó, dày mỡ lưng, tuổi đạt khối lượng 100 kg 

có xu hướng ngược lại, thấp nhất ở lợn thương phẩm TP1 (11,41 mm và 146,33 

ngày) và cao nhất ở lợn thương phẩm TP4 (11,57 mm và 147,80 ngày). Sự khác biệt 

ở những chỉ tiêu này giữa hai tổ hợp lợn lai thương phẩm TP1 và TP4 có ý nghĩa 

thống kê (P<0,05), trong khi đó không có sự sai khác về thống kê ở những chỉ tiêu 

này giữa lợn thương phẩm TP1 với lợn thương phẩm TP2 và TP3 (P>0,05). Như 

vậy, sử dụng công thức lai giữa dòng lợn đực DVN1 phối với nái bố mẹ PS1 đã cải 

thiện được tăng khối lượng, dày mỡ lưng, tỷ lệ nạc và số ngày tuổi đạt 100 kg so 

với công thức lai sử dụng lợn đực DVN2 phối với nái bố mẹ PS2. 

Kết quả nghiên cứu này về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của 

lợn thương phẩm khi sử dụng hai dòng đực cuối DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ 

PS1, PS2 có xu hướng cao hơn kết quả công bố của Võ Trọng Thành và cs. (2017c) 

khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn thương phẩm DLY nuôi tại công ty 

TNHH MTV lợn giống Lạc Vệ. Kết quả công bố của Võ Trọng Thành và cs. (2017c) 

cho thấy, lợn thương phẩm DLY có tăng khối lượng đạt 703,41 đến 742,48 g/ngày. 
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Kết quả nghiên cứu này về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của 

lợn thương phẩm khi sử dụng hai dòng đực cuối DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ 

PS1, PS2 cũng cao hơn kết quả công bố của Ha Xuan Bo và cs. (2020) khi nghiên 

cứu về khả năng sinh trưởng của lợn thương phẩm LY với tăng khối lượng đạt từ 

690 đến 760 g/ngày. Kết quả nghiên cứu này cũng cao hơn kết quả công bố của 

Dương Thu Hương và cs. (2021) khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn lai 

thương phẩm LY với tăng khối lượng đạt 625,57 đến 841,13 g/ngày. 

Tăng khối lượng, tỷ lệ nạc của các tổ hợp lợn thương phẩm được minh họa 

qua hình 3.26 và 3.27. 

 

 

Hình 3.26. Tăng khối lượng của các tổ hợp lợn thương phẩm 

 

Hình 3.27. Tỷ lệ nạc của các tổ hợp lợn thương phẩm 
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3.2.1.3. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương 

phẩm theo tính biệt 

Kết quả khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn 

thương phẩm theo tính biệt khi sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ 

PS1 và PS2 được trình bày trong Bảng 3.24, 3.25, 3.26 và 3.27. 

Bảng 3.24. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của tổ hợp  

lợn thương phẩm TP1 (LSM, n = 45) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 30,51 30,67 0,170 

Khối lượng kết thúc (kg) 102,63 103,04 0,28 

Tăng khối lượng (g/ngày)  936,89 939,72 4,00 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 146,26 145,91 0,25 

Dày mỡ lưng (mm) 11,45 11,38 0,05 

Dày cơ thăn (mm) 60,25 60,16 0,23 

Tỷ lệ nạc (%) 61,57 61,63 0,05 

Qua Bảng 3.24 cho thấy, lợn cái TP1 có khối lượng kết thúc (102,63 kg), 

tăng khối lượng (936,89 g/ngày) và tỷ lệ nạc (61,57 %) thấp hơn hơn so với lợn đực 

thiến (103,04 kg; 939,72 g/ngày và 61,63 %). Tuy nhiên, sự sai khác ở những chỉ 

tiêu này giữa lợn đực thiến và lợn cái TP1 không rõ rệt (P>0,05). Như vậy, việc sử 

dụng lợn đực hoặc lợn cái thương phẩm TP1 nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các 

chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng. 

Bảng 3.25. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của tổ hợp  

lợn thương phẩm TP2 (LSM, n = 45) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 30,47 30,09 0,17 

Khối lượng kết thúc (kg) 102,73 102,16 0,32 

Tăng khối lượng (g/ngày) 937,73 924,68 4,39 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 146,30 146,80 0,28 

Dày mỡ lưng (mm) 11,40 11,36 0,05 

Dày cơ thăn (mm) 59,83 59,99 0,27 

Tỷ lệ nạc (%) 61,53 61,61 0,06 
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Qua Bảng 3.25 cho thấy, lợn cái TP2 có khối lượng kết thúc (102,73 kg), 

tăng khối lượng (937,73 g/ngày) cao hơn so với lợn đực thiến (102,16 kg và 924,68 

g/ngày) và có số ngày đạt khối lượng 100 kg (146,30 ngày) sớm hơn so với lợn đực 

thiến (146,80 ngày). Tuy nhiên, sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa lợn đực thiến và 

lợn cái TP2 không rõ rệt (P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn đực hoặc lợn cái 

thương phẩm TP2 nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về khả năng sinh 

trưởng. 

Bảng 3.26. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của tổ hợp  

lợn thương phẩm TP3 (LSM, n = 45) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 30,55 30,32 0,20 

Khối lượng kết thúc (kg) 103,73a 101,80b 0,32 

Tăng khối lượng (g/ngày) 943,35a 915,49b 4,80 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 145,73b 147,42a 0,28 

Dày mỡ lưng (mm) 11,48 11,51 0,06 

Dày cơ thăn (mm) 60,06 59,95 0,22 

Tỷ lệ nạc (%) 61,50 61,44 0,04 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê  

Qua bảng 3.26 cho thấy, lợn cái TP3 có khối lượng kết thúc (103,73 kg), 

tăng khối lượng (943,35 g/ngày) cao hơn hơn so với lợn đực thiến (101,80 kg và 

915,49 g/ngày và có tuổi đạt khối lượng 100 kg (145,73 ngày) sớm hơn so với lợn 

đực thiến (147,42 ngày). Sự sai khác ở những chỉ tiêu này giữa lợn đực thiến và lợn 

cái TP3 có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). Như vậy, sử dụng lợn cái thương phẩm 

TP3 nuôi thịt có thể cải thiện được khối lượng kết thúc, tăng khối lượng và tuổi đạt 

khối lượng 100 kg so với lợn đực thiến. 

Qua bảng 3.27 cho thấy, tăng khối lượng của lợn cái thương phẩm TP4 

(915,00 g/ngày) thấp hơn so với lợn đực thiến (936,80 g/ngày). Tuy nhiên, tuổi đạt 

100 kg, dày mỡ lưng, dày cơ thăn có xu hướng ngược lại, lợn cái TP4 có tuổi đạt 

100 kg (147,44 ngày), dày mỡ lưng (11,69 mm), dày cơ thăn (60,01 mm) cao hơn 

so với lợn đực thiến (146,76 ngày; 11,47 mm và 59,37 mm). Sự sai khác ở những 
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chỉ tiêu này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Như vậy, sử dụng lợn đực thương phẩm 

TP4 nuôi thịt có thể cải thiện được tăng khối lượng, tuổi đạt 100 kg so với lợn cái, 

trong khi đó sử dụng lợn cái TP4 có thể cải thiện được dày cơ thăn so với lợn đực 

thiến. 

Bảng 3.27. Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của tổ hợp  

lợn thương phẩm TP4 (LSM, n = 45) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng bắt đầu (kg) 30,43 30,17 0,16 

Khối lượng kết thúc (kg) 102,12b 102,90a 0,25 

Tăng khối lượng (g/ngày) 915,00b 936,80a 3,70 

Tuổi đạt 100 kg (ngày) 147,44a 146,76b 0,22 

Dày mỡ lưng (mm) 11,69a 11,47b 0,06 

Dày cơ thăn (mm) 60,01a 59,37b 0,21 

Tỷ lệ nạc (%) 61,27 61,35 0,03 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Kết quả nghiên cứu này về ảnh hưởng của tính biệt đến các tính trạng về khả 

năng sinh trưởng của lợn thương phẩm có xu hướng tương tự với kết quả công bố 

của Võ Trọng Thành và cs. (2017c). Kết quả công bố của Võ Trọng Thành và cs. 

(2017c) cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về khả năng sinh 

trưởng của tổ hợp lợn lai Du(LY), ngoại trừ dày mỡ lưng của lợn cái (15,49 mm) 

cao hơn so với đực thiến (14,67 mm). Kêt quả công bố của Youssao và cs. (2002) 

khi nghiên cứu trên lợn Piétrain kháng stress tại Bỉ khẳng định, lợn cái có dày mỡ 

lưng cao hơn so với lợn đực. Kết quả công bố của Đỗ Đức Lực và cs. (2008) khi 

nghiên cứu trên đàn lợn Piétrain kháng stress nhập từ Bỉ nuôi tại Hải Phòng cho 

thấy, lợn cái có dày mỡ lưng (9,78 mm), dày cơ thăn (60,88 mm) cao hơn so với lợn 

đực (7,70 mm và 59,0 mm). Kết quả công bố của Vũ Văn Quang và cs. (2016) cũng 

khẳng định tính biệt không ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai 

(PiDuxVCN21) và (PiDuxVCN22). 

3.2.2. Đánh giá năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm khi sử dụng 

đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và PS2 

Kết quả đánh giá năng suất thân thịt bằng phương pháp mổ khảo sát các tổ 
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hợp lợn thương phẩm khi sử dụng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và 

PS2 được trình bày trong bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Năng suất thân thịt khi mổ khảo sát các tổ hợp lợn thương phẩm (LSM, 

n = 10) 

Chỉ tiêu TP1 TP2 TP3 TP4 SEM 

Khối lượng giết mổ (kg) 103,69 102,39 102,26 102,08 0,67 

Khối lượng móc hàm (kg) 86,80a 85,02ab 84,21b 83,70b 0,60 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 76,22 74,94 74,64 74,44 0,59 

Tỷ lệ móc hàm (%) 83,71a 83,04ab 82,36b 81,98b 0,29 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 73,51 73,20 73,00 72,90 0,27 

Diện tích cơ thăn (cm2) 60,14 60,33 59,07 60,20 0,42 

Dài thân thịt (cm) 101,10 102,80 100,60 100,30 0,97 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.28 cho thấy, khối lượng móc hàm và tỷ lệ móc hàm của lợn 

thương phẩm TP1 đạt cao nhất (86,80 kg và 83,71%) và đạt thấp nhất ở lợn thương 

phẩm TP4 (83,70 kg và 81,98%). Sự khác biệt ở những chỉ tiêu này giữa hai tổ hợp 

lợn lai  thương phẩm TP1 và TP4 có ý nghĩa thống kê (P<0,01), trong khi đó không 

có sự sai khác về thống kê ở những chỉ tiêu này giữa lợn thương phẩm TP1 với TP2, 

cũng như không có sự sai khác về thống kê giữa lợn thương phẩm TP3 và TP4 

(P>0,05). Như vậy, sử dụng công thức lai giữa dòng lợn đực DVN1 phối với nái bố 

mẹ PS1 đã cải thiện được khối lượng móc hàm, tỷ lệ móc hàm so với công thức lai 

sử dụng lợn đực DVN2 phối với nái bố mẹ PS2. 

Kết quả theo dõi về các chỉ tiêu tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ nạc và dài thân thịt của 

lợn thương phẩm trong nghiên cứu này có xu hướng cao hơn so với kết quả công bố 

của Võ Trọng Thành và cs. (2017b) khi nghiên cứu về năng suất thân thịt của tổ hợp 

lai DLY nuôi tại công ty TNHH MTV lợn giống Lạc Vệ, Bắc Ninh. Kết quả công 

bố của Võ Trọng Thành và cs. (2017b) cho thấy, tổ hợp lai DLY khi giết mổ ở khối 

lượng từ 100,13 kg đến 119,98 kg có tỷ lệ móc hàm đạt từ 80,75 đến 82,18%; tỷ lệ 

nạc đạt từ 56,26 đến 58,09% và dài thân thịt đạt từ 90,80 đến 101,40 cm. 

Kết quả theo dõi về chỉ tiêu tỷ lệ móc hàm của lợn thương phẩm trong 
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nghiên cứu này có xu hướng cao hơn so với kết quả công bố của Vũ Văn Quang và 

cs. (2016) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai (PiDu x VCN21) và (PiDu x VCN22) 

cho biết tỷ lệ móc hàm ở các mức khối lượng tương ứng 90 kg (80,30 và 81,71%), 

100 kg (81,41 và 81,93%) và 110kg (79,41 và 81,25%). 

Tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ của lợn thương phẩm trong nghiên cứu này cũng 

cao hơn kết quả công bố của Phạm Thị Đào và cs. (2013) khi nghiên cứu trên tổ hợp 

lai PiDu25×F1(L×Y), PiDu50×F1(L×Y) và PiDu75×F1(L×Y) đạt tỷ lệ móc hàm 

tương ứng 79,35 %,  80,13 % và 80,34 %; tỷ lệ thịt xẻ tương ứng 70,09%, 70,97% 

và 70,90 %. Tỷ lệ thịt xẻ của lợn thương phẩm trong nghiên cứu này có xu hướng 

cao hơn kết quả công bố của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) khi nghiên 

cứu trên tổ hợp lai LLY (69,82%), Du(LY) (69,79%) và PDu(LY) (72,28%). 

Kết quả công bố của Jiang và cs. (2012) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai 

Du(LY) nuôi tại Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ móc hàm đạt 80,65% tương ứng với 

khối lượng giết mổ trung bình 93,39 kg. Tuy nhiên, tỷ lệ thịt xẻ của lợn thương 

phẩm trong nghiên cứu này thấp hơn kết quả công bố của Peinado và cs. (2011) khi 

nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai (Landrace x Large White) x (Pietrain x Large White) 

giết mổ ở khối lượng 106kg (75,2%) và 122kg (77,8%). 

Khối lượng móc hàm và tỷ lệ móc hàm của các tổ hợp lợn lai thương phẩm 

được minh họa với khoảng tin cậy 95%, sai khác về thống kê qua hình 3.28 và 3.29. 

 

Hình 3.28. Khối lượng móc hàm của các tổ hợp lợn thương phẩm 
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Hình 3.29. Tỷ lệ móc hàm của các tổ hợp lợn thương phẩm 

Kết quả theo dõi về ảnh hưởng của tính biệt đến năng suất thân thịt của đàn 

lợn thương phẩm khi sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và 

PS2 được trình bày trong bảng 3.29; 3.30; 3.31 và 3.32. 

Qua bảng 3.29; 3.30; 3.31 và 3.32 cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến 

các chỉ tiêu năng suất thân thịt của tổ hợp lợn lai thương phẩm TP1, TP2, TP3 và 

TP4 (P>0,05).  

Bảng 3.29. Năng suất thân thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP1 theo tính biệt 

(LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng giết mổ (kg) 104,18 103,20 0,81 

Khối lượng móc hàm (kg) 87,00 86,60 0,64 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 76,12 76,32 0,73 

Tỷ lệ móc hàm (%) 83,52 83,90 0,34 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 73,06 73,96 0,38 

Diện tích cơ thăn (cm2) 60,40 59,88 0,70 

Dài thân thịt (cm) 101,20 101,00 1,49 

Qua bảng 3.29 cho thấy, lợn cái TP1 có khối lượng giết mổ (104,18 kg), khối 

lượng móc hàm (87,00 kg), diện tích cơ thăn (60,40 cm2) và dài thân thịt (101,20 

cm) cao hơn so với lợn đực (103,20 kg; 86,60 kg; 59,88 cm2 và 101,00 cm), nhưng 

sự sai khác ở những chỉ tiêu này không rõ rệt (P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn 
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đực hoặc lợn cái thương phẩm TP1 nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

về năng suất thân thịt. 

Bảng 3.30. Năng suất thân thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP2 theo tính biệt 

(LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng giết mổ (kg) 102,06 102,72 0,98 

Khối lượng móc hàm (kg) 84,66 85,38 0,81 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 74,44 75,44 0,65 

Tỷ lệ móc hàm (%) 82,96 83,12 0,47 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 72,94 73,46 0,35 

Diện tích cơ thăn (cm2) 60,76 59,90 0,62 

Tỷ lệ nạc (%) 62,00 62,10 0,39 

Dài thân thịt (cm) 103,60 102,00 1,11 

Qua bảng 3.30 cho thấy, lợn cái TP2 có khối lượng giết mổ (102,06 kg), khối 

lượng móc hàm (84,66 kg), khối lượng thịt xẻ (74,44 kg) thấp hơn so với lợn đực 

(102, 72 kg; 85,38 kg và 75,44 kg), nhưng sự sai khác ở những chỉ tiêu này không 

có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn đực hoặc lợn cái thương 

phẩm TP2 nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về năng suất thân thịt. 

Bảng 3.31. Năng suất thân thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP3 theo tính biệt 

(LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng giết mổ (kg) 102,76 101,76 0,88 

Khối lượng móc hàm (kg) 84,02 84,40 0,90 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 74,52 74,76 0,91 

Tỷ lệ móc hàm (%) 81,76a 82,96b 0,35 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 72,52 73,48 0,40 

Diện tích cơ thăn (cm2) 59,30 58,84 0,41 

Dài thân thịt (cm) 100,60 100,60 1,36 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Qua bảng 3.31 cho thấy, lợn đực TP3 có tỷ lệ móc hàm (82,96%) cao hơn so 

với lợn cái (81,76%). Sự sai khác ở những chỉ tiêu này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Như vậy, việc sử dụng lợn đực thương phẩm TP3 có thể cải thiện được tỷ lệ móc 
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hàm so với lợn cái. Như vậy, việc sử dụng lợn đực hoặc lợn cái thương phẩm TP3 

nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về năng suất thân thịt. 

Bảng 3.32. Năng suất thân thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP4 theo tính biệt 

(LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

Khối lượng giết mổ (kg) 101,40 102,76 1,10 

Khối lượng móc hàm (kg) 83,24 84,16 0,99 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 74,04 74,84 0,98 

Tỷ lệ móc hàm (%) 82,08 81,88 0,37 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 73,00 72,80 0,40 

Diện tích cơ thăn (cm2) 60,08 60,32 0,62 

Dài thân thịt (cm) 100,40 100,20 1,48 

Qua bảng 3.32 cho thấy, lợn đực TP4 có khối lượng giết mổ (102,76 kg), 

khối lượng móc hàm (84,16 kg), khối lượng thịt xẻ (74,84 kg), diện tích cơ thăn 

(60,32 cm2) cao hơn so với lợn cái (101,40 kg; 83,24 kg; 74,04 kg; 60,08 cm2). Sự 

sai khác ở những chỉ tiêu này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Như vậy, việc sử 

dụng lợn đực hoặc lợn cái thương phẩm TP4 nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các 

chỉ tiêu về năng suất thân thịt. 

Kết quả nghiên cứu này về ảnh hưởng của tính biệt đến các tính trạng về 

năng suất thân thịt của lợn thương phẩm có xu hướng tương tự với kết quả công bố 

của Hà Xuân Bộ và cs. (2013b); Do và cs. (2014); Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực 

(2016); Võ Trọng Thành và cs. (2017b). Kết quả công bố của Võ Trọng Thành và 

cs. (2017b) cho thấy, lợn cái Du(LY) có khối lượng giết mổ (110,08 kg) và dài thân 

thịt (97,52 cm) cao hơn so với lợn đực (109,75 kg và 96,27 cm), nhưng sự sai khác 

không rõ rệt (P>0,05). 

Kết quả công bố của Piao và cs. (2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lai Du(LY) 

cho thấy, lợn cái có khối lượng móc hàm (87,28 kg), dài thân thịt (102,84 cm) và tỷ 

lệ thịt xẻ (76,67 %) cao hơn so với lợn đực (86,43 kg; 102,41 cm và 75,55 %), 

nhưng sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả công bố của 
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(Mohrmann và cs., 2006); Borah và cs. (2016) cũng cho thấy tính biệt không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ. Như vậy, kết quả nghiên cứu này về ảnh 

hưởng của tính biệt đến các chỉ tiêu năng suất thân thịt có cùng xu hướng tương tự 

với kết quả công bố của các tác giả trong và ngoài nước. 

Khối lượng móc hàm và tỷ lệ móc hàm theo tính biệt của lợn thương phẩm 

được minh họa với khoảng tin cậy 95%, sai khác về thống kê qua hình 3.30 và 3.31. 
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Hình 3.30. Khối lượng móc hàm của các tổ hợp lợn thương phẩm theo tính biệt 
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Hình 3.31. Tỷ lệ móc hàm của các tổ hợp lợn lai thương phẩm theo tính biệt 
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3.2.3. Chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm khi sử dụng đực DVN1, 

DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và PS2 

3.2.3.1. Chất lượng thịt các tổ hợp lợn thương phẩm 

Kết quả phân tích đánh giá về chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương 

phẩm khi sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1 và PS2 được 

trình bày trong Bảng 3.33. 

Bảng 3.33. Chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm (LSM, n=10) 

Chỉ tiêu TP1 TP2 TP3 TP4 SEM 

pH45 6,63 6,64 6,60 6,58 0,04 

pH24 5,70 5,73 5,69 5,67 0,02 

L*(lightness) 57,24 57,64 57,17 57,04 0,50 

a*(redness) 14,81 14,97 14,52 14,40 0,39 

b* (yellowness) 8,65 8,66 8,74 8,39 0,25 

 Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,30 2,28 2,41 2,36 0,19 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 27,82 27,60 27,69 28,28 0,81 

Độ dai (N) 48,93 48,74 47,73 47,88 1,17 

Qua bảng 3.33 cho thấy, tổ hợp lợn lai thương phẩm không ảnh hưởng đến 

tất cả các chỉ tiêu về chất lượng thịt (P>0,05). Giá trị pH 45 phút (pH45) và độ dai 

có xu hướng cao nhất ở thịt lợn thương phẩm TP1 (6,63 và 48,93 N) và thấp nhất ở 

thịt lợn thương phẩm TP4 (6,58 và 47,88 N). Tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất 

nước chế biến có xu hướng ngược lại, thấp nhất ở thịt lợn TP1 (2,30 và 27,82 %) và 

cao nhất ở thịt lợn TP4 (2,36 và 28,28 %). Tuy nhiên, sự sai khác ở các chỉ tiêu về 

chất lượng thịt giữa các tổ hợp lợn lai thương phẩm không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 được tạo 

ra khi sử dụng lợn đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ PS1, PS2 không làm ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt. 

Thịt lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 có chất lượng tốt với tỷ lệ mất 

nước bảo quản nằm trong khoảng 2 - 5% và giá trị pH45 > 5,8 dựa theo cách phân 

loại thịt của Warner và cs. (1997) và Joo và cs. (1999), ngoại trừ giá trị L* cao hơn 

50. 
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Tỷ lệ mất nước bảo quản thịt lợn thương phẩm trong nghiên cứu này cao hơn 

kết quả công bố của Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013a) và Võ Trọng Thành và cs. 

(2017c), nhưng tỷ lệ mất nước chế biến lại thấp hơn kết quả công bố của các tác giả 

trên. 

Kết quả nghiên cứu này về độ dai của thịt lợn thương phẩm có xu hướng cao 

hơn kết quả công bố của Phạm Thị Đào và cs. (2013) nghiên cứu trên 3 tổ hợp lai 

lai giữa PiDu với tỷ lệ Piétrain khác nhau 25, 50 và 75% với nái (L×Y) cho biết lần 

lượt độ dai của thịt bảo quản 24 giờ sau khi giết thịt tương ứng là 47,16; 47,47 và 

46,49 N. Kết quả nghiên cứu này về độ dai của thịt lợn thương phẩm cũng có xu 

hướng cao hơn kết quả công bố của (Phan Xuân Hảo và cs., 2009) cho biết các tổ 

hợp lai giữa đực PiDu với nái L, Y và (L×Y) có độ dai của thịt bảo quản 24 giờ sau 

giết thịt tương ứng là 42,90; 42,28 và 42,26 N. Tuy nhiên, Kết quả nghiên cứu này 

về độ dai của thịt lợn thương phẩm có xu hướng thấp hơn kết quả công bố của Trịnh 

Hồng Sơn và cs. (2013a); Võ Trọng Thành và cs. (2017c). Độ dai của thịt lợn đực 

dòng tổng hợp VCN03 đạt giá trị từ 54,48 đến 63,05 N (Trịnh Hồng Sơn và cs., 

2013a). Độ dai của thịt lợn lai DLY đạt giá trị từ 50,85 đến 55,46 N (Võ Trọng 

Thành và cs., 2017a). 

Kết quả nghiên cứu này về màu sắc thịt (L*, a*, b*) của lợn thương phẩm 

cao hơn so với công bố của các tác giả Latorre và cs. (2004); Latorre và cs. (2009); 

Mérour và cs. (2009); Salmi và cs. (2010); Werner và cs. (2010); Phạm Thị Đào và 

cs. (2013); Trịnh Hồng Sơn và cs. (2013a); Võ Trọng Thành và cs. (2017a). 

Kết quả công bố của Võ Trọng Thành và cs. (2017c) cho thấy, thịt lợn DLY 

có màu sáng (L*) đạt giá trị từ 55,94 đến 56,43, màu đỏ (a*) đạt giá trị từ 13,83 đến 

14,18 và màu vàng đạt giá trị từ 7,11 đến 7,88. Kết quả công bố của Trịnh Hồng 

Sơn và cs. (2013a) cho thấy, thịt lợn đực dòng tổng hợp VCN03 có các giá trị về 

màu sắc như màu sáng (L*) đạt giá trị từ 53,78 đến 54,39, màu đỏ đạt giá trị từ 

14,63 đến 15,36 và màu vàng đạt giá trị từ 7,01 đến 7,20. 

3.2.3.2. Chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm theo tính biệt 

Kết quả phân tích đánh giá các chỉ tiêu chất lượng thịt của các tổ hợp lợn lai 

thương phẩm theo tính biệt khi sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với nái bố mẹ 

PS1 và PS2 được trình bày trong các bảng 3.34; 3.35; 3.36 và 3.37. 
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Bảng 3.34. Chất lượng thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP1  

theo tính biệt (LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

pH45 6,67 6,58 0,05 

pH24 5,72 5,68 0,04 

L*(lightness) 57,22 57,25 0,86 

a*(redness) 14,41 15,21 0,38 

b* (yellowness) 8,64 8,65 0,25 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,25 2,35 0,21 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 27,81 26,75 1,52 

Độ dai (N) 48,52 49,34 0,97 

Qua Bảng 3.34 cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về 

chất lượng thịt lợn thương phẩm TP1. Giá trị pH45 và pH24 của thịt lợn cái TP1 

(6,67 và 5,72) cao hơn so với thịt của lợn đực (6,58 và 5,68). Các chỉ tiêu về màu 

sắc (L*, a* và b*), tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến và độ dai của 

thịt thăn lợn đực có xu hướng cao hơn so với lợn cái. Tuy nhiên, sự sai khác ở 

những chỉ tiêu này giữa thịt thăn của lợn đực và cái TP1 không có ý nghĩa thống kê 

(P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn đực hoặc lợn cái TP1 nuôi thịt không làm ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt. 

Bảng 3.35. Chất lượng thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP2  

theo tính biệt (LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

pH45 6,71 6,57 0,09 

pH24 5,71 5,75 0,03 

L*(lightness) 57,72 57,57 0,19 

a*(redness) 14,91 15,03 0,56 

b* (yellowness) 8,52 8,79 0,43 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,24 2,32 0,31 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 27,97 27,23 0,81 

Độ dai (N) 46,90 50,58 2,20 
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Qua Bảng 3.35 cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về 

chất lượng thịt lợn thương phẩm TP2. Giá trị pH45, màu sáng (L*), tỷ lệ mất nước 

chế biến của thịt lợn cái TP2 (6,71; 57,72 và 27,97%) cao hơn so với thịt của lợn 

đực (6,57; 57,57 và 27,23%). Các chỉ tiêu về giá trị pH24, tỷ lệ mất nước bảo quản, 

và độ dai của thịt thăn lợn đực có xu hướng cao hơn so với lợn cái. Tuy nhiên, sự 

sai khác ở những chỉ tiêu này giữa thịt thăn của lợn đực và cái TP2 không có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn đực hoặc lợn cái TP2 nuôi thịt 

không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt. 

Bảng 3.36. Chất lượng thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP3  

theo tính biệt (LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

pH45 6,60 6,59 0,04 

pH24 5,65 5,72 0,03 

L*(lightness) 56,61 57,73 0,77 

a*(redness) 14,27 14,78 0,71 

b* (yellowness) 8,78 8,70 0,36 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,31 2,51 0,27 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 26,96 28,42 1,37 

Độ dai (N) 48,14 47,32 2,09 

Qua bảng 3.36 cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về 

chất lượng thịt lợn thương phẩm TP3. Giá trị pH45, màu vàng (b*), độ dai của thịt 

lợn cái TP3 (6,60; 8,78 và 48,14 N) cao hơn so với thịt của lợn đực (6,59; 8,70 và 

47,32 N). Các chỉ tiêu về giá trị pH24, màu sáng (L*), màu đỏ (a*), tỷ lệ mất nước 

bảo quản và tỷ lệ mất nước chế biến của thịt thăn lợn đực có xu hướng cao hơn so 

với lợn cái. Tuy nhiên, sự sai khác ở những chỉ tiêu này giữa thịt thăn của lợn đực 

và cái TP3 không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Như vậy, việc sử dụng lợn đực 

hoặc lợn cái TP3 nuôi thịt không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt. 

Qua bảng 3.37 cho thấy, tính biệt không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu về 

chất lượng thịt lợn thương phẩm TP4 (P>0,05), ngoại từ chỉ tiêu tỷ lệ mất nước chế 

biến (P<0,05). Giá trị pH45, màu đỏ  (a*), màu vàng (b*), tỷ lệ mất nước bảo quản 
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và độ dai của thịt lợn cái TP4 (6,60; 14,99; 8,62, 2,62% và 49,02 N) cao hơn so với 

thịt của lợn đực (6,56; 13,80; 8,15; 2,10% và 46,74 N). Các chỉ tiêu về giá trị pH24, 

màu sáng (L*) của thịt thăn lợn đực có xu hướng cao hơn so với lợn cái. Tuy nhiên, 

sự sai khác ở những chỉ tiêu này giữa thịt thăn của lợn đực và cái TP4 không có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05), ngoại trừ chỉ tiêu tỷ lệ mất nước chế biến thịt thăn của lợn 

đực (30,02 %) cao hơn (P<0,05) so với thịt thăn của lợn cái (26,53 %). Như vậy, 

việc sử dụng lợn cái TP4 nuôi thịt có thể cải thiện được tỷ lệ mất nước chế biến so 

với lợn đực. 

Bảng 3.37. Chất lượng thịt của tổ hợp lợn thương phẩm TP4  

theo tính biệt (LSM, n = 5) 

Chỉ tiêu Cái Đực SEM 

pH45 6,60 6,56 0,06 

pH24 5,68 5,66 0,03 

L*(lightness) 56,69 57,38 0,78 

a*(redness) 14,99 13,80 0,48 

b* (yellowness) 8,62 8,15 0,35 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) 2,62 2,10 0,29 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%) 26,53a 30,02b 0,60 

Độ dai (N) 49,02 46,74 0,90 

Ghi chú: Trong cùng chỉ tiêu, các giá trị LSM mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê 

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của tính biệt đến các chỉ tiêu chất lượng 

thịt của lợn thương phẩm có xu hướng tương tự với kết quả công bố của Võ Trọng 

Thành và cs. (2017c); Vũ Văn Quang và cs. (2016). Kết quả công bố của Piao và cs. 

(2004) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai D(LY) cho thấy, tính biệt không ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu về chất lượng thịt như giá trị pH, tỷ lệ mất nước bảo quản, 

độ dai, độ sáng và độ vàng, nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ mất nước chế biến và độ đỏ. 

Borah và cs. (2016) khi nghiên cứu trên tổ hợp lợn lai Hamshire x Asia local cho 

biết, tính biệt không ảnh hưởng đến màu sắc của thịt thăn. Như vậy, kết quả về ảnh 

hưởng của tính biệt đến các chỉ tiêu chất lượng thịt của lợn thương phẩm trong 

nghiên cứu này có xu hướng tương tự với các kết quả đã công bố của các tác giả 

trong và ngoài nước. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

1.1. Khả năng sản xuất của hai dòng lợn DVN1 và DVN2 

* Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt 

- Khối lượng bắt đầu kiểm tra năng suất tại các thế hệ, dòng và tính biệt đều 

sai khác không có ý nghĩa thống kê. Thế hệ ảnh hưởng rất rõ rệt đến tất cả các chỉ 

tiêu về khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn DVN1 và DVN2; Dòng 

lợn ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng và năng suất thân 

thịt của lợn DVN1 và DVN2, ngoại trừ chỉ tiêu khối lượng kết thúc và tăng khối 

lượng (P>0,05). Tính biệt ảnh hưởng rất rõ rệt đến các chỉ tiêu dày mỡ lưng, dày cơ 

thăn, tỷ lệ nạc, tỷ lệ mỡ giắt và ảnh hưởng đến tăng khối lượng, ngoại trừ chỉ tiêu 

khối lượng kết thúc (P>0,05).  

- Khả năng sinh trưởng của lợn DVN1 và DVN2 đạt mức khá với tăng khối 

lượng đạt giá trị tương ứng 893,48 và 890,30 g/ngày (P>0,05); DVN1 có tỉ lệ nạc 

cao hơn DVN2 nhưng DVN2 lại có tỉ lệ mỡ giắt cao hơn DVN1. Khả năng tăng 

khối lượng, tỉ lệ nạc và tỉ lệ mỡ giắt của DVN1 và DVN2 đều được cải thiện và tăng 

lên qua các thế hệ. Lợn đực có khả năng tăng khối lượng cao hơn so với lợn cái 

nhưng tỉ lệ mỡ giắt lại thấp hơn so với lợn cái. 

* Năng suất sinh sản của lợn nái 

- Dòng và thế hệ ảnh hưởng rất rõ rệt đến tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ 

lứa đầu. Dòng ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ nhưng không ảnh hưởng đến số 

con cai sữa/nái/năm, dòng ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng sơ sinh/ổ và ảnh 

hưởng đến khối lượng cai sữa/ổ. Thế hệ không ảnh hưởng đến số con sơ sinh sống/ổ 

nhưng ảnh hưởng rất rõ rệt đến số con cai sữa/nái/năm, thế hệ ảnh hưởng đến khối 

lượng sơ sinh/ổ và ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng cai sữa/ổ. Lứa đẻ ảnh hưởng 

đến số con sơ sinh sống/ổ và ảnh hưởng rất rõ rệt đến số con cai sữa/nái/năm, lứa đẻ 

ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng sơ sinh/ổ và ảnh hưởng rất rõ rệt đến khối lượng 

cai sữa/ổ.  

- Số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, khối lượng sơ sinh sống/ổ và khối 

lượng cai sữa/ổ của lợn DVN1 cao hơn DVN2 nhưng số con cai sữa/nái/năm sai 
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khác không có ý nghĩa thống kê. Các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái 

DVN1, DVN2 đều có xu hướng được cải thiện và tăng lên qua các thế hệ và tăng từ 

lứa 1 lên lứa 3. 

* Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực 

Dòng và thế hệ ảnh hưởng rất rõ rệt đến chỉ tiêu tổng hợp VAC. Chỉ tiêu 

tổng hợp VAC ở lợn đực DVN1 cao hơn so với lợn đực DVN2 và được cải thiện và 

tăng lên qua các thế hệ. Các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch của hai 

dòng lợn DVN1, DVN2 đều đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9111:2011 về lợn giống 

ngoại. 

1.2. Khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của các tổ 

hợp lợn thương phẩm sử dụng dòng đực DVN1, DVN2 phối với lợn nái bố mẹ 

PS1 và PS2. 

- Tổ hợp lợn thương phẩm ảnh hưởng đến khả năng tăng khối lượng, ảnh 

hưởng rõ rệt đến tỉ lệ nạc.  

- Khả năng tăng khối lượng cao nhất ở tổ hợp TP1 và thấp nhất ở tổ hợp TP4; 

tổ hợp TP2 và TP3 sai khác không có ý nghĩa thống kê. 

- Tỉ lệ móc hàm của 4 tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 đều 

đạt cao, dao động từ 81,98 đến 83,71%; tỉ lệ thịt xẻ từ 72,90 đến 73,51%. 

- Chất lượng thịt của 4 tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4 đều 

đạt tiêu chuẩn thịt lợn bình thường: chỉ tiêu pH45 giao động từ 6,58 đến 6,64; chỉ 

tiêu pH24 từ 5,67 đến 5,70. 

2. ĐỀ NGHỊ 

- Tiếp tục chọn lọc nâng cao năng suất chất lượng dòng lợn DVN1 và DVN2 

mang thương hiệu Việt Nam. 

- Chuyển giao phát triển vào thực tiễn lợn đực dòng DVN1 và DVN2 làm 

lợn đực cuối cùng để sản xuất lợn thương phẩm. 

- Nghiên cứu đánh giá tỉ lệ mỡ giắt của 4 tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, 

TP3 và TP4. 
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quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn Pietrain kháng stress nuôi tại 

Hải Phòng (Việt Nam). Tạp chí Khoa học và Phát triển. 6(6): 549-555. 
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thân thịt của hai tổ hợp lai PiDu x VCN21 và PiDu x VCN22. Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Chăn nuôi. 66(tháng 08): 17-26. 

Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Quế Côi và Đinh Văn Chỉnh (2013a). Khả năng sinh trưởng, 
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(2019c). Khả năng sinh trưởng của lợn YVN1 (Yorkshire Pháp x Yorkshire Mỹ) và 

YVN2 (Yorkshire Mỹ x Yorkshire Pháp) nuôi tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ 

Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 103(9 năm 2019): 35-43. 

Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Văn Hợp, Phạm Ngọc Trung, Trần Văn Hào và Nguyễn Thị 
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 123 
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