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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, được thực 

hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Lê Đình Phùng và PGS.TS. Nguyễn Xuân 

Bả. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực, chính xác và chưa được ai 

công bố trong bất kỳ công trình nào khác.  

Mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án này đã được cảm ơn và các thông 

tin trích dẫn trong luận án này đã được chỉ rõ nguồn gốc. 

 Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2021 

 Nghiên cứu sinh 

 

 

Hoàng Thị Mai 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự giúp 

đỡ từ nhiều cá nhân và tổ chức. 

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới GS. TS. Lê Đình Phùng và 

PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả, hai Thầy hướng dẫn khoa học, đã luôn sát sao, đầy trách 

nhiệm, tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này. 

Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi 

Thú y, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, quý Thầy Cô giáo Trường Đại học Nông 

Lâm - Đại học Huế đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập và thực 

hiện luận án. 

Đồng thời, tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô giáo Bộ môn Di truyền - Giống 

và Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm - Đại 

học Huế đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình phân tích chất lượng thịt lợn. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam 

và quý Thầy Cô nhóm nghiên cứu đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong quá trình 

thực hiện các nghiên cứu. 

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

điều kiện thuận lợi về mọi mặt, luôn giúp đỡ và động viên để tôi hoàn thành luận án này. 

 Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2021 

 Nghiên cứu sinh 

 

 

Hoàng Thị Mai 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 
  

a*  

b*   

95%CI 

cs  

Du  

DFD  

h2  

L*  

L 

LSM 

LW 

Min 

Max 

n 

Pi  

pH24  

pH45  

PiDu 

PiDu25 

PiDu50 

PiDu75 

PSE  

TCVN 

Y  

 

Giá trị màu đỏ 

Giá trị màu vàng 

Khoảng tin cậy 95% 

Cộng sự 

Duroc  

Dark, firm, dry 

Hệ số di truyền 

Giá trị màu sáng 

Landrace 

Giá trị trung bình bình phương bé nhất  

Large White 

Giá trị nhỏ nhất 

Giá trị lớn nhất 

Số lượng mẫu 

Pietrain 

Giá trị pH sau 24 giờ giết mổ 

Giá trị pH sau 45 phút giết mổ 

Tổ hợp lai đực Pietrain x nái Duroc  

Tổ hợp lợn lai có 25% giống Pietrain và 75% giống Duroc 

Tổ hợp lợn lai 50% giống Pietrain và 50% giống Duroc  

Tổ hợp lợn lai 75% giống Pietrain và 25% giống Duroc  

Pale, Soft, Exudative  

Tiêu chuẩn Việt Nam  

Yorkshire 
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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Chăn nuôi lợn là một nghề truyền thống ở nước ta, từ xưa tới nay nó luôn đóng vai 

trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và là nguồn chủ đạo cung cấp thực phẩm 

cho người tiêu dùng. Theo kết quả điều tra năm 2018, chăn nuôi lợn đã tạo sinh kế cho 

khoảng 2,5 triệu nông hộ trong tổng số 8,6 triệu hộ sản xuất nông nghiệp và 9.770 trang 

trại trong tổng số 31.668 trang trại nông nghiệp, góp phần làm thay đổi bộ mặt của khu 

vực nông thôn. Đồng thời, chăn nuôi lợn đã cung cấp 3,8 triệu tấn thịt hơi (chiếm 70,4% 

tổng sản lượng thịt hơi các loại) cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu [9].  

Để chăn nuôi lợn tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, Nhà nước đã có 

định hướng và đặt mục tiêu phát triển đến 2030 là phát triển chăn nuôi lợn với các giống 

cao sản theo hướng trang trại công nghiệp; tổng đàn lợn có mặt thường xuyên ở quy mô 

khoảng 29-30 triệu con, trong đó đàn lợn nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%; 

cung cấp khoảng 60-62% sản lượng thịt xẻ (trong tổng sản lượng thịt xẻ các loại), trong 

đó, sản lượng xuất khẩu khoảng 15-20% [9].   

Trong chăn nuôi, con giống có vai trò quyết định đến khả năng sản xuất tối đa của 

vật nuôi. Vì thế, để đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi nói chung, Nghị 

quyết số 26 NQ/TƯ ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá 

X) đã xác định giống là khâu tạo đột phá để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả của 

sản xuất. Tuy nhiên, mỗi giống, bên cạnh các ưu điểm đều có những nhược điểm nhất 

định liên quan đến khả năng sản xuất. Một trong những giải pháp để hạn chế những 

nhược điểm và phát huy tối đa ưu điểm của mỗi giống là sử dụng lai tạo. Vì thế, thực tế 

hiện nay các cơ sở giống chủ yếu đang tổ chức quản lý giống theo “tháp lai tạo”. Theo 

phương thức quản lý giống này, ở đàn cụ kị người ta thường sử dụng các giống thuần, 

ở đàn ông bà có thể sử dụng giống thuần hoặc giống lai, ở đàn bố mẹ thường là giống 

lai để sản xuất con thương phẩm có ưu thế lai cao. Trong lai tạo ở lợn, bên cạnh sử dụng 

lợn nái lai, việc sử dụng đực giống phù hợp để phối với lợn nái có ý nghĩa quan trọng 

trong việc đưa lại ảnh hưởng bổ sung (compensate) và ưu thế lai ở đời con lai [69]. Từ 

cơ sở khoa học và thực tiễn đó, năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát 

triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020, trong 

đó có hai nội dung quan trọng liên quan đến giống lợn là: 1) Nhập bổ sung các dòng, 

giống lợn có năng suất, chất lượng cao của thế giới, vừa nhân giống vừa sản xuất ra con 

lai có năng suất và phẩm chất thịt cao phù hợp với điều kiện Việt Nam và 2) Nghiên cứu 

công thức lai hiệu quả cho chăn nuôi lợn công nghiệp, phù hợp với từng vùng miền khác 

nhau của đất nước. Tổng kinh phí cho chương trình giống lợn lên đến 6.000 tỷ đồng, 

trong đó vốn ngân sách nhà nước chỉ khoảng 1.200 tỷ đồng, phần còn lại là từ các tập 

đoàn, công ty chăn nuôi và thức ăn liên doanh khác nhau [43]. Các tập đoàn, công ty 
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này đã nhập và lai tạo nhiều giống/dòng khác nhau phục vụ cho chăn nuôi lợn công 

nghiệp trong nước, ví dụ công ty GreenFeed (GF), công ty CP, công ty France Hybrides 

…. Một số giống lợn cao sản được nhập phổ biến như Landrace (L), Yorkshire (Y), 

Pietrain (Pi), Duroc (Du).  

Gần đây, công ty GreenFeed đã nhập các dòng lợn cụ kị: L2 (L), L3 (Y) và ông 

bà: L15 (Du), L62 (Pi), L65 (Pi tổng hợp) và L18 (Pi tổng hợp) từ tập đoàn  PIC, Hoa 

Kỳ (Tập đoàn cải biến giống lợn, có trụ sở trên 30 nước và chiếm 60% thị phần di truyền 

giống lợn toàn cầu), mỗi dòng được chuyên hóa theo các hướng sản xuất khác nhau như 

tăng tỷ lệ mỡ dắt, tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn, tăng khả năng tăng trưởng, và tiến 

hành lai tạo ra các dòng đực GF337, GF280 và GF399... và dòng lợn nái GF24. Các dòng 

lợn này còn được gọi là PIC337, PIC280, PIC399 và PIC24 (do dựa trên các nguồn cụ kỵ, 

ông bà của công ty PIC). Dòng lợn nái này và đời con thương phẩm giữa nó với các dòng 

đực nêu trên được dự đoán có sức sinh sản và sức sản xuất thịt cao trong điều kiện chăn 

nuôi công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng 

vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá một cách toàn diện về sức sản xuất của các dòng 

lợn này cũng như đời con lai của chúng. 

Ngoài con giống thì khối lượng giết mổ cũng là một trong những yếu tố có ảnh 

hưởng đến năng suất và chất lượng thịt lợn, đặc biệt là các tính trạng như độ dày mỡ 

lưng, tỷ lệ mỡ giắt, màu sắc, độ mềm của thịt…. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về 

ảnh hưởng của độ tuổi/khối lượng giết mổ đến năng suất và chất lượng thịt lợn, trên cơ sở 

đó đã có những khuyến cáo về độ tuổi/khối lượng giết mổ thích hợp cho các giống/dòng 

lợn khác nhau [103], [136], [176], [198]. Tuy nhiên, ở Việt Nam các nghiên cứu về vấn 

đề này vẫn còn rất ít ỏi. Trên thực tế, lợn ngoại thương phẩm ở Việt Nam hầu hết được 

giết mổ ở khối lượng 80-100kg và chưa có các khuyến cáo về vấn đề này. So với lợn công 

nghiệp của thế giới thì mức khối lượng giết mổ này là thấp hơn nhiều. 

 Miền Trung là nơi có tốc độ phát triển kinh tế nói chung chăn nuôi nói riêng 

chậm hơn so với hai đầu tổ quốc nhưng đã có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm 

gần đây. Trong chăn nuôi hiện nay, dịch bệnh diễn ra liên miên, phương thức chăn nuôi 

công nghiệp đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng của nó trong hệ thống sản xuất, 

đặc biệt trong phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Vì thế, chăn 

nuôi lợn công nghiệp trên cả nước nói chung và miền Trung nói riêng đang ngày càng 

phát triển. Hiện nay, chăn nuôi lợn nái ở miền Trung đang phát triển theo hướng công 

nghiệp chuồng kín, chăn nuôi lợn thịt đang áp dụng cả phương thức công nghiệp chuồng 

kín và chuồng hở. Việc nghiên cứu dòng/giống tốt có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp 

chăn nuôi lợn ở miền Trung phát triển bền vững.  

Từ thực tế nêu trên việc nghiên cứu một cách có hệ thống về năng suất sinh sản 

của lợn nái GF24 khi được phối tinh bởi các dòng đực GF337, GF280 và GF399 và khả 
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năng sản xuất của các con lai trong điều kiện chuồng kín và chuồng hở, ở các mức khối 

lượng giết mổ khác nhau, để có cơ sở khuyến cáo lựa chọn con giống và thời điểm giết 

mổ thích hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung 

là cần thiết. Vì vậy, tôi đã thực hiện đề tài “Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 được 

phối với các dòng đực GF337, GF280, GF399 và sức sản xuất thịt của đời con nuôi 

tại miền Trung”. 

2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

2.1. Mục tiêu tổng quát  

Nghiên cứu năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối với các dòng đực 

GF337, GF280, GF399 và sức sản xuất thịt của đời con khi được nuôi trong cả hai điều 

kiện chuồng kín và chuồng hở, và khi được giết mổ ở các khối lượng khác nhau, tại 

miền Trung nhằm đưa ra các khuyến cáo về con giống và thời điểm giết mổ thích hợp, 

từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn 

công nghiệp ở miền Trung.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối giống với các 

dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín 

ở miền Trung. 

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ 

hợp lai giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện 

chăn nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền Trung. 

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ 

hợp lai giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện 

chăn nuôi công nghiệp chuồng hở ở miền Trung. 

- Đánh giá được sức sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi của hai tổ 

hợp lai giữa lợn nái GF24 với hai dòng đực GF337 và GF399 ở các mức khối lượng giết 

mổ khác nhau trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền Trung. 

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

3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đề tài là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện và có tính 

hệ thống cao từ năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối tinh các dòng đực 

GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín, đến khả 

năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các con lai thương phẩm, trong cả hai 

điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín và chuồng hở.  
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- Đề tài cũng là công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về sức sản 

xuất thịt và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi của hai tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với 

hai dòng đực GF337 và GF399 ở các mức khối lượng giết mổ khác nhau. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung thêm tư liệu khoa học về khả năng sinh 

sản của lợn nái GF24; khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các tổ hợp 

lai giữa lợn nái GF24 với các dòng đực giống GF337, GF280 và GF399. Các tư liệu này 

có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập cho cán bộ, sinh 

viên, học viên ngành chăn nuôi. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để khuyến cáo và lựa chọn các tổ hợp lai 

giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong sản xuất nhằm nâng 

cao khả năng sinh sản, sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế trong 

chăn nuôi lợn ở miền Trung. 

 - Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là cơ sở để khuyến cáo và lựa chọn thời 

điểm giết mổ thích hợp đối với các tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, 

GF280 và GF399 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả trong chăn nuôi 

lợn thương phẩm ở miền Trung.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM 

1.1.1. Quy mô đàn lợn  

 Kết quả diễn biến về quy mô đàn lợn theo số liệu thống kê tại thời điểm 01/10 

hằng năm trong giai đoạn 2010-2019 được thể hiện ở hình 1.1.  

 

Hình 1.1. Tổng số lợn cả nước giai đoạn 2010-2019  

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2019 [49]) 

 Hình 1.1 cho thấy, trong thập niên qua, tăng trưởng đàn lợn nhìn chung đạt ở mức 

thấp và có nhiều biến động. Từ năm 2010 đến 2014, số lượng lợn dao động xung quanh 

mức 26-27 triệu con. Hai năm tiếp theo, quy mô đàn lợn tăng nhanh và đạt 29,1 triệu 

con vào năm 2016. Sau đó, do gặp khó khăn trong việc xuất khẩu thịt lợn, nguồn cung 

thịt trong nước dư thừa làm giá lợn giảm thấp, người chăn nuôi thua lỗ để trống chuồng 

và ảnh hưởng của dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát trên phạm vi rộng nên đã làm 

giảm quy mô đàn lợn xuống còn 27,4 triệu con vào năm 2017. Năm 2018 đàn lợn có xu 

hướng hồi phục và đạt 28,1 triệu con. Tuy nhiên, vào đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất 

hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi làm số lượng lợn giảm nghiêm trọng (giảm khoảng 20% 

số đầu con), số lợn chết và nhiễm bệnh phải tiêu hủy trên 5,0 triệu con, gây thiệt hại lớn 

cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn cho tiêu dùng trong nước 

trong năm 2019 và những năm tiếp theo [9]. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (2019) 

[9], sự tăng trưởng về quy mô đàn lợn trong giai đoạn 2008-2018 là chưa đạt theo mục 

tiêu kế hoạch đã đề ra. 
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1.1.2. Sản lượng thịt lợn 

Kết quả về diễn biến tổng sản lượng thịt lợn của cả nước trong giai đoạn 2010-

2019 được thể hiện ở hình 1.2.  

 

Hình 1.2. Sản lượng thịt lợn cả nước giai đoạn 2010-2019  

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2019 [49]) 

Hình 1.2 cho thấy, mặc dù tổng số lợn trong giai đoạn này có nhiều biến động, 

nhiều thời điểm số lượng lợn giảm nhưng sản lượng thịt lợn xuất chuồng trong giai đoạn 

này vẫn tăng lên qua thời gian (ngoại trừ năm 2019 do số lượng lợn giảm quá mạnh nên 

đã kéo theo sản lượng thịt giảm). Tổng kết kết quả thực hiện “Chiến lược phát triển 

Chăn nuôi đến năm 2020”, Cục Chăn nuôi (2019) [9] đã đánh giá về sản lượng thịt mà 

ngành Chăn nuôi lợn sản xuất được trong giai đoạn 2008-2018. Kết quả cho thấy, tốc độ 

tăng trưởng về sản lượng thịt lợn trong giai đoạn này đạt khoảng 3,3%/năm, tăng từ 2,8 

triệu tấn năm 2008 lên 3,8 triệu tấn năm 2018. Khối lượng lợn thịt xuất chuồng bình 

quân là 65,4 kg/con (năm 2008) đã tăng lên 76,7 kg/con trong năm 2018 [9]. Kết quả 

này chứng tỏ, năng suất chăn nuôi lợn trong nước đã được cải thiện đáng kể trong 10 

năm qua. Điều này là nhờ sự cải tiến về chất lượng con giống, dinh dưỡng thức ăn, kỹ 

thuật chăm sóc nuôi dưỡng cũng như công tác tổ chức và quản lý trong chăn nuôi. Tuy 

nhiên, mức độ đạt được về sản lượng thịt trong giai đoạn này vẫn thấp hơn so với mục 

tiêu Chiến lược đề ra (khoảng 4,45 triệu tấn vào năm 2018). 
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1.1.3. Phân bố đàn lợn 

Phân bố chi tiết quy mô đàn lợn ở các vùng sinh thái vào năm 2008 và 2018 được 

thể hiện ở hình 1.3 và 1.4. 

 

Hình 1.3. Phân bố đàn lợn theo vùng sinh thái năm 2008 (Nguồn: Cục Chăn nuôi, 2019 [9]) 

 

Hình 1.4. Phân bố đàn lợn theo vùng sinh thái năm 2018  

(Nguồn: Cục Chăn nuôi, 2019 [9]) 

(Chú thích hình 1.3 và 1.4: ĐBSH: vùng Đồng bằng sông Hồng; TD&MN phía Bắc: 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc; BTB&DHMT: vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung; ĐBSCL: vùng Đồng bằng sông Cửu Long;  

ĐNB: vùng Đông Nam Bộ). 

Hình 1.3 và 1.4 cho thấy, đàn lợn của nước ta tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc 

khu vực Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung (gần 70% đàn lợn tập trung ở 3 khu vực này). Từ năm 2008 đến 

năm 2018, xu hướng đàn lợn ổn định ở vùng Đồng bằng sông Hồng, tăng ở vùng Đông 

Nam Bộ, Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đang có xu hướng giảm ở 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long. So sánh quy 

mô đàn lợn giữa các vùng trong giai đoạn 2008-2018 cho thấy, vùng Đồng bằng sông 
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Hồng (ĐBSH) có tổng đàn lợn lớn nhất, chiếm 26% đàn lợn cả nước; tiếp theo là vùng 

Trung du và Miền núi phía Bắc, chiếm 23-25%; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung (BTB &DHMT) chiếm 18-21%; vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) chiếm 10-12% và 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm 12-14%; vùng Tây Nguyên có số lượng lợn 

thấp nhất, chiếm 6-7%. 

1.1.4. Phương thức chăn nuôi 

Ở Việt Nam hiện có 4 loại hình chăn nuôi lợn, bao gồm (1) Chăn nuôi nhỏ với 

mức độ vệ sinh an toàn thấp; (2) Chăn nuôi thương mại quy mô nhỏ với mức độ an toàn 

vệ sinh tối thiểu, kết hợp vườn cây và ao cá theo mô hình Vườn-Ao-Chuồng; (3) Chăn 

nuôi thương mại quy mô lớn với mức độ vệ sinh an toàn cao; và (4) Hợp tác xã hoặc tổ 

nhóm hợp tác chăn nuôi với mức độ an toàn vệ sinh trung bình hoặc khá tốt. Trong đó, 

chăn nuôi quy mô nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn thấp có đặc điểm: vốn ít, điều kiện 

chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường kém và thường có hiệu quả 

chăn nuôi thấp, sử dụng giống địa phương hoặc giống lợn lai, đầu tư thấp với điều kiện 

chuồng trại thô sơ, tận dụng sản phẩm nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh sơ 

sài, quy mô chăn nuôi của hộ có 1-2 con nái hoặc ít hơn 20 con lợn thịt. Chăn nuôi 

thương mại quy mô nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn tối thiểu, kết hợp vườn cây, ao cá 

có đặc điểm: sử dụng giống lợn lai hoặc giống nhập ngoại, có mức đầu tư trung bình, 

công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm ở mức độ tối thiểu, quy mô chăn nuôi 

có 5-20 con nái hoặc ít hơn 100 con lợn thịt. Chăn nuôi thương mại quy mô lớn với mức 

độ vệ sinh an toàn cao có đặc điểm: sử dụng giống nhập khẩu, dùng thức ăn công nghiệp, 

có hệ thống chuồng trại tốt, công tác phòng chống dịch bệnh thú y được thực hiện tốt, 

quy mô chăn nuôi có 600-2.400 con lợn nái hoặc 500-10.000 con lợn thịt. Hợp tác xã 

hoặc tổ nhóm hợp tác chăn nuôi với mức độ an toàn vệ sinh trung bình hoặc khá tốt có 

đặc điểm: sử dụng giống lợn lai hoặc giống ngoại nhập, giữa các hộ nông dân có chia sẻ 

kinh nghiệm, thức ăn hoặc lợi nhuận, quy mô chăn nuôi có từ 20-50 con nái hoặc có 

100-200 con lợn thịt [14].  

Bảng 1.1. Số lượng và cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô chăn nuôi năm 2019 

Quy mô chăn nuôi (con) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

1 - 9  2.463.561 82,72 

10 – 29  399.112 13,40 

30 – 99 84.437 2,84 

100 – 299 10.418 0,35 

300 – 999 5.045 0,17 

≥ 1000  15.463 0,52 

Tổng 2.978.036 100 

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam (2019) [242] 
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Hiện nay, phương thức chăn nuôi lợn đang có xu hướng chuyển dịch từ chăn nuôi 

nông hộ, quy mô nhỏ sang chăn nuôi trang trại, quy mô lớn. Số lượng hộ chăn nuôi lợn 

có xu hướng giảm mạnh trong thời gian qua. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (2019) 

[9], năm 2010 cả nước có trên 4,5 triệu hộ chăn nuôi lợn, con số này giảm còn khoảng 

2,5 triệu hộ vào năm 2018. Quy mô chăn nuôi trong các nông hộ có xu hướng tăng lên. 

Năm 2011, nhóm hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ (1-9 con) chiếm 86,43% tổng số hộ nuôi lợn; 

nhóm nuôi với quy mô 10-49 con chiếm 12,79% và nhóm hộ có quy mô từ 50 con trở 

lên chỉ chiếm 0,78% [47]. Kết quả điều tra tại thời điểm 01/4/2019 ở bảng 1.1. cho thấy, 

đến năm 2019, nhóm hộ có quy mô 1 - 9 con giảm còn 82,72%, nhóm hộ có quy mô từ 

100 con trở lên chiếm 1,04%.  

Đối lập với sự giảm về số lượng trong chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại 

đang ngày càng phát triển và chứng tỏ lợi thế về năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu 

quả kinh tế và đặc biệt là việc kiểm soát dịch bệnh. Năm 2018, cả nước có 9.770 trang 

trại chăn nuôi lợn (chiếm khoảng 45% đầu con, 53% về sản lượng thịt lợn) trong tổng 

số 19.639 trang trại chăn nuôi [9]. Đến 3/2020, cả nước có 911 hợp tác xã và 9.924 trang 

trại chăn nuôi lợn (bằng tổng số 5,8% hợp tác xã và 25% tổng số trang trại nông nghiệp 

cả nước) [243].  

1.1.5. Cơ cấu giống 

Trong thập niên qua, Nhà nước đã có nhiều chủ trương nhằm phát triển các dòng, 

giống lợn có năng suất, chất lượng cao phục vụ cho chăn nuôi công nghiệp. Nhiều giống 

lợn ngoại đã được nhập và lai tạo, trong đó các giống được nhập chủ yếu là L, Y, Du và 

Pi. Vì thế, hiện nay, ngành chăn nuôi lợn của Việt Nam đang sử dụng nguồn giống lợn 

ngoại là chủ yếu (chiếm 74% trong tổng đàn lợn). Theo số liệu thống kê, tỷ lệ lợn nái 

ngoại của nước ta năm 2013 là 19,8% đã tăng lên 31,8% vào năm 2018. Đối với đàn lợn 

thịt, tỷ lệ lợn lai, ngoại trong tổng đàn năm 2017 là 92,7 % [244]. 

Theo Nguyễn Văn Giáp (2015) [14], tại các cơ sở sản xuất giống lớn của cả nước 

nguồn giống lợn ngoại chiếm 92,93%, giống lợn lai nội x ngoại chiếm 5,62% và lợn nội 

thuần chỉ chiếm 1,45% tổng đàn lợn. 

1.2. LAI TẠO VÀ ƯU THẾ LAI 

1.2.1. Khái niệm về lai tạo 

 Lai tạo là phương pháp cho giao phối giữa những động vật thuộc hai hay nhiều 

dòng/giống/loài khác nhau. Lai tạo làm cho tần số kiểu gen đồng hợp tử ở thế hệ sau 

giảm đi, tần số kiểu gen dị hợp tử ở thế hệ sau tăng lên. Lai tạo là phương pháp chủ yếu 

làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. Lai tạo giúp tạo ra đời con hội tụ được các 

đặc điểm tốt của cả hai dòng/giống bố mẹ và tạo ra đời con có ưu thế lai. Vì vậy, lai tạo 

đã được áp dụng vào hầu hết các hệ thống chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lợn nói riêng, 
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đặc biệt là chăn nuôi công nghiệp trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ để tận dụng lợi 

thế của ưu thế lai và ảnh hưởng bổ sung của các giống.  

Trong thực tế sản xuất, để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất cần nghiên cứu, áp 

dụng các hệ thống lai tạo khác nhau phụ thuộc vào mục đích, phương thức sản xuất; cơ 

sở hạ tầng; thức ăn; trình độ chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý của người chăn nuôi. 

1.2.2. Ưu thế lai 

Shull (1914) [220] đã đặt ra thuật ngữ ưu thế lai (heterosis) để nói đến sự tăng lên 

về sức sống của các đối tượng nông nghiệp hoặc sự tăng lên của các tính trạng liên quan 

đến nông nghiệp khác (thường là năng suất). Trong khi khái niệm cơ bản của ưu thế lai 

là đơn giản và bao trùm cho tất cả các đối tượng nông nghiệp nói chung như trên, nó 

cũng có thể được định nghĩa theo một số cách khác nhau, tùy thuộc vào quần thể nào 

muốn nói tới. Đối với vật nuôi, ưu thế lai là hiện tượng con lai giữa các cá thể không 

cùng nguồn gốc, huyết thống có sức sống và sức sản xuất cao hơn mức trung bình của 

thế hệ bố mẹ [212]. Ưu thế lai được tính bằng % năng suất tăng lên của con lai so với 

trung bình của bố mẹ chúng.  

Khi cho giao phối giữa 2 cá thể khác giống/dòng, các tổ hợp lai tạo ra đều biểu 

hiện ưu thế lai, tuy nhiên ở mức độ cao thấp khác nhau. Trong nhiều trường hợp, nhất 

là đối với tính trạng chịu sự chi phối bởi nhiều gen, mức độ ưu thế lai có thể thiên về 

giống này hoặc giống khác. Okoro và Mbajiorgu (2017) [190] thực hiện thí nghiệm trên 

3 giống Large White (LW), L và lợn bản địa Nigerian nhằm ước tính thành phần các 

ảnh hưởng của việc lai giống lên sinh trưởng của lợn báo cáo, tính trạng khối lượng cai 

sữa (lúc 6 tuần tuổi), khối lượng trưởng thành (lúc 20 tuần tuổi) bị ảnh hưởng nhiều hơn 

bởi kiểu gen của giống L, tính trạng tăng khối lượng trung bình bị ảnh hưởng nhiều hơn 

bởi kiểu gen của giống lợn bản địa Nigerian. Kurnianto và cs (2010) [159] nghiên cứu 

sự kết hợp của các giống Du, Y và L cho các tính trạng sinh trưởng báo cáo, các giống 

này có khả năng kết hợp tốt trong đó giống Du biểu hiện có ưu thế lai cao nhất. Sutha 

và cs (2015) [223] cũng báo cáo rằng khi cho lai theo cặp giữa 3 giống Du, Y và L, đời 

con sinh ra từ đực Du có hiệu quả chuyển hóa thức ăn tốt nhất. Con lai tổng hợp giữa 3 

giống đó có khối lượng nạc cao nhất.  

Bên cạnh yếu tố giống, mức độ ưu thế lai còn tuỳ thuộc vào từng tính trạng và có 

mối tương quan nghịch với khả năng di truyền của tính trạng. Các tính trạng có hệ số di 

truyền thấp thường có ưu thế lai cao, vì vậy để cải tiến các tính trạng này, so với chọn 

lọc, lai tạo là giải pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, 

chỉ tiêu về số con sơ sinh/ổ, khả năng tăng khối lượng, năng suất sữa thường biểu hiện 

ưu thế lai cao hơn so với tính trạng tỷ lệ mỡ và protein sữa. Ưu thế lai thường thể hiện 

cao nhất ở đời F1 và giảm dần ở các thế hệ tiếp theo, vì tỷ lệ gen đồng hợp tử trong các 

tổ hợp lai ở các thế hệ tiếp theo tăng lên.  
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1.2.2.1. Các loại ưu thế lai 

Ưu thế lai cá thể: Ưu thế lai cá thể là thành phần ưu thế lai do kiểu gen của cá thể 

quyết định.  

Ưu thế lai con mẹ: Ưu thế lai con mẹ là thành phần ưu thế lai do kiểu gen con mẹ 

quyết định.  

Ưu thế lai con bố: Ưu thế lai con bố là thành phần ưu thế lai do kiểu gen con bố 

quyết định. 

Như vậy, ưu thế lai, trong đó con lai vượt trội so với mức trung bình của bố mẹ 

thuần chủng, là kết quả tổng hợp từ ưu thế lai cá thể/con con (offspring heterosis), ưu 

thế lai con mẹ (maternal heterosis) và ưu thế lai con bố (paternal heterosis). Trong chăn 

nuôi lợn nái, số lợn con cai sữa trên mỗi lợn nái là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng, vì 

thế ưu thế lai con mẹ được coi là quan trọng nhất vì nó giúp cải thiện khả năng thụ thai 

và sống sót của đời con. Ưu thế lai cá thể có lợi cho từng cá thể đời con vì nó ảnh hưởng 

đến sự tăng trưởng và sống sót trong suốt cuộc đời của nó. Ưu thế lai con bố có vai trò 

trong việc cải thiện khả năng phối giống thành công, thông qua việc tăng tỷ lệ động dục 

và thụ thai.  

1.2.2.2. Cơ sơ di truyền của ưu thế lai 

Ưu thế lai đã được khám phá từ hơn một thế kỷ trước, nhưng cơ sở di truyền của 

hiện tượng này vẫn còn nhiều tranh luận [66], [170]. Hiện nay, ưu thế lai được giải thích 

bằng thuyết trội, thuyết siêu trội và thuyết tương tác gen.  

- Thuyết trội: Thuyết này cho rằng khi lai giữa các giống/dòng, ở con lai sẽ có hiện 

tượng lấn át sự biểu hiện của các alen lặn không mong muốn từ giống/dòng bố/mẹ này 

bởi các alen trội từ giống/dòng mẹ/bố khác. Mức độ ưu thế lai sẽ tỷ lệ thuận với số lượng 

gen trội được đóng góp bởi mỗi bố, mẹ. Vì vậy, sức sản xuất của con lai sẽ cao hơn so 

với trung bình của bố mẹ, đôi khi cao hơn sức sản xuất của con bố/mẹ tốt hơn [106]. 

- Thuyết siêu trội: Sự vượt trội của kiểu gen dị hợp có thể do hoạt động tích lũy 

của các alen khác nhau. Các alen sai khác nhau nhiều hơn sẽ biểu hiện ưu thế lai cao 

hơn so với các alen sai khác nhau ít hơn. Sự đa dạng về di truyền tại một locus siêu trội 

được duy trì bởi sự chọn lọc cân bằng, và sự đa hình alen trong quần thể là bền vững. 

Vì vậy, động vật được tạo ra bởi lai tạo có số lượng locus dị hợp tử ở mức tối đa và có 

sức sống và sức sản xuất vượt trội so với bố mẹ [106]. 

- Thuyết tương tác gen: Thuyết tương tác gen cho rằng, ở con lai có sự kết hợp mới 

của các gen từ các locus khác nhau. Các gen khác nhau khi được kết hợp với nhau trong 

con lai sẽ tương tác lẫn nhau và tạo ra hiệu ứng lớn hơn khi các gen đó tách riêng nhau 

trong các bố mẹ khác nhau [231].   
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Có thể hiểu ưu thế lai là do sự tăng lên của giá trị gen thông qua sự tăng lên về tần 

số của kiểu gen dị hợp, từ đó tạo ra sự lấn át, bổ sung, tương tác lẫn nhau của các gen từ 

các bố, mẹ khác nhau trong con lai.  

1.2.3. Các phương pháp lai phổ biến 

1.2.3.1. Lai kinh tế đơn giản (lai giữa 2 giống hoặc 2 dòng) 

Lai kinh tế đơn giản là lai giữa hai cá thể của hai giống hoặc hai dòng. Lai kinh tế 

đơn giản có ưu điểm là đơn giản, dễ tiến hành, ở ngay thế hệ F1 tất cả con lai đều được 

sử dụng vào mục đích kinh tế (nuôi lấy thịt) để tận dụng ưu thế lai. Công thức phổ biến 

nhất là cho một giống nội (thường là con cái) lai với một giống ngoại (thường là con 

đực) thế hệ con sinh ra (F1) có ưu thế lai cao để nuôi lấy thịt. 

Giá trị kiểu hình của con lai giữa mẹ A với bố B, ký hiệu F1(AB) sẽ là:  

PF1(AB) = 1/2 aA + 1/2 aB + MA + BB + HI + E 

Giá trị kiểu hình của con lai giữa mẹ B với bố A, ký hiệu F1(BA) sẽ là:  

PF1(BA) = 1/2 aA + 1/2 aB + BA + MB + HI + E  

Trong đó: 

HI: Ưu thế lai của con lai 

aA, aB: Giá trị cộng gộp của giống A, B 

MA, MB: Ảnh hưởng của ngoại cảnh mẹ của giống A, B 

BA, BB: Ảnh hưởng của ngoại cảnh bố của giống A, B 

E: Ảnh hưởng của ngoại cảnh 

1.2.3.2. Lai kinh tế phức tạp (lai 3, 4 giống hoặc 3, 4 dòng) 

Lai kinh tế phức tạp là lai giữa ba giống, dòng trở lên. Người ta tiếp tục cho lai thế 

hệ con cái của các phép lai kinh tế đơn giản hơn với các giống khác để tạo ra con lai 

mang nhiều máu của nhiều giống khác nhau. Lai kinh tế phức tạp lợi dụng triệt để ưu 

thế lai ở nái lai F1 để khắc phục nhược điểm của lai kinh tế đơn giản, lợi dụng được ưu 

thế lai từ các giống dòng khác nhau.  

- Lai 3 giống hoặc 3 dòng (A, B, C): Giá trị kiểu hình của con lai F1(AB)xC là:  

PF1(AB)xC = 1/4 aA + 1/4 aB + 1/2aC + BC + HM + HI + E  

Trong đó: 

HI: Ưu thế lai của con lai 

HM: Ưu thế lai của mẹ lai (do mẹ là con lai F1) 

aA, aB, aC: Giá trị cộng gộp của giống A, B, C 
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BC: Ảnh hưởng của bố giống C 

E: Ảnh hưởng của ngoại cảnh 

Như vậy, so với lai đơn giản giữa 2 giống hoặc 2 dòng, lai giữa 3 giống hoặc 3 

dòng do sử dụng mẹ lai (hoặc bố lai) nên con lai F1(AB)xC ngoài ưu thế lai cá thể còn 

có ưu thế lai của mẹ lai (hoặc bố lai).  

- Lai 4 giống hoặc 4 dòng (A, B, C, D): Giá trị kiểu hình của con lai F1(AB)(CD) là: 

PF1(AB)(CD) = 1/4 aA + 1/4 aB + 1/4aC + 1/4aD + HB + HM + HI + E 

Trong đó: 

HI: Ưu thế lai của con lai 

HM: Ưu thế lai của mẹ lai (do mẹ là con lai F1) 

HB: Ưu thế lai của bố lai (do bố là con lai F1) 

aA, aB, aC, aD: Giá trị cộng gộp của giống A, B, C, D 

E: Ảnh hưởng của ngoại cảnh 

Như vậy, con lai 4 giống hoặc dòng, do cả bố và mẹ đều là con lai nên con lai 

F1(AB)(CD) có được ưu thế lai cá thể, ưu thế lai của mẹ lai và ưu thế lai của bố lai.   

1.2.3.3. Lai cải tạo 

Được áp dụng trong trường hợp một giống về cơ bản không đáp ứng được yêu cầu, 

có nhiều đặc điểm xấu cần được cải tạo. Trong trường hợp này, người ta sử dụng một 

giống có nhiều đặc điểm tốt (giống cao sản) cho giao phối với giống cần cải tạo để cải tạo 

các đặc điểm xấu của chúng. Trong chăn nuôi lợn, thường người ta dùng một giống lợn 

có năng suất cao để cải tạo một giống địa phương có năng suất thấp, bằng cách chọn lọc 

qua nhiều thế thệ lai, các đặc điểm xấu của giống địa phương dần được khắc phục. Khi 

con lai ở một thế hệ lai nhất định đạt được mục tiêu sản xuất, người ta cho các con vật 

trong cùng thế hệ này phối giống với nhau (tự giao) để cố định các đặc điểm tốt của giống.  

1.2.3.4. Lai cải tiến 

 Được áp dụng trong trường hợp một giống về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, 

chỉ còn một vài nhược điểm cần được cải tiến. Trong trường hợp này, người ta lai giống 

cần cải tiến này với một giống có ưu điểm nổi bật về các tính trạng cần được cải tiến 

(giống đi cải tiến). Giống đi cải tiến chỉ được dùng một lần để tạo ra con lai thế hệ thứ 

nhất (F1). Các thế hệ tiếp theo, các con nái lai được phối giống trở lại với các con đực 

của chính giống cần được cải tiến. Trên cơ sở lai ngược trở lại và chọn lọc qua các thế 

hệ lai, nhược điểm của giống cần cải tiến dần được khắc phục. Khi các tính trạng cần 

cải tiến đạt được mục tiêu mong muốn ở một thế hệ lai nhất định, người ta cho các con 
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vật trong cùng thế hệ này phối giống với nhau (tự giao), để cố định các tính trạng vừa 

mới được hoàn thiện của giống.  

1.2.3.5. Lai tổ hợp (Lai gây thành) 

Là một phương pháp lai sử dụng nhiều giống tốt phối hợp lại để tạo nên giống mới 

hội tụ được các đặc điểm tốt của các giống gốc tham gia. Trong phép lai này người ta 

sử dụng nhiều hơn hai giống cho lai tạo với nhau (có thể là 3, 4 giống hay nhiều giống 

hơn nữa). Người ta lần lượt cho các giống tham gia vào tổ hợp lai, mỗi giống có thể 

được tham gia một, hai hay nhiều lần trong quá trình lai. Trong quá trình lai người ta 

theo dõi, đánh giá các con lai được tạo ra và chọn lọc những cá thể đạt yêu cầu để tiếp 

tục lai. Khi đã có được một tổ hợp lai như ý muốn, người ta ngừng công việc lai và tiến 

hành chọn lọc các cá thể tốt cho chúng tự giao với nhau để cố định các tính trạng và 

hình thành giống mới. Hầu hết các giống cao sản hiện nay đều là kết quả của lai tổ hợp.  

1.3. NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái 

Khả năng sinh sản của lợn nái được đánh giá dựa trên các tiêu chí trên bản thân 

lợn nái và đàn con của nó. Tùy thuộc vào từng giai đoạn của lợn nái mà có các tiêu chí 

khác nhau, ví dụ: Lợn hậu bị thì đánh giá thông qua sinh trưởng và phát dục; lợn nái 

sinh sản thường đánh giá thông qua sức sống và sức sản xuất của đời con, … nhưng 

quan trọng nhất là 2 tiêu chí tổng hợp: số con hoặc số kg lợn con cai sữa/nái/năm. Hiện 

nay, để đánh giá hiệu quả của chăn nuôi lợn nái, người chăn nuôi cũng như các nhà 

hoạch định chính sách còn quan tâm đến các tiêu chí như số con hoặc số kg lợn con cai 

sữa được sản xuất trong suốt đời sinh sản của mỗi lợn nái và sản lượng thịt lợn được sản 

xuất/nái/năm. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, một số tiêu chí đánh giá sức sinh sản của 

lợn nái thường được đề cập là: 

- Tuổi động dục lần đầu (ngày); 

- Tuổi phối giống lần đầu (ngày); 

- Tuổi đẻ lứa đầu (ngày); 

- Thời gian mang thai (ngày); 

- Số con sơ sinh (con/ổ); 

- Số con sơ sinh sống (con/ổ); 

- Số con để nuôi (con/ổ); 

- Số con cai sữa (con/ổ); 

- Khối lượng lợn con sơ sinh (kg/con); 

- Khối lượng lợn con cai sữa (kg/con); 
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- Tỷ lệ hao mòn lợn mẹ (%); 

- Thời gian thụ thai trở lại sau cai sữa (ngày); 

- Khoảng cách lứa đẻ (ngày); 

- Số lứa đẻ/năm (lứa); 

- Số lợn con cai sữa/nái/năm (con); 

- Khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm (kg).  

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

Năng suất sinh sản của lợn nái chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, dinh 

dưỡng, lứa đẻ, giống đực, chất lượng tinh dịch của con đực, mùa vụ, tuổi thụ thai lần 

đầu, số lần phối giống, thời gian nuôi con, thời gian từ cai sữa đến thụ thai trở lại và một 

số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý đối với lợn nái và lợn 

con theo mẹ nhưng những yếu tố quan trọng nhất là di truyền, lứa đẻ, giống đực, dinh 

dưỡng, mùa vụ và công tác chăm sóc, quản lý.  

1.3.2.1. Ảnh hưởng của di truyền 

- Ảnh hưởng của giống: 

Giống là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái. Các 

giống/dòng khác nhau thì có tuổi thành thục và sức sản xuất khác nhau, ví dụ: lợn nội 

thường có tuổi thành thục về tính sớm hơn lợn ngoại. Lê Đình Phùng và cs (2011) [28] 

nghiên cứu trên đàn nái L, Y và F1(LxY) kết luận, giống có ảnh hưởng đến hầu hết các 

tính trạng sinh sản như tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, số con sơ sinh, số con 

sơ sinh sống. Lopez và cs (2017) [173] thu thập số liệu về một số tính trạng sinh sản của 

lợn nái giống Du, L và Y trong thời gian 2001 – 2016 tại các trang trại chăn nuôi công 

nghiệp ở Hàn Quốc cho biết, số lợn con sơ sinh và số lợn con sơ sinh sống của lợn nái 

Y là cao nhất và thấp nhất là của lợn nái giống Du. Liga Paura và cs (2014) [169] thu 

thập số liệu về khả năng sinh sản của lợn nái L và Y ở Latvia cho biết, lợn nái L có số 

con sơ sinh sống và khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày cao hơn so với lợn nái Y ở tất cả các 

lứa đẻ. Tuy nhiên, khoảng thời gian trung bình từ cai sữa đến thụ thai trở lại ở lợn nái L 

là dài hơn so với lợn nái Y (13 so với 11,5 ngày). Trong cùng một giống các dòng khác 

nhau cũng có năng suất sinh sản khác nhau. Trong một nghiên cứu trên giống lợn Móng 

Cái (MC), Giang Hồng Tuyến và cs (2007) [50] so sánh năng suất sinh sản của nhóm 

giống MC3000 và MC15 đã kết luận, nhóm giống có ảnh hưởng rõ rệt đến tất cả các tính 

trạng sinh sản (P<0,001). Theo Bloemhof và cs (2008) [67], các dòng khác nhau cũng có 

phản ứng khác nhau với các nhân tố môi trường, có sức chống chịu khác nhau với điều 

kiện bất lợi của ngoại cảnh, nên có khả năng sinh sản khác nhau trong những điều kiện 

nhất định. Ngoài giống/dòng, yếu tố cá thể cũng có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, 
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trong cùng giống/dòng các cá thể khác nhau có sức sản xuất khác nhau. Vì vậy, để nâng 

cao năng suất sinh sản, việc chọn cá thể lợn nái có sức sản xuất cao để làm giống có vai 

trò quan trọng. 

Ngoại trừ các tính trạng mang tính đặc trưng của loài/giống như thời gian mang 

thai, chu kỳ động dục, ... phần lớn các tính trạng sinh sản có hệ số di truyền thấp. Hệ số 

di truyền đối với các tính trạng: Số con đẻ ra/ổ dao động từ 0,03 đến 0,12 [169], [173]; 

Số con cai sữa/ổ là 0,04-0,11 [211]; Tỷ lệ lợn con chết từ sơ sinh đến cai sữa là 0,03-

0,08 [173]; Khối lượng sơ sinh/ổ là 0,07 và khối lượng cai sữa/ổ là 0,20 [107]; Tuổi đẻ 

lứa đầu là 0,21 [169]; Thời gian từ cai sữa đến thụ thai trở lại là 0,04-0,12 [169]. Bên 

cạnh hệ số di truyền thấp, mối tương quan di truyền giữa một số tính trạng sinh sản cũng 

ở mức thấp, ví dụ mối tương quan di truyền giữa khoảng thời gian từ cai sữa đến phối 

giống trở lại với số lợn con sơ sinh, số lợn con sơ sinh sống và số lợn con cai sữa lần 

lượt là 0,13; 0,08 và 0,13 [57]. Tuy nhiên, giữa tính trạng số lợn con sơ sinh/ổ với khối 

lượng sơ sinh trung bình của lợn con có mối tương quan âm chặt chẽ (r = -0,56 đến -

0,74) [113]. Điều này gây khó khăn cho mục tiêu chọn lọc nâng cao số con/ổ trong chăn 

nuôi lợn nái.  

- Ảnh hưởng của lai tạo và ưu thế lai: 

Các tính trạng sinh sản có hệ số di truyền thấp nên lai tạo và ưu thế lai có ảnh 

hưởng lớn đến năng suất sinh sản. Goldek (1969) tổng kết kết quả nghiên cứu của nhiều 

thí nghiệm đã kết luận, ưu thế lai đã làm tăng 5% về số lợn con sơ sinh, 5-10% về số lợn 

con cai sữa và làm giảm 10-15% về tỷ lệ lợn con chết từ sơ sinh đến cai sữa ở thế hệ F1 so 

với các giống thuần (trích dẫn bởi Lukač, 2013 [175]). Kuhaaudomlarp và Imboonta 

(2009) [158] đánh giá ảnh hưởng của ưu thế lai đến một số tính trạng sinh sản của các 

con lai giữa lợn L và LW thuần kết luận, ưu thế lai đã làm tăng số lợn con sơ sinh và 

làm giảm số thai chết lưu của các lợn nái lai so với lợn nái thuần. Giá trị ưu thế lai đối 

với tính trạng số lợn con sơ sinh của các lợn nái lai có 50% giống LW + 50% giống L 

và 75% giống LW + 25% giống L tương ứng là 5,19 – 5,75% và 1,73%. Ưu thế lai của 

tính trạng số thai chết lưu của các lợn nái lai có 75% giống L + 25% giống LW và 50% 

giống L + 50% giống LW lần lượt là -8.07 đến -7.78% và -6.67%. 

1.3.2.2. Ảnh hưởng của giống đực 

Năng suất sinh sản của lợn nái không chỉ được đánh giá qua các tính trạng trên 

bản thân lợn nái mà còn được đánh giá thông qua các tính trạng liên quan đến đời con 

của nó. Vì thế, trong lai tạo, giống đực sẽ có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn 

nái thông qua thành phần ưu thế lai do kiểu gen của nó quyết định trên đời con. Do vậy, 

các tính trạng liên quan đến khả năng sống sót và khả năng sinh trưởng của đời con như 

số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, số con cai sữa, khối lượng lợn con sơ sinh, khối 

lượng lợn con cai sữa sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố này. Nguyễn Văn Thắng và 
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Đặng Vũ Bình (2006) [38] khi cho lợn nái (L x Y) phối với các giống đực Du và Pi tìm 

thấy, khối lượng lợn con sơ sinh và khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái này khi được 

phối với lợn đực Pi đạt tương ứng 1,42 và 7,39 kg/con, trong khi đó, khi được phối với 

lợn đực Du chỉ đạt lần lượt 1,39 và 7,20 kg/con (P<0,01). Vũ Đình Tôn và cs (2008) 

[45] nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái (LxY) khi được phối với các giống đực 

Du, L và Pi x Du kết luận, yếu tố giống đực có ảnh hưởng rõ rệt đến các tính trạng khối 

lượng lợn con sơ sinh, khối lượng lợn con 60 ngày tuổi và số lợn con 60 ngày tuổi. 

Kalashnikova (2000) [138] nghiên cứu trên các công thức lai Du x (L x LW) và L x (L 

x LW) cho biết, công thức lai Du x (L x LW) có khối lượng lợn con sơ sinh đạt tới 1,64 

kg/con, trong khi đó công thức lai L x (L x LW) chỉ đạt 1,36 kg/con.  

1.3.2.3. Ảnh hưởng của lứa đẻ 

Lứa đẻ liên quan đến tuổi và hoạt động sinh lý của tất cả các cơ quan trong cơ thể. 

Vì vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến sức sống nói chung của cơ thể và khả năng thực hiện các 

chức năng sinh lý nói riêng của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Do đó, lứa đẻ sẽ có 

ảnh hưởng đến năng suất sinh sản thông qua ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như hoạt 

động sinh lý của bộ máy sinh dục nói riêng và toàn cơ thể nói chung. Theo nghiên cứu 

của Hoving và cs (2011) [119] thì lợn nái đạt được các thông số sinh sản tốt nhất giữa 

lứa đẻ 3 và 5. Koketsu và cs (2017) [152] cũng kết luận, lợn nái đẻ lứa 1 có năng suất 

sinh sản thấp hơn lợn nái đẻ ở lứa 2-5. Khi số lứa đẻ tăng lên thì năng suất sinh sản cũng 

tăng, đạt cao nhất ở lứa 3-4, sau đó giảm dần. Trong đó, tính trạng về số lợn con sơ sinh 

sống đạt cao nhất ở lứa 3-5, tỷ lệ đẻ cao nhất ở lứa 2-4. Theo các tác giả này, năng suất 

sinh sản của lợn nái ở lứa đẻ 1 thấp là do hệ thống nội tiết và thể vóc của lợn nái chưa 

phát triển hoàn thiện. Mặt khác, trong thời gian nuôi con, chúng cũng có lượng thu nhận 

thức ăn thấp hơn lợn nái ở các lứa đẻ sau. Điều này dẫn đến giảm sự bài tiết hormone 

gonadotropin, dẫn đến hạn chế sự phát triển của các nang trứng trong buồng trứng. Do 

đó, lợn nái đẻ lứa 1 cũng có thời gian từ cai sữa đến phối lại dài hơn. Lợn nái già (sau 

lứa đẻ 5 trở đi) có năng suất sinh sản giảm. Điều này được giải thích là do lợn nái già có 

tỷ lệ trứng rụng và thụ tinh giảm, tỷ lệ chết của phôi tăng, tỷ lệ sẩy thai tăng và tỷ lệ chết 

của lợn con theo mẹ cũng tăng [58]. 

Trong khi số lợn con sơ sinh sống ở lứa 1, 2 thấp hơn các lứa 3-5, thì độ đồng đều 

của lợn con sơ sinh ở lứa 1, 2 là cao nhất. Điều này là do lứa 1, 2 có số con/ổ thấp hơn 

nên tăng không gian cho sự phát triển của bào thai trong tử cung [200]. 

Theo Sasaki và cs (2011) [209]; Iida và cs (2015) [127], thông qua tính trạng số 

con sơ sinh sống của lợn nái ở lứa đẻ thứ nhất có thể dự đoán khả năng sinh sản suốt đời 

của nó. Theo đó, lợn nái có số con sơ sinh sống ở lứa đẻ thứ nhất cao có xu hướng có số 

con sơ sinh sống ở các lứa đẻ tiếp theo cao hơn so với lợn nái có số con sơ sinh sống ở 

lứa đẻ thứ nhất thấp, và sẽ có năng suất sinh sản cao trong suốt đời sinh sản của nó.  
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Để nâng cao năng suất sinh sản cũng như hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái 

thì việc kéo dài thời gian sử dụng lợn nái là quan trọng vì từ lứa đẻ thứ 3 trở đi lợn nái 

mới tạo ra lợi nhuận cho người chăn nuôi [98].  

1.3.2.4. Ảnh hưởng của dinh dưỡng, thức ăn 

Chế độ dinh dưỡng trong tất cả các pha sinh trưởng và sinh sản của lợn nái đều 

ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái. Chế độ dinh dưỡng không phù hợp có thể 

là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến việc loại thải sớm đối với lợn nái. Ngược 

lại, sự quản lý về dinh dưỡng hợp lý có thể cải thiện năng suất sinh sản và kéo dài thời 

gian sử dụng lợn nái. 

- Ảnh hưởng của năng lượng: 

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

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, mức năng lượng trong khẩu phần cho lợn nái ở tất 

cả các giai đoạn (hậu bị, mang thai, tiết sữa…) đều ảnh hưởng đến năng suất sinh sản 

và thời gian sử dụng của lợn nái. 

Giai đoạn hậu bị, nhiều nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của thể 

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

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

hưởng đến năng suất sinh sản suốt đời của lợn nái. Kết quả nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng có mối quan hệ dương tính giữa độ dày mỡ lưng tại thời điểm phối giống lần đầu 

và khả năng để sinh sản được 4 lứa của lợn nái [147] [105]. Tại mức khối lượng 100kg, 

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

so với nhóm có độ dày mỡ lưng < 10mm [71]. Tummaruk và cs (2001) [227] cũng tìm 

thấy, lợn nái tại khối lượng 100kg có dày mỡ lưng cao hơn có số lợn con sơ sinh sống ở 

lứa đẻ thứ 2 nhiều hơn so với lợn nái có dày mỡ lưng thấp hơn.  

Lợn nái mang thai chủ yếu sử dụng năng lượng để hồi phục thể trạng và cho sự 

phát triển của bầu vú, nhau thai, bào thai và tử cung. Tuy nhiên, năng lượng ăn vào trong 

suốt giai đoạn mang thai cao có thể gây ra sự suy yếu về thể trạng và các vấn đề về sinh 

sản như không thụ thai, sẩy thai ở lợn nái và giảm tiêu thụ thức ăn trong thời gian nuôi 

con [133]. Tiêu thụ năng lượng cao trong suốt thời kỳ mang thai có thể làm giảm sự 

nhạy cảm với hormone insulin dẫn đến giảm dung nạp glucose và giảm ăn trong kỳ tiết 

sữa [199]. Trong kỳ tiết sữa, hầu hết lợn nái trải qua tình trạng dị hóa mạnh mẽ do sự 

sản xuất sữa ồ ạt [140]. Ước tính, lợn nái sản xuất 60g sữa/ kg khối lượng cơ thể, lượng 

này thậm chí lớn hơn so với khả năng sản xuất của bò sữa (50g sữa/ kg khối lượng cơ 

thể) [146]. Vì thế, khả năng tiêu thụ thức ăn giảm trong khi quá trình dị hóa trong cơ thể 

tăng trong thời gian cho con bú sẽ làm lợn nái hao mòn nhiều nên sẽ ảnh hưởng đến 

năng suất sinh sản của lợn nái ở những lứa tiếp theo. Ngược lại, năng lượng trong khẩu 

phần thấp trong suốt thời kỳ mang thai có thể làm tăng tỷ lệ lợn nái bị loại thải, hạn chế 
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sự phát triển của bào thai và giảm khối lượng sơ sinh của lợn con [153], [133]. Như vậy, 

có thể thấy mức năng lượng quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng đến năng suất sinh 

sản của lợn nái. NRC (2012) [187] khuyến cáo, mức năng lượng trong khẩu phần của 

lợn nái mang thai nên dao động trong khoảng 6.678 – 8.182 kcal ME/ngày.  

Trái ngược với chế độ nuôi dưỡng trong thời kỳ mang thai, trong thời kỳ cho con 

bú, khẩu phần dinh dưỡng cao là cần thiết để thỏa mãn nhu cầu lớn cho sản xuất sữa 

(chiếm 70-80% tổng nhu cầu dinh dưỡng của lợn nái trong thời kỳ này). Nếu nhu cầu 

dinh dưỡng trong giai đoạn này không được thỏa mãn lợn nái sẽ phân giải mô cơ thể để 

cung cấp dinh dưỡng cho sự sản xuất sữa. Việc huy động quá mức các mô cơ thể sẽ dẫn 

đến sản xuất sữa thấp, chậm động dục lại sau cai sữa và số con/ổ ở lứa đẻ tiếp theo có 

thể ít hơn [88]. Sự hạn chế về năng lượng trong khẩu phần trong bất kỳ khoảng thời gian 

nào trong toàn bộ thời gian nuôi con của lợn nái đều làm kéo dài thời gian từ cai sữa đến 

động dục lại ở lợn nái [149].  

- Ảnh hưởng của protein và acid amin: 

Tương tự như vai trò của năng lượng, ở lợn nái protein và các acid amin được sử 

dụng cho duy trì, sinh trưởng, mang thai và sản xuất sữa. Sự tích lũy protein của bầu vú, 

tử cung, nhau thai và bào thai tăng lên từ từ trong suốt quá trình mang thai. Do đó, 

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

trưởng và phát triển của lợn mẹ và bào thai. Wu và cs (2006) [238] đã chứng minh rằng 

có ảnh hưởng tiêu cực của chế độ ăn hạn chế protein trong thời kỳ mang thai của lợn mẹ 

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

sinh và sức sống lợn con. Ngược lại, Long (1998) [172] báo cáo rằng lợn nái hậu bị giai 

đoạn 120 – 180 ngày tuổi được cho ăn tự do khẩu phần có mức năng lượng và protein 

cao có khả năng được giữ lại sau 4 lứa đẻ thấp hơn đáng kể so với nhóm được cho ăn tự 

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

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

đến năng suất sinh sản của lợn nái. 

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

cung cấp acid amin cho nhu cầu sản xuất sữa và tăng trưởng của mô vú [140]. Theo Kim 

và cs (2009) [145], lợn nái được cho ăn khẩu phần cân bằng lý tưởng các acid amin có 

thể bảo tồn được các acid amin của khẩu phần cho sự tăng trưởng các mô cơ thể mẹ và 

tăng sự đồng đều về khối lượng của bào thai. Vì vậy, việc bổ sung đầy đủ các acid amin 

cho lợn nái nuôi con không chỉ giúp tối đa hóa sản lượng sữa cho lợn con mà còn giúp 

bảo tồn thể trạng con mẹ cho các lần sinh sản sau. Wu và cs (2010) [239] báo cáo, việc 

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

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

lượng sơ sinh của lợn con (27%) và giảm tỷ lệ còi của lợn con sơ sinh sống (22%). Huang 
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và cs (2013) [121] đánh giá ảnh hưởng của lysine và protein ăn vào qua 2 thời kỳ nuôi 

con liên tiếp của lợn nái lên năng suất sinh sản ở lứa tiếp theo. Kết quả cho thấy khẩu 

phần 1,10% lysine làm giảm hao mòn cơ thể của lợn nái nuôi con lứa đầu và giảm tỷ lệ 

loại thải của lợn nái do không động dục lại trong 21 ngày sau cai sữa so với khẩu phần 

0,95% lysine. Ngược lại, khẩu phần 1,10% lysine làm tăng hao mòn cơ thể của lợn nái 

trong kỳ nuôi con thứ 2 và tăng tỷ lệ loại thải của lợn nái do không động dục lại trong 

21 ngày sau cai sữa so với khẩu phần 0,95% lysine. Xue và cs (2012) [241] công bố rằng 

lợn nái nuôi con được nuôi dưỡng bằng một khẩu phần có tỷ lệ lysine:năng lượng tối ưu 

được cải thiện về thể trạng và khả năng thu nhận thức ăn, tăng khả năng sinh trưởng của 

lợn con. Tỷ lệ sinh trưởng của toàn ổ lợn con là tối đa khi tỷ lệ lysine:năng lượng là 2,65 

và 2,66 g/Mcal tương ứng đối với lợn nái nói chung và lợn nái đẻ trên 3 lứa.  

Ngoài các nhân tố trên, năng suất sinh sản của lợn nái cũng chịu ảnh hưởng bởi 

một số nhân tố dinh dưỡng khác như thành phần và chất lượng thức ăn, chế độ cho ăn, 

các chất khoáng, vitamin, axit béo, ….  

1.3.2.5. Ảnh hưởng của mùa vụ 

Mùa vụ là một trong những nhân tố môi trường quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp 

đến năng suất sinh sản của lợn nái. Mùa vụ có tác động trực tiếp đến số con sơ sinh/ổ và 

khối lượng cai sữa của lợn con [229] [168]. Theo Knecht và cs (2015) [157], số con sơ 

sinh/ổ của lợn nái thấp nhất là vào mùa thu và khối lượng cai sữa của lợn con thấp nhất 

vào mùa hè. Trong cùng một mùa thì sự biến động của nhiệt độ được xem là yếu tố chính 

ảnh hưởng đến khả năng sinh sản [156].  

Lợn rất nhạy cảm với điều kiện nhiệt độ cao, chủ yếu bởi vì khả năng tiết mồ hôi 

bị hạn chế [185]. Sự thay đổi về sinh lý cơ thể trong suốt quá trình mang thai và nuôi 

con bị chi phối bởi sự thay đổi về khẩu phần ăn, stress sau sinh và các nhân tố tiểu khí 

hậu chuồng nuôi [202]. Vào mùa hè, nhiệt độ cao đã làm giảm tiết GnRH và hạn chế sự 

phát triển của nang trứng dẫn đến hàm lượng progesterone thấp [64]. Vì thế, vào mùa hè 

stress nhiệt có thể làm giảm tỷ lệ đẻ của lợn nái [64], giảm sự phát triển của phôi [185], 

dẫn đến giảm số lợn con sơ sinh sống [64], thay đổi thành phần sữa, giảm sản lượng sữa, 

giảm tiêu thụ thức ăn của lợn con, từ đó làm giảm khối lượng cai sữa của lợn con [157].  

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tác động của nhiệt độ môi trường lên năng suất sinh 

sản là khác nhau ở các lứa đẻ khác nhau. Khi nhiệt độ tăng từ 20 đến 300C, tỷ lệ đẻ ở lợn 

nái đẻ lứa 1 giảm ít nhất 10%, trong khi đó lợn nái ở các lứa đẻ khác chỉ giảm 2-5% [128]. 

Khi nhiệt độ tăng từ 25 đến 300C, tổng số lợn con sơ sinh sống ở lứa đẻ tiếp theo giảm 0,6 

con đối với lợn nái đã đẻ 1 lứa, nhưng chỉ giảm 0,2 con đối với lợn nái chưa đẻ và 0,4 con 

đối với lợn nái đã đẻ từ 2 lứa trở lên [125]. Thời gian chờ phối ở lợn nái đẻ 1 lứa tăng 0,8 

ngày khi nhiệt độ tối đa tăng từ 25 đến 350C, trong khi đó lợn nái đẻ từ 2 lứa trở lên chỉ tăng 

0,3 ngày [124].  
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1.3.2.6. Ảnh hưởng của chăm sóc, quản lý 

Hiện nay, công tác chăm sóc, quản lý (đặc biệt là trong chăn nuôi công nghiệp) là 

một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái. 

Trong đó, tuổi phối giống lần đầu, số lần phối giống, thời điểm phối giống, thời điểm 

cai sữa lợn con là những nhân tố quan trọng liên quan đến công tác chăm sóc, quản lý 

có ảnh hưởng lớn đến năng suất sinh sản và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái. 

Theo khảo sát của Holm và cs (2005) [115] trên lợn nái L ở Norwegian, việc cho 

lợn nái phối giống lần đầu sớm làm giảm số lợn con sơ sinh sống trong lứa đẻ đầu tiên. 

Ngược lại, tăng tuổi của lợn nái tại thời điểm phối giống lần đầu làm tăng số lợn con sơ 

sinh sống trong lứa đẻ đầu tiên [127]. Tuy nhiên, theo Koketsu và cs (2017) [152], khi 

tăng tuổi phối giống lần đầu của lợn nái từ 200 lên 300 ngày chỉ làm tăng 0,3 – 0,4 lợn 

con sơ sinh sống trong lứa đẻ 1. Như vậy, việc này có thể không có tác động tích cực 

đến hiệu quả chăn nuôi lợn nái bởi vì sẽ làm tăng đáng kể thời gian không sản xuất của 

lợn nái trong khi sự cải thiện về số lợn con sơ sinh là nhỏ.  

Một vài nghiên cứu cho thấy, số lần phối tinh và thời điểm phối cũng có ảnh hưởng 

đến năng suất sinh sản của lợn nái. Ở các trang trại công nghiệp, nếu lợn nái chỉ được 

phối tinh một lần hoặc thời điểm phối tinh không thích hợp thường có tỷ lệ đẻ và số lợn 

con sơ sinh sống thấp [225], [139].  

Một nhân tố quản lý khác có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái là thời 

điểm cai sữa lợn con. Koketsu và Dial (1998) [150] báo cáo rằng, hệ thống cai sữa sớm ở 

USA đã dẫn đến kéo dài thời gian chờ phối, tỷ lệ đẻ thấp, số con sơ sinh sống ở lứa tiếp 

theo thấp. Vì thế kể từ năm 2000, ngành công nghiệp chăn nuôi lợn ở USA đã tăng thời 

gian nuôi con ở lợn nái để cải thiện năng suất sinh sản của chúng [155]. Ở các nước EU 

việc cai sữa lợn con vào các thời điểm dưới 28 ngày tuổi đã bị cấm kể từ năm 2013 [105]. 

Tuy nhiên, lợn nái có thời gian nuôi con dài có thể bị hao mòn nhiều dẫn đến kéo dài thời 

gian chờ phối và giảm tỷ lệ đẻ. 

Ngoài các nhân tố trên thì một số nhân tố khác như việc tác động hormone để điều 

khiển động dục và phối giống, phối nhiều loại tinh (2 hoặc 3 loại) trong một lần động 

dục, việc nuôi ghép lợn con giữa các lợn mẹ, công tác hộ lý, đỡ đẻ cho lợn nái và chăm 

sóc, nuôi dưỡng lợn con theo mẹ, cường độ chọn lọc/loại thải lợn nái, tỷ lệ thay thế đàn, 

… cũng là những nhân tố quản lý trong chăn nuôi công nghiệp hiện nay có ảnh hưởng 

lớn đến năng suất sinh sản của lợn nái. 

Như vậy, có thể thấy, năng suất sinh sản của lợn nái chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di 

truyền. Bên cạnh đó, nó cũng chịu tác động bởi một số yếu tố ngoại cảnh chính như 

giống đực, lứa đẻ, dinh dưỡng, mùa vụ và phương pháp chăm sóc, quản lý. Về mặt di 

truyền, các giống/dòng khác nhau có khả năng sinh sản khác nhau. Mặt khác, các tính 

trạng sinh sản thường có hệ số di truyền thấp nên lai tạo sẽ mang lại ưu thế lai cao cho 
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các tính trạng này. Vì vậy, để nâng cao khả năng sinh sản của lợn nái, cần cải tiến về di 

truyền cho các tính trạng sinh sản bằng cách chọn lọc các giống/dòng có khả năng sinh 

sản tốt và cho lai tạo giữa các giống/dòng đó nhằm tăng thêm giá trị cho các tính trạng 

này thông qua ưu thế lai và ảnh hưởng bổ sung của các giống. Bên cạnh đó cũng cần áp 

dụng các biện pháp nuôi dưỡng và quản lý thích hợp.  

1.4. SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA LỢN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

1.4.1. Các tính trạng đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt lợn 

Các tính trạng quan trọng đánh giá sức sản suất thịt trong chăn nuôi lợn được các 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập đến bao gồm: 

- Khối lượng giết mổ (kg) 

- Tăng khối lượng/ngày nuôi (g/con/ngày) 

- Lượng thức ăn ăn vào (kg/con/ngày) 

- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 

- Tỷ lệ móc hàm (%) 

- Tỷ lệ thịt xẻ (%) 

- Tỷ lệ nạc (%) 

- Độ dày mỡ lưng (mm) 

- Diện tích cơ thăn (cm2) 

- Thành phần thân thịt  

Chất lượng thịt có thể được xem xét, đánh giá trên các khía cạnh cảm quan, công 

nghệ, giá trị dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm. Trong đó, chất lượng công nghệ đề cập 

đến các đặc tính hóa lý của thịt trong các quy trình sản xuất công nghiệp như: khả năng 

giữ nước, pH, độ mềm và năng suất chế biến. Chất lượng cảm quan của thịt liên quan 

đến các tính trạng như màu sắc, mỡ giắt, độ mềm, độ mọng nước và hương vị. Chất 

lượng dinh dưỡng của thịt liên quan đến thành phần, hàm lượng các chất dinh dưỡng có 

trong thịt. Mức độ vệ sinh thực phẩm của thịt đề cập đến các tính trạng vi sinh, các độc 

tố, các chất cấm, ... có trong thịt. Theo Bass (2000) [62] các tính trạng quan trọng thường 

được sử dụng để đánh giá chất lượng thịt nói chung là: 

- pH sau giết mổ 

- Khả năng giữ nước/Tỷ lệ mất nước bảo quản, chế biến (%) 

- Màu sắc thịt 

- Tỷ lệ mỡ giắt (Intramuscular Fat - IMF) (%) 
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- Lực cắt (độ dai) của thịt (N) 

- Hàm lượng vật chất khô (%) 

- Hàm lượng chất khoáng (%) 

- Hàm lượng protein (%) 

- Hàm lượng chất béo (%) 

Hầu hết các tính trạng đánh giá chất lượng thịt đều được xác định trên cơ thăn (Musculus 

longissimus dorsi) vì cơ thăn là vùng cơ lớn đại diện cho sự tích lũy nạc của cơ thể, có thành 

phần hóa học đặc trưng của phẩm giống [234], [118].  

Theo tiêu chuẩn phân loại chất lượng thịt của Warner và cs (1997) [234] và sau đó 

được bổ sung bởi Correa và cs (2007) [84], thịt được phân chia thành một số loại cơ bản 

như: Nhạt, mềm và rỉ nước (PSE); Tối màu, khô và cứng (DFD); Đỏ tươi, mềm và rỉ nước 

(RSE); Đỏ tươi, cứng và không rỉ nước (RFN); Nhạt màu, cứng và không rỉ nước (PFN). 

Loại thịt PSE và DFD là loại thịt không được ưa thích bởi thị trường. Thịt lợn có chất 

lượng tốt (RFN) có tỷ lệ mất nước bảo quản 2-5%, L* nằm trong khoảng 42-50, giá trị 

pH24 <6.  

1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt lợn 

Các tính trạng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của vật nuôi nói chung và 

của lợn nói riêng được gọi chung là tính trạng sản xuất, hầu hết các tính trạng sản xuất là 

tính trạng số lượng, do đó nó chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền và ngoại cảnh.  

1.4.2.1. Ảnh hưởng của di truyền  

Các tính trạng liên quan đến sinh trưởng, năng suất thịt của lợn có hệ số di truyền 

ở mức trung bình đến cao nên chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố di truyền. Dube và cs 

(2013) [93] nghiên cứu trên lợn LW cho thấy các tính trạng tăng khối lượng trung bình, 

hệ số chuyển hóa thức ăn, chiều dài thân thịt, tỷ lệ nạc, độ dày mỡ lưng và diện tích cơ 

thăn có hệ số di truyền lần lượt là 0,34; 0,24; 0,33; 0,44; 0,45 và 0,55. Ciobanu và cs 

(2011) [77] tổng hợp kết quả của nhiều nghiên cứu cho biết hệ số di truyền của các tính 

trạng: tỷ lệ thịt xẻ là 0,30-0,35; dày mỡ lưng là 0,43; diện tích cơ thăn là 0,47 và tỷ lệ 

nạc là 0,48.  

Trong khi các tính trạng sinh trưởng, năng suất thịt có hệ số di truyền ở mức trung 

bình đến cao thì các tính trạng chất lượng thịt (ngoại trừ tính trạng tỷ lệ mỡ giắt) lại có 

hệ số di truyền ở mức thấp đến trung bình. Điều này có nghĩa rằng các tính trạng chất 

lượng thịt chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố ngoại cảnh. Koćwin-Podsiadła 

(2002) [148] đã cho rằng, các nhân tố môi trường đóng vai trò chủ yếu trong việc ảnh 

hưởng đến chất lượng thịt lợn, trong đó 15-20% là do khâu nuôi dưỡng và 40% là do 

quá trình giết mổ. Tổng hợp kết quả ước tính hệ số di truyền của các tính trạng chất 
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lượng thịt trên các giống/dòng/tổ hợp lai trong các nghiên cứu khác nhau, Ciobanu và 

cs (2011) [77] công bố, hệ số di truyền trung bình của tính trạng pH24 của thịt là 0,21 

(trung bình của 33 kết quả nghiên cứu), tỷ lệ mất nước bảo quản là 0,16 (10 nghiên cứu), 

tỷ lệ mất nước chế biến là 0,16 (09 nghiên cứu), màu sắc (L*) là 0,28 (29 nghiên cứu) 

và lực cắt là 0,30 (10 nghiên cứu). Miar và cs (2014) [180] nghiên cứu trên 2100 lợn lai 

(hybrid L × LW) x Du thương phẩm công nghiệp cho biết, hệ số di truyền của các tính 

trạng pH24, tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến và lực cắt tương ứng là 

0,15; 0,21; 0,20 và 0,39. Hệ số di truyền của tính trạng tỷ lệ mỡ giắt là 0,4-0,5 [216].  

Bên cạnh hệ số di truyền, còn có mối tương quan di truyền giữa các tính trạng. 

Tương quan di truyền giữa một số cặp tính trạng là thuận và chặt chẽ như giữa tăng khối 

lượng và thu nhận thức ăn (r = 0,65) [81], giữa tỷ lệ nạc với diện tích cơ thăn (r = 0,53) 

[93]. Ngược lại, một số cặp tính trạng có tương quan nghịch và chặt như giữa tăng khối 

lượng và tiêu tốn thức ăn (r = -0,61) và giữa tỷ lệ nạc với độ dày mỡ lưng (r = - 0,95) 

[93]. Dube và cs (2013) [93] cũng cho biết độ dày mỡ lưng có tương quan nghịch ở mức 

trung bình với chiều dài thân thịt và diện tích cơ thăn (tương ứng là 0,24 và 0,41) nên việc 

chọn lọc để giảm độ dày mỡ lưng có thể đồng thời giúp cải thiện sản lượng thịt xẻ và tỷ 

lệ nạc. Nguyen và McPhee (2005) [189] nghiên cứu mối tương quan di truyền giữa các 

tính trạng sinh trưởng và năng suất thịt của lợn LW thấy rằng, tương quan di truyền giữa 

tỷ lệ nạc với tăng khối lượng là 0,56; giữa tiêu tốn thức ăn với tỷ lệ nạc là -0,53. Nhóm 

tác giả này kết luận, việc chọn lọc để tăng khả năng tăng khối lượng trung bình sau cai 

sữa sẽ có thể đồng thời làm giảm độ dày mỡ lưng, tăng tỷ lệ nạc trong thịt xẻ và giảm tiêu 

tốn thức ăn. 

Do ảnh hưởng quan trọng của yếu tố di truyền lên các tính trạng sản xuất nên một 

trong những giải pháp đầu tiên và nhanh nhất để cải thiện các tính trạng này là cải thiện 

chất lượng con giống hoặc nhập các giống/dòng có khả năng sản xuất vượt trội. Hàng 

loạt nghiên cứu trên các giống/dòng/tổ hợp lai khác nhau cho thấy, giống/dòng/tổ hợp 

lai khác nhau có khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt khác nhau. Trong 

các giống Hampshire, L, Y và Du thì Du là giống có tăng khối lượng trung bình hàng 

ngày cao nhất [134]. Kim và cs (2006a) [142] nghiên cứu năng suất và chất lượng thịt 

của các giống thuần L, Y, Du, con lai 2 giống (L x Y) và 3 giống Du x (L x Y) cho biết, 

con lai 3 giống Du x (L x Y) có tỷ lệ thịt xẻ và độ dày mỡ lưng cao nhất, con lai 2 giống 

(L x Y) có thân thịt dài nhất, giống Y thuần và con lai (L x Y) có diện tích cơ thăn lớn 

nhất, giống D thuần và con lai Du x (L x Y) có thân thịt ngắn nhất nhưng có tỷ lệ mỡ 

giắt trong cơ thăn cao nhất. Trong một nghiên cứu khác, Kim và cs (2008) [144] cho 

biết, con lai Du x (L x Y) có giá trị độ sáng thịt cao hơn đáng kể so với con lai (Y × 

Berkshire) × Berkshire. Lloveras và cs (2008) [171] so sánh chất lượng thịt của con lai 

giữa lợn nái (50% L, 25% Y, và 25% Du) với lợn đực Du hoặc Y thuần kết luận, con lai 

của đực Du có các tính trạng chất lượng thịt (khả năng giữ nước, lực cắt, độ mềm, độ 
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mọng nước và hàm lượng mỡ giắt) tốt hơn so với con lai của đực Y. Lê Thị Mến (2013) 

[21] công bố, giữa các tổ hợp lai (L x Y), Du x (L x Y) và Pi x (L x Y) có sự sai khác 

nhau đáng kể về các tính trạng năng suất và chất lượng thịt. Trong đó, con lai 3 giống 

(Du x (L x Y) và Pi x (L x Y)) có năng suất thịt (tỷ lệ thịt xẻ, diện tích cơ thăn và độ dày 

mỡ lưng) cao hơn và chất lượng thịt (màu sắc, vân mỡ, giá trị pH và độ rỉ dịch) tốt hơn 

so với con lai 2 giống (L x Y).  

Nhiều tác giả đi sâu nghiên cứu về ảnh hưởng của các gen đến các tính trạng sản 

xuất cho thấy, các tính trạng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt cũng bị chi phối 

bởi một số gen như gen halothan và gen Rendement Napole (RN). Nhiều nghiên cứu về 

ảnh hưởng của gen halothan đến năng suất, chất lượng thịt lợn cho thấy, gen halothan 

(cả đồng hợp tử và dị hợp tử) có tác động tích cực đến sản lượng thịt xẻ và tỷ lệ nạc 

trong thịt xẻ [104], [112]. Tuy nhiên, nó cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng giữ 

nước và màu sắc thịt [205]. Gen RN được báo cáo đầu tiên bởi Le Roy và cs (1990) 

[164] bao gồm 1 alen trội (RN-) và 1 alen lặn (rn+) nằm trên cùng 1 locus. Ảnh hưởng 

của alen trội RN- là làm giảm giá trị pH24 ở tất cả các cơ thịt, đặc biệt là cơ thăn và cơ 

đùi. Thịt từ lợn mang gen RN- có giá trị pH24 thấp “thịt axit”, có độ sáng cao hơn và khả 

năng giữ nước kém hơn so với thịt lợn không mang gen này [165]. 

1.4.2.2. Ảnh hưởng của dinh dưỡng 

Dinh dưỡng-thức ăn, trong đó chủ yếu là mức protein thô, thành phần các acid 

amin và năng lượng trao đổi trong khẩu phần, là một trong những yếu tố ngoại cảnh 

quan trọng ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt của lợn.  

Đối với lợn thịt, năng lượng tham gia vào quá trình duy trì hoạt động sống của cơ 

thể và sản xuất. Ở lợn mức protein tích lũy tương quan tuyến tính với mức tăng năng 

lượng trong khẩu phần. Theo Lê Phạm Đại và cs (2015a) [11], mức năng lượng cao 

trong chế độ ăn có ảnh hưởng đến khả năng tăng khối lượng của lợn. Kết quả nghiên 

cứu trên đối tượng lợn lai Du x (L x Y) cho thấy, tăng khối lượng ở giai đoạn 135-165 

ngày tuổi cao nhất ở những khẩu phần có mức năng lượng trao đổi 3300 Kcal, tiếp đến 

là khẩu phần có mức năng lượng 3100 Kcal. Ở giai đoạn 165-195 ngày tuổi tăng khối 

lượng cũng có xu hướng tăng ở những khẩu phần có mức năng lượng cao. Chính vì thế, 

theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của lợn cần khẩu phần có mật độ năng 

lượng phù hợp giúp tối ưu hóa năng suất trong chăn nuôi lợn thịt. Tiêu chuẩn Việt Nam 

về thức ăn chăn nuôi – thức ăn hỗn hợp cho lợn (TCVN 1547:2007) khuyến cáo, mức 

năng lượng trao đổi trong khẩu phần lợn thịt giai đoạn khởi động là 3100 Kcal ME/kg 

thức ăn, giai đoạn lợn choai và lợn vỗ béo tối thiểu là 2900 Kcal ME/kg thức ăn [5]. 

Protein cần cho nhu cầu duy trì và tích lũy nạc trong cơ thể. Khi cơ thể còn non thì 

nhu cầu protein cao hơn so với lúc trưởng thành do trong giai đoạn này hệ cơ của cơ thể 

phát triển mạnh. Gia súc càng lớn tỷ lệ protein thô trong khẩu phần càng giảm. Khi thiếu 
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protein sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của con vật, sinh trưởng và phát triển 

bị kìm hãm, làm cho con vật chậm lớn, giảm khả năng chống lại bệnh tật, giảm cân bằng 

nitơ, giảm tính ngon miệng, giảm khả năng chuyển hóa thức ăn, giảm nồng độ protein 

huyết thanh, giảm khả năng tổng hợp một số hóc môn và gây hiện tượng tích mỡ trong 

gan. Khi mức protein trong khẩu phần thấp, nhu cầu protein cho việc hình thành các tế 

bào mô cơ không được đáp ứng thì tăng trọng sẽ bị giảm và một phần lớn năng lượng 

(dư thừa tương đối so với protein) sẽ được sử dụng để tích mỡ, do vậy lợn có tỷ lệ mỡ 

cao hơn và hiệu quả chuyển hóa thức ăn thấp hơn. Ngược lại, khi thừa protein trong 

khẩu phần cũng làm con vật giảm tăng trưởng, tăng nồng độ axit uric trong máu, ngoài 

ra còn gây hiện tượng phân nhão do uống nhiều nước để tăng thải axit uric dư gây hiện 

tượng stress do tăng sinh tuyến thượng thận, tăng sản sinh hóc môn 

Adrenocorticosteroit. Ngày nay, sự cải tiến trong công nghệ gen đã tạo ra các giống lợn 

thịt có sự tích lũy protein và phát triển cơ tốt hơn. Vì vậy, để thiết lập công thức tính 

toán khẩu phần đầy đủ và phù hợp với nhu cầu sinh trưởng và sản xuất của vật nuôi cần 

thiết phải xác định nhu cầu các acid amin trong khẩu phần. Đồng thời, hàm lượng mỗi 

acid amin và mật độ năng lượng trong khẩu phần quyết định sự tích lũy protein và mỡ 

trong thân thịt [76]. Theo Wood và cs (2004) [237], khi nuôi khẩu phần protein thấp, 

lợn sinh trưởng chậm, khối lượng giết mổ thấp. Lượng protein ăn vào hằng ngày có liên 

quan chặt chẽ với sự phát triển của tổ chức nạc trong cơ thể. Lê Phạm Đại và cs (2015a) 

[11], khi đánh giá ảnh hưởng của lysine đến khả năng tăng khối lượng cho thấy, tăng 

khối lượng ở giai đoạn 135-165 ngày tuổi cao nhất ở những khẩu phần có tỷ lệ lysine 

cao 1,9% (884g) và thấp nhất ở mức 1,5% (863g). Ở giai đoạn 165-195 ngày tuổi, tăng 

khối lượng cũng có xu hướng tăng ở những khẩu phần có tỷ lệ lysine cao. Jin và cs 

(2010) [132] kết luận, với các mức lysine bị hạn chế trong các khẩu phần có mật độ năng 

lượng cao đã không ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng nhưng làm tăng hàm lượng mỡ 

trong thân thịt của lợn khi giết mổ. Cho và cs (2012) [76] quan sát rằng, khi tăng mức 

năng lượng trong khẩu phần từ 3,35 đến 3,6 Mcal DE/ kg và tăng mức lysine từ 1,5 đến 

2,4 g lysine/ Mcal DE đã làm tăng đáng kể tăng khối lượng và có ảnh hưởng đáng kể 

đến lượng thu nhận thức ăn. Nhóm tác giả đã khuyến cáo rằng, tỷ lệ lysine:năng lượng 

lý tưởng đối với lợn đực thiến Du x (L x Y) giai đoạn 58-103 kg thể trọng để cho tăng 

khối lượng, tiêu tốn thức ăn, năng suất và phẩm chất thịt xẻ tối ưu là 2,1g lysine/ Mcal 

DE. Maeda và cs (2018) [177] thử nghiệm ảnh hưởng của các mức protein thô cao (20% 

và 23%) trong khẩu phần (có hàm lượng lysine cố định đảm bảo nhu cầu theo khuyến 

cáo cho lợn vỗ béo) lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn lai Du x (L x 

LW) giai đoạn vỗ béo cho thấy, mức protein trong khẩu phần không ảnh hưởng đến tăng 

khối lượng và năng suất thịt của lợn nhưng có ảnh hưởng đến lực cắt và hàm lượng mỡ 

giắt trong thịt cơ thăn. Lợn tiêu thụ khẩu phần có hàm lượng protein thô 23% có tỷ lệ 

mỡ giắt trong thịt cơ thăn cao hơn và lực cắt của thịt thấp hơn so với khẩu phần chứa 

20% protein thô. Hu và cs (2017) [120] báo cáo, bổ sung vào khẩu phần với 1% arginine 
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và 1% axit glutamic làm tăng mỡ giắt trong thịt lợn. D'Souza và cs (2008) [91] nghiên 

cứu giảm 15% tỷ lệ lysine:năng lượng trong khẩu phần của lợn nái lai Du x (LW x L) 

trong giai đoạn sinh trưởng (73-125 ngày tuổi) đã làm tăng đáng kể hàm lượng mỡ giắt, 

cải thiện về chất lượng cảm quan của thịt so với lợn được nuôi theo khẩu phần thức ăn 

công nghiệp truyền thống, lợn được nuôi bằng khẩu phần giảm lysine có thịt chứa nhiều 

nước và mềm hơn, được người tiêu dùng chấp nhận hơn. 

1.4.2.3. Ảnh hưởng của tính biệt 

Tính biệt là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất của lợn. Serrano và cs 

(2008) [214] tìm thấy rằng, lợn đực thiến có thân thịt ngắn hơn, béo hơn và cho sản 

lượng thịt xẻ cao hơn so với lợn cái. Latorre và cs (2003a) [161], Dube và cs (2011) [92] 

cho biết, lợn đực có lượng tiêu thụ thức ăn cao hơn nhưng tăng khối lượng thấp hơn và 

độ dày mỡ lưng cao hơn so với lợn cái. Lợn đực cũng có hiệu quả chuyển hóa thức ăn 

kém hơn so với lợn cái [161]. Lợn cái có diện tích mắt thịt bé hơn nhưng lại có tỷ lệ nạc 

cao hơn so với lợn đực thiến [92]. Nghiên cứu về ảnh hưởng của tính biệt đến chất lượng 

thịt, Latorre và cs (2003b) [162] cũng cho biết, lợn đực có tỷ lệ mỡ giắt cao hơn và có 

màu sắc thịt sáng và đỏ hơn so với lợn cái.    

1.4.2.4. Ảnh hưởng của mùa vụ 

Mùa vụ là một trong những yếu tố môi trường quan trọng ảnh hưởng đến sức sản 

xuất của vật nuôi. Dube và cs (2011) [92] thí nghiệm trên lợn LW và L cho biết, hiệu 

quả sử dụng thức ăn của cả 2 giống vào mùa hè là tốt hơn so với mùa đông. Điều này 

được giải thích là do mùa đông thời tiết lạnh nên lợn ăn nhiều thức ăn hơn để bù đắp 

cho nhu cầu trao đổi chất lớn hơn để sinh nhiệt giữ ấm cơ thể. Các tác giả này cũng công 

bố, lợn L nuôi vào mùa hè có tỷ lệ nạc trong thịt xẻ thấp hơn và thịt nhạt màu hơn so 

với nuôi vào mùa đông. Đồng thời, các tác giả này đã tổng hợp cơ sở dữ liệu từ các thí 

nghiệm khác trên lợn LW và L trong 15 năm (từ 1993 đến 2007) và kết luận, năng suất 

thịt của lợn thu được khi thực hiện thí nghiệm vào mùa đông là cao hơn so với mùa hè. 

Van de Perre và cs (2010) [230], nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố trước khi giết 

mổ (lò mổ, phương pháp làm choáng…) và mùa vụ đến chất lượng thịt lợn báo cáo rằng, 

lợn được giết mổ vào mùa hè có nguy cơ cho thịt PSE là gần gấp đôi so với khi được 

giết mổ vào mùa đông. Điều này được giải thích là do lợn rất nhạy cảm với điều kiện 

nhiệt độ cao nên mùa hè nhiệt độ môi trường cao làm cho lợn bị stress trước giết mổ ở 

mức cao hơn so với mùa đông. Kaczorek và cs (1998) [137], khi phân tích ảnh hưởng của 

mùa vụ lên tần suất xuất hiện thịt không bình thường ở lợn cho biết, vào mùa hè số thân 

thịt thuộc loại PSE là gấp 3 lần so với mùa đông.  

Như vậy, thông qua việc tác động lên điều kiện thời tiết - khí hậu môi trường, mùa 

vụ ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi nói chung, sức sản xuất của vật nuôi nói riêng, đặc 

biệt là trong điều kiện chăn nuôi chuồng hở, điều kiện tiểu khí khí hậu chuồng nuôi khó 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030917401731015X#bbb0100


28 
 

 

khăn để kiểm soát. Theo công bố của các tác giả trên có thể thấy, vào mùa đông thời tiết 

lạnh sẽ làm tăng tiêu tốn thức ăn, nhưng khả năng tích luỹ nạc và năng suất thịt nói 

chung của lợn là cao hơn mùa hè. Ngược lại, vào mùa hè, thời tiết nóng làm cho lợn dễ 

rơi vào trạng thái bị stress nên có thể làm giảm chất lượng thịt (xuất hiện thịt thuộc loại 

PSE nhiều hơn). 

1.4.2.5. Ảnh hưởng của chuồng trại và điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi 

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

biệt là nhiệt độ và độ ẩm). Các yếu tố này sẽ thường xuyên tác động lên cơ thể vật nuôi 

nên sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như khả năng sản xuất của vật nuôi. Nếu nhiệt 

độ môi trường thấp hơn mức nhiệt độ thấp tới hạn hoặc vượt quá mức nhiệt độ cao tới 

hạn đối với lợn đều ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của chúng. Trong điều kiện lợn 

khỏe mạnh, nền chuồng khô ráo và chuồng được cách nhiệt tốt thì mức nhiệt độ thấp tới 

hạn của lợn ở khối lượng 25 kg là 23-240C, ở khối lượng 100kg là 150C. Nếu thiếu một 

trong các điều kiện trên thì nhiệt độ thấp tới hạn sẽ tăng 2-30C [187]. Khi nhiệt độ môi 

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

thấp hơn để tăng sinh nhiệt giữ ấm cơ thể nên sẽ làm tăng tiêu tốn thức ăn [203]. Ngược 

lại, khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ cao tới hạn thì lợn rơi vào trạng thái stress 

nhiệt. Khi lợn bị stress nhiệt thì khả năng thu nhận thức ăn giảm khoảng 1% đối với lợn 

sinh trưởng và khoảng 2% đối với lợn giai đoạn kết thúc với mỗi 10C nhiệt độ cao hơn 

nhiệt độ cao tới hạn và điều này dẫn đến giảm khả năng sinh trưởng của lợn [195]. Theo 

Gregory (2010) [108], lợn được nuôi trong điều kiện nhiệt độ môi trường không phù 

hợp và thường xuyên biến động có thịt nhạt màu hơn so với nhóm được nuôi ở nhiệt độ 

ổn định và phù hợp.  

Vật nuôi nói chung và lợn nói riêng thích nghi ở khoảng biến động độ ẩm tương 

đối của không khí từ 50 đến 90% [111]. Khi độ ẩm không khí thấp dưới 40% sẽ gây bụi 

trong không khí và màng nhầy đường hô hấp trên trở nên khô. Điều này có thể gây bất 

lợi cho hàng rào bảo vệ của đường hô hấp. Nếu độ ẩm không khí trên 90%, kết hợp với 

nhiệt độ chuồng nuôi cao sẽ hạn chế quá trình thoát nhiệt bằng bốc hơi nước và dẫn đến 

stress nhiệt [213]. 

Ngoài các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt nói chung của lợn như trên thì 

chất lượng thịt còn chịu ảnh hưởng lớn bởi quá trình xử lý trước, trong và sau giết mổ.  

1.4.2.6. Ảnh hưởng của xử lý trước giết mổ 

Xử lý trước giết mổ bao gồm quá trình lợn được chất lên phương tiện vận chuyển, 

quá trình vận chuyển (loại phương tiện vận chuyển, khoảng cách vận chuyển, mật độ 

lợn và nhiệt độ môi trường) và quá trình nhốt giữ tại lò mổ. Các hoạt động này có thể 

gây stress về tâm lý hoặc thể chất đối với lợn. Stress trước giết mổ có thể phân thành 2 

loại: stress trong thời gian dài (từ xử lý tại trang trại đến lò mổ) và stress trong thời gian 
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ngắn (xử lý ngay trước khi giết mổ). Stress trong thời gian dài chủ yếu dẫn đến thịt DFD, 

trong khi stress trong thời gian ngắn chủ yếu dẫn đến thịt RSE hoặc PSE [205].  

Việc xử lý không đúng phương pháp tại trang trại làm tăng tính mẫn cảm với stress 

trước khi giết mổ [89] và dẫn đến hàm lượng glycogen dự trữ trong cơ thịt ngay sau giết 

mổ và giá trị pH24 của thịt thấp hơn đáng kể cũng như khả năng thịt thuộc loại PSE cao hơn 

so với việc xử lý đúng phương pháp [205].  

Thời gian lợn bị nhốt tại lò mổ cũng ảnh hưởng đến mức độ stress ở lợn [101]. 

Thời gian nhốt lợn tại lò mổ tốt nhất là chỉ trong khoảng 2-3 giờ [181]. Tuy nhiên, điều 

này còn phụ thuộc lớn vào điều kiện chuồng nhốt, có hay không việc nhốt chung giữa 

các đàn khác nhau, mức độ stress mà lợn phải chịu đựng trong suốt quá trình vận chuyển 

[205]. Nếu thời gian nhốt giữ kéo dài, tỷ lệ tổn thương trên da (do cắn nhau) và xuất 

hiện thịt DFD (do cạn kiệt glycogen trong cơ) tăng lên [184]. 

Stress trong thời gian ngắn ngay trước khi làm choáng sẽ dẫn đến giá trị pH thấp 

hơn và nhiệt độ cao hơn trong thịt ngay sau giết mổ và điều này dẫn đến khả năng giữ 

nước của thịt kém hơn [204]. 

1.4.2.7. Ảnh hưởng của phương pháp gây choáng 

Đối với công nghiệp giết mổ lợn của thế giới, hai phương pháp gây choáng được 

sử dụng rộng rãi nhất là gây choáng bằng CO2 và bằng điện [205]. Thịt từ lợn bị làm 

choáng bằng điện có tốc độ giảm pH nhanh hơn ngay sau khi giết mổ và khả năng giữ 

nước kém hơn so với thịt lợn bị làm choáng bằng CO2 nhưng pH24 không bị ảnh hưởng 

[74]. Như vậy, gây choáng lợn bằng CO2 có ít ảnh hưởng tiêu cực lên chất lượng thịt 

hơn so với gây choáng bằng điện. Tuy nhiên, cả hai phương pháp đều gây ra stress ở 

mức độ cao hơn so với phương pháp gây mê [65]. 

Như vậy, sức sản xuất thịt nói chung của lợn chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi các yếu 

tố thuộc về di truyền và sinh lý của vật nuôi như giống/dòng/tổ hợp lai, một số gen 

chính, tính biệt và các yếu tố thuộc sự quản lý trong trang trại như khẩu phần thức ăn, 

chăm sóc - nuôi dưỡng, chuồng trại và điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi. Trong đó, 

yếu tố di truyền có ảnh hưởng lớn đến sức sản xuất thịt nói chung của lợn. Các 

giống/dòng/tổ hợp lai khác nhau có sức sản xuất khác nhau. Vì vậy, để nâng cao khả 

năng sản xuất của lợn thịt, cần tập trung nghiên cứu chọn lọc và lai tạo ra các 

giống/dòng/tổ hợp lai có khả năng sản xuất cao theo các hướng mong muốn, đồng thời 

cần áp dụng quy trình nuôi dưỡng, quản lý và giết mổ phù hợp đối với mỗi giống/dòng/tổ 

hợp lai đó. 
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1.5. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG GIẾT MỔ ĐẾN SỨC SẢN XUẤT THỊT 

CỦA LỢN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN 

Bên cạnh các yếu tố thuộc về di truyền (giống, kiểu gen), thức ăn, nuôi dưỡng, 

chuồng trại … thì khối lượng giết mổ là một yếu tố quản lý có ảnh hưởng đến sức sản 

xuất thịt của lợn và hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi lợn.  

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của độ tuổi/khối lượng giết 

mổ đến năng suất, chất lượng thịt lợn và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thương 

phẩm. Kết quả một số nghiên cứu cho thấy, khối lượng giết mổ có ảnh hưởng đến các 

tính trạng về năng suất thịt như khối lượng thân thịt nóng và tỷ lệ thịt xẻ [83], diện tích 

mắt thịt [198], độ dày mỡ lưng [197] cũng như các tính trạng về chất lượng thịt như 

pH45, màu sắc thịt, tỷ lệ mất nước bảo quản, mất nước chế biến, độ mềm của thịt [198], 

[94], lực cắt, tính ngon miệng của thịt và hiệu quả kinh tế [198]. Đặc biệt, kết quả một 

số nghiên cứu cho thấy rằng, tăng khối lượng giết mổ có thể làm tăng tỷ lệ mỡ giắt trong 

thịt nạc [163], [114]. Nhiều nghiên cứu kết luận, hàm lượng mỡ giắt trong thịt nạc trong 

khoảng 2,0-3,5% có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cảm quan của thịt [60]. Tuy 

nhiên, trong vài thập niên trở lại đây, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã tập 

trung vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ nạc trong thịt xẻ của lợn. Điều này đã đồng thời làm 

giảm tỷ lệ mỡ giắt trong thịt nạc của các giống/ dòng lợn công nghiệp phổ biến hiện nay. 

Vì thế, việc nghiên cứu các giải pháp để làm tăng tỷ lệ mỡ giắt nhằm nâng cao chất 

lượng thịt đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu. Các kết quả nghiên 

cứu trên các tổ hợp lai khác nhau cũng cho thấy rằng giữa các mức khối lượng giết mổ 

từ 100 đến 130kg, khối lượng thân thịt nóng, tỷ lệ thịt xẻ, chất lượng cảm quan của thịt 

và hàm lượng protein trong cơ thăn đều tăng đáng kể khi khối lượng giết mổ tăng. 

Bên cạnh ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng thịt, Bertol và cs (2015) [63] và 

Wu và cs (2017) [240] cho biết, khối lượng giết mổ còn là một nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng lớn đến lợi nhuận của ngành chăn nuôi lợn. Tăng khối lượng giết mổ sẽ giúp làm 

giảm chi phí sản xuất cố định vì tổng số đầu lợn cần để sản xuất một lượng thịt lợn nhất 

định giảm [194]. Tuy nhiên, một hạn chế của việc tăng khối lượng giết mổ là làm giảm 

hiệu quả chuyển hóa thức ăn do sự tích lũy mỡ tăng tốc và tích lũy nạc giảm dần trong 

các pha sinh trưởng cuối [198]. Tuy vậy, nhờ các giải pháp về giống và dinh dưỡng đã 

giúp làm giảm sự tích lũy mỡ và tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn ở các giống/dòng lợn 

thịt [63]. Trong suốt thời kỳ sinh trưởng cuối, những giống/dòng lợn có tiềm năng cho 

nạc cao thì có sự tích lũy mỡ thấp hơn và vì thế hiệu quả chuyển hóa thức ăn cũng tốt 

hơn so với những giống/dòng nạc thấp hơn [141], [194]. Vì vậy, nhờ công tác chọn lọc 

và cải tiến về di truyền đối với nhiều giống/dòng lợn có tiềm năng cho nạc cao đã góp 

phần tạo điều kiện để tăng khối lượng giết mổ trên toàn thế giới trong suốt thập kỷ qua 

[240]. Ở Brazil, Bertol và cs (2015) [63] cho biết, cho đến giữa những năm 1990, khối 

lượng giết mổ của lợn thịt là 90-100kg nhưng đã tăng thêm 20-30kg trong hai thập kỷ 
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qua. Ở Mỹ, Shull (2013) [221] cũng đã cho biết, khối lượng giết mổ trung bình của lợn 

đã tăng đều đặn qua thời gian và tăng từ 121,1kg năm 2004 lên 125,6kg năm 2013. Tuy 

nhiên, tăng khối lượng giết mổ đến mức nhất định có thể làm tăng chi phí sản xuất, giảm 

hiệu quả kinh tế do giảm tăng trọng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn ở giai đoạn sau và do 

phần mỡ (có giá trị thấp) trong thịt xẻ tăng cao. Mặt khác, tỷ lệ mỡ quá cao cũng không 

được người tiêu dùng ưa chuộng. Vì vậy, tối ưu hóa khối lượng giết mổ sẽ góp phần tối 

đa hóa lợi nhuận của toàn hệ thống sản xuất, từ người sản xuất đến người tiêu thụ.   

Peloso và cs (2010) [196] thí nghiệm với 5 nhóm di truyền (5 tổ hợp lai) và 2 

mức khối lượng giết mổ (130 và 160kg) kết luận, nền tảng di truyền là nguyên nhân dẫn 

đến sự sai khác về tỷ lệ tích lũy mỡ và nạc trong suốt quá trình tăng lên của khối lượng 

và dẫn tới sự sai khác đáng kể về dày mỡ lưng, độ sâu cơ thăn, tỷ lệ mỡ giắt và tỷ lệ mỡ 

xung quanh các cơ quan nội tạng khi giết mổ. Vì thế, cần xác định khối lượng giết mổ 

thích hợp đối với mỗi giống/dòng/kiểu gen. 

Ở Việt Nam các nghiên cứu về ảnh hưởng của khối lượng giết mổ đến năng suất, 

chất lượng thịt vẫn còn rất ít ỏi. Võ Trọng Thành và cs (2017a, b) [40], [41] nghiên cứu 

trên lợn Du x (L x Y) cho thấy, khối lượng giết mổ có ảnh hưởng đến tăng khối lượng, 

lượng thu nhận thức ăn và dày mỡ lưng của lợn. Lê Phạm Đại và cs (2015b) [12] nghiên 

cứu về ảnh hưởng của khối lượng giết mổ đến tỷ lệ mỡ giắt trên các giống lợn thuần Du, 

Y, L, MC, Pi và một số tổ hợp lợn lai thương phẩm giữa các giống đó đã báo cáo rằng 

khi tăng mức khối lượng giết mổ từ 95 - 110 kg lên 111-125 kg, tỷ lệ mỡ giắt tăng lên 

đáng kể.  

1.6. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG LAI GIỐNG NÂNG CAO SỨC 

SẢN XUẤT CỦA LỢN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC  

1.6.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng lai giống ở lợn trên thế giới 

1.6.1.1. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống nâng cao năng suất sinh sản  

Phần lớn các tính trạng sinh sản ở lợn có hệ số di truyền thấp. Vì thế, lai tạo là 

giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất sinh sản. Tùy thuộc vào sự khác biệt về di 

truyền giữa các giống/dòng được sử dụng trong lai tạo và sự phối hợp khác nhau giữa 

các giống/dòng (công thức lai) mà mức độ ưu thế lai thu được ở đời con là khác nhau. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng lai tạo nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn được 

thực hiện trên nhiều giống ở các nước trên thế giới. Quesnel và cs (2008) [201] nghiên 

cứu sự kết hợp giữa 2 giống LW và L cho biết, lợn nái lai LW × L có số lợn con sơ sinh 

sống cao hơn so với nái thuần LW. Knecht và cs (2015) [157] cho lai giữa hai giống 

thuần Polish L và Polish LW cũng cho thấy, lợn nái lai Polish L × Polish LW có khối 

lượng lợn con sơ sinh và cai sữa cao hơn so với các lợn nái thuần. Lukač (2013) [175] 

nghiên cứu ảnh hưởng của việc lai giữa các giống thuần (Large Y, Swedish L, Du và 

Hampshire) đến năng suất sinh sản ở lợn cho biết, đã có sự cải thiện các tính trạng sinh sản 
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bằng cách lai giống thuần. Những cải tiến ở phương pháp lai 3 giống và lai ngược là rõ rệt 

hơn so với phương pháp lai 2 giống. Bằng cách lai giống, số lượng lợn con sơ sinh sống và 

lợn con cai sữa của lợn lai tăng lên so với các giống thuần chủng. Praew Thiengpimol 

(2017) [200] thu thập số liệu trên 27.783 lợn nái thuần L, LW và nái lai (L x LW) và 

(LW x L) được nuôi theo phương thức công nghiệp tại Thái Lan cho biết, lợn nái lai (L x 

LW và LW x L) có số con sơ sinh, số con sơ sinh sống, khối lượng lợn con sơ sinh, khối 

lượng lợn con cai sữa cao hơn và số thai chết lưu thấp hơn so với lợn nái thuần. Các tác giả 

này cũng phát hiện, trong 2 con lai thì con lai (LW x L) có số con sơ sinh, số con sơ sinh 

sống và khối lượng lợn con cai sữa cao hơn. Vì vậy họ đã kết luận, trong sản xuất lợn nái 

lai, sử dụng lợn L làm dòng mẹ thì con lai có xu hướng có nhiều số con/ổ và khối lượng lợn 

con cai sữa hơn so với lợn LW. Gần đây, Bondoc và cs (2019) [68] so sánh năng suất sinh 

sản của lợn nái lai L x LW và LW x L so với các nái thuần L và LW tại Philippins cho biết, 

các giống lợn lai có: số con sơ sinh, số con cai sữa cao hơn lần lượt là 1,05 và 0,87 con/ổ, 

số thai chết lưu giảm 0,22 con/ổ so với các giống lợn thuần. Giá trị ưu thế lai ước tính cho 

các tính trạng trên lần lượt là 0,33; 9,58 và -48,31%. Các lợn nái lai cũng có tuổi đẻ lứa đầu 

sớm hơn 4,5 ngày, khoảng cách lứa đẻ giảm 3,8 ngày so với lợn nái thuần, tương ứng với 

giá trị ưu thế lai là -1,24 và -2,27%.  

Tóm lại, ứng dụng lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất của lợn nái đã được 

báo cáo rộng rãi trên nhiều giống. Nhìn chung, trong các chương trình lai giống lợn nái 

của thế giới, lợn Y/LW, L hoặc con lai L x Y, Y x L là những giống cơ bản được sử 

dụng làm nái nền vì chúng có khả năng sinh sản cao, khả năng làm mẹ tốt và thể chất 

tốt. Theo Holtmann và cs (1975) [116], con lai giữa L và Y là con lai được phát hiện 

sớm nhất, có số lợn con sơ sinh và cai sữa/ổ nhiều nhất và khối lượng lợn con tại thời 

điểm 3 tuần tuổi lớn nhất. Lukač (2013) [175] cũng cho biết sự kết hợp của hai giống 

này giúp làm tăng khả năng sinh sản của lợn nái hơn so với các tổ hợp giống khác. 

1.6.1.2. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống nâng cao sinh trưởng, năng suất, chất 

lượng thịt   

Nâng cao chất lượng con giống để nâng cao khả năng sản xuất của lợn là yếu tố 

hàng đầu, then chốt được các nhà nghiên cứu, các tập đoàn chăn nuôi của mọi quốc gia 

trên thế giới quan tâm. Việc nghiên cứu chọn lọc các dòng cao sản và lai tạo tìm ra các 

tổ hợp lai đạt tỷ lệ nạc cao, tiêu tốn thức ăn thấp và độ dày mỡ lưng mỏng đã thành công 

ở hầu hết các nước có nền chăn nuôi tiên tiến như: Mỹ, Đức, Canada, Anh, Hà Lan, Đan 

Mạch và Úc. 

Cassady và cs (2002) [72] thực hiện cùng lúc 2 thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của ưu thế lai đến sinh trưởng và năng suất thịt của lợn: thí nghiệm 1 trên các 

giống lợn thuần và lợn lai từ 4 giống Y, L, LW, và Chester White; thí nghiệm 2 trên 4 

giống Du, Hampshire, Pi, và Spot kết luận, lợn lai có khả năng sinh trưởng nhanh hơn 
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đáng kể so với lợn thuần chủng, lợn lai cũng có xu hướng tăng khả năng thu nhận thức 

ăn, chiều dài thân thịt, giảm độ dày mỡ lưng so với lợn thuần. D’Souza và Mullan (2002) 

[90] khảo sát các công thức lai giữa lợn nái (LW×L) với lợn đực Du với tỷ lệ tham gia 

của giống Du là 50% và < 25% cho biết, thịt từ lợn có 50% giống Du có hàm lượng mỡ 

giắt cao hơn và có độ mềm, độ mọng nước và mùi vị tốt hơn so với thịt từ lợn có <25% 

giống Du. Ibáñez-Escriche và cs (2014) [122] nghiên cứu ảnh hưởng của lai tạo lên sinh 

trưởng và năng suất thịt của lợn Retinto và Torbiscal ở Iberian báo cáo, có ảnh hưởng 

đáng kể của lai giống đến các tính trạng sinh trưởng và năng suất thịt của lợn. Trong đó, 

con lai Torbiscal x Retinto có khối lượng kết thúc, khả năng tăng khối lượng trung bình 

hàng ngày từ sơ sinh đến xuất bán, khối lượng thịt xẻ và chiều dài thân thịt lớn hơn so 

với lợn thuần Retinto và sự tăng lên đó của các tính trạng phần lớn là nhờ ảnh hưởng 

của ưu thế lai cá thể, theo sau là ảnh hưởng của di truyền trực tiếp của con mẹ. Ibáñez-

Escriche và cs (2016) [123] nghiên cứu ảnh hưởng của lai tạo đến sự tích lũy mỡ (mỡ giắt 

và mỡ dưới da) và thành phần axit béo trong mỡ của các dòng lợn Iberian, cho thấy có 

ảnh hưởng của lai giống đến các tính trạng được nghiên cứu và tùy thuộc vào sự kết hợp 

khác nhau giữa các dòng thì thu được giá trị ưu thế lai khác nhau về các tính trạng nghiên 

cứu. Vì thế, trong quá trình lai tạo, việc phân chia và nghiên cứu tỷ lệ đóng góp của các 

loại ảnh hưởng là cần thiết để đánh giá các giống lợn và phát triển các hệ thống lai giống 

hiệu quả.  

Trên thế giới, những công ty sản xuất giống lớn như PIC của Hoa Kỳ, TOPIGS 

của Hà Lan, Danbred của Đan Mạch, Flanders Pigbreeders Association của Bỉ, đều 

nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều loại đực lai riêng biệt cho các công thức lai giống 

khác nhau. Các nước chăn nuôi tiên tiến đã xác định rõ dòng đực cuối cùng và các dòng 

mẹ trong các công thức lai cuối để sản xuất con thương phẩm theo các hướng sản xuất 

khác nhau trong các chương trình lai và họ đã thu được kết quả cao trong chăn nuôi lợn. 

Ví dụ, công ty Penarlan ở Canada đã sản xuất dòng đực P76 vào năm 1972 dựa trên 

nguồn gen của các giống Hampshire, LW, Du và Pi, dòng đực lai này có tốc độ sinh 

trưởng nhanh, tỷ lệ nạc cao và diện tích thăn thịt lớn [166]. Công ty TOPIGS tạo một số 

dòng đực cuối cùng cho các hệ thống lai thương phẩm ở các quốc gia châu Âu dựa trên 

các giống thuần hoặc lai giữa các giống LW, L và Pi. Trong đó nổi bật là một số dòng 

như TEMPO (LW thuần), TYPOR (lai giữa Pi và LW) và TOPPIE (Pi thuần). Dòng đực 

TEMPO cho đời con có tính đồng nhất cao, lợn con khỏe mạnh, số con cai sữa tăng, sức 

đề kháng bệnh cao và chất lượng thịt cao. Dòng TYPOR có tốc độ sinh trưởng nhanh, 

tỷ lệ thịt xẻ cao và chi phí thức ăn thấp. Dòng TOPPIE cũng có chất lượng thịt cao, tỷ 

lệ thịt xẻ cao, tỷ lệ nạc cao và tiêu tốn thức ăn thấp.  
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1.6.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng lai giống lợn ở nước ta 

1.6.2.1. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống nâng cao năng suất sinh sản  

Ở nước ta, từ những năm 60 đã nhập một số giống lợn ngoại để lai với các giống 

lợn nội nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nội, kết quả là con lai có khả năng 

sinh sản tốt hơn so với các giống lợn nội thuần. Sau đó, các tổ hợp lai ngoại ngoại cũng 

đã được nghiên cứu và đưa vào sản xuất. Nguyễn Thị Viễn (2004) [53] nghiên cứu về 

năng suất sinh sản của lợn nái Y và L thuần và con lai giữa chúng cho biết con lai (Y x 

L) có số con sơ sinh cao hơn 0,24 - 0,62 con/ổ và tuổi đẻ lứa đầu sớm hơn 4 - 11 ngày, 

con lai (L x Y) có số con cai sữa tăng 0,42 - 0,65 con/ổ so với các nái thuần. Hai loại 

con lai đã giảm được số ngày chờ phối sau cai sữa 0,25 - 0,42 ngày so với các nái thuần, 

giá trị ưu thế lai đạt từ 0,99 - 7,11%. Lê Đình Phùng và cs (2011) [28] cũng cho biết, lợn 

nái lai F1(L x Y) có khả năng sinh sản tốt hơn lợn nái L và Y thuần. Tính trạng tổng hợp 

về khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm của lợn nái lai F1(L x Y) là 146,5 so với lợn nái 

thuần L và Y lần lượt là 142,2 và 140,6 kg/nái/năm. Giá trị ưu thế lai đạt được là 3,53%. 

Để đáp ứng nhu cầu nuôi lợn nái sinh sản, tạo lợn lai thương phẩm nhiều giống 

ngoại cho chăn nuôi công nghiệp trên cả nước, Việt Nam cũng đã nhập các dòng lợn cụ 

kỵ L11 (Y tổng hợp) chuyên hóa theo hướng tăng khối lượng và tỉ lệ nạc cao, L06 (L 

tổng hợp) chuyên hoá theo hướng khả năng sinh sản tốt, L19 (đực Du trắng tổng hợp) 

chuyên hoá theo hướng tăng khối lượng và tỉ lệ nạc cao và L95 (Meishan tổng hợp) 

chuyên hoá theo hướng khả năng sinh sản tốt. Từ các dòng lợn cụ kỵ đó, lai tạo ra 2 

dòng lợn nái lai 2 máu cấp giống ông bà C1050 (VCN11) và C1230 (VCN12) và 2 dòng 

lợn nái lai 3 máu cấp giống bố mẹ CA (VCN22) và C22 (VCN21). Kết quả nghiên cứu 

của Lê Đình Phùng và Trương Tấn Huệ (2011) [27] cho thấy, 2 dòng lợn nái lai cấp 

giống ông bà C1230 và C1050 đều có khả năng sinh sản tốt. Trong điều kiện chăn nuôi 

công nghiệp tại Quảng Bình, 2 dòng lợn này có số con đẻ ra/ổ đạt 11,42-12,51 con; số 

con cai sữa/ổ là 9,88-10,5 con; khối lượng lợn con sơ sinh là 1,39-1,42 kg/con; khối 

lượng lợn con cai sữa là 6,46-6,61 kg/con; khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm đạt 145,88-

152,03 kg. Kết quả nghiên cứu của Vũ Văn Quang (2016) [35] trên 2 dòng lợn nái lai cấp 

giống bố mẹ VCN21 và VCN22 cũng cho thấy, lợn nái lai VCN21 và VCN22 khi được 

phối với lợn đực PiDu cũng đều có khả năng sinh sản tốt, các tính trạng sinh sản: số con 

đẻ ra/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng lợn con cai sữa ở 24 ngày tuổi lần lượt đạt 11,33-

12,19 con; 10,51-10,98 con và 6,65-6,69 kg/con, khoảng cách lứa đẻ là 147-148 ngày. 

1.6.2.2. Nghiên cứu và ứng dụng lai giống nâng cao sinh trưởng, năng suất, chất 

lượng thịt   

Bên cạnh nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái, việc nâng cao khả năng sản 

xuất của lợn thịt cũng đồng thời được thực hiện thông qua lai tạo. Nhiều tổ hợp lai khác 

nhau đã được tạo ra theo từng giai đoạn phát triển của ngành chăn nuôi và đặc thù cho 
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các vùng miền khác nhau của đất nước. Trong quá khứ nghiên cứu lai tạo bắt đầu phát 

triển mạnh khi sử dụng lợn đực ngoại lai với lợn nái nội để cải thiện khả năng sản xuất 

và phẩm chất thịt của lợn nội. Lai tạo được bắt đầu bởi việc lai giữa 2 dòng, 2 giống với 

nhau. Ngày nay, các nghiên cứu tập trung nhiều vào lai tạo giữa các dòng, giống ngoại 

khác nhau tạo ra con lai 3, 4 hoặc 5 giống nuôi thịt. Nhiều tổ hợp ngoại lai nhiều giống 

đã được tạo ra và áp dụng vào sản xuất giúp làm tăng đáng kể về sản lượng và chất 

lượng thịt đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu.  

Phùng Thị Vân và cs (2001) [51] cho biết, sử dụng đực thuần Du lai với nái Y x L 

hoặc L x Y đều cho năng suất sinh trưởng và tỷ lệ nạc cao hơn tổ hợp lai hai máu giữa L và 

Y. Khi sử dụng đực Du như đực cuối cùng, tốc độ sinh trưởng và chi phí thức ăn của tổ hợp 

lai thương phẩm Du x (L x Y) cao hơn tổ hợp lai Du x (Y x L) từ 2,12 - 4,38%. Phạm Sỹ 

Tiệp (2003) [42] khảo sát trên dòng đực lai (L x Y) và (Y x L) cho thấy, chúng có khả 

năng sinh trưởng, phát triển tốt hơn so với đực L và Y thuần, khả năng tăng khối lượng 

trung bình hàng ngày tăng từ 6,0 - 6,4% so với bình quân toàn đàn bố, mẹ.   

Nguyễn Thị Viễn (2010) [55] tổng hợp kết quả chọn tạo các dòng nái, dòng đực 

cao sản đặc trưng cho các vùng sinh thái giai đoạn 2000 – 2010 báo cáo: việc lai tạo 

nhóm đực lai cuối cùng dựa trên nguồn gen lợn Y và L đã làm tăng các tính trạng sản 

xuất so với dòng thuần. Tăng khối lượng cao hơn so với nhóm thuần từ 18 - 25g/ngày. 

So sánh giữa 2 tổ hợp lai, nhóm (L x Y) cho tăng khối lượng cao hơn 9,2g/con/ngày so 

với nhóm (Y x L) và ngược lại nhóm (Y x L) có dày mỡ lưng P2 thấp hơn (L x Y) là 

1,95 mm. Kết quả lai tạo các nhóm đực lai cuối cùng dựa trên nguồn gen giống Du và 

Pi cho thấy: Các tổ hợp lai (Du x Pi), (Pi x Du), Du x (Pi x Du) và Pi x (Du x Pi) có tăng 

khối lượng bình quân đạt 700g/ngày, tiêu tốn thức ăn trung bình 3,13 kg TA/kg tăng 

khối lượng, năng suất thịt đạt khá cao. Trong các tổ hợp lai trên, tổ hợp lai Du x (Pi x 

Du) cho kết quả tốt nhất, tiếp đến là tổ hợp Pi x (Du x Pi), (Pi x Du) và thấp nhất là tổ 

hợp lai (Du x Pi). 

Đỗ Văn Quang (2005) [34] cho lai tạo giữa các dòng đực lai (Pi x Du), PIC, SP 

và Y với nái lai (Y x L) cho thấy, các tổ hợp lai (Pi x Du) x (Y x L), PIC x (Y x L) và 

SP x (Y x L) có khả năng tăng khối lượng cao hơn đáng kể so với tổ hợp lai Y x (Y x 

L) tương ứng là 11,4; 10,4 và 8,6 %. Lê Thanh Hải và cs (2007) [15] nghiên cứu trên 

con lai 4 giống ngoại (Pi x Y) x C22 và con lai 5 giống ngoại (Pi x Y) x CA báo cáo, 2 

tổ hợp lai này có tỷ lệ nạc trong thân thịt cao với 66,2% và 64,9%. Nguyễn Ngọc Phục 

và cs (2009) [24] cho biết, lợn thương phẩm 3 giống Du x (LxY) và 4 giống VCN23 x 

(LxY) trong giai đoạn từ 23 – 90 kg có tăng khối lượng cao và tiêu tốn thức ăn thấp hơn 

so với lợn thương phẩm 2 giống L x Y. Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) 

[26] cho biết, lợn thịt 3 máu ngoại (Du x L) x (Y x L) có lượng ăn vào bình quân là 

1,91kg thức ăn/con/ngày, tăng khối lượng trung bình là 742g/con/ngày, hệ số chuyển 

hóa thức ăn là 2,55 kg thức ăn/kg tăng khối lượng, tỉ lệ nạc là 59,3%, độ dày mỡ lưng 
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tại điểm P2 là 10,1  mm. Phan Xuân Hảo và cs (2009) [17] báo cáo, tổ hợp lai (Pi x 

Durroc) x (L x Y) đạt mức tăng khối lượng là 749,05g/ngày, tỷ lệ nạc 56,51%. 

Một vài nghiên cứu gần đây như Lê Đình Phùng và cs (2012) [29] công bố, lợn 

lai Du x CA có khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt tốt trong điều kiện 

chăn nuôi công nghiệp. Tăng khối lượng trong giai đoạn 60-150 ngày tuổi là 830 

g/con/ngày, tỷ lệ nạc là 62,9%. Phạm Thị Đào và cs (2013) cho biết, khả năng tăng khối 

lượng của tổ hợp lai PiDu25 x F1(LxY) trong giai đoạn 60 – 169 ngày tuổi là 829 

gam/ngày, ở tổ hợp lai PiDu50 x F1(LxY) trong giai đoạn 60 – 167 ngày tuổi là 797 

gam/ngày và tổ hợp lai PiDu75 x F1(LxY) giai đoạn 60 – 164 ngày tuổi là 765 gam/ngày. 

Tiêu tốn thức ăn của 3 tổ hợp lai trên lần lượt là 2,31; 2,33 và 2,38 kg thức ăn/kg tăng 

khối lượng. Tỷ lệ nạc đạt tương ứng là 54,66; 56,32 và 59,97%. Cả 3 tổ hợp lai đều có 

chất lượng thịt tốt. Lê Đình Phùng và cs (2015b) [32] báo cáo, 2 tổ hợp lai PIC280 x 

F1(LxY) và PIC399 x F1(LxY) trong giai đoạn 60 - 150 ngày tuổi có khả năng sinh 

trưởng và năng suất thịt cao. Tăng khối lượng trung bình lần lượt là 765 và 879 

g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn là 2,74 và 2,61 kg thức ăn/ kg tăng khối lượng, tỷ lệ thịt xẻ 

đạt 70 và 69%. 

Như vậy, vì trong chăn nuôi con giống là yếu tố tiền đề quyết định sức sản xuất 

của vật nuôi, cho nên để nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái, sức sản xuất của lợn 

thịt, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều đã quan tâm nghiên cứu nâng cao 

chất lượng con giống. Trong giải pháp về giống, chọn lọc và lai tạo là hai hướng đi song 

song nhằm cải tiến về di truyền cho các tính trạng sản xuất. Tuy nhiên, tiến bộ di truyền 

do chọn lọc thường chậm và chỉ có hiệu quả khi tính trạng được chọn lọc có hệ số di 

truyền cao. Đối với các tính trạng có hệ số di truyền ở mức thấp đến trung bình, lai tạo 

là giải pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn. Vì thế, lai giống đã được áp dụng vào hầu hết 

các hệ thống chăn nuôi lợn công nghiệp trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ để nâng 

cao năng suất sinh sản của lợn nái, sức sản xuất của lợn thịt nhờ tận dụng lợi thế của ưu 

thế lai và ảnh hưởng bổ sung của các giống. Trong lai giống, nhìn chung các tổ hợp lai 

có sự tham gia của nhiều giống/ dòng (≥ 3 giống/ dòng) có sức sản xuất cao hơn các tổ 

hợp lai với sự tham gia của ít giống/ dòng (2 giống/ dòng). Thực tế hiện nay, các công 

ty sản xuất giống lớn đã và đang nghiên cứu để tạo ra các dòng tổng hợp, các dòng tổng 

hợp này tổ hợp được các đặc điểm tốt và hạn chế được các đặc điểm xấu của mỗi dòng 

tham gia nên thường có sức sản xuất vượt trội hơn. Trong quá trình làm công tác giống 

việc nghiên cứu chọn lọc các giống/dòng lợn cao sản và lai tạo tìm ra các tổ hợp lai tốt, 

có ưu thế lai cao và tích hợp được nhiều tính trạng mong muốn là việc làm cần được 

thực hiện thường xuyên và liên tục. 

Có thể thấy, những giống lợn được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi công 

nghiệp ở hầu khắp các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là L, Y, Pi 

và Du. Trong các giống này, mỗi giống đều có những đặc điểm ưu việt liên quan đến 
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khả năng sản xuất. Trong đó, L và Y là những giống có khả năng sinh sản cao và khả 

năng làm mẹ tốt [142], [219]. Du là giống có tốc độ sinh trưởng nhanh, hàm lượng mỡ 

giắt cao và các tính trạng chất lượng thịt khác tốt [224]. Pi cũng là giống được sử dụng 

phổ biến nhờ tỷ lệ nạc trong thịt xẻ cao [160]. Các tính trạng liên quan đến khả năng 

sinh sản được di truyền qua dòng mẹ và các tính trạng liên quan đến sinh trưởng, năng 

suất, chất lượng thịt được di truyền qua dòng bố [143], [167]. Vì thế, L và Y thường 

được sử dụng trong các công thức lai để sản xuất lợn sinh sản hoặc được sử dụng làm 

con mẹ trong các công thức lai để tạo ra lợn thương phẩm, Pi và Du thường được sử 

dụng làm con bố hoặc dòng đực cuối cùng trong các công thức lai trên.   
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Lợn nái GF24 được tạo ra từ các dòng L2 (L) và L3 (Y) cấp giống cụ kị; và L18 (Pi 

tổng hợp) cấp giống ông bà theo công thức lai: L18 x (L2 x L3). 

- Lợn đực GF337 được tạo ra từ dòng L65 (Pi tổng hợp) cấp giống ông bà theo 

công thức nhân giống: L65 x L65. 

- Lợn đực GF280 được tạo ra từ dòng L15 (Du) cấp giống ông bà theo công thức 

lai: L15 x L15. 

- Lợn đực GF399 được tạo ra từ dòng L62 (Pi) và L65 (Pi tổng hợp) cấp giống 

ông bà theo công thức lai: L62 x L65. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ lai tạo các dòng lợn sử dụng trong nghiên cứu 

Ghi chú: GGP là cấp giống cụ kị; GP là cấp giống ông bà; P là cấp giống bố mẹ 

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

+ Nghiên cứu về đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24 được tiến hành trên 

01 trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp chuồng kín tại tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu về 

năng suất sinh sản của lợn nái GF24 được tiến hành trên 05 trang trại chăn nuôi lợn nái 

công nghiệp trong chuồng kín tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Ngãi và Bình Định. Mỗi tỉnh một trang trại. Đây là các trang trại chăn nuôi lợn 

công nghiệp với quy mô từ 150 nái trở lên. 

+ Nghiên cứu năng suất và chất lượng thịt của các con lai giữa lợn nái GF24 với 

các dòng đực GF337, GF280 và GF399 được tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu vật 

nuôi Thủy An thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (thí nghiệm trong điều 

kiện chuồng hở) và trại chăn nuôi lợn công nghiệp Long Hưng, thuộc xã Hải Phú, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Thí nghiệm trong điều kiện chuồng kín). 

+ Nghiên cứu sức sản xuất thịt của các con lai giữa lợn nái GF24 với các dòng 

đực GF337 và GF399 ở các khối lượng giết mổ khác nhau được tiến hành tại trang trại 
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chăn nuôi lợn công nghiệp Thảo Vân, thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị (Trại thuộc loại chuồng kín). 

+ Mẫu thịt cơ thăn được phân tích tại phòng thí nghiệm của bộ môn Di truyền-Giống 

và phòng thí nghiệm Trung tâm, khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế. 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

+ Nghiên cứu về đặc điểm sinh lý sinh sản, năng suất sinh sản của lợn nái GF24 

được tiến hành từ 1/2017 đến 12/2018. 

+ Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai giữa lợn nái 

GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện chuồng kín được tiến 

hành từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018. 

+ Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai giữa lợn nái 

GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện chuồng hở được tiến 

hành từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017. 

+ Nghiên cứu sức sản xuất thịt của 2 tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với 2 dòng đực 

GF337 và GF399  ở các khối lượng giết mổ khác nhau được tiến hành từ tháng 12/2018 

đến tháng 5/2019. 

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24, năng suất 

sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối tinh các đực giống GF337, GF280 và GF399 

trong điều kiện chăn nuôi lợn công nghiệp chuồng kín ở miền Trung. 

- Nội dung 2: Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai 

giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 nuôi theo quy trình chăn 

nuôi công nghiệp trong chuồng kín.  

- Nội dung 3: Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai 

giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 nuôi theo quy trình chăn 

nuôi công nghiệp trong chuồng hở. 

- Nội dung 4: Nghiên cứu sức sản xuất thịt của 2 tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 

với 2 dòng đực GF337 và GF399 ở 3 mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120kg trong 

điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín. 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu nội dung 1 

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24, năng suất sinh sản của lợn 

nái GF24 khi được phối tinh các đực giống GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện 

chăn nuôi lợn công nghiệp chuồng kín ở miền Trung. 
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2.4.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Lợn nái GF24 và tinh của đực giống thuộc 03 dòng GF337, GF280 và GF399.  

2.4.1.2. Thiết kế thí nghiệm 

 - Nhân tố nghiên cứu (biến độc lập):  

Ảnh hưởng của dòng đực giống: GF337, GF280 và GF399 

- Chỉ tiêu nghiên cứu (biến phụ thuộc):  

+ Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24: Tuổi động dục lần đầu (ngày); 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày); Tuổi đẻ lứa đầu (ngày); Chu kỳ động dục (ngày); Thời 

gian động dục (ngày); Thời gian từ biểu hiện động dục đến chịu đực (giờ); Thời gian 

chịu đực (giờ); Thời gian từ hết chịu đực đến hết biểu hiện động dục (giờ); Thời gian từ 

khi đẻ con đầu tiên đến con thứ hai (phút); Thời gian đẻ xong 50% số lợn con (phút); 

Thời gian đẻ xong 75% số lợn con (phút); Thời gian từ khi đẻ con đầu tiên đến con cuối 

cùng (phút); Thời gian từ khi đẻ con cuối cùng đến ra nhau (phút). 

+ Năng suất sinh sản của lợn nái GF24: Số con sơ sinh (con/ổ); Số con sơ sinh 

sống (con/ổ); Khối lượng lợn con sơ sinh (kg/con); Thời gian nuôi con (ngày); Số con 

cai sữa (con/ổ); Khối lượng lợn con cai sữa (kg/con); Thời gian phối lại sau khi cai sữa 

lợn con (ngày); Khoảng cách lứa đẻ (ngày); Hệ số quay vòng lứa đẻ (lứa/năm); Số lợn 

con cai sữa/nái/năm (con); Khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm (kg). 

2.4.1.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu đặc điểm động dục: Nghiên cứu đặc điểm động dục được tiến hành 

trên 26 lợn nái GF24 giai đoạn hậu bị. Lợn nái hậu bị được theo dõi đặc điểm động dục 

từ 24 tuần tuổi.  

+ Thời gian động dục (ngày): Được tính từ khi xuất hiện biểu hiện động dục đầu 

tiên cho đến khi hết biểu hiện động dục. 

+ Thời gian từ khi xuất hiện biểu hiện động dục đầu tiên đến khi chịu đực (giờ): 

Được tính từ khi cơ quan sinh dục ngoài (âm hộ) có biểu hiện tăng sinh và chuyển hồng 

cho đến khi lợn nái chịu đực (hiện tượng "mê ì"). 

+ Thời gian chịu đực (giờ): Được tính từ khi lợn chịu đực (lợn "mê ì", đứng yên 

khi người hoặc lợn đực tiếp xúc) cho đến khi hết chịu đực (không đứng yên khi người 

cưỡi lên, hay con đực nhảy nếu dùng lợn đực).  

+ Thời gian từ khi hết chịu đực đến hết biểu hiện động dục (giờ): Được tính từ 

khi lợn hết chịu đực cho đến khi cơ quan sinh dục ngoài trở lại trang thái bình thường. 

+ Chu kỳ động dục (ngày): Là khoảng thời gian giữa 2 lần động dục cao độ (mê ì) liên tiếp. 
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- Nghiên cứu quá trình đẻ: Nghiên cứu quá trình đẻ được tiến hành trên 408 ổ đẻ 

của các lợn nái GF24 đẻ từ lứa 1 đến lứa 3. Thời điểm lợn nái bắt đầu đẻ, đẻ xong và ra 

hết nhau đã được ghi chép lại. Thời điểm kết thúc đẻ trong nghiên cứu này được tính khi 

lợn nái đẻ xong con cuối cùng. 

- Nghiên cứu năng suất sinh sản: Các số liệu được thu thập trực tiếp thông qua cân, 

đo, đếm qua mỗi lứa đẻ của mỗi cá thể lợn nái GF24 được phối tinh bởi các dòng đực 

giống nêu trên. Hồ sơ quản lý mỗi cá thể lợn nái được thiết lập để theo dõi lợn trong 

suốt quá trình thí nghiệm theo trang trại, theo dòng đực, theo lứa đẻ. Tổng số 4844 ổ đẻ 

từ lứa thứ nhất đến lứa thứ tư của lợn nái GF24 đã được theo dõi. Các chỉ tiêu đánh giá 

năng suất sinh sản của lợn nái GF24 được xác định theo TCVN 9111:2011 [7]. 

2.4.1.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

Lợn nái hậu bị được nuôi trong chuồng kín theo đàn 10-15 con/ô chuồng và cho 

ăn tự do khẩu phần với mức protein thô là 14% và năng lượng trao đổi là 3.000 Kcal/kg 

thức ăn. 

Lợn nái mang thai và lợn nái nuôi con được nuôi cá thể theo phương thức chăn 

nuôi công nghiệp trong hệ thống chuồng kín. Diện tích chuồng nuôi lợn nái mang thai và 

chờ phối là 2,4m x 0,65m (dài x rộng). Trước khi đẻ khoảng 1 tuần thì lợn nái được chuyển 

từ chuồng mang thai sang chuồng đẻ. Chuồng đẻ là chuồng 3 ngăn có diện tích 

((0,8+0,6+0,4) x 2,4) m2. Nước uống được cung cấp đầy đủ qua các núm uống tự động. 

Lợn được cho ăn thức ăn của Công ty GreenFeed theo từng giai đoạn như được thể hiện 

ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn 

Giai đoạn Mã số thức ăn Giá trị dinh dưỡng của thức ăn 

Mang thai ngày thứ 1-100 GF07 ME: 3000 Kcal/kg thức ăn 

CP: 14% 

Mang thai ngày thứ 101 – cai 

sữa lợn con 

GF08 ME: 3200 Kcal/kg thức ăn 

CP: 16,5% 

Định mức cho ăn của lợn nái mang thai biến động trong khoảng từ 1,5 đến 3,0 kg 

thức ăn hỗn hợp/con/ngày phụ thuộc vào thời điểm mang thai, lứa đẻ và thể trạng của lợn 

nái như ở bảng 2.2. 
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Bảng 2.2. Định mức cho ăn của lợn nái trong thí nghiệm 

Lứa đẻ Giai đoạn Mức cho ăn 

(kg/con/ngày) 

Ghi Chú 

1 

Mang thai ngày thứ 1-90 2 Đảm bảo duy trì thể 

trạng ở điểm 3 – 3,5 

Mang thai ngày thứ 91-111 3  

Mang thai ngày thứ 112 – đẻ 2  

Nuôi con và chờ phối Tự do  

≥ 2 

Mang thai ngày thứ 1-90 1,5 Đảm bảo duy trì thể 

trạng ở điểm 3 

Mang thai ngày thứ 91-111 2  

Mang thai ngày thứ 112 – đẻ 1,5  

Nuôi con và chờ phối Tự do  

Lợn con được tập ăn từ ngày tuổi thứ 7 bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh với mức 

protein thô là 21% và mức năng lượng trao đổi là 3.400 Kcal ME/kg thức ăn (mã số thức 

ăn GF01). 

2.4.1.5. Quản lý và thu thập số liệu 

- Thiết lập hồ sơ quản lý lợn nái thí nghiệm và các tính trạng nghiên cứu: Hồ sơ 

này chính là hệ thống thu thập và lưu giữ thông tin về khả năng sinh sản của lợn nái 

GF24 theo trang trại, theo dòng đực, theo lứa đẻ…. Hồ sơ này gồm có thẻ nái và file dữ 

liệu quản lý năng suất sinh sản của lợn nái theo từng cá thể và lứa đẻ trên máy tính. 

- Lựa chọn các lợn nái thí nghiệm để phối với tinh của các đực giống GF337, 

GF280 và GF399: Lợn nái hậu bị có khối lượng 80-90kg được chọn dựa trên một số chỉ 

tiêu cơ bản: 

+ Âm hộ không quá nhỏ so với trung bình của quần thể. 

+ Hai móng không quá nhỏ, không lệch nhau nhiều về kích thước. 

+ Ngoại hình cân đối.  

+ Vú tương đối đều và có số vú làm việc ≥ 12 

+ Chân đi lại bình thường và dễ dàng. 

- Định kỳ phối lợn nái GF24 với tinh đực giống thuộc 3 dòng nêu trên: Sau khi 

đã chọn được lợn nái, các lợn nái được theo dõi, phát hiện động dục. Lợn nái hậu bị 
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GF24 được phối giống lần đầu sau khi bỏ qua 1-2 chu kỳ động dục đầu và lợn đạt khối 

lượng trên 135 kg. Mỗi lợn nái trong 1 chu kỳ động dục được phối 2 liều tinh của cùng 

1 dòng đực. Trong đó, liều thứ nhất được phối ngay sau khi phát hiện lợn có biểu hiện 

chịu đực, liều thứ hai phối sau liều thứ nhất 12 giờ. Mỗi liều tinh có thể tích là 80ml, 

chứa 3 tỷ tinh trùng sống. 

2.4.1.6. Phương pháp phân tích số liệu 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu về đặc điểm sinh lý sinh sản được xử lý thống kê mô tả 

với các tham số trung bình, độ lệch chuẩn, min, max và phân vị thứ bằng phần mềm 

SPSS 18.0. 

- Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái GF24 được quản lý trên 

phần mềm Microsoft Excel 2007 và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Mô hình hồi 

quy đa biến như sau: 

yijkl =μ+Gi +Lj+ Fk + eijkl   

Trong đó: yijkl = biến phụ thuộc; Gi= ảnh hưởng của dòng đực (i=1-3); Lj = ảnh 

hưởng của lứa đẻ (j=1-4); Fk = ảnh hưởng của trang trại (k=1-5); eijkl = sai số ngẫu nhiên. 

Các nghiệm thức được cho là sai khác khi P < 0,05. Giá trị trung bình và khoảng tin cậy 

95% được trình bày. 

 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu nội dung 2 

Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai giữa lợn nái 

GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 nuôi theo quy trình chăn nuôi công 

nghiệp trong chuồng kín. 

2.4.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 230 lợn lai thuộc 03 tổ hợp lai: GF337 x GF24 

(60 con), GF280 x GF24 (84 con) và GF399 x GF24 (86 con). Tỷ lệ đực:cái trong mỗi tổ 

hợp lai là 1:1. Các tổ hợp lai được đưa vào thí nghiệm đều xuất phát từ cùng một trang 

trại, có cùng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với cả lợn mẹ và bản thân các tổ hợp lai 

trong giai đoạn sơ sinh đến 2 tháng tuổi và ở cùng độ tuổi (60 ngày tuổi). Để có được 

điều này, các lợn nái GF24 ở cùng lứa đẻ, cùng thời điểm phối giống được phối giống 

với 3 dòng đực, được chăm sóc nuôi dưỡng như nhau và được theo dõi, ghi chép ngày 

đẻ. Sau khi đẻ, các tổ hợp lai được chăm sóc nuôi dưỡng như nhau đến 2 tháng tuổi thì 

được đưa vào thí nghiệm. Trong thí nghiệm này, số lợn thí nghiệm trong các tổ hợp lai 

là không bằng nhau. Điều này là do, hai tổ hợp lai GF337 x GF24 và GF280 x GF24 

không có đủ lợn thỏa mãn các điều kiện trên để đưa vào thí nghiệm bằng với số lợn của tổ 

hợp lai GF399 x GF24. Tuy nhiên, các ô chuồng (đơn vị thí nghiệm) đã được ngăn, 

chỉnh để đảm bảo mật độ lợn ở các ô chuồng đều là 1,5 m2/con. Mặt khác, số lần lặp lại 

của mỗi tổ hợp lai trong thí nghiệm này là 6 lần (6 đơn vị thí nghiệm) và mỗi đơn vị thí 
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nghiệm trong nghiên cứu này là mỗi ô chuồng (không phải mỗi cá thể lợn mà tất cả lợn 

trong một ô chuồng là một đơn vị thí nghiệm). 

2.4.2.2. Thiết kế thí nghiệm 

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn 1 nhân tố với 03 nghiệm 

thức (GF337 x GF24; GF280 x GF24 và GF399 x GF24) trên 18 đơn vị thí nghiệm (03 

nghiệm thức x 6 lần lặp lại). Đơn vị thí nghiệm là nhóm lợn trong một ô chuồng. Tỷ lệ 

đực:cái trong mỗi đơn vị thí nghiệm là 1:1. Khối lượng ban đầu của 03 tổ hợp lai khi đưa 

vào thí nghiệm tương ứng là 23,3 ± 0,51; 20,0 ± 0,45 và 19,9 ± 0,35 kg (trung bình ± độ 

lệch chuẩn). Việc nghiên cứu sinh trưởng được kết thúc vào lúc lợn đạt 150 ngày tuổi. 

Kết thúc việc đánh giá sinh trưởng, mỗi nghiệm thức (tổ hợp lai) có 6 con lợn (6 lần lặp 

lại), bao gồm 3 đực thiến và 3 cái, có khối lượng gần nhất với khối lượng trung bình của 

nghiệm thức, được chọn mổ khảo sát để xác định năng suất thân thịt. Từ mỗi thân thịt 

mổ khảo sát, khoảng 2 kg cơ thăn (chiều dài khoảng 15 – 20 cm tại vị trí xương sườn 

10-14) được lấy mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng thịt. Việc bố trí thí nghiệm 

được cụ thể hóa như thể hiện trên bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu sức sản xuất thịt của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24. 

Chỉ tiêu GF337xGF24 GF280xGF24 GF399xGF24 

Tuổi bắt đầu thí nghiệm (ngày) 60 60 60 

Tuổi kết thúc thí nghiệm (ngày) 150 150 150 

Số lần lặp lại (lần) 6 6 6 

Số lợn/lần lặp lại (con) 10 14 14 hoặc 16 

Tỷ lệ lợn đực thiến:lợn cái 

trong mỗi đơn vị thí nghiệm 
1:1 1:1 1:1 

Số lợn được mổ khảo sát năng 

suất thịt (con) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

Số mẫu thịt được phân tích chất 

lượng (mẫu) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

 3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

- Nhân tố nghiên cứu (biến độc lập):  

03 tổ hợp lai: GF337 x GF24; GF280 x GF24 và GF399 x GF24. 
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- Biến phụ thuộc:  

+ Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất và năng suất thịt: Khối lượng bắt đầu nuôi 

thịt (kg); Khối lượng qua các tháng tuổi (kg); Tăng khối lượng (g/con/ngày); Lượng ăn 

vào (kg/con/ngày); Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg thức ăn/kg tăng khối lượng); Khối 

lượng (kg) và tỷ lệ móc hàm (%); Khối lượng (kg) và tỷ lệ thịt xẻ (%); Khối lượng (kg) 

và tỷ lệ nạc (%); Diện tích mắt thịt (cơ thăn) (cm2); Độ dày mỡ lưng tại điểm gốc giữa 

xương sườn số 6 và 7 (mm); Độ dày mỡ lưng tại điểm gốc giữa xương sườn số 10 và 11 

(mm); Độ dày mỡ lưng tại điểm gốc giữa xương sườn số 13 và 14 (mm); Độ dày mỡ 

lưng tại vị trí P2 giữa xương sườn số 10 và 11 (mm). 

+ Các chỉ tiêu đánh giá phẩm chất thịt: pH của thịt sau khi giết mổ 45 phút, 24 

giờ và 48 giờ (pH45, pH24, pH48); Tỷ lệ mất nước bảo quản của thịt sau 24 và 48 giờ (%); 

Tỷ lệ mất nước chế biến của thịt sau 24 và 48 giờ (%); Màu sắc của thịt ở 24 và 48 giờ 

(L*: màu sáng, a*: màu đỏ, b*: màu vàng); Độ dai/lực cắt đo ở thời điểm 24 và 48 giờ 

(N); Thành phần hóa học của thịt cơ thăn (% vật chất khô): tỷ lệ vật chất khô, tỷ lệ 

protein thô, tỷ lệ lipit thô, khoáng tổng số. 

2.4.2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

- Các chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng: 

Cân khối lượng ban đầu trước khi tiến hành thí nghiệm, sau đó cuối mỗi tháng nuôi 

cân khối lượng của lợn. Cân vào sáng sớm trước khi cho ăn để theo dõi khả năng tăng 

khối lượng của lợn. Hàng ngày theo dõi lượng thức ăn ăn vào của lợn. Lợn được cho ăn 

bằng máng ăn tự động. Việc đổ cám vào máng ăn tự động được thực hiện 2 lần/ ngày 

(sáng và chiều), lượng cám đổ/ngày = 110% * khả năng ăn vào của lợn. Vào 7 giờ sáng 

hàng ngày, tiến hành cân khối lượng cám thừa của ngày hôm trước, vệ sinh máng, sau đó 

mới cân và đổ cám mới. Vì lợn được cho ăn bằng máng ăn tự động, việc đổ cám hàng 

ngày được kiểm soát chặt chẽ nên lượng thức ăn rơi vãi, hao hụt cũng như thức ăn thừa ở 

đáy máng là không đáng kể, không ảnh hưởng đến kết quả tính toán lượng ăn vào của lợn. 

+ Tăng khối lượng (g/con/ngày): Là tăng khối lượng trung bình của mỗi con lợn 

trong một ngày đêm, được xác định theo công thức: 

Tăng khối lượng  

(g/con/ngày) 
= 

Khối lượng cuối giai đoạn – Khối lượng đầu giai đoạn 

x 1000 

Số ngày theo dõi 

+ Lượng ăn vào (kg): Là lượng thức ăn mà một con lợn ăn vào trong một ngày đêm. 

Lượng thức ăn ăn vào được tính cho từng tháng nuôi và toàn bộ thời gian nuôi theo công 

thức sau: 
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Lượng ăn vào 

(kgTĂ/ngày) 
= 

Tổng lượng thức ăn tiêu thụ trong thời gian theo dõi 

Số ngày theo dõi 

+ Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg thức ăn/kg tăng khối lượng): Là lượng thức ăn ăn vào 

để đạt được 1kg tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn được tính theo công thức: 

Hệ số chuyển hóa 

thức ăn (kgTĂ/kg 

tăng KL) 

= 

Tổng lượng thức ăn ăn vào trong thời gian theo dõi 

Tổng khối lượng hơi tăng lên trong thời gian theo dõi 

- Các chỉ tiêu đánh giá năng suất thân thịt: 

Các chỉ tiêu đánh giá năng suất thịt lợn được xác định theo TCVN 3899 – 84 [2]. 

Lợn trước khi mổ khảo sát cho nhịn đói 24 giờ cho uống nước đầy đủ, sau đó cân khối 

lượng sống trước khi mổ khảo sát.  

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

lông và bỏ nội tạng (trừ 2 lá mỡ, 2 quả thận). 

+ Tỷ lệ móc hàm (%): Là tỷ lệ giữa khối lượng thịt móc hàm so với khối lượng 

sống trước khi giết mổ. 

+ Khối lượng thịt xẻ (kg): Là khối lượng phần còn lại sau khi được cắt đầu theo 

hướng vuông góc với trục dài thân đi qua điểm giữa xương chẩm và đốt sống cổ thứ 

nhất và cắt 4 chân ở giữa khuỷu đối với chân trước và giữa kheo đối với chân sau.  

+ Tỷ lệ thịt xẻ (%): Là tỷ lệ giữa khối lượng thịt xẻ so với khối lượng sống trước 

khi giết mổ. 

+ Độ dày mỡ lưng (cm): Được xác định bằng thước kẹp palmer đo tại điểm gốc 

giữa xương sườn 6 – 7, 10 – 11, 13 – 14, vị trí P2 tại giữa xương sườn 10 – 11. 

+ Khối lượng nạc trong thân thịt: Là tổng khối lượng các phần nạc trong cơ thể, 

được ước tính theo công thức sau của National Pork Producers Council (2000) [186]:  

Khối lượng nạc trong thân thịt xẻ (lb, pound) = 8,588 + (0,465 x khối lượng thân 

thịt nóng, lb) - (21,896 x độ dày mỡ lưng P2 tại giữa xương sườn 10 – 11, inch) + (3,005 

x diện tích mắt thịt ở vị trí giữa xương sườn 10 – 11, inch2).  

Trong đó:  

 Khối lượng thân thịt nóng là khối lượng thịt móc hàm đã được loại bỏ đầu. 

 Diện tích cơ thăn (mắt thịt) ở vị trí giữa xương sườn số 10 - 11 (cm2) trên thân 

thịt nóng (sau khi giết mổ không quá 1 giờ) được xác định bằng cắt một đường vuông 

góc với trục lưng và cơ thăn tại điểm giữa xương sườn 10 và 11. Cắt khớp nối ngay giữa 

xương sườn 10 và 11 để có một mặt cắt vuông góc với cơ thăn. Dùng giấy bóng mờ (có 

thể nhìn xuyên qua) áp sát lên mặt cơ thăn, dùng bút xạ đánh dấu chu vi phần tiết diện 
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cơ thăn lên mặt giấy bóng và đo diện tích phần cơ thăn bằng thiết bị Polar planimeter 

(REISS precision 3005, Germany). 

 Dày mỡ lưng P2 ở giữa xương sườn số 10 và 11 được xác định bằng cách: chia 

đường kính lớn của cơ thăn thành 4 phần. Đo độ dày mỡ lưng (bao gồm cả da) tại vị trí 

đối diện với điểm 3/4 đường kính về phía bụng. 

  * Tỉ lệ quy đổi: 

1 inch = 2,54 cm  

1 inch2 = 6,4516 cm2 

1 lb = 0,4536 kg 

+ Tỷ lệ nạc (%): Là tỷ lệ giữa khối lượng nạc trong thân thịt so với khối lượng thịt xẻ.  

- Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt: 

+ Vị trí và phương pháp lấy mẫu: Ngay sau khi hoàn thành việc đánh giá các chỉ 

tiêu năng suất thịt, cơ thăn có chiều dài khoảng 15 - 20cm tính từ xương sườn 10 về sau 

xương sườn 13 - 14, khối lượng khoảng 2 kg/mẫu được lấy để phân tích chất lượng thịt. 

Sau đó, mẫu này được cắt thành 5 mẫu nhỏ, 4 mẫu dùng để đo màu sắc thịt; giá trị pH; 

mất nước bảo quản, mất nước chế biến; lực cắt của thịt lúc 24 và 48 giờ sau khi giết mổ, 

1 mẫu còn lại dùng để phân tích thành phần hóa học của thịt. Mẫu thịt dùng để phân tích 

thành phần hóa học (100g) sẽ được cắt nhỏ khoảng 1cm2 và đem sấy ở nhiệt độ 600C 

trong 24 giờ. 

+ Bảo quản mẫu: Ngay sau khi lấy mẫu, dùng túi plastic loại tốt gói kín mẫu, bảo 

quản trong thùng đá và vận chuyển đến phòng thí nghiệm. Khi đến phòng thí nghiệm, 

mẫu thịt cơ thăn được cắt thành 5 mẫu nhỏ. Trong đó, 4 mẫu dùng để đo màu sắc thịt; 

giá trị pH; mất nước bảo quản, mất nước chế biến; lực cắt của thịt được đưa vào tủ lạnh 

bảo quản ở 40C để thực hiện các bước phân tích các chỉ tiêu nghiên cứu. Mẫu thịt dùng 

để phân tích thành phần hóa học (100g) sẽ được cắt nhỏ khoảng 1cm2 và đem sấy ở nhiệt 

độ 600C trong 24 giờ trước khi thực hiện các bước phân tích các chỉ tiêu nghiên cứu. 

+ Xác định độ pH của thịt: 

  Máy sử dụng: Máy đo pH thịt HI99163 

 Vị trí lấy mẫu để đo: cơ thăn tại vị trí xương sườn 10 – 14 

 Thời điểm đo: 45 phút (pH45), 24 giờ (pH24) và 48 giờ (pH48) sau giết mổ. 

 Các bước tiến hành: Giá trị pH45 được đo trên mẫu thịt khi chưa đưa vào 

bảo quản bằng máy đo pH thịt cầm tay có lưỡi dao bằng cách cắm trực tiếp lưỡi dao vào 

mẫu thịt. Giá trị pH24 và pH48 được đo sau khi mẫu thịt đã được bảo quản ở 40C bằng 

cách: cân 10g thịt cơ thăn đã băm nhỏ cho vào cốc đong 400ml, thêm 100ml nước cất, 
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xay bằng máy xay sinh tố ở tốc độ cao trong 30 giây, dùng máy đo pH thịt cầm tay đo 

pH dung dịch đã xay càng nhanh càng tốt. 

Chất lượng thịt được đánh giá dựa vào giá trị pH theo phương pháp của Warner 

và cs (1997) [234] như sau: 

 Thịt bình thường: pH45 >5,8 

 Thịt PSE: pH45 ≤ 5,8  

 Thịt DFD: pH24 ≥ 6,1  

 Thịt “axít”: pH24 ≤ 5,4 

+ Màu sắc thịt: được đo theo hệ màu CIE, đo giá trị màu sáng L* (brightness), 

màu đỏ a* (redness) và màu vàng b* (yellowness) bằng máy CR400 Minolta, (Nhật 

Bản) với nguồn sáng D65 và đo theo phương pháp của Warner và cs (1997) [234]. 

 Vật liệu đo: Thịt cơ thăn 

 Thời điểm đo: 24 giờ và 48 giờ sau khi giết mổ 

 Cách đo: sau bảo quản, dùng dao cắt một lớp mỏng (tạo lát cắt mới) trên 

mẫu thịt và để hở mẫu thịt trong tủ lạnh 40C trong 15 phút, sau đó lấy ra và tiến hành đo. 

 Kết quả tại mỗi thời điểm là giá trị trung bình của 5 lần đo trên cùng 

một mẫu thịt. 

Đánh giá chất lượng thịt dựa vào tiêu chuẩn màu sắc thịt theo Warner và cs 

(1997) [234], như sau:  

 L* > 50: thịt PSE (nhạt màu, mềm, rỉ nước)  

 L* = 50 - 37: thịt bình thường  

 L* < 37: thịt DFD (tối màu, cứng, khô) 

+ Tỷ lệ mất nước bảo quản của thịt (%): được xác định theo phương pháp của 

Honikel và cs (1986) [117]. 

 Thời điểm đo: Sau khi mẫu thịt được bảo quản ở 40C trong 24 và 48 giờ. 

 Cách đo: cắt miếng thịt cơ thăn có độ dày 2,5 – 3 cm (khối lượng khoảng 

100g ± 2g) và cân khối lượng mẫu (Pb1). Bảo quản mẫu ở túi nhựa kín và đặt lên giá ở 

nhiệt độ 40C. Sau thời gian bảo quản, mẫu được thấm khô bề mặt bằng khăn mềm. Cân 

mẫu sau bảo quản (Pb2). 

Tỷ lệ mất nước bảo quản (%) = 
Pb1 – Pb2 

x 100  
Pb1 

Phân loại thịt theo tỷ lệ mất nước bảo quản của cơ thăn sau 24 giờ như sau:  

 Tỷ lệ mất nước 2 - 5 (%): thịt bình thường  
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 Tỷ lệ mất nước < 2 (%): thịt DFD  

 Tỷ lệ mất nước > 5 (%): thịt PSE 

+ Tỷ lệ mất nước chế biến của thịt (%): được xác định theo phương pháp của 

Channon và cs (2003) [75]. 

 Máy sử dụng: Waterbath WNB10 

 Thời điểm: Sau khi mẫu thịt được bảo quản ở 40C trong 24 và 48 giờ. 

 Cách đo: Mẫu thịt cơ thăn ngay sau khi đã xác định mất nước bảo quản 

được dùng để xác định mất nước do chế biến. Mẫu thịt được dùng để xác định mất nước 

do chế biến (Pc1) có khối lượng bằng với khối lượng của mẫu thịt sau khi xác định mất 

nước bảo quản (Pc1 = Pb2). Bỏ mẫu vào trong túi nhựa chịu nhiệt và luộc trong Waterbath 

ở nhiệt độ 800C trong 75 phút. Sau khi luộc, giữ nguyên mẫu trong túi nhựa và làm mát 

dưới vòi nước chảy 30 phút. Tiếp theo là lấy mẫu thịt ra khỏi túi và thấm khô bề mặt 

bằng khăn mềm. Cân mẫu sau chế biến (Pc2). 

Tỷ lệ mất nước chế biến (%)     = 

Pc1 – Pc2 

x 100        
Pc1 

+ Độ dai của thịt: được xác định theo phương pháp của Warner và cs (1997) [254]. 

 Máy sử dụng: máy đo độ dai WDS-1 với vận tốc lưỡi dao 300 mm/phút. 

 Cách đo: Sử dụng mẫu thịt sau khi xác định tỷ lệ mất nước chế biến, 

sau đó bảo quản lạnh 40C trong 12 giờ (bọc kín trong túi bóng). Sau đó lấy ra khoan 

6 thỏi thịt có đường kính 1 cm theo chiều dọc của thớ cơ. Thiết bị lấy mẫu phải sắc, 

đường kính mẫu đồng nhất để tránh sai số khi cắt. Sau đó đưa mẫu vào máy đo lực 

cắt, cắt vuông góc với sợi cơ. 

 Độ dai của mẫu thịt được xác định thông qua lực cắt. Thông số lực cắt của 

mỗi mẫu thịt là giá trị trung bình của 6 lần đo. Đơn vị đo: N. 

+ Hàm lượng VCK trong cơ thăn (%): Được xác định theo tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 8135:2009 [6]. 

+ Hàm lượng protein thô (%): Được xác định bằng phương pháp Kjeldahl theo tiêu 

chuẩn quốc gia: TCVN 4328:2007 [4]. 

+ Hàm lượng lipit thô trong cơ thăn (%): Được xác định bằng phương pháp Soxhlet theo 

tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 4331:2001 [1]. 

+ Hàm lượng khoáng tổng số (%): Được xác định theo theo tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVN 4327:2007 [3].  
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2.4.2.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

Lợn thịt được chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy trình chăn nuôi lợn công nghiệp. 

Lợn được cho ăn bởi thức ăn của công ty GreenFeed theo giai đoạn sinh trưởng (Bảng 

2.4). Lợn được phòng bệnh theo quy trình hiện hành (Bảng 2.5). Tổng thời gian nuôi 

thịt là 3 tháng, có nghĩa lợn đạt 5 tháng tuổi vào thời điểm kết thúc thí nghiệm. 

Bảng 2.4. Giá trị dinh dưỡng phân tích (%, ngoại trừ năng lượng trao đổi) theo 

nguyên trạng của khẩu phần thức ăn theo các giai đoạn nuôi 

Giai đoạn nuôi 15 - 30 kg 30 - 60 kg 
60 kg - xuất 

chuồng 

Mã thức ăn 9034 9104 9204 

Giá trị dinh dưỡng của thức ăn 

Vật chất khô 88,60 88,39 88,57 

Protein thô  18,46 16,08 13,85 

Khoáng tổng số  6,00 5,01 5,33 

Lipid thô 3,56 2,92 3,27 

Xơ thô 4,16 4,88 6,68 

Xơ không tan trong môi trường trung tính 16,23 16,45 22,31 

Xơ không tan trong môi trường axit 6,40 8,07 11,28 

Năng lượng thô (Kcal/kg) 3.867 3.854 3.867 

Lysine 1,30 0,90 0,90 

Methionine 0,41 0,39 0,38 

Threonine 0,90 0,58 0,58 

Aspartic 1,50 1,19 1,01 

Glutamic 3,06 2,57 2,26 

Serine 0,80 0,54 0,56 

Histidine 0,24 0,15 0,12 

Glycine 0,57 0,40 0,45 

Alanine 0,75 0,60 0,66 

Arginine 0,97 0,67 0,64 

Tyrosine 0,56 0,41 0,38 

Valine 0,65 0,47 0,49 
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Phenylalanine 0,84 0,65 0,59 

Isoleucine 0,61 0,50 0,42 

Leucine 1,38 1,14 1,10 

Proline 1,44 1,34 1,10 

Bảng 2.5. Quy trình vắc xin cho lợn thí nghiệm 

TT Ngày tuổi Vắc xin Phòng bệnh 

1 3- 7 Mycoplasma Viêm phổi 

2 15  PRRS + PCV 2 Tai xanh + Hội chứng còi cọc 

3 42 Dịch tả lần 1 Dịch tả 

4 49 PCV 2 Hội chứng còi cọc 

5 56 FMD Lở mồm long móng 

6 63 AD Giả dại 

7 70 Dịch tả lần 2 Dịch tả 

2.4.2.4. Hệ thống chuồng trại 

 Hệ thống chuồng trại thuộc loại chuồng kín, được trang bị hệ thống máng ăn và 

vòi uống nước tự động. Nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi được điều khiển thông qua quạt 

và hệ thống làm mát bằng hơi nước, bao gồm 06 quạt hút ở cuối chuồng và 01 giàn mát ở 

đầu chuồng. Nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi luôn được theo dõi bằng máy đo nhiệt độ 

và ẩm độ tự động (Testo 174H, Cộng Hòa Liên Bang Đức), cứ 20 phút ghi chép số liệu 

một lần. Kết quả theo dõi diễn biến nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi trong suốt quá trình 

thí nghiệm được thể hiện ở bảng 2.6.  

Bảng 2.6. Biến động nhiệt độ và độ ẩm trong chuồng kín trong quá trình thí nghiệm 

Chỉ tiêu Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất 
Giá trị trung 

bình 

Nhiệt độ (oC) 19,00 35,10 24,09 

Ẩm độ (%) 54,50 97,9 89,28 

2.4.2.5. Phương pháp phân tích số liệu 

Số liệu được quản lý trên phần mềm Microsoft Excel 2007 và phân tích bằng 

phần mềm SPSS 18.0. Mô hình thống kê như sau: 

yijk =μ+Ci+ eijk     

Trong đó: yijk = biến phụ thuộc; Ci = ảnh hưởng của tổ hợp lai; eijk = sai số ngẫu nhiên.  



52 
 

 

Các nghiệm thức được cho là sai khác khi P < 0,05. Giá trị trung bình và khoảng 

tin cậy 95% được trình bày. 

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu nội dung 3 

  Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai giữa lợn nái 

GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 nuôi theo quy trình chăn nuôi công 

nghiệp trong chuồng hở. 

2.4.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành trên 36 lợn lai thuộc 3 tổ hợp lai GF337 x GF24, GF280 

x GF24 và GF399 x GF24. Mỗi tổ hợp lai là 12 con. Tỉ lệ đực:cái trong mỗi tổ hợp lai 

là 1:1. Các tổ hợp lai trước khi được đưa vào thí nghiệm được kiểm soát sự ảnh hưởng 

của các nhân tố phi thí nghiệm đến các chỉ tiêu nghiên cứu giống như đối với thí nghiệm 

trong chuồng kín.  

2.4.3.2. Thiết kế thí nghiệm 

 - Kiểu thiết kế:  

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn 1 nhân tố với 03 nghiệm 

thức (GF337 x GF24; GF280 x GF24 và GF399 x GF24) trên 36 đơn vị thí nghiệm (03 

nghiệm thức x 12 lần lặp lại), mỗi đơn vị thí nghiệm là mỗi một con lợn/ô chuồng. Lợn 

đưa vào thí nghiệm lúc 60 ngày tuổi với khối lượng trung bình ban đầu của các tổ hợp 

lai GF337 x GF24; GF280 x GF24 và GF399 x GF24 tương ứng là 23,58 ± 1,56; 23,92 

± 1,68 và 19,25 ± 1,14 kg (trung bình ± độ lệch chuẩn). Nghiên cứu sinh trưởng được 

kết thúc vào lúc lợn đạt 150 ngày tuổi. Kết thúc việc đánh giá sinh trưởng, mỗi nghiệm 

thức (tổ hợp lai) có 6 con lợn (6 lần lặp lại), bao gồm 3 đực thiến và 3 cái, có khối lượng 

gần nhất với khối lượng trung bình của nghiệm thức, được chọn mổ khảo sát để xác định 

năng suất thân thịt. Từ mỗi thân thịt mổ khảo sát, khoảng 2 kg cơ thăn (chiều dài khoảng 

15 – 20 cm tại vị trí xương sườn 10-14) được lấy mẫu để xác định các chỉ tiêu chất lượng 

thịt. Sơ đồ bố trí thí nghiệm cụ thể được trình bày trên bảng 2.7. 
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Bảng 2.7. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu sức sản xuất thịt của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24; GF280xGF24 và GF399xGF24 trong chuồng hở. 

Chỉ tiêu GF337xGF24 GF280xGF24 GF399xGF24 

Tuổi bắt đầu thí nghiệm (ngày) 60 60 60 

Tuổi kết thúc thí nghiệm (ngày) 150 150 150 

Số lần lặp lại (lần) 12 12 12 

Số lợn/lần lặp lại (con) 01 01 01 

Tỷ lệ lợn đực thiến:lợn cái 

trong mỗi nghiệm thức 
1:1 1:1 1:1 

Số lợn được mổ khảo sát năng 

suất thịt (con) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

Số mẫu thịt được phân tích chất 

lượng (mẫu) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

 3 cái) 

6 

(3 đực thiến, 

3 cái) 

 

* Nhân tố nghiên cứu, các chỉ tiêu nghiên cứu, phương pháp xác định các chỉ 

tiêu nghiên cứu, thức ăn, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phương pháp phân tích số liệu: 

giống như nội dung nghiên cứu 2.  

2.4.3.4. Hệ thống chuồng trại 

 Hệ thống chuồng trại thuộc loại chuồng hở, được trang bị hệ thống máng ăn cá 

thể và vòi uống nước tự động. Diện tích mỗi ô chuồng là 1,54m2 (2,2m x 0,7m). Nhiệt 

độ và độ ẩm chuồng nuôi được xác định bởi máy đo nhiệt độ và ẩm độ tự động cứ 20 

phút ghi chép số liệu một lần. Kết quả theo dõi diễn biến nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi 

trong suốt quá trình thí nghiệm được thể hiện ở bảng 2.8.  

Bảng 2.8. Biến động nhiệt độ và độ ẩm trong chuồng hở  

trong suốt quá trình thí nghiệm 

 
Giá trị 

thấp nhất 

Giá trị 

cao nhất 

Giá trị 

trung bình 

Nhiệt độ (oc) 18,6 34,2 24,89 

Ẩm độ (%) 62,9 99,9 94,74 
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2.4.4. Phương pháp nghiên cứu nội dung 4 

Nghiên cứu sức sản xuất thịt của 2 tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với 2 dòng đực 

GF337 và GF399 ở 3 mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120kg trong điều kiện chăn 

nuôi công nghiệp chuồng kín. 

2.4.4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 272 con lợn thuộc 02 tổ hợp lai: GF337xGF24 

(136 con) và GF399xGF24 (136 con). Tỷ lệ đực:cái trong mỗi tổ hợp lai là 1:1.  

2.4.4.2. Thiết kế thí nghiệm 

 - Kiểu thiết kế: 

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn 1 nhân tố với 3 nghiệm 

thức là 3 mức khối lượng giết mổ: 100, 110 và 120 kg trên 12 đơn vị thí nghiệm (3 

nghiệm thức x 4 lần lặp lại). Đơn vị thí nghiệm là nhóm lợn trong một ô chuồng. Lợn 

đưa vào thí nghiệm lúc 60 ngày tuổi. Khối lượng ban đầu của 2 tổ hợp lai GF337xGF24 

và GF399xGF24 trong 3 nghiệm thức tương ứng là 25,1±0,20; 25,1±0,22; 25,3±0,36 kg 

và 21,0±0,39; 21,0±0,20; 20,9±0,14kg (trung bình±độ lệch chuẩn). Khi lợn ở mỗi 

nghiệm thức đạt khối lượng giết mổ dự kiến, lợn được cân để xác định khối lượng kết 

thúc và 2 con lợn (1 đực thiến + 1 cái)/đơn vị thí nghiệm có khối lượng gần nhất với 

khối lượng trung bình của nghiệm thức được chọn mổ khảo sát để xác định năng suất 

thân thịt. Như vậy, mỗi nghiệm thức có 8 con lợn (4 đực thiến + 4 cái) được mổ khảo 

sát năng suất thịt. Ngay sau khi khảo sát năng suất thịt, mỗi nghiệm thức có 4 mẫu thịt 

(2 đực thiến + 2 cái) được lấy (2kg cơ thăn, chiều dài khoảng 15-20cm tại vị trí xương 

sườn 10-14) để xác định các chỉ tiêu chất lượng thịt. Sơ đồ bố trí thí nghiệm cụ thể được 

trình bày trên bảng 2.9 và 2.10.  

Bảng 2.9. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu sức sản xuất thịt của tổ hợp lai 

GF337xGF24 ở 3 mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120 kg. 

Chỉ tiêu 
Mức khối lượng giết mổ (kg) 

100 110 120 

Tuổi bắt đầu thí nghiệm (ngày) 60 60 60 

Khối lượng ban đầu (kg) 25,1 25,1 25,3 

Số lần lặp lại (lần) 04 04 04 

Tỷ lệ lợn đực thiến:lợn cái 

trong mỗi lần lặp lại 
1:1 1:1 1:1 

Số lợn được mổ khảo sát năng 

suất thịt (con) 

08 

(04 đực thiến, 

04 cái) 

08 

(04 đực thiến, 

04 cái) 

08 

(04 đực thiến, 

04 cái) 

Số mẫu thịt được phân tích chất 

lượng (mẫu) 

04 

(02 đực thiến, 

02 cái) 

04 

(02 đực thiến, 

02 cái) 

04 

(02 đực thiến, 

02 cái) 
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Bảng 2.10. Bố trí thí nghiệm nghiên cứu sức sản xuất thịt của tổ hợp lai 

GF399xGF24 ở 3 mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120 kg. 

Chỉ tiêu 
Mức khối lượng giết mổ (kg) 

100 110 120 

Tuổi bắt đầu thí nghiệm (ngày) 60 60 60 

Khối lượng ban đầu (kg) 21,0 21,0 20,9 

Số lần lặp lại (lần) 04 04 04 

Tỷ lệ lợn đực thiến:lợn cái 

trong mỗi lần lặp lại 
1:1 1:1 1:1 

Số lợn được mổ khảo sát năng 

suất thịt (con) 

08 

(04 đực thiến, 

04 cái) 

08 

(04 đực thiến, 

04 cái) 

08 

(04 đực thiến, 

04 cái) 

Số mẫu thịt được phân tích chất 

lượng (mẫu) 

04 

(02 đực thiến, 

02 cái) 

04 

(02 đực thiến, 

02 cái) 

04 

(02 đực thiến, 

02 cái) 

- Nhân tố nghiên cứu (biến độc lập):  

03 mức khối lượng giết mổ: 100, 110 và 120 kg. 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu: 

+ Các chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn: Khối lượng bắt đầu nuôi 

thịt (kg); Khối lượng kết thúc (kg); Tăng khối lượng (g/con/ngày); Lượng ăn vào 

(kg/con/ngày); Hệ số chuyển hóa thức ăn(kg thức ăn/kg tăng khối lượng). 

+ Các chỉ tiêu đánh giá năng suất, chất lượng thịt: Giống như nội dung nghiên cứu 2. 

+ Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

2.4.4.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

+ Các chỉ tiêu đánh giá sức sản xuất thịt: Giống như ở nội dung 2. 

+ Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận = Thu nhập – Giá thành (VNĐ/con/lứa). 

2.4.4.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

Giống như ở nội dung 2. 

2.4.4.5. Hệ thống chuồng trại 

Hệ thống chuồng trại thuộc loại chuồng kín, được trang bị hệ thống máng ăn và 

vòi uống nước tự động. Nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi được điều khiển thông qua quạt 
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và hệ thống làm mát bằng hơi nước, bao gồm 06 quạt hút ở cuối chuồng và 01 giàn mát ở 

đầu chuồng.  

2.4.4.6. Phương pháp phân tích số liệu 

Số liệu được quản lý trên phần mềm Microsoft Excel 2007 và phân tích bằng 

phần mềm SPSS 18.0. Mô hình thống kê như sau: 

yijk =μ+Ci+ eijk     

Trong đó: yij là biến phụ thuộc; Ci là ảnh hưởng của khối lượng giết mổ; eij là sai số 

ngẫu nhiên. Các nghiệm thức được cho là sai khác khi P<0,05. Giá trị trung bình và 

khoảng tin cậy 95% được trình bày. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN CỦA LỢN NÁI GF24, NĂNG SUẤT SINH 

SẢN CỦA LỢN NÁI GF24 KHI ĐƯỢC PHỐI TINH CÁC ĐỰC GIỐNG GF337, 

GF280 VÀ GF399 TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP CHUỒNG 

KÍN Ở MIỀN TRUNG 

3.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24 

Các thông số về đặc điểm sinh lý sinh sản sẽ phản ánh sức khỏe, sự phát triển-

phát dục của toàn bộ cơ thể nói chung và của cơ quan sinh sản nói riêng. Kết quả nghiên 

cứu về đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24 được thể hiện ở bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái GF24 

Chỉ tiêu Đơn vị n Mean±SD Min Max 

Tuổi động dục lần đầu ngày 286 175,1±23,1 118 254 

Tuổi phối giống lần đầu ngày 596 229,8±24,5 156 416 

Tuổi đẻ lứa đầu ngày 512 353,7±33,5 238 591 

Chu kỳ động dục ngày 26 21,3±1,95 18 25 

Thời gian động dục ngày 26 7,4±0,68 6,3 8,7 

Thời gian từ biểu hiện động dục đến chịu đực giờ 26 66,8±9,15 42,6 79,8 

Thời gian chịu đực giờ 26 54,4±10,27 40,4 72,9 

Thời gian từ hết chịu đực đến hết biểu hiện động dục giờ 26 55,0±10,01 39,8 72,4 

Thời gian từ khi đẻ con đầu tiên đến con thứ hai phút 122 24,32±3,5 1 130 

Thời gian đẻ xong 50% số lợn con phút 118 98,2±75,7 5 560 

Thời gian đẻ xong 75% số lợn con phút 117 141,6±83,3 20 630 

Thời gian từ khi đẻ con đầu đến con cuối phút 408 254,7±168,3 20 1.635 

Thời gian từ khi đẻ con cuối đến ra hết nhau phút 98 116,3±80,6 6 441 

Tổng thời gian đẻ và ra nhau phút 87 345,0±161,7 95 1.035 

Ghi chú: n = Số mẫu, Mean = Giá trị trung bình, SD = Độ lệch tiêu chuẩn,  

Min = giá trị nhỏ nhất, Max = giá trị lớn nhất 

Tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống lần đầu và tuổi đẻ lứa đầu là những mốc 

thời gian quan trọng đánh dấu thời điểm lợn nái có khả năng thực hiện chức năng sinh 

sản và có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản, tuổi thọ cũng như hiệu quả chăn nuôi lợn 

nái. Nếu lợn nái có tuổi phối giống lần đầu và đẻ lứa đầu muộn sẽ làm tăng thời gian 

không sản xuất của lợn nái nên có thể làm giảm năng suất sinh sản cả đời và hiệu quả 

chăn nuôi lợn nái. Kết quả bảng 3.1 cho thấy, tuổi động dục lần đầu của lợn nái GF24 

là khá sớm (175 ngày). Kết quả này sớm hơn 39,3 ngày so với nghiên cứu của Lê Đình 

Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) [26] trên lợn nái F1(LxY). Tummaruk và cs (2007) 

[228] đã báo cáo rằng, lợn nái (LxY) thành thục sinh dục khi đạt 180 đến 210 ngày tuổi 
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khi được nuôi trong vùng khí hậu ôn đới và 188 đến 251 ngày tuổi ở vùng khí hậu nhiệt 

đới. Như vậy, trong điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình chăn nuôi công 

nghiệp trong chuồng kín ở miền Trung Việt Nam, lợn nái GF24 có tuổi thành thục về 

tính sớm. 

Tuổi phối giống lần đầu của lợn nái GF24 là 229,8 ngày. Kết quả này sớm hơn 

so với kết quả nghiên cứu của Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) [26] trên 

lợn nái lai F1(YxL), Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) [36] trên hai tổ hợp lai 

F1(LxY) và F1(YxL) với tuổi phối giống lần đầu dao động từ 237,8 đến 259,0 ngày. Iida 

và cs (2015) [127] cho biết, các lợn nái được phối giống lần đầu sau 278 ngày tuổi có 

năng suất sinh sản cả đời thấp hơn so với các lợn nái được phối giống lần đầu trước 229 

ngày tuổi. Ở Hoa Kỳ, các nước Nam Âu và Nhật Bản việc phối giống lần đầu cho lợn 

hậu bị thường được thực hiện lúc lợn đạt khoảng 240 ngày tuổi để lợn có khối lượng cơ 

thể đảm bảo khi được phối giống lần đầu [152]. 

Lợn nái GF24 có tuổi phối giống lần đầu sớm, cùng với tỷ lệ phối giống thành 

công ở lứa đầu cao (1,1 lần phối/lần chửa) nên có tuổi đẻ lứa đầu tương đối sớm (353,7 

ngày). Kết quả này sớm hơn từ 26,4 đến 30,0 ngày so với nghiên cứu của Hoàng Lương 

và cs (2016) [20] trên lợn nái Galaxy300 và Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi 

(2009) [26] trên lợn nái F1(YxL). Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Đoàn 

Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) [36] trên nái lai F1(LxY) và F1(YxL) và Phan Xuân 

Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009) [18] trên lợn nái Y với tuổi đẻ lứa đầu dao động từ 345,4 

đến 354,5 ngày. 

Đặc điểm động dục của lợn nái mang tính đặc trưng cho giống. Kết quả nghiên 

cứu đặc điểm động dục của lợn nái GF24 cho thấy, chu kỳ động dục của lợn nái GF24 

trung bình là 21,3 ngày (dao động từ 18 đến 25 ngày), phù hợp với quy luật sinh lý chung 

của lợn nái. Thời gian động dục của lợn nái GF24 kéo dài 7,4 ngày, chiếm 34,7% thời 

gian của chu kỳ động dục. Trong đó, thời gian từ khi bắt đầu có biểu hiện động dục đầu 

tiên đến khi lợn chịu đực là 66,8 giờ (2,8 ngày), chiếm 37,6% thời gian động dục. Lợn nái 

GF24 có thời gian chịu đực kéo dài trong khoảng 54,4 giờ (2,3 ngày), chiếm 30,6% thời 

gian động dục. Giai đoạn cuối của quá trình động dục (từ khi hết chịu đực cho đến khi hết 

biểu hiện động dục) kéo dài trong khoảng 55,0 giờ (2,3 ngày). Căn cứ vào phân bố thời 

gian của chu kỳ động dục, đặc biệt là thời gian chịu đực để quyết định thời điểm phối 

giống cho lợn nái có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao số con sơ sinh/ổ. 

Hao hụt lợn con theo mẹ có thể lên đến 16%, do vậy giảm tỷ lệ hao hụt này có ý 

nghĩa quan trọng, nhiều khi còn quan trọng hơn cả các giải pháp về di truyền giống và 

dinh dưỡng. Xác định phân bố thời gian đẻ của lợn nái có ý nghĩa quan trọng trong công 

tác hộ lý đỡ đẻ nhằm nâng cao số con sơ sinh sống và giảm tỷ lệ hao hụt lợn con sau khi 

sinh. Kết quả phân bố thời điểm bắt đầu và kết thúc đẻ trong ngày đêm được thể hiện qua 
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hình 3.1 cho thấy, 61,3% số lợn nái được theo dõi bắt đầu quá trình đẻ vào ban ngày (6h-

18h), trong khi chỉ 38,7% lợn nái bắt đầu đẻ vào ban đêm (từ sau 18h đến 6h sáng hôm 

sau). Thời điểm kết thúc đẻ của lợn nái GF24 phân bố tương đối đồng đều suốt thời gian 

trong ngày với 54,7% số lợn nái kết thúc đẻ vào ban ngày và 45,3% vào ban đêm. 

 

Hình 3.1. Phân bố thời điểm bắt đầu và kết thúc đẻ trong ngày đêm của lợn nái GF24 

Tổng thời gian đẻ và ra nhau của lợn nái GF24 là 345,0 phút (5,57 giờ), trong đó 

thời gian đẻ từ con đầu tiên đến con cuối cùng kéo dài 254,7 phút (4,25 giờ; chiếm 

76,3% tổng thời gian) và thời gian từ khi đẻ xong con cuối cùng đến khi ra hết nhau 

trung bình là 116,3 phút (1,94 giờ; chiếm 34,7% tổng thời gian). Khoảng thời gian từ 

khi đẻ con đầu tiên đến con thứ 2 kéo dài trung bình là 24,3 phút. Để đẻ được 50% và 

75% số lợn con, lợn nái GF24 lần lượt mất trung bình 98,2 phút (chiếm 38,6% thời gian 

đẻ) và 141,6 phút (chiếm 55,6% thời gian đẻ). Kết quả phân tích phân vị thứ (quantile 

analyses) cho thấy, có 25% số lứa đẻ có thời gian đẻ dưới 150 phút; 50% số lứa đẻ có 

thời gian đẻ dưới 212 phút và 75% số lứa đẻ có thời gian đẻ dưới 300 phút. 

Tóm lại, lợn nái GF24 trong nghiên cứu này có tuổi thành thục về sinh dục (175,1 

ngày), phối giống lần đầu (229,8 ngày) và đẻ lứa đầu (353,7 ngày) sớm; có thời gian động 

dục dài (7,4 ngày); có thời điểm bắt đầu chịu đực là sau 2,8 ngày kể từ khi có biểu hiện 

động dục đầu tiên và kéo dài trong 2,3 ngày; có thời điểm bắt đầu đẻ chủ yếu tập trung vào 

ban ngày (61,3%) và kết thúc đẻ phân bố tương đối đồng đều trong cả ngày và đêm. 

3.1.2. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối tinh các đực giống GF337, 

GF280 và GF399 

Trong lai tạo, giống/dòng đực là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến năng suất sinh sản 

của lợn nái thông qua thành phần ưu thế lai của nó trên đời con. So sánh năng suất sinh 

sản của lợn nái GF24 khi được phối giống với 3 dòng đực khác nhau đã thu được kết 

quả như được thể hiện ở bảng 3.2. Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy, lợn nái GF24 có năng 

suất sinh sản cao khi được phối với cả 3 dòng đực. Kết quả đánh giá trên 2 chỉ tiêu tổng 

hợp về số lợn con cai sữa/nái/năm và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm là tương đương 

giữa 3 dòng đực khác nhau. Tuy nhiên, có sự sai khác nhau giữa 3 dòng đực ở các chỉ 

tiêu đơn lẻ. 
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Về thời gian nuôi con: Trong thực tế sản xuất, thời gian nuôi con của lợn nái là 

tính trạng phụ thuộc vào khâu tổ chức quản lý chăn nuôi và đặc điểm sinh học sinh sản 

của lợn nái. Trong quản lý, người chăn nuôi thường căn cứ vào khối lượng lợn con và 

kế hoạch phối giống của trang trại (bằng cách tác động hormone để cho lợn nái động 

dục và phối giống hàng loạt) để xác định thời điểm cai sữa. Tuy nhiên, trong nghiên cứu 

này việc tác động hormone để điều khiển sinh sản của lợn nái đã được loại trừ. Vì vậy, 

về mặt quản lý, thời gian nuôi con của lợn nái GF24 trong nghiên cứu này chủ yếu phụ 

thuộc vào khối lượng lợn con. Về mặt sinh học, nếu cai sữa lợn con quá sớm sẽ gây rối 

loạn sinh lý sinh sản cho lợn nái [61], làm giảm số lượng lợn con được sinh ra ở lứa tiếp 

theo [226]. Thời gian cho con bú phải đủ dài để tử cung hồi phục hoàn toàn trước khi 

cai sữa. Về mặt mô học, tử cung của lợn nái sẽ được hồi phục hoàn toàn vào lúc 21 ngày 

sau khi đẻ. Tuy nhiên, nếu cai sữa quá muộn sẽ làm giảm hệ số lứa đẻ. Vì thế, trong 

chăn nuôi lợn công nghiệp hiện nay, thời gian nuôi con của lợn nái thường dao động từ 

21 đến 24 ngày. Trong nghiên cứu này, lợn nái GF24 có thời gian nuôi con trong khoảng 

21,6 - 21,8 ngày, không có sự sai khác giữa 3 dòng đực khác nhau. Thời gian nuôi con 

của lợn nái GF24 trong nghiên cứu này ngắn hơn so với thời gian nuôi con của một số 

lợn nái khác trong nhiều công bố trước đây. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) 

[38] công bố lợn nái F1(LxY) có thời gian nuôi con là 28,8-28,9 ngày khi phối với lợn 

đực Du/Pi; Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009) [18] cho biết, lợn nái L, Y thuần 

và F1(LxY) có khoảng thời gian này là 31,8-32,3 ngày khi phối với lợn đực PiDu; Vũ 

Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh (2010) [46] cho biết giá trị của chỉ tiêu này của lợn 

nái F1(LxY) khi phối với đực D/L là 26,5-27,0 ngày; Lê Đình Phùng và Đậu Thị Tương 

(2012) [30]; Nguyễn Ngọc Phục và cs (2009) [24]; Vũ Đình Tôn và cs (2008) [45] 

nghiên cứu trên lợn nái F1(LxY)/F1(YxL) cho biết, thời gian nuôi con của các lợn nái 

này dao động từ 22,9 đến 24,4 ngày.  

Trong khi thời gian mang thai là một đặc điểm sinh lý đặc trưng cho loài, thời gian 

cai sữa phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức quản lý thì thời gian phối giống lại sau cai sữa là 

yếu tố quyết định đến khoảng cách lứa đẻ, vì thế ảnh hưởng lớn đến năng suất sinh sản 

của lợn nái. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh sức khỏe của cơ quan sinh 

dục lợn nái nói riêng và khả năng đề kháng với các tác động của ngoại cảnh của lợn nái 

nói chung. Việc chậm hoặc không động dục lại sau cai sữa là một trong những nguyên 

nhân hàng đầu dẫn đến loại thải sớm ở lợn nái. Trong nghiên cứu này, thời gian phối giống 

lại sau cai sữa lợn con của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 và 

GF399 là tương đương nhau (P=0,09) với khoảng 6,6 đến 7,5 ngày. Kết quả này tương 

đương với kết quả công bố của Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) [26] với 

6,54 ngày trên lợn nái F1(YxL); Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009) [18] với 7,47 

ngày trên lợn nái F1(LxY). Kết quả này ngắn hơn so với công bố của Phan Xuân Hảo và 

Hoàng Thị Thúy (2009) [18] trên lợn nái thuần L, Y (8,6 - 9,5 ngày).  

Việc rút ngắn thời gian nuôi con và thời gian chờ phối góp phần rút ngắn khoảng 

cách giữa hai lứa đẻ, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng lợn nái. Khoảng cách lứa đẻ của 
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lợn nái GF24 khi phối với 3 dòng đực GF337, GF280 và GF399 lần lượt là 148,08; 

145,81 và 147,23 ngày, tương ứng với hệ số lứa đẻ 2,48; 2,51 và 2,50 lứa/năm. Hệ số 

lứa đẻ của lợn nái GF24 trong nghiên cứu của chúng tôi tương đương so với kết quả 

nghiên cứu của Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) [36], Đoàn Phương Thúy và 

cs (2013) [44], Lê Đình Phùng và cs (2016) [33] trên các đối tượng lợn nái ngoại thuần 

và các tổ hợp nái ngoại lai khác (dao động từ 2,48 đến 2,54 lứa/năm); cao hơn so với 

nghiên cứu của Lê Đình Phùng và Đậu Thị Tương (2012) [30], Nguyễn Văn Thắng và 

Vũ Đình Tôn (2010) [39], Hoàng Nghĩa Duyệt (2008) [10] trên lợn nái lai F1(LxY) khi phối 

với các đực giống khác nhau (dao động từ 2,31 đến 2,46 lứa/năm). Trong thực tế sản xuất, 

hệ số lứa đẻ trung bình của lợn nái trong chăn nuôi công nghiệp thường dao động trong 

khoảng 2,2 – 2,5 lứa/năm và phụ thuộc rất lớn vào cường độ loại thải/thay thế đàn nái và 

cơ cấu đàn nái của trang trại. Trong nghiên cứu này, kết quả chỉ được tính trên các lợn nái 

thí nghiệm chứ không phải là của toàn bộ lợn nái sinh sản có trong trang trại nên có thể cao 

hơn trung bình chung của thực tế sản xuất.  

Khả năng sinh sản của lợn nái không chỉ được đánh giá qua các chỉ tiêu sinh sản 

trên lợn mẹ mà còn được đánh giá thông qua các chỉ tiêu trên đàn con của nó. Số con sơ 

sinh, số con cai sữa, khối lượng sơ sinh và khối lượng cai sữa là những chỉ tiêu quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăn nuôi lợn nái. Chỉ tiêu về số con sơ sinh và 

số con sơ sinh sống phản ánh chất lượng tinh của lợn đực, khả năng bộ máy sinh dục 

lợn nái, kỹ thuật phát hiện động dục, thụ tinh, kỹ thuật chăm sóc lợn nái mang thai cũng 

như khả năng đề kháng với các yếu tố ngoại cảnh của lợn nái. Kết quả bảng 3.2 cho 

thấy, thông số về các chỉ tiêu này của lợn nái GF24 phối với các dòng đực GF337, 

GF280 và GF399 đều cao. Số con sơ sinh dao động từ 12,70 đến 13,23 con/ổ, số con sơ 

sinh sống dao động từ 11,91 đến 12,31 con/ổ. Trong đó, chỉ số này đạt cao hơn khi lợn 

nái GF24 được phối với dòng đực GF337 so với khi được phối với 2 dòng đực còn lại 

(P<0,05). Số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái GF24 trong nghiên cứu này 

cao hơn so với của lợn nái F1(LxY) và F1(YxL) theo công bố của nhiều tác giả trong và 

ngoài nước. Theo Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009) [18], số con sơ sinh và số 

con sơ sinh sống của lợn nái F1(LxY) khi được phối với đực F1(Pi x Du) lần lượt là 11,75 

và 11,50 con/ổ. Theo Đoàn Văn Soạn và Đặng Vũ Bình (2011) [36], số con sơ sinh và 

số con sơ sinh còn sống của lợn nái F1(LxY) và F1(YxL) tương ứng là 11,6 và 11,2 

con/ổ; 12,1 và 11,5 con/ổ. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) [38], Lê Đình 

Phùng và Đậu Thị Tương (2012) [30], Lukač (2013) [188], Lê Thị Mến (2015) [22], Lê 

Đình Phùng và cs (2016) [33] nghiên cứu trên lợn nái F1(LxY) khi phối giống với các 

dòng đực khác nhau cho số con sơ sinh và số con sơ sinh sống tương ứng là 9,95-11,39 

và 9,68-11,03 con/ổ. 
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Bảng 3.2. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối tinh các dòng đực GF337, GF280, GF399 

Tính trạng 

GF337  GF280 GF399 

P n LSM [95%CI] n LSM [95%CI] n LSM [95%CI] 

Thời gian nuôi con (ngày) 589 
21,64 

[21,44-21,83] 
649 

21,63 

[21,46-21,80] 
1905 

21,84 

[21,71-21,96] 
0,06 

Thời gian phối lại sau cai sữa 

(ngày) 
540 

6,64 

[6,04-7,23] 
634 

7,49 

[6,95-8,03] 
1779 

7,13 

[6,71-7,54] 
0,09 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 530 
145,81b 

[144,15-147,48] 
512 

148,08a 

[146,42-149,74] 1657 
147,23ab 

[145,94-148,53] 
0,03 

Hệ số lứa đẻ (lứa/năm) 530 
2,51a 

[2,49-2,54] 
512 

2,48b 

[2,46-2,50] 
1657 

2,50ab 

[2,48-2,51] 
0,02 

Số con sơ sinh (con/ổ) 826 
13,23a 

[12,99-13,48] 
863 

12,70b 

[12,47-12,93] 
3048 

12,78b 

[12,62-12,93] 
< 0,01 

Số con sơ sinh sống (con/ổ) 826 
12,31a 

[12,06-12,55] 
863 

11,92b 

[11,69-12,15] 
3044 

11,91b 

[11,75-12,06] 
0,01 

Số con cai sữa (con/ổ) 540 
11,58 

[11,43-11,73] 
634 

11,39 

[11,26-11,53] 
1905 

11,38 

[11,28-11,48] 
0,06 

Khối lượng sơ sinh (kg/con) 761 
1,40a 

[1,38-1,41] 
853 

1,39ab 

[1,38-1,41] 
2807 

1,37b 

[1,36-1,38] 
0,03 

Khối lượng cai sữa (kg/con) 540 
5,89b 

[5,82-5,95] 
634 

6,00a 

[5,95-6,06] 
1905 

5,99a 

[5,95-6,03] 
0,01 

Số con cai sữa/nái/năm 

 (con/nái/năm) 
372 

29,05 

[28,30-29,80] 
411 

28,43 

[27,69-29,17] 
1197 

28,58 

[27,96-29,19] 
0,18 

Khối lượng lợn con cai 

sữa/nái/năm (kg/nái/năm) 
372 

172,72 

[167,69-177,75] 
411 

172,85 

[167,88-177,82] 
1197 

171,78 

[167,64-175,92] 
0,82 

Ghi chú: LSM = Trung bình bình phương bé nhất; 95%CI = Khoảng tin cậy 95%; abc = Các giá trị trung bình trong cùng một 

hàng mang các chữ cái khác nhau là khác nhau với P<0,05. 
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Số con cai sữa là chỉ tiêu phản ánh khả năng tiết sữa và tính khéo nuôi con của lợn 

mẹ, khả năng đề kháng của lợn con và kỹ thuật chăn nuôi lợn con theo mẹ. Số con cai sữa 

của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 đạt từ 11,38 đến 

11,58 con/ổ, trong đó phép lai với dòng đực GF337 có tính trạng này đạt cao hơn so với 

khi lai với 2 dòng đực còn lại, sự sai khác này ở mức P=0,06. Kết quả này là phù hợp vì 

số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái GF24 cũng đạt cao hơn khi được phối 

với dòng đực GF337 so với khi được phối với 2 dòng đực còn lại. Kết quả về chỉ tiêu này 

của lợn nái GF24 cao hơn kết quả công bố của nhiều tác giả trên lợn nái F1(LxY) với số 

lợn con cai sữa/ổ dao động từ 8,58-10,9 con [17], [36], [30], [175], [22], [33].  

Chỉ tiêu về khối lượng sơ sinh của lợn con thể hiện khả năng nuôi dưỡng thai của 

lợn mẹ. Trong nghiên cứu này, khối lượng lợn con sơ sinh của lợn nái GF24 khi phối với 

3 dòng đực GF337, GF280 và GF399 đều đạt ở mức cao, lần lượt là 1,39; 1,40 và 1,37 

kg/con, sự sai khác giữa các công thức lai có ý nghĩa thống kê với P=0,03. Kết quả này 

tương đương với kết quả một số nghiên cứu khác trên lợn nái F1(LxY) khi phối với các 

dòng đực khác nhau. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) [38] cho biết, khối 

lượng lợn con sơ sinh của lợn nái F1(LxY) phối với lợn đực Du và Pi đạt từ 1,39 đến 1,42 

kg/con. Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) [39] báo cáo, chỉ tiêu này của lợn nái 

F1(LxY) khi phối với các đực giống L, Du và F1(Pi x Du) là 1,37 đến 1,41 kg/con.  

Khối lượng lợn con cai sữa phản ánh sản lượng và chất lượng sữa của lợn mẹ. 

Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 trong công thức lai với các dòng đực 

GF337, GF280 và GF399 đạt 5,89 đến 6,00 kg/con, trong đó công thức lai GF280xGF24 

và GF399xGF24 có chỉ tiêu này đạt cao hơn công thức lai GF337xGF24 (P=0,009). 

Điều này là phù hợp với số con cai sữa của công thức lai GF337xGF24 cao hơn của hai 

công thức lai còn lại, vì hai tính trạng này có mối tương quan nghịch với nhau. Trong 

khi khối lượng lợn con sơ sinh của lợn nái GF24 trong nghiên cứu này tương đương với 

của lợn nái F1(LxY) khi phối với các đực giống L, Du và F1(Pi x Du) theo nghiên cứu 

của Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình Tôn (2010) [39] thì khối lượng lợn con cai sữa của 

lợn nái GF24 đạt cao hơn của lợn nái F1(LxY) trong các công thức lai trên (5,89-6,00 

kg/con với thời gian nuôi con là 21,6-21,8 ngày so với 5,45-5,79 kg/con với thời gian 

nuôi con là 22,5 đến 22,7 ngày). Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 trong 

nghiên cứu này thấp hơn kết quả của Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) [29] 

trên lợn nái F1(YxL) với 6,35kg/con; Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh (2010) [46] 

trên lợn nái F1(LxY) với 6,09-6,35 kg/con; Lê Đình Phùng và cs (2016) [33] trên lợn 

nái F1(LxY) với 6,51-6,61 kg/con. Điều này có thể là do lợn nái GF24 có số con cai sữa 

nhiều hơn và thời gian nuôi con ngắn hơn so với lợn nái F1(YxL) và F1(LxY) trong các 

nghiên cứu kể trên.  

Hai chỉ tiêu tổng hợp đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái là số lượng và khối 

lượng lợn con cai sữa/nái/năm. Lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 

và GF399 có số lượng và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm đạt lần lượt là 28,43; 
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29,05; 28,58 con/nái/năm và 172,85; 172,72; 171,78 kg/nái/năm. Không có sự sai khác 

về 2 chỉ tiêu này giữa 3 công thức lai (P>0,05). Như vậy, mặc dù tồn tại sự sai khác về 

một vài tính trạng sinh sản đơn lẻ của lợn nái GF24 khi được phối tinh của 3 dòng đực 

giống khác nhau, nhưng khi đánh giá theo 2 tính trạng tổng hợp thì năng suất sinh sản 

của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 là tương đương 

(P>0,05). Kết quả về 2 chỉ tiêu này của lợn nái GF24 được tính thông qua các chỉ tiêu: 

hệ số lứa đẻ, số lợn con và khối lượng lợn con cai sữa/ổ của lợn nái GF24. Vì vậy, như 

đã được thảo luận về kết quả của chỉ tiêu hệ số lứa đẻ ở trên thì kết quả về hai chỉ tiêu 

này của lợn nái GF24 cũng có thể cao hơn trung bình chung của toàn đàn lợn nái sinh 

sản trong các trang trại công nghiệp. So sánh với kết quả về hai chỉ tiêu này của các đối 

tượng lợn nái ngoại lai khác trong các nghiên cứu trong nước thì năng suất sinh sản của 

lợn nái GF24 trong nghiên cứu này là tương đương hoặc cao hơn. Theo Lê Đình Phùng 

và Nguyễn Trường Thi (2009) [26], lợn nái lai F1(YxL) được phối tinh đực F1(DuxL) 

sản xuất khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm là 144,5 kg/nái/năm. Đoàn Văn Soạn và 

Đặng Vũ Bình (2011) [36] công bố năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) và F1(YxL) 

lần lượt là 26,2 và 26,5 con/nái/năm và 175,6 và 173,2 kg/nái/năm. Lê Đình Phùng và 

Trương Tấn Huệ (2011) [27] nghiên cứu năng suất sinh sản của lợn nái lai cấp giống 

ông bà C1230 và C1050 trong sản xuất lợn nái lai cấp giống bố mẹ 3 máu tại Quảng 

Bình cho biết, khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm của 2 giống này khi phối với dòng 

đực L19 (Du) tương ứng là 152,03 và 145,88 kg/nái/năm. Lê Đình Phùng và Đậu Thị 

Tương (2012) [30] báo cáo, lợn nái F1(LxY) khi phối với các dòng đực PIC337 và 

PIC408 có số lượng và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm lần lượt là từ 25,5 đến 26,3 

con/nái/năm và từ 164,8 đến 171,9 kg/nái/năm.  

Như vậy, kết quả theo dõi trên các chỉ tiêu riêng lẻ cũng như ước tính trên hai chỉ 

tiêu tổng hợp cho thấy, lợn nái GF24 có năng suất sinh sản cao khi được phối giống với 

cả 3 dòng đực GF337, GF280, GF399 và tương đương hoặc cao hơn so với một số đối 

tượng lợn nái ngoại lai khác đang được nuôi phổ biến trong chăn nuôi công nghiệp ở 

Việt Nam. 

3.1.3. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 

và GF399 qua các lứa đẻ 

Lứa đẻ liên quan đến tuổi và hoạt động sinh lý của cơ thể nên ảnh hưởng lớn đến 

năng suất sinh sản. Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 theo lứa đẻ được trình bày ở 

bảng 3.3. Kết quả bảng 3.3 cho thấy, lứa đẻ ảnh hưởng đến hầu hết các tính trạng sinh 

sản được nghiên cứu của lợn nái GF24.  

Thời gian nuôi con của lợn nái GF24 ở các lứa đẻ từ 1 đến 4 dao động trong 

khoảng 20,92 đến 22,29 ngày, ở các lứa 1, 2 là cao hơn ở các lứa 3, 4 (P<0,001). Thời 

gian phối lại sau cai sữa lợn con của lợn nái GF24 ở lứa đẻ 1 là 8,73 ngày, giảm dần ở 

các lứa đẻ tiếp theo, đến lứa đẻ 3, 4 khoảng thời gian này còn 5,69-6,41 ngày. Kết quả 

này phù hợp với nghiên cứu của Koketsu và cs (2017) [152] rằng trong suốt thời gian 
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nuôi con, lợn nái đẻ lứa thứ nhất có khả năng thu nhận thức ăn thấp hơn so với khi đẻ 

các lứa sau. Điều này có thể ảnh hưởng xấu tới khả năng cho sữa của lợn mẹ và dẫn 

đến tăng trưởng của lợn con thấp hoặc kéo dài thời gian nuôi con của lợn mẹ. Lợn nái 

đẻ lứa thứ nhất cũng có thời gian từ cai sữa đến phối lại dài hơn do chúng có hệ thống 

nội tiết chưa phát triển hoàn thiện và có khả năng thu nhận thức ăn thấp hơn trong suốt 

thời gian nuôi con dẫn đến giảm sự bài tiết gonadotropin và dẫn đến hạn chế sự phát 

triển của các nang trứng trong buồng trứng.  

Khi lứa đẻ tăng lên, thời gian nuôi con và thời gian phối lại sau cai sữa giảm đã 

dẫn đến làm giảm khoảng cách lứa đẻ. Kết quả bảng 3.3 cho thấy, khoảng cách lứa đẻ 

của lợn nái GF24 đã giảm từ 150,38 ngày giữa lứa thứ nhất đến lứa thứ 2 xuống 144,40 

ngày giữa lứa thứ 4 đến lứa thứ 5 (P<0,001). 

Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Thanh (2018) [23] nghiên cứu về ảnh hưởng 

của lứa đẻ đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của lợn nái F1(LxY) đã báo cáo, không 

có sự sai khác về thời gian nuôi con giữa các lứa đẻ từ lứa thứ nhất đến lứa trên 6 với 

thời gian nuôi con dao động từ 22,0 đến 22,4 ngày. Cũng theo nghiên cứu này, không 

có sự sai khác về thời gian từ cai sữa đến động dục trở lại giữa lứa thứ nhất so với lứa 

thứ 2 đến lứa thứ 6 nhưng các lứa >6 lại có khoảng thời gian này ngắn hơn so với lứa 

lứa thứ nhất và lứa thứ 2 đến lứa thứ 6 (5,0 ngày so với 6,2-6,3 ngày). Lê Đình Phùng 

và Trương Tấn Huệ (2011) [27] báo cáo, thời gian phối lại thành công sau cai sữa của 

hai dòng lợn nái C1230 và C1050 không có sự khác nhau giữa các nhóm lứa đẻ (P > 

0,05). Ngược lại, Lê Đình Phùng và cs (2016) [33] báo cáo thời gian phối giống lại có 

chửa sau cai sữa của lợn nái F1(LxY) có xu hướng giảm dần về các lứa sau. Trong một 

số nghiên cứu ngoài nước, Cavalcante Neto và cs (2008) [73], Leite và cs (2011) [168], 

Stanimir Dimitrov và cs (2018) [222] công bố, thời gian phối giống lại sau cai sữa của 

lợn nái ở lứa thứ nhất và thứ 2 có xu hướng dài hơn so với các lứa đẻ sau. Như vậy, các 

kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của lứa đẻ đến thời gian nuôi con và thời gian phối 

giống lại sau cai sữa lợn con của lợn nái là không thống nhất. Kết quả nghiên cứu này 

phù hợp với các kết quả nghiên cứu của Cavalcante Neto và cs (2008) [73], Leite và cs 

(2011) [168], Lê Đình Phùng và cs (2016) [33], Koketsu và cs (2017) [152], Stanimir 

Dimitrov và cs (2018) [222], tuy nhiên, không phù hợp với kết quả của Lê Đình Phùng 

và Trương Tấn Huệ (2011) [27] và Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Thanh (2018) 

[23]. Sự khác biệt này có thể là do sự khác biệt về hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng và tổ 

chức quản lý giữa các nghiên cứu.  
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Bảng 3.3. Năng suất sinh sản theo lứa đẻ của lợn nái GF24 khi phối với các dòng đực GF337, GF280 và GF399 

Tính trạng 

Lứa đẻ 

P 1 2 3 4 

n LSM [95%CI] n LSM [95%CI] n LSM [95%CI] n LSM [95%CI] 

Thời gian nuôi con 

(ngày) 
1141 

22,13a 

[21,98-22,27] 
980 

22,29a 

[22,14-22,44] 
750 

20,92c 

[20,75-21,08] 
308 

21,47b 

[21,22-21,73] 
< 0,001 

Thời gian phối giống 

lại sau cai sữa (ngày) 
1105 

8,73a 

[8,28-9,19] 
962 

7,51b 

[7,03-8,00] 
717 

6,41c 

[5,88-6,93] 
233 

5,69c 

[4,79-6,58] 

< 0,001 

Khoảng cách lứa đẻ 

(ngày)* 
913 

150,38a 

[149,36-151,39] 
1048 

148,14b 

[147,15-149,12] 
700 

145,25c 

[144,16-146,34] 
38 

144,40c 

[139,87-148,93] 

< 0,001 

Số con sơ sinh (con/ổ) 1522 
12,87b 

[12,69-13,06] 
1516 

12,57c 

[12,37-12,76] 
1189 

12,79bc 

[12,58-13,00] 
510 

13,39a 

[13,08-13,69] 

< 0,001 

Số con sơ sinh sống 

(con/ổ) 
1522 

12,18a 

[11,99-12,37] 
1514 

11,84b 

[11,65-12,04] 
1188 

11,81b 

[11,61-12,02] 
509 

12,35a 

[12,04-12,65] 
0,001 

Số con cai sữa (con/ổ) 1041 
11,67a 

[11,55-11,78] 
980 

11,51b 

[11,39-11,63] 
750 

11,24c 

[11,11-11,37] 
308 

11,38bc 

[11,18-11,58] 

< 0,001 

Khối lượng lợn con sơ 

sinh (kg/con) 1435 

1,32c 

[1,31-1,34] 1458 

1,43a 

[1,42-1,44] 1046 

1,42a 

[1,40-1,43] 482 

1,37b 

[1,35-1,39] 

< 0,001 

Khối lượng lợn con cai 

sữa (kg/con) 1041 

5,94b 

[5,89-5,99] 980 

6,10a 

[6,05-6,15] 750 

5,88b 

[5,82-5,93] 308 

5,93b 

[5,84-6,01] < 0,001 

Ghi chú: LSM = Trung bình bình phương bé nhất; 95%CI = Khoảng tin cậy 95%; 

abc = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là khác nhau với P<0,05 

*: Kết quả về khoảng cách lứa đẻ được trình bày trong các cột của lứa 1, 2, 3 và 4 tương ứng là khoảng cách lứa đẻ từ lứa 1 đến lứa 2, từ 

lứa 2 đến lứa 3, từ lứa 3 đến lứa 4 và từ lứa 4 đến lứa 5. 
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  Tính trạng số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái GF24 sai khác nhau 

đáng kể giữa các lứa đẻ từ lứa 1 đến lứa 4 (P<0,01). Kết quả bảng 3.3 cho thấy, giá trị 

của các tính trạng này của lợn nái GF24 đạt cao ngay từ lứa đẻ đầu tiên (tương ứng là 

12,87 và 12,18 con/ổ), giảm ở lứa đẻ 2, 3 (tương ứng là 12,57-12,79 và 11,81-11,84 

con/ổ) và đạt cao nhất ở lứa 4 (13,39 và 12,35 con/ổ). Kết quả này là phù hợp với ý kiến 

của một số tác giả rằng, lợn nái đẻ lứa thứ nhất chưa thành thục về thể vóc nên trong 

thời gian nuôi con ngoài nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì và sản xuất sữa thì còn nhu cầu 

cho sinh trưởng. Vì thế, chúng cần nhiều dinh dưỡng hơn lợn nái đẻ ở các lứa sau. Trong 

khi đó, chúng lại có khả năng thu nhận thức ăn thấp hơn so với lợn nái đẻ ở các lứa sau 

nên lượng ăn vào của chúng thường không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng. Mặt khác, 

lượng dự trữ protein và lipid của cơ thể cũng còn hạn chế so với lợn nái đẻ các lứa sau. 

Những điều này dẫn đến lợn nái đẻ lứa thứ nhất có sự cân bằng năng lượng âm với quá 

trình dị hóa chiếm ưu thế trong thời gian nuôi con và làm cho lợn nái bị hao mòn nhiều 

hơn. Điều này lại dẫn đến ức chế sự bài tiết hormon luteinizing và gonadotropin, làm 

hạn chế sự phát triển của các nang trứng trong buồng trứng và/hoặc sự sống của phôi, 

từ đó làm giảm số con sơ sinh và số con sơ sinh sống ở lứa thứ 2 [215], [152], [222]. 

Nhiều nghiên cứu trước đây trên các đối tượng lợn nái thuần và lợn nái lai khác nhau đã 

kết luận rằng, số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái thấp nhất ở lứa thứ nhất, 

tăng dần đến khoảng lứa thứ 4/ 5 và bắt đầu giảm dần từ lứa thứ 5/ 6 [36]. Một vài 

nghiên cứu gần đây trên lợn nái F1(LxY) cho thấy một xu hướng khác. Lê Đình Phùng 

và cs (2016) [33] báo cáo, số con sơ sinh và số con sơ sinh sống của lợn nái có xu hướng 

tăng dần từ nhóm lứa đẻ I (lứa 1, 2) đến nhóm lứa đẻ III (lứa 6, 7, 8). Nguyễn Hoài Nam 

và Nguyễn Văn Thanh (2018) [23] báo cáo, số con sơ sinh của lợn nái ở lứa thứ nhất là 

thấp nhất, ở các lứa 2-6 và >6 là tương đương nhau. Sự thay đổi này có lẽ là do người 

chăn nuôi ngày càng làm tốt hơn công tác chọn lọc và loại thải các lợn nái già, có năng 

suất sinh sản kém, những lợn nái đẻ từ lứa 6 trở đi được giữ lại đều là những nái có năng 

suất sinh sản cao. Sự không phù hợp giữa kết quả nghiên cứu này với kết quả của các 

nghiên cứu khác như đã chỉ ra có lẽ là do: i) lợn nái GF24 trong nghiên cứu này có số 

con sơ sinh ở lứa 1 cao hơn so với các đối tượng lợn nái trong các nghiên cứu ở trên 

(12,87 so với 10,5-11,3 con/ổ); ii) lợn nái GF24 có tuổi phối giống lần đầu và đẻ lứa đầu 

sớm nên có thể chịu ảnh hưởng của sự cân bằng năng lượng âm trong thời gian nuôi con 

như đã giải thích ở trên lớn hơn so với các lợn nái khác trong các nghiên cứu được so 

sánh. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Iida và cs (2015) [127]. Theo công 

bố của các tác giả này, nhóm lợn nái có số con sơ sinh sống ở lứa 1 dưới 7 con/ổ và 8-

11 con/ổ có chỉ tiêu này tăng dần từ lứa 1 đến lứa 5 và bắt đầu giảm từ lứa 6. Trong khi 

đó, nhóm lợn nái có số con sơ sinh sống ở lứa 1 đạt từ 12 đến 14 và ≥ 15 con/ổ có chỉ tiêu 

này cao ở lứa 1, thấp nhất ở lứa 2, đạt cao nhất ở lứa 3,4 và bắt đầu giảm dần từ lứa 5. 

Nhóm tác giả này cũng đã kết luận rằng, lợn nái có số con sơ sinh sống cao ở lứa 1 sẽ có 
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số con sơ sinh sống và số con cai sữa cao ở các lứa sau và kết quả về số con sơ sinh sống 

ở lứa 1 cao có thể được sử dụng để dự đoán lợn nái có năng suất sinh sản trọn đời cao.  

Số con cai sữa của lợn nái GF24 giảm dần từ lứa 1 đến lứa 3 và bắt đầu tăng trở 

lại vào lứa 4, tuy nhiên số con cai sữa của lứa 4 là thấp hơn lứa 1 và lứa 2 (P<0,001). 

Kết quả này phù hợp với kết quả tổng hợp của Iida và cs (2015) [127] trên 476.816 ổ đẻ 

từ lứa 1 đến lứa 6 của 109.373 con lợn nái trong 125 (trong tổng số 160) trang trại chăn 

nuôi lợn nái công nghiệp ở Nam Âu. Theo công bố của các tác giả này, nhóm lợn nái có 

số con sơ sinh sống ở lứa 1 dưới 7 con/ổ và 8-11 con/ổ có số con cai sữa ở các lứa 2, 3, 

4 ổn định và cao hơn lứa 1, bắt đầu giảm từ lứa 5. Trong khi đó, nhóm lợn nái có số con 

sơ sinh sống ở lứa 1 đạt từ 12-14 và ≥ 15 con/ổ có số con cai sữa giảm dần từ lứa 1 đến 

lứa 6. Điều này được giải thích là do: i) thực tế ở các trang trại, lợn con được nuôi ghép 

mẹ để có sự tương đồng về số lượng và khối lượng lợn con giữa các ổ và phù hợp với 

khả năng cho sữa của lợn mẹ; ii) tỷ lệ tử vong trước cai sữa có mối quan hệ dương tính 

với số lợn con sơ sinh sống và lứa đẻ của lợn nái [151].  

Khối lượng lợn con sơ sinh của lợn nái GF24 đạt cao nhất ở lứa 2 và lứa 3 (1,42-

1,43kg/con), tiếp theo là lứa 4 (1,37kg/con) và thấp nhất là lứa 1 (chỉ đạt 1,32kg/con) 

(P<0,001). Kết quả này là phù hợp với kết quả về số lợn con sơ sinh sống ở lứa 2 và lứa 

3 là thấp hơn lứa 1 và lứa 4 vì hai tính trạng này có mối tương quan nghịch lẫn nhau. Tuy 

nhiên, số lợn con sơ sinh sống ở lứa 1 và lứa 4 là tương đương nhưng khối lượng lợn con 

sơ sinh ở lứa 1 thấp hơn đáng kể so với lứa 4. Điều này có lẽ là do sự chưa thành thục về 

thể vóc và chưa hoàn thiện về hệ thống nội tiết của lợn nái khi đẻ lứa đầu.  

Khối lượng lợn con cai sữa của lợn nái GF24 ở các lứa 1, 3 và 4 là tương đương 

nhau (5,88-5,94 kg/con) và thấp hơn so với ở lứa 2 (P<0,001). Khối lượng lợn con cai sữa 

trong nghiên cứu này ở lứa 2 cao hơn ở lứa 3, 4 có lẽ là do thời gian cai sữa lợn con ở lứa 

2 dài hơn lứa 3 và lứa 4, mặt khác số con cai sữa của lợn nái ở lứa 4 cao hơn lứa 2 (vì khối 

lượng cai sữa có mối tương quan âm với số con cai sữa). Mặc dù thời gian cai sữa ở lứa 

1 và lứa 2 tương đương nhau nhưng khối lượng cai sữa ở lứa 2 cao hơn lứa 1. Điều này 

có lẽ là do khả năng thu nhận thức ăn trong thời gian nuôi con của lợn nái khi đẻ lứa đầu 

thấp hơn so với khi đẻ các lứa khác [152], điều này gây ảnh hưởng xấu tới khả năng cho 

sữa của lợn mẹ và dẫn đến giảm sinh trưởng của lợn con.  

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã cho thấy, lợn nái GF24 khi được phối với các dòng 

đực GF337, GF280 và GF399, trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền 

Trung, đều đạt năng suất sinh sản cao và không có sự khác nhau giữa ba dòng đực. Theo 

lứa đẻ, các tính trạng thời gian nuôi con và thời gian phối lại sau cai sữa lợn con của lợn 

nái GF24 giảm dần từ lứa thứ nhất đến lứa thứ tư, các tính trạng về số con và khối lượng 

lợn con đều đạt cao ngay từ lứa đẻ đầu tiên và duy trì ít nhất là đến lứa thứ tư.   
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3.2. SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA 3 TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI GF24 VỚI 3 

DÒNG ĐỰC GF337, GF280 VÀ GF399 TRONG ĐIỀU KIỆN CHUỒNG KÍN 

3.2.1. Khả năng sinh trưởng và chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng kín 

3.2.1.1. Khối lượng của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và 

GF399xGF24 ở các độ tuổi trong điều kiện chuồng kín 

Kết quả theo dõi diễn biến về khối lượng qua các giai đoạn tuổi của 3 tổ hợp lợn 

lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng kín được thể 

hiện ở Bảng 3.4. Số liệu bảng 3.4 cho thấy, khối lượng của cả 3 tổ hợp lai ở các giai 

đoạn tuổi đều đạt ở mức cao. Khối lượng 60 ngày tuổi của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, 

GF280xGF24 và GF399xGF24 lần lượt là 23,1; 20,1 và 19,9 kg (P<0,01) và sau 90 ngày 

nuôi thịt (150 ngày tuổi), khối lượng xuất chuồng lần lượt đạt 97,2; 93,5 và 91,4 kg (P 

= 0,01). Tổ hợp lai GF337xGF24 có khối lượng cao hơn 2 tổ hợp còn lại ở mỗi giai đoạn 

và cả quá trình nuôi thịt. Trong nghiên cứu này, khối lượng của 3 tổ hợp lai lúc đưa vào 

thí nghiệm (60 ngày tuổi) đã có sai khác, sự sai khác ban đầu này cũng là do ảnh hưởng 

của giống (tổ hợp lai) bởi vì các yếu tố ảnh hưởng khác đến sinh trưởng của các tổ hợp 

lai trước khi đưa vào thí nghiệm là giống nhau. 

Bảng 3.4. Khối lượng (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, 

GF280xGF24 và GF399xGF24 ở các độ tuổi (kg) trong điều kiện chuồng kín 

Độ tuổi 

 (ngày) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

60 23,3a [22,8-23,9] 20,0b [19,3-20,7] 19,9b [19,5-20,3] < 0,01 

90 44,6a [43,3-45,9] 40,3b [38,3-42,4] 39,7b [38,6-40,8] < 0,01 

120 66,8a [65,3-68,3] 62,8b [60,2-65,3] 62,2b [58,9-65,5] 0,01 

150 97,2a [94,4-99,9] 93,5ab [89,6-97,5] 91,4b [89,0-93,8] 0,01 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau 

là khác nhau với P<0,05. 

Trong nghiên cứu này, dòng đực GF280 có 100% giống Du, còn GF337 và GF399 

có 100% giống Pi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khối lượng qua các giai đoạn nuôi thịt 

của con lai của đực GF337 (giống Pi) cao hơn đáng kể so với con lai của đực GF280 

(giống Du), tuy nhiên khối lượng của con lai của đực GF399 (giống Pi) lại tương đương 

với con lai của đực GF280 và thấp hơn con lai của đực GF337. Như vậy, mặc dù cùng 

một giống nhưng dòng đực được tạo ra theo các dòng ông bà khác nhau cũng sản xuất 

con thương phẩm có khả năng sinh trưởng khác nhau. Edwards và cs (2006) [96] khi so 

sánh khả năng sinh trưởng của đời con giữa đực Du và Pi với nái Y/ F1(YxL) đã công 
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bố rằng không có sự khác nhau về khối lượng của các con lai của 2 giống đực này tại 

các thời điểm sơ sinh, 3, 6 và 10 tuần tuổi, nhưng ở 26 tuần tuổi con lai của đực Du có 

khối lượng lớn hơn đáng kể so với con lai của đực Pi (P<0,01).  

So sánh với một số tổ hợp lai khác đã được tạo ra gần đây và đang được sử dụng 

phổ biến trong chăn nuôi lợn thịt công nghiệp của nước ta thì khối lượng lúc bắt đầu (60 

ngày tuổi) và kết thúc nuôi thịt (150 ngày tuổi) của 3 tổ hợp lai ở nghiên cứu này là tương 

đương hoặc cao hơn. Cụ thể: Khối lượng 60 ngày tuổi của các tổ hợp lai F1(PixDu) x 

F1(LxY), Pi x F1(LxY) và Du x F1(LxY) lần lượt là 20,10; 19,80 và 21,00 kg [54]; các 

tổ hợp lai giữa đực lai F1(PixDu) với nái Y, L và F1(LxY) có khối lượng tương ứng là 

20,19; 19,92 và 20,18 kg ở 61 ngày tuổi [18]; 3 tổ hợp lai L x F1(LxY), Du x F1(LxY), 

F1(PixDu) x F1(LxY) bắt đầu nuôi thịt ở độ tuổi tương ứng là 61,24, 61,01 và 61,20 ngày 

có khối lượng tương ứng là 21,75; 22,24 và 22,15 kg [39]; 2 tổ hợp lai Du x F1(LxY) và 

L x F1(LxY) lúc 60 ngày tuổi có khối lượng lần lượt là 18,62 và 18,40 kg [46]; Tuổi bắt 

đầu nuôi thịt và khối lượng tương ứng của 3 tổ hợp lai PiDu25 x F1(LxY); PiDu50 x 

F1(LxY); PiDu75 x F1(LxY) lần lượt là 60,02; 59,62; 60,09 ngày tuổi và 18,51; 18,63; 

18,23 kg [13].  

Ở 150 ngày tuổi, tổ hợp lai giữa đực GF280 với nái F1(LxY) có khối lượng kết 

thúc là 90,1 kg [31]; tổ hợp lai F1(PixDu) x F1(LxY) có khối lượng 92,9 kg khi kết thúc 

nuôi ở 157,9 ngày tuổi [18]; 02 tổ hợp lai Du x F1(LxY) và L x F1(LxY) trong nghiên 

cứu của Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh (2010) [46] có khối lượng kết thúc ở 152 

ngày tuổi tương ứng là 86,36 và 83,20 kg; các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LxY) và F1(YxL) 

phối với đực Du và L19 đạt khối lượng trung bình 91-93 kg ở 165 ngày tuổi [36]. 

Bảng 3.5. Tăng khối lượng (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi (g/ngày) 

Giai đoạn 

(ngày tuổi) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

60 – 90 
716,8 

[672,5-761,2] 

672,0 

[614,6-729,4] 

659,1 

[627,7-690,4] 
0,09 

90 – 120 
740,6 

[691,2-789,9] 

749,2 

[719,3-779,2] 

751,6 

[652,3-850,9] 
0,95 

120 – 150 
1011,6 

[924,9-1098,4] 

1024,8 

[969,6-1080,0] 

970,9 

[892,5-1049,2] 
0,41 

60 – 150 
823,0 

[796,5-849,5] 

815,3 

[775,0-855,7] 

793,9 

[768,7-819,0] 
0,25 

Tăng khối lượng hằng ngày là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất trong chăn 

nuôi lợn thịt, nó phản ánh khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng đến thời gian nuôi thịt. 
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Kết quả nghiên cứu về khả năng tăng khối lượng của 3 tổ hợp lai được trình bày ở Bảng 

3.5. Kết quả Bảng 3.5 cho thấy, khả năng tăng khối lượng qua các giai đoạn nuôi thịt 

của 3 tổ hợp lợn lai trong thí nghiệm này đều ở mức cao và không sai khác giữa các tổ 

hợp lai (P>0,05). Tính chung cả thời kỳ nuôi thịt (60 – 150 ngày tuổi), 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 có mức tăng khối lượng trung bình tương 

ứng là 823,0; 815,3 và 793,8 g/ngày.  

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Ellis và cs (1996) [97], các tác 

giả này cũng đã báo cáo không có sự sai khác về mức tăng khối lượng hàng ngày giữa 

con lai của đực Du với Pi (tương ứng là 764 và 753 g/ngày). Tuy nhiên, kết quả này 

không thống nhất với các công bố của Edwards và cs (2006) [96] và Morales và cs 

(2013) [183]. Edwards và cs (2006) [96] cho biết, giai đoạn từ 10 đến 26 tuần tuổi, tăng 

khối lượng hàng ngày của con lai của đực Du cao hơn đáng kể so với con lai của đực Pi 

(980,1 so với 892,3 g/ngày, P<0,001) khi được phối với cùng lợn nái Y/ F1(YxL). 

Morales và cs (2013) [183] thí nghiệm trên con lai của đực Du và Pi với lợn nái LW × 

L cũng kết luận, con lai của lợn đực Du có tăng khối lượng hàng ngày lớn hơn con lai 

của lợn đực Pi (1,167 so với 0,986 kg/ngày; P < 0,001) ở giai đoạn 87 đến 164 ngày 

tuổi. Ngược lại, Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) [38] cho biết, với cùng 

lợn nái F1(LxY), tổ hợp lai của lợn đực Pi có chỉ tiêu này cao hơn tổ hợp lai của lợn đực 

Du (629 so với 609 g/ngày). Sự không thống nhất về kết quả giữa các công bố này có 

thể là do sự khác nhau về dòng lợn nái đã được sử dụng hoặc do sự khác nhau về mục 

tiêu chọn lọc di truyền đã áp dụng cho các dòng đực trong các nghiên cứu. 

Kết quả về tăng khối lượng của các con lai trong nghiên cứu này cao hơn so với 

kết quả của một số tác giả trên một số tổ hợp lai khác ở Việt Nam. Cụ thể: tăng khối 

lượng bình quân trong cùng giai đoạn nuôi thịt 60-150 ngày tuổi của tổ hợp lai GF280 

x F1(LxY) là 786 g/ngày [32]; Các tổ hợp lai (PiDu x Y), (PiDu x L) và PiDu x F1(LxY) 

có tăng khối lượng đạt lần lượt là 735,05; 735,38 và 749,05 g/ngày trong giai đoạn 61-

159 ngày tuổi [18]; Các tổ hợp lai L x F1(LxY), Du x F1(LxY) và F1(PixDu) x F1(LxY) 

trong giai đoạn 61-172 ngày tuổi có tăng khối lượng đạt lần lượt 728,09; 723,47 và 

735,33 g/ngày [39]. 

Như vậy, kết quả ở bảng 3.4 và 3.5 cho thấy, trong điều kiện chăn nuôi chuồng 

kín, 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này có khả năng sinh trưởng tốt hơn so với một số tổ 

hợp lai ngoại khác đang được nuôi ở nước ta hiện nay. 

3.2.1.2. Lượng thức ăn ăn vào hàng ngày của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, 

GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi trong điều kiện chuồng kín 

Khả năng thu nhận thức ăn hàng ngày phản ánh sức khỏe bộ máy tiêu hóa nói riêng 

và sức khỏe vật nuôi nói chung, ngoài ra nó cũng phản ánh chất lượng của thức ăn. 

Lượng ăn vào tương quan dương với khả năng tăng khối lượng của lợn. Kết quả theo 
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dõi lượng ăn vào của 3 tổ hợp lai khi được nuôi trong điều kiện chuồng kín được trình 

bày trong Bảng 3.6. 

Bảng 3.6 cho thấy, cũng như khối lượng cơ thể, lượng ăn vào của cả 3 tổ hợp lai tăng 

lên qua các giai đoạn nuôi. Trong mỗi giai đoạn và cả quá trình nuôi thịt, lượng ăn vào của 

tổ hợp lai GF399xGF24 có xu hướng thấp hơn so với 2 tổ hợp lai còn lại. Trung bình cả 

thời kỳ nuôi thịt, lượng ăn vào của 3 con lai dao động từ 1,99 đến 2,17 kg/con/ngày, trong 

đó giá trị thấp nhất là của con lai GF399xGF24, sự sai khác có ý nghĩa ở mức P=0,06. Điều 

này phù hợp với khả năng tăng khối lượng của con lai GF399xGF24 có xu hướng thấp hơn 

so với hai con lai còn lại. 

Bảng 3.6. Lượng ăn vào (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi (kg/con/ngày) 

Giai đoạn 

(ngày tuổi) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

60 – 90 1,46 [1,40-1,51] 1,43 [1,31-1,55] 1,35 [1,28-1,42] 0,10 

90 – 120 2,05 [1,81-2,29] 2,10 [1,81-2,39] 1,96 [1,84-2,08] 0,54 

120 – 150 2,99a [2,76-3,22] 2,93ab [2,66-3,21] 2,65b [2,51-2,79] 0,03 

60 – 150 2,17 [2,02-2,32] 2,15 [1,97-2,33] 1,99 [1,92-2,06] 0,06 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau 

là khác nhau với P<0,05. 

Theo công bố của Lê Đình Phùng và cs (2015b) [32] thì lượng thức ăn ăn vào trong 

giai đoạn nuôi thịt (60-150 ngày tuổi) của 2 tổ hợp lai GF280 x F1(LxY) và GF399 x 

F1(LxY) tương ứng là 2,0 và 2,1 kg thức ăn/con/ngày. Trong một nghiên cứu khác trên lợn 

thịt lai 3 máu F1(Du x L) x F1(YxL), Lê Đình Phùng và Nguyễn Trường Thi (2009) [26] 

báo cáo, trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp, ở giai đoạn 75 – 164 ngày tuổi, lượng ăn 

vào trung bình của tổ hợp lai trên là 1,91 kg thức ăn/con/ngày. So với các nghiên cứu trên, 

lượng ăn vào của 2 tổ hợp lai GF280xGF24 và GF337xGF24 là cao hơn. Tổ hợp lai 

GF399xGF24 có lượng ăn vào thấp hơn tổ hợp lai GF399 x F1(LxY) nhưng tương đương 

với tổ hợp lai GF280 x F1(LxY) và cao hơn tổ hợp lai 3 máu F1(Du x L) x F1(YxL). Như 

vậy, nhìn chung khả năng thu nhận thức ăn của 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này là khá tốt. 

3.2.1.3. Hệ số chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 

và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi trong điều kiện chuồng kín 

Hệ số chuyển hóa thức ăn là chỉ tiêu đánh giá khả năng chuyển hóa thức ăn của 

vật nuôi. Hệ số chuyển hóa thức ăn phụ thuộc rất lớn vào giống, phương thức chăn nuôi, 

chất lượng thức ăn và tình trạng sức khỏe con vật. Khả năng chuyển hóa thức ăn ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi nhất là trong chăn nuôi lợn thịt. Do đó, giảm tiêu tốn 
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thức ăn/ kg tăng khối lượng là mục tiêu của các nhà làm công tác giống và người chăn 

nuôi. Hệ số chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lợn lai khi được nuôi trong chuồng kín 

được trình bày trong Bảng 3.7.  

Số liệu ở Bảng 3.7 cho thấy, hệ số chuyển hóa thức ăn của cả 03 tổ hợp lai tăng lên 

qua các giai đoạn nuôi, phù hợp với quy luật sinh trưởng và phát dục của lợn thịt. Hệ số 

chuyển hóa thức ăn trong từng giai đoạn và cả thời kỳ nuôi thịt của tổ hợp lai 

GF399xGF24 có xu hướng thấp hơn 02 tổ hợp còn lại, tuy nhiên sự sai khác này không 

có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn trung bình trong thời kỳ nuôi thịt 

của 03 tổ hợp lai dao động trong khoảng 2,50 – 2,64 kg thức ăn/kg tăng khối lượng.  

Bảng 3.7. Hệ số chuyển hóa thức ăn (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp 

lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi (kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng) 

Giai đoạn 

(ngày tuổi) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

60 – 90 2,07 [1,94-2,16] 2,13 [1,99-2,24] 2,05 [1,96-2,18] 0,56 

90 – 120 2,77 [2,51-3,02] 2,80 [2,44-3,16] 2,63 [2,40-2,86] 0,53 

120 – 150 2,97 [2,77-3,16] 2,87 [2,59-3,14] 2,75 [2,49-3,01] 0,29 

60 – 150 2,63 [2,50-2,77] 2,64 [2,43-2,86] 2,50 [2,39-2,62] 0,25 

Kết quả về hiệu quả sử dụng thức ăn của các con lai trong thí nghiệm này phù 

hợp với công bố của Edwards và cs (2006) [96]. Các tác giả này cũng kết luận rằng, 

không có sự sai khác về hiệu quả chuyển hóa thức ăn giữa con lai của đực Du với con 

lai của đực Pi trong toàn thời kỳ nuôi thịt. Theo Edwards và cs (2006) [96] hệ số chuyển 

hóa thức ăn của con lai của đực Du (Du x Y/ F1(YxL)) là 3,13 kg thức ăn/kg tăng khối 

lượng, tương đương với của con lai của đực Pi (Pi x Y/ F1(YxL)) là 3,09 kg thức ăn/kg 

tăng khối lượng trong giai đoạn 10 đến 26 tuần tuổi (30 – 140 kg).  

Hệ số chuyển hóa thức ăn của cả 3 tổ hợp lợn lai trong thí nghiệm này tương 

đương hoặc thấp hơn so với một số công bố khác trong nước. Phan Xuân Hảo và Hoàng 

Thị Thúy (2009) [18] cho biết, các tổ hợp lai giữa lợn đực F1(PixDu) với lợn nái Y, L 

và F1(LxY) có hệ số chuyển hóa thức ăn tương ứng là 2,69; 2,69 và 2,68 kg thức ăn/kg 

tăng khối lượng trong giai đoạn nuôi thịt 61-159 ngày tuổi. Vũ Đình Tôn và Nguyễn 

Công Oánh (2010) [46] cho biết, hệ số chuyển hóa thức ăn trong giai đoạn 60-152 ngày 

tuổi của tổ hợp lai DuxF1(LxY) và LxF1(LxY) là 2,72 và 2,75 kg thức ăn/kg tăng khối 

lượng. Lê Đình Phùng và cs (2015a) [31] công bố, giá trị của tính trạng này của 2 tổ hợp 

lai GF280xF1(LxY) và GF399xF1(LxY), trong giai đoạn 60-150 ngày tuổi, lần lượt là 

2,74 và 2,61 kg thức ăn/kg tăng khối lượng.  
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3.2.2. Năng suất thịt của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và 

GF399xGF24 trong điều kiện chuồng kín 

Năng suất thịt là chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong chăn nuôi lợn thịt, vì nó quyết 

định đến hiệu quả chăn nuôi. Các tính trạng năng suất thịt đều có hệ số di truyền khá 

cao. Hệ số di truyền cao của các tính trạng năng suất sẽ giúp các nhà làm công tác giống 

dễ dàng hơn trong việc cải thiện các tính trạng này thông qua chọn lọc. Kết quả khảo sát 

năng suất thịt của ba tổ hợp lai được trình bày ở Bảng 3.8.  

Bảng 3.8. Năng suất thịt (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

Khối lượng giết thịt 

(kg) 

98,33a  

[95,97-100,70] 

98,17a  

[96,49-99,85] 

94,67b  

[93,58-95,75] 

< 0,01 

Khối lượng móc hàm 

(kg) 

79,67a  

[78,09-81,25] 

78,17a  

[76,02-80,31] 

75,17b  

[73,24-77,09] 

< 0,01 

Tỷ lệ thịt móc hàm (%) 80,74  

[78,23-83,26] 

79,64  

[78,06-81,23] 

79,63  

[77,75-81,52] 

0,54 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 72,17a  

[70,77-73,56] 

70,67ab 

[68,71-72,62] 

68,50b  

[66,78-70,22] 

0,01 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 73,33  

[71,07-75,60] 

72,00  

[70,24-73,76] 

72,33  

[70,62-74,05] 

0,45 

Khối lượng nạc (kg) 44,00  

[40,89-47,11] 

42,67  

[39,72-45,61] 

43,83  

[40,91-46,76] 

0,68 

Tỷ lệ nạc (%) 61,50ab 

[58,87-64,13] 

59,67b  

[56,18-63,16] 

64,33a  

[61,62-67,04] 

0,04 

Dày mỡ lưng ở xương 

sườn 6-7 (mm) 

21,50  

[16,53-26,47] 

22,05  

[16,60-27,50] 

20,22  

[16,60-23,83] 
0,77 

Dày mỡ lưng ở xương 

sườn 10-11 (mm) 

18,03 

[15,97-20,09] 

18,00  

[12,32-23,68] 

13,40  

[9,75-17,05] 
0,09 

Dày mỡ lưng ở xương 

sườn 13-14 (mm) 

16,42a  

[12,27-20,56] 

16,12a  

[11,60-20,63] 

10,33b  

[6,54-14,13] 
0,03 

Dày mỡ lưng vị trí P2 

(mm) 

12,43  

[8,27-16,59] 

13,98  

[9,03-18,94] 

10,20  

[7,75-12,65] 
0,26 

Diện tích cơ thăn (cm2) 49,78  

[43,49-56,06] 

49,09  

[45,05-53,13] 

53,46  

[46,05-60,87] 

0,40 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau 

là khác nhau với P<0,05. 
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Kết quả bảng 3.8 cho thấy, tổ hợp lai có ảnh hưởng đến khối lượng thịt móc hàm 

và khối lượng thịt xẻ (P<0,05). Điều này là do khối lượng lúc 150 ngày tuổi cũng như 

khối lượng giết mổ có sự sai khác giữa 3 tổ hợp lai (P<0,05). Khối lượng giết thịt của 

con lai GF399xGF24 là thấp hơn so với 2 con lai còn lại. Điều này kéo theo khối lượng 

móc hàm và khối lượng thịt xẻ của nó cũng thấp hơn, tuy nhiên, khối lượng nạc của nó 

đạt ngang bằng so với 2 con lai còn lại. Tổ hợp lai không ảnh hưởng đến các tính trạng 

như tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ, diện tích mắt thịt và dày mỡ lưng tại các vị trí xương 

sườn 6-7, 10-11 và P2 (P>0,05), nhưng tỷ lệ nạc và dày mỡ lưng tại vị trí xương sườn 

13-14 có sự khác nhau giữa các tổ hợp lai (P<0,05).  

Tỷ lệ thịt móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ của 3 tổ hợp lai lần lượt dao động trong khoảng 

79,63 – 80,74% và 72,00 – 73,33%. Kết quả này tương đương với kết quả của Phan 

Xuân Hảo và cs (2009) [17] trên lợn lai F1(PixDu) x Y, F1(PixDu) x L và F1(LxY) với tỷ 

lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ tương ứng dao động trong khoảng 79,57 - 80,17% và 71,37 - 

71,60%; cao hơn kết quả của Lê Đình Phùng và cs (2015a) [31] trên 2 tổ hợp lai GF280 x 

F1(LxY) và GF399 x F1(LxY) với tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ tương ứng là 77,6 và 70,2%; 

76,0 và 68,8%. 

Tỷ lệ nạc là chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng sản phẩm thịt lợn và có ý 

nghĩa quyết định đến giá bán của thịt. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nạc của con lai 

GF399xGF24 cao hơn so với con lai GF280xGF24, con lai GF337xGF24 có tỷ lệ nạc ở 

mức trung gian (P=0,04). Kết quả về chỉ tiêu này của các tổ hợp lai (đặc biệt là tổ hợp 

GF399 x GF24) cao hơn hoặc tương đương so với một số kết quả trên các tổ hợp lai 

ngoại khác. Tỷ lệ nạc của tổ hợp lai giữa nái F1(LxY) với đực L, Pi Úc, Pi Bỉ đạt 59,9 - 

61,1% [178]; của tổ hợp lai PiDu25 x F1(LxY), PiDu50 x F1(LxY) và PiDu75 x F1(LxY) 

lần lượt là 54,66; 56,32 và 59,97% [13]; của con lai DuxF1(LxY) và LxF1(LxY) tương 

ứng là 55,16 và 53,39% [46]; của các tổ hợp lai LxF1(LxY); DuxF1(LxY) và 

F1(PixDu)xF1(LxY) lần lượt là 55,56; 56,60 và 60,93% [39]. 

Dày mỡ lưng có mối tương quan âm với tỷ lệ nạc. Vì thế, đối lập với kết quả về 

tỷ lệ nạc, kết quả về độ dày mỡ lưng của con lai GF399xGF24 có xu hướng thấp hơn so 

với 2 con lai còn lại mặc dù sự sai khác chỉ thể hiện rõ ràng ở vị trí gốc xương sườn 13 

– 14 (P=0,03). So sánh với một số kết quả nghiên cứu trên các tổ hợp lai khác cho thấy, 

độ dày mỡ lưng của các tổ hợp lai trong nghiên cứu này (đặc biệt là tổ hợp lai GF399 x 

GF24) có xu hướng thấp hơn. Theo Lê Đình Phùng và cs (2015a) [31], dày mỡ lưng của 

2 tổ hợp lai GF280 x F1(LxY) và GF399 x F1(LxY) ở các vị trí xương sườn số 6 – 7, 10 

– 11, 13 – 14 tương ứng là 23,9; 21,7; 16,5 mm và 25,6; 20,7; 17,3 mm. Nguyễn Ngọc 

Phục và cs (2009) [24] cho biết lợn lai 2 giống F1(LxY), 3 giống Du x F1(LxY) và 4 

giống F1(Du x Pi) x F1(LxY) có độ dày mỡ lưng (trung bình tại 3 điểm gáy, lưng, hông) 

lần lượt là 23,6; 21,7 và 19,9 mm. 
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Diện tích cơ thăn là chỉ tiêu phản ánh mức độ nạc trong thân thịt và được dùng 

làm chỉ thị trong các chương trình chọn lọc các dòng, giống có tỷ lệ nạc cao. Diện tích 

cơ thăn tương quan dương với tỷ lệ nạc trong cơ thể. Kết quả về chỉ tiêu này của 3 tổ 

hợp lai là tương đương (P>0,05) và dao động trong khoảng 49,1-53,5 cm2. Kết quả về 

diện tích cơ thăn của các tổ hợp lai trong nghiên cứu này tương đương với các tổ hợp lai 

3 giống Du x F1(LxY) với 48,1 cm2 và 4 giống F1(Du x Pi) x F1(LxY) với 52,4 cm2 [24]; 

Pi x F1(LxY) và Du x F1(LxY) với 53,0 cm2 (Lê Thị Mến, 2013). Tuy nhiên, so với tổ 

hợp lai 2 giống như F1(LxY) với 42,6 cm2 [24] thì kết quả nghiên cứu này cao hơn rõ 

rệt. Điều đó chứng tỏ các tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 có 

diện tích cơ thăn lớn và cùng với kết quả về độ dày mỡ lưng và tỷ lệ nạc cho thấy đây 

là các dòng có khả năng cho nạc cao. 

 Như vậy, qua phân tích ở trên cho thấy, năng suất thịt nói chung của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 khi được nuôi trong điều kiện chuồng kín là 

tương đương hoặc cao hơn so với các tổ hợp lai ngoại khác đang được nuôi ở Việt Nam. 

Kušec và cs (2004) [160] so sánh năng suất thịt của 2 con lai được tạo ra từ 2 đực 

cuối cùng Du và Pi [Du x F1(Swedish L x LW) và Pi x F1(Swedish L x LW)] đã kết 

luận, không có sự khác nhau về diện tích cơ thăn giữa 2 con lai (P>0,05) nhưng thịt xẻ 

của con lai của đực Pi có tỷ nạc lớn hơn (P<0,001) và tỷ lệ mỡ thấp hơn (P<0,01) so với 

của con lai của đực Du. Tương tự, Edwards và cs (2003) [95] và Rozycki (2003) [207] 

nghiên cứu trên 2 tổ hợp lai Du x F1(YxL) và Pi x F1(YxL) cũng đã công bố, con lai của 

đực Pi có tỷ lệ nạc cao hơn (P<0,05) và độ dày mỡ lưng tại các vị trí gốc xương sườn đầu 

tiên, gốc sườn số 10 và đốt sống thắt lưng cuối cùng thấp hơn (P<0,01) so với con lai của 

đực Du. So sánh giữa 3 con lai trong nghiên cứu này thì con lai GF399xGF24 nhìn chung 

có tỷ lệ nạc cao hơn và độ dày mỡ lưng thấp hơn so với con lai GF280xGF24. Hai con lai 

GF337xGF24 và GF399xGF24 mặc dù đều được sinh ra từ đực cuối cùng mang 100% 

giống Pi nhưng con lai GF399xGF24 có xu hướng có tỷ lệ nạc cao hơn và dày mỡ lưng 

thấp hơn con lai GF337xGF24. Trong khi đó, con lai GF337xGF24 có năng suất thịt tương 

đương với con lai GF280xGF24 (được sinh ra từ đực cuối cùng mang 100% giống Du). 

3.2.3. Chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 

trong điều kiện chuồng kín 

Chất lượng thịt được đánh giá qua các chỉ tiêu pH, tỷ lệ mất nước, màu sắc, độ 

dai và thành phần hóa học của thịt. Kết quả đánh giá chất lượng thịt của lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện nuôi chuồng kín được 

trình bày ở bảng 3.9 và 3.10.  
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Bảng 3.9. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) 

của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

pH 45 phút sau giết 

mổ 

6,72  

[6,57-6,86] 

6,54  

[6,38-6,70] 

6,53  

[6,30-6,76] 

0,14 

pH 24 giờ sau giết mổ 
5,86b  

[5,76-5,97] 

6,00a  

[5,93-6,07] 

5,89ab  

[5,79-5,98] 

0,045 

pH 48 giờ sau giết mổ 
5,82ab  

[5,72-5,92] 

5,89a  

[5,85-5,93] 

5,78b  

[5,71-5,85] 
0,049 

Tỷ lệ mất nước bảo 

quản 24 giờ (%) 

2,33  

[1,27-3,40] 

2,33  

[1,21-3,44] 

2,45  

[0,72-4,17] 
0,98 

Tỷ lệ mất nước bảo 

quản 48 giờ (%) 

3,03  

[1,49-4,57] 

2,80  

[2,22-3,38] 

2,63  

[1,76-3,50] 
0,80 

Tỷ lệ mất nước chế 

biến 24 giờ (%) 

36,85  

[35,13-38,57] 

35,86  

[33,74-37,99] 

37,34  

[36,09-38,59] 
0,32 

Tỷ lệ mất nước chế 

biến 48 giờ (%) 

38,46  

[37,90-39,02] 

37,46  

[35,68-39,25] 

38,58  

[37,89-39,27] 

0,19 

L*24  

(độ sáng ở 24 giờ) 

51,63  

[48,26-55,00] 

52,56  

[49,88-55,23] 

50,04  

[48,82-53,26] 

0,35 

a*24  

(màu đỏ ở 24 giờ) 

3,45  

[2,46-4,44] 

3,30  

[2,42-4,17] 

4,59  

[3,48-5,70] 

0,06 

b*24  

(màu vàng ở 24 giờ) 

4,26  

[3,36-5,16] 

4,27  

[3,26-5,27] 

4,21  

[3,56-4,86] 

0,99 

L*48  

(độ sáng ở 48 giờ) 

54,84a  

[52,46-57,22] 

51,68ab  

[48,44-54,92] 

48,92b  

[46,29-51,56] 

<0,01 

a*48  

(màu đỏ ở 48 giờ) 

4,43  

[3,02-5,83] 

3,14  

[2,02-4,26] 

4,91  

[3,59-6,22] 

0,06 

b*48  

(màu vàng ở 48 giờ) 

5,93a  

[4,45-7,41] 

3,92b  

[2,87-4,97] 

4,29ab  

[2,87-5,71] 

0,04 

Độ dai đo ở 24 giờ 

 (N) 

45,20  

[35,75-54,66] 

42,32  

[34,72-49,92] 

44,55  

[31,37-57,73] 

0,87 

Độ dai đo ở 48 giờ (N) 
45,43  

[36,70-54,15] 

39,77  

[33,92-45,62] 

41,82  

[26,48-57,16] 

0,63 

Ghi chú: abc = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác 

nhau là khác nhau với P<0,05. 
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Giá trị pH của thịt: pH là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng thịt. Sự 

biến đổi của pH phản ánh động thái của những biến đổi hóa sinh của cơ thịt sau giết mổ. 

Bình thường sau giết mổ, glycogen trong cơ bị phân giải thành axit lactic và làm cho pH 

của thịt giảm xuống nhanh trong 24 giờ sau giết mổ, sau đó glycogen dần bị cạn kiệt 

nên pH giảm chậm và ổn định hơn so với ngay sau giết mổ. Nếu quá trình axit hóa của 

cơ xẩy ra quá nhanh (glycogen trong cơ thịt quá cao) sẽ gây ra sự biến tính protein và 

rối loạn quá trình chuyển hóa năng lượng. Điều này dẫn đến phá hủy các sợi cơ. Protein 

bị biến tính và màng sợi cơ bị phá hủy dẫn đến cơ mất khả năng giữ nước. Điều này dẫn 

đến thịt bị nhạt màu, mềm và rỉ nước (thịt PSE). Ngược lại, nếu glycogen trong cơ thịt 

quá thấp, mức phân giải không đủ để làm giảm pH đến ngưỡng đảm bảo cho thịt bình 

thường (pH thịt ở mức cao hơn bình thường) sau giết mổ sẽ làm thịt có màu tối, khô và 

cứng (thịt DFD). Loại thịt này ít bị mất nước nhưng dễ bị hư hỏng do nhiễm vi sinh vật, 

vì pH cao nên thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Kết quả ở bảng 3.9 cho thấy, giá trị 

pH trên thịt cơ thăn của 3 tổ hợp lai sau giết mổ 45 phút, 24 giờ và 48 giờ đều ở mức 

của thịt bình thường theo phân loại của Warner và cs (1997) [234] (pH45 > 5,8 và 5,4 ≤ 

pH24 < 6,1). Giá trị pH45 là không sai khác giữa 03 tổ hợp lai nhưng pH24 và pH48 ở tổ 

hợp lai GF280xGF24 là cao hơn hai tổ hợp lai còn lại. Giá trị pH thịt của cả 3 con lai có 

khuynh hướng giảm nhanh kể từ sau giết mổ 45 phút đến 24 giờ và giảm chậm trong 

khoảng thời gian từ 24 đến 48 giờ sau giết mổ. Cụ thể, giá trị pH45 dao động trong khoảng 

6,53 - 6,72, pH24 giảm còn 5,86 – 6,00 và tại 48 giờ sau giết mổ là 5,78 – 5,89. Như vậy, 

quá trình biến đổi hóa sinh ở cơ thịt thăn sau giết mổ của 3 tổ hợp lai đều diễn ra bình 

thường theo quy luật và đảm bảo chất lượng thịt bình thường. pH24 của 3 tổ hợp lai trong 

nghiên cứu này phù hợp với một vài công bố như pH24 ở cơ thăn của tổ hợp lai 2 giống 

(L×Y) là 5,78 [16], ở tổ hợp lai 3 giống Pi×(L×Y) là 5,90; Du×(L×Y) là 5,98 [38].  

Một số tác giả khi nghiên cứu về chất lượng thịt của con lai của đực cuối cùng 

Du và Pi đã kết luận, pH45 ở cơ thăn của con lai giống Pi thấp hơn so với của con lai 

giống Du và gần với ngưỡng phân loại của thịt PSE [161], [160]. Kết quả pH45 của 

nghiên cứu này không thống nhất với công bố của các tác giả trên. Giá trị pH24 của 

nghiên cứu này phù hợp với kết quả của Latorre và cs (2003a) [161]; Edwards và cs 

(2003) [95] và Kušec và cs (2004) [160]. Các tác giả này cũng đã tìm thấy rằng, pH24 ở 

cơ thăn của con lai của đực Du có giá trị cao hơn con lai của đực Pi. Tương tự, Jiang và 

cs (2012) [131] khi đánh giá chất lượng thịt của các tổ hợp lai với đực Du [Du x (L x 

Meishan) và Du x (LxY)] và PIC (lợn lai 5 giống được nhập khẩu) cũng cho biết giá trị 

pH45 và pH24 của cơ thăn lợn PIC thấp hơn (P<0,01) so với 2 con lai của đực Du. Nhóm 

tác giả này đã cho rằng, điều này là do lợn PIC có sự tham gia của giống Pi. 

Tỷ lệ mất nước của thịt: Nước là thành phần chủ yếu trong thịt, chiếm 75% tổng 

khối lượng thịt. Hàm lượng nước trong thịt là một thông số quan trọng để đánh giá chất 

lượng thịt của ngành công nghiệp chế biến thịt và cả người tiêu dùng. Tỷ lệ mất nước 
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phản ánh khả năng giữ nước của thịt, tỷ lệ mất nước càng cao chứng tỏ khả năng giữ 

nước của thịt càng kém và ngược lại. Khả năng giữ nước của thịt cao tạo thuận lợi cho 

quá trình chế biến thịt trong công nghiệp và làm tăng tính hấp dẫn bên ngoài của thịt 

trước người tiêu dùng [87]. Nếu khả năng giữ nước của thịt kém (tỷ lệ mất nước của thịt 

cao) sẽ làm giảm khối lượng thịt và làm cho bề mặt thịt kém hấp dẫn (rỉ nước) nên sẽ 

làm giảm giá trị của thịt được bán dưới dạng tươi cũng như giảm tính ngon miệng của 

thịt lúc chế biến [191]. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng giữ nước của thịt là 

kiểu gen (gen Halothane và RN), quản lý trước giết mổ và phương pháp làm choáng 

[80], [210]. Theo den Hertog-Meischke và cs (1997) [87], một yếu tố quan trọng khác 

ảnh hưởng đến khả năng giữ nước của thịt là loại sợi chiếm ưu thế trong cơ thịt. Cơ có 

nhiều sợi glycolytic hơn (sợi cơ màu trắng - co rút nhanh) sẽ có khả năng giữ nước thấp 

hơn, bị giảm pH nhanh hơn sau khi chết và có mức pH24 thấp hơn. Trong thí nghiệm 

này, các chỉ tiêu về tỷ lệ mất nước bảo quản và tỷ lệ mất nước chế biến của thịt sau 24 

và 48 giờ của 3 tổ hợp lai đều không có sai khác. Tỷ lệ mất nước bảo quản ở 24 và 48 

giờ lần lượt là 2,33-2,45% và 2,63-3,03%; tỷ lệ mất nước chế biến ở 24 và 48 giờ lần 

lượt là 35,86-37,34% và 37,46-38,58%. Tỷ lệ mất nước có xu hướng tăng dần theo thời 

gian bảo quản, phù hợp với quy luật và biến đổi hoá sinh của thịt sau giết mổ. Xét trên 

tiêu chí tỷ lệ mất nước bảo quản thì các tổ hợp lai trong nghiên cứu này có thịt bình 

thường theo phân loại của Honikel và cs (1986) [117]. Edwards và cs (2003) [95] cũng 

tìm thấy rằng, không có sự sai khác về tỷ lệ mất nước chế biến giữa thịt của 2 con lai 

của đực Du và Pi. Tuy nhiên, Edwards và cs (2003) [95], Rozycki (2003) [207] và Kušec 

và cs (2004) [160] công bố, tỷ lệ mất nước bảo quản 24 giờ ở thịt thăn của con lai của 

đực Pi là cao hơn so với con lai của đực Du. Jiang và cs (2012) [131] cũng cho biết, tỷ 

lệ mất nước bảo quản 24 giờ của thịt lợn PIC cao hơn thịt của các tổ hợp lai của đực Du. 

Như vậy, kết quả về tỷ lệ mất nước chế biến của nghiên cứu này phù hợp với kết quả 

của Edwards và cs (2003) [95], nhưng kết quả về tỷ lệ mất nước bảo quản 24 giờ của 

nghiên cứu này không phù hợp với kết quả của các tác giả đã chỉ ra ở trên. 

Màu sắc thịt: 3 tổ hợp lai có các chỉ số phản ánh màu sắc thịt L*, a* và b* ở 24 

giờ bảo quản tương đương nhau: L*24 từ 50,04 đến 52,56; a*24 từ 3,30 đến 4,59; b*24 

từ 4,21 đến 4,27. Tuy nhiên, sau bảo quản 48 giờ, màu sắc thịt giữa các tổ hợp lai có sự 

khác nhau. L*48 cao nhất ở tổ hợp lai GF337xGF24 với 54,84 và thấp nhất ở tổ hợp lai 

GF399xGF24 với 48,92 (P=0,005), con lai GF280xGF24 có độ sáng thịt ở mức trung 

gian với 51,68. Độ đỏ và độ vàng của thịt sau bảo quản 48 giờ của 2 con lai GF337xGF24 

và GF399xGF24 có xu hướng cao hơn so với con lai GF280xGF24 (4,43 – 4,91 và 4,29 

– 5,93 so với 3,14 và 3,92). Theo tiêu chuẩn màu sắc thịt của Warner và cs (1997) [234], 

thịt có L* > 50 là thịt có màu sắc nhợt nhạt. Như vậy, thịt của 2 tổ hợp lai GF280xGF24 

và GF337xGF24 trong thí nghiệm này là hơi nhạt màu. Theo nghiên cứu của Mc Cann 

và cs (2008) [179] giá trị L*, a*, b* 24 ở cơ thăn của tổ hợp lai Du x F1(LxY) lần lượt 
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là 54,99; 3,98; 8,53, ở tổ hợp lai Pi x F1(LxY) là 53,82; 4,20; 8,68, sự khác nhau về các 

giá trị màu sắc giữa 2 tổ hợp lai là không có ý nghĩa (P>0,05). Edwards và cs (2003) 

[95] cũng kết luận, không có sự khác nhau về màu sắc thịt giữa con lai của đực Du và 

Pi. Ngược lại, Kušec và cs (2004) [160] công bố, thịt con lai từ đực Pi có giá trị L* cao 

hơn đáng kể (P<0,001) so với thịt con lai của đực Du và nằm trong ngưỡng phân loại của 

thịt PSE. Florowskit và cs (2006) [102] phát hiện rằng, các giá trị màu sắc thịt (L*, a* và 

b*) của lợn giống Pi là cao nhất so với các giống Du, Polish L, Polish Large White và 

dòng 990. Như vậy, kết quả màu sắc thịt sau 24 giờ bảo quản của nghiên cứu này phù hợp 

với công bố của Mc Cann và cs (2008) [179] và Edwards và cs (2003) [95] nhưng không 

phù hợp với kết quả của Kušec và cs (2004) [160] và Florowskit và cs (2006) [102]. 

Độ dai của thịt là tính trạng chất lượng có hệ số di truyền ở mức khá cao với h2 = 

0,39 [180] nên có thể chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, kết quả nghiên 

cứu cho thấy chỉ tiêu này ở thịt của 3 tổ hợp lai là không sai khác. Thịt cơ thăn của 3 tổ 

hợp lai trong nghiên cứu này có độ dai sau bảo quản 24 giờ dao động trong khoảng 42,32 

– 45,20N và ở 48 giờ là 39,77 – 45,43N. Một số nghiên cứu đã khẳng định rằng có ảnh 

hưởng quan trọng của giống đến độ dai/ độ mềm/ lực cắt của thịt. Jeleníková và cs (2008) 

[129] công bố, có sự khác nhau đáng kể về độ mềm của thịt giữa các giống LW, Czech 

L và Du, trong đó độ mềm lớn nhất là ở thịt lợn giống Du. Crawford và cs (2010) [85] 

cho biết, lực cắt (Warner-Bratzler) của thịt lợn L cao hơn đáng kể thịt lợn giống 

Berkshire. Ngược lại, một số nghiên cứu kết luận giống không ảnh hưởng đến độ mềm 

của thịt. Cụ thể, Wood và cs (1996) [236] không tìm thấy sự sai khác về độ mềm giữa 

thịt lợn giống Du và LW. Guzek và cs (2015) [109] cũng báo cáo, không có sự khác 

nhau về lực cắt của thịt lợn Polish L và con lai Polish L x Du. Sự khác nhau giữa các 

kết quả nghiên cứu ở trên có thể là do sự thiết lập khác nhau về các giống được so sánh 

trong mỗi nghiên cứu. Ngoài ra, Josell (2002) [135] cho rằng, kiểu gen (sự có mặt của 

alen RN-) có thể đóng vai trò quan trọng hơn yếu tố giống trong việc ảnh hưởng đến độ 

mềm của thịt. Bất kể giống nào, những cá thể có mang alen RN- sẽ có giá trị lực cắt của 

thịt thấp hơn (thịt mềm hơn) so với những cá thể không mang alen này. Như vậy, không 

chỉ giống mà các yếu tố khác liên quan đến gen có thể ảnh hưởng đến độ mềm của thịt 

và làm thay đổi sự ảnh hưởng của giống. 

So sánh với các tổ hợp lợn lai nuôi thịt phổ biến hiện nay ở nước ta, như các tổ 

hợp lai giữa đực PiDu với nái Y, L và F1(LxY) với độ dai thịt sau bảo quản 24 giờ tương 

ứng là 42,90; 42,28; 42,26 N [17]; tổ hợp lai Du x F1(LxY) và Pi x F1(LxY) với chỉ tiêu 

này lần lượt là 36,86 và 35,45 N [179], thì độ dai thịt của các con lai trong nghiên cứu 

này ở mức tương đương hoặc cao hơn. 

Như vậy, kết quả về các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt ở bảng 3.9 cho thấy, 

nhìn chung thịt của 3 loại con lai trong nghiên cứu này đều có chất lượng tốt. 
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Bảng 3.10. Giá trị dinh dưỡng của thịt cơ thăn (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) ở 3 tổ 

hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

Vật chất khô (%) 
23,84b  

[23,52-24,16] 

24,87a  

[24,26-25,48] 

24,08b  

[23,82-24,33] 

<0,01 

Protein thô (% 

nguyên trạng) 

21,57  

[21,30-21,85] 

21,88  

[21,34-22,42] 

21,40  

[21,11-21,68] 

0,10 

Protein thô  

(% vật chất khô) 

90,51b  

[88,99-92,04] 

87,99a  

[86,05-89,94] 

88,87ab 

[87,69-90,04] 

0,03 

Khoáng tổng số 

(% nguyên trạng) 

1,27  

[1,15-1,38] 

1,17  

[1,14-1,20] 

1,26  

[1,11-1,42] 

0,26 

Khoáng tổng số 

(% vật chất khô) 

5,31b  

[4,87-5,75] 

4,71a  

[4,59-4,82] 

5,23b  

[4,64-5,82] 

0,04 

Lipid (% nguyên 

trạng) 

1,13b  

[0,80-1,46] 

2,00a  

[1,48-2,52] 

1,53ab  

[1,01-2.05] 

0,01 

Lipid (% vật chất 

khô) 

4,73b  

[3,38-6,08] 

8,02a  

[6,03-10,01] 

6,35ab  

[4,26-8,45] 

0,02 

Ghi chú: abc = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác 

nhau là khác nhau với P<0,05. 

Kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học của thịt cơ thăn của 3 tổ hợp lai ở 

bảng 3.10 cho thấy, tổ hợp lai không ảnh hưởng đến hàm lượng protein thô và khoáng 

tổng số (theo % nguyên trạng) nhưng có ảnh hưởng đến hàm lượng vật chất khô và lipid 

trong thịt. Hàm lượng protein thô trong thịt của 3 tổ hợp lai đạt 21,40 – 21,88%, hàm 

lượng khoáng tổng số đạt 1,17 – 1,27 % nguyên trạng. Kết quả này tương đương với kết 

quả nghiên cứu trên các đối tượng lợn ngoại thuần và ngoại lai khác như: lợn thuần L, 

Y, Du và lợn lai F1(LxY) và F1(YxL) trong nghiên cứu của Phùng Thị Vân và cs (2006) 

[52]; lợn lai F1(PixDu) x F1(LxY) trong nghiên cứu của Phạm Thị Đào và cs (2013) [13]. 

Điều đó chứng tỏ hàm lượng protein thô và khoáng tổng số trong tổ chức cơ thăn là khá 

ổn định giữa các giống lợn ngoại. 

Tỷ lệ mỡ thô trong tổ chức cơ thăn phản ánh hàm lượng mỡ giắt có trong tổ chức 

thịt nạc. Tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hàm lượng mỡ giắt trong thịt nạc là vấn đề 

đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu hiện nay. Điều này là vì mỡ 

giắt có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cảm quan của thịt. Theo Verbeke và cs (1999) 

[232], hàm lượng mỡ giắt được khuyến cáo để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng là từ 

2,0-4,0%. Tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn của 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này sai khác 
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nhau đáng kể, cao nhất ở tổ hợp lai GF280xGF24 với 2,00% và thấp nhất ở tổ hợp 

GF337xGF24 (chỉ đạt 1,13 %). Như vậy, trong 03 tổ hợp lai thì tổ hợp lai GF280xGF24 

có ưu thế hơn về hàm lượng mỡ giắt trong cơ thăn. Kết quả này phù hợp với công bố của 

Latorre và cs (2003b) [162] và Morales và cs (2013) [183]. Các tác giả này cũng kết luận, 

tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn của con lai từ đực Du cao hơn của con lai từ đực Pi. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy, 3 tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với các 

dòng đực GF337, GF280 và GF399, khi được nuôi theo quy trình chăn nuôi công nghiệp 

trong chuồng kín, trong giai đoạn 60 - 150 ngày tuổi, đều có khả năng sinh trưởng cao, hệ 

số chuyển hóa thức ăn thấp, năng suất thịt cao và chất lượng thịt đảm bảo. 

3.3. SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA 3 TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI GF24 VỚI 3 

DÒNG ĐỰC GF337, GF280 VÀ GF399 TRONG ĐIỀU KIỆN CHUỒNG HỞ 

3.3.1. Khả năng sinh trưởng và chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng hở 

3.3.1.1. Khối lượng của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 ở 

các độ tuổi trong điều kiện chuồng hở 

Diễn biến khối lượng của lợn thí nghiệm khi được nuôi trong chuồng hở qua các 

giai đoạn được thể hiện ở bảng 3.11.  

Bảng 3.11. Khối lượng (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 ở các độ tuổi (kg) 

Độ tuổi 

(ngày) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=12) 

GF280 x GF24 

(n=12) 

GF399 x GF24 

(n=12) 

60 
23,53a  

[22,71-24,34] 

23,85a  

[23,03-24,67] 

19,37b  

[18,55-20,18] 
< 0,01 

90 
46,71a  

[45,03-48,39] 

44,83a  

[43,16-46,51] 

41,75b  

[40,07-43,43] 
< 0,01 

120 
73,96a  

[70,04-77,88] 

68,75ab  

[64,83-72,67] 

63,67b  

[59,75-67,59] 
< 0,01 

150 
102,28a 

[96,87-107,69] 

96,98ab  

[91,57-102,39] 

92,14b  

[86,96-97,32] 
0,03 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 

Bảng 3.11 cho thấy, khối lượng lúc 60 và 90 ngày tuổi của 2 tổ hợp lai 

GF280xGF24 và GF337xGF24 là tương đương và cao hơn tổ hợp lai GF399xGF24 ở 

mức P<0,01. Tương tự như trong thí nghiệm ở chuồng kín, sự sai khác giữa các tổ hợp 

lai khi bắt đầu thí nghiệm (60 ngày tuổi) này cũng là do ảnh hưởng của giống/ tổ hợp 
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lai, bởi vì các yếu tố ảnh hưởng khác đến sinh trưởng của các tổ hợp lai trước khi đưa 

vào thí nghiệm này cũng giống nhau. Ở các giai đoạn sau tổ hợp lai GF337xGF24 có 

khối lượng cao nhất, tiếp đến là tổ hợp lai GF280xGF24, tổ hợp lai GF399xGF24 có 

khối lượng thấp nhất (P<0,01). Kết thúc thí nghiệm (lúc 150 ngày tuổi) khối lượng của 

3 tổ hợp lai GF337xGF24; GF280xGF24 và GF399xGF24 lần lượt là 102,28; 96,98 và 

92,14 kg (P=0,03). Kết quả này phù hợp với kết quả thu được về khối lượng của 3 tổ 

hợp lai này khi được nuôi trong chuồng kín. 

Như vậy, trong cùng khoảng thời gian nuôi thịt (90 ngày), trong điều kiện thời 

tiết của miền Trung từ tháng 10 năm trước đến tháng 01 năm sau, 3 tổ hợp lợn lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 khi được nuôi trong điều kiện chuồng hở 

có khối lượng xuất chuồng tương đương so với khi được nuôi trong chuồng kín và cao 

hơn so với một số tổ hợp lợn lai ngoại khác như F1(PixDu) x F1(LxY) trong nghiên cứu 

của Phan Xuân Hảo và Hoàng Thị Thúy (2009) [18] và Nguyễn Văn Thắng và Vũ Đình 

Tôn (2010) [39]; L x F1(LxY), Du x F1(LxY) trong nghiên cứu của Vũ Đình Tôn và 

Nguyễn Công Oánh (2010) [46] như đã được thảo luận trong phần kết quả của bảng 3.4 

về khối lượng của 3 tổ hợp lai này khi được nuôi trong chuồng kín. 

Bảng 3.12. Tăng khối lượng (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi (g/ngày) 

Giai đoạn  

(ngày tuổi) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=12) 

GF280 x GF24 

(n=12) 

GF399 x GF24 

(n=12) 

60 – 90 773a [732-814] 699b [659-740] 746ab [705-787] 0,046 

90 – 120 908 [801-1016] 797 [690-905] 731 [623-838] 0,07 

120 – 150 952 [863-1040] 957 [869-1045] 949 [865-1034] 0,99 

60 – 150 873 [815-932] 813 [754-872] 809 [752-865] 0,22 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 

 Kết quả trên Bảng 3.12 cho thấy, trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng 

hở, vào thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau, cả 03 tổ hợp lai trong 

nghiên cứu này đều có khả năng tăng khối lượng cao trong giai đoạn nuôi thịt từ 60 đến 

150 ngày tuổi (đạt 809-873 g/ngày) và không sai khác giữa các tổ hợp lai. Tuy nhiên, 

trong từng mỗi giai đoạn và cả thời kỳ nuôi thịt tổ hợp lai GF337xGF24 có xu hướng có 

khả năng tăng khối lượng cao nhất. 
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 Kết quả về chỉ tiêu này tương đương với kết quả thu được trong thí nghiệm trên 

chuồng kín. Điều này cũng có nghĩa rằng, khả năng tăng khối lượng của 3 tổ hợp lai này 

trong điều kiện nuôi chuồng hở cao hơn so với một số con lai được tạo ra theo các công 

thức lai khác như đã được so sánh trong phần bình luận về chỉ tiêu này ở bảng 3.5. 

3.3.1.2. Lượng thức ăn ăn vào hàng ngày của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, 

GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi trong điều kiện chuồng hở 

Kết quả về lượng thức ăn ăn vào trung bình/ngày của 3 tổ hợp lai theo từng giai 

đoạn khi được nuôi trong chuồng hở được thể hiện ở Bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Lượng ăn vào (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi (kg/con/ngày) 

Giai đoạn 

(ngày tuổi) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=12) 

GF280 x GF24 

(n=12) 

GF399 x GF24 

(n=12) 

60 – 90 1,59a [1,53-1,65] 1,43b [1,42-1,54] 1,42b [1,36-1,48] < 0,01 

90 – 120 2,22 [2,05-2,39] 2,17 [2,00-2,34] 2,02 [1,85-2,19] 0,22 

120 – 150 2,96 [2,71-3,22] 3,05 [2,79-3,30] 2,77 [2,53-3,02] 0,28 

60 – 150 2,25 [2,12-2,39] 2,23 [2,10-2,37] 2,07 [1,94-2,20] 0,11 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 

Bảng 3.13 cho thấy, lượng thức ăn ăn vào của 3 tổ hợp lai tăng dần qua từng giai 

đoạn nuôi, điều này phù hợp với quy luật sinh trưởng và nhu cầu dinh dưỡng của lợn thịt. 

Giai đoạn 60-90 ngày tuổi, lượng ăn vào của tổ hợp lai GF337xGF24 cao hơn 2 tổ hợp còn 

lại (P<0,01). Ở các giai đoạn sau (90-120 và 120-150 ngày tuổi) cũng như cả thời kỳ nuôi 

thịt, lượng ăn vào của hai con lai GF337xGF24 và GF280xGF24 có xu hướng cao hơn so 

với con lai GF399xGF24. Lượng ăn vào trung bình của cả 3 tổ hợp lai trong cả quá trình 

nuôi thịt là từ 2,07 đến 2,25 kg/ngày. Kết quả về lượng ăn vào của 3 tổ hợp lai trong điều 

kiện nuôi chuồng hở này phù hợp với kết quả thu được khi thực hiện thí nghiệm trong 

chuồng kín. Như vậy, trong vụ đông xuân tại miền Trung, 3 tổ hợp lợn lai trong nghiên cứu 

này khi được nuôi trong điều kiện chuồng hở đều có khả năng thu nhận thức ăn tốt. 

3.3.1.3. Hệ số chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24, 

GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi trong điều kiện chuồng hở 

 Hệ số chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lợn lai khi được nuôi trong chuồng hở 

được trình bày trong Bảng 3.14.  
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Bảng 3.14. Hệ số chuyển hóa thức ăn (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp 

lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 qua các giai đoạn tuổi (kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng) 

Giai đoạn 

tuổi 

 (ngày) 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=12) 

GF280 x GF24 

(n=12) 

GF399 x GF24 

(n=12) 

60 – 90 2,05ab [1,97-2,14] 2,13a [2,04-2,22] 1,91b [1,83-1,99] < 0,01 

90 – 120 2,52 [2,23-2,80] 2,88 [2,60-3,17] 2,84 [2,56-3,11] 0,15 

120 -150 3,12 [2,94-3,30] 3,21 [3,03-3,39] 2,93 [2,76-3,10] 0,07 

60 – 150 2,58b [2,50-2,67] 2,76a [2,67-2,85] 2,56b [2,48-2,65] < 0,01 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 

Bảng 3.14 cho thấy, giai đoạn 60 – 90 ngày tuổi (P = 0,003) và 120 – 150 ngày 

tuổi (P=0,07), hệ số chuyển hóa thức ăn của con lai GF399xGF24 là thấp nhất. Tính 

chung toàn thời gian nuôi thịt, hệ số chuyển hóa thức ăn trung bình của con lai 

GF280xGF24 là cao hơn so với 2 con lai còn lại. 

So với khi được nuôi trong điều kiện chuồng kín thì hệ số chuyển hóa thức ăn của 

3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 khi được nuôi trong chuồng 

hở là tương đương, không có xu hướng tăng lên đáng kể. Các thông số về tính trạng này 

của 3 tổ hợp lai trong thí nghiệm chuồng kín tương ứng là 2,64; 2,63 và 2,50 kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng. Như vậy, từ kết quả thu được trong cả thí nghiệm trên chuồng 

kín và chuồng hở có thể thấy, con lai GF399xGF24 có xu hướng có hiệu quả sử dụng 

thức ăn tốt nhất. 

Kết quả về hệ số chuyển hóa thức ăn của 3 tổ hợp lai ở thí nghiệm này thấp hơn so 

với kết quả thu được trên một số tổ hợp lai ngoại khác. Nguyễn Thị Viễn và cs (2011) 

[56] nghiên cứu trên các công thức lai giữa đực Du, (PixDu), (¾Pi¼Du) và (¾Du¼Pi) 

với nái F1(LxY) công bố hệ số chuyển hóa thức ăn lần lượt là 2,9; 2,86; 3,04; 2,80 kg 

thức ăn/kg tăng khối lượng. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) [38] công bố, 

lợn lai 3 máu Du x F1(LxY) và Pi x F1(LxY) có hệ số chuyển hóa thức ăn tương ứng là 

3,05 và 3,0 kg thức ăn/kg tăng khối lượng.  

Như vậy, kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, thu nhận và chuyển hóa 

thức ăn của đời con của lợn nái GF24 với 3 dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong 

cả điều kiện chuồng kín và chuồng hở cho thấy, trong cả hai điều kiện, cả 3 loại con lai 

đều có khả năng sinh trưởng, thu nhận thức ăn tốt và hiệu quả sử dụng thức ăn cao. Điều 

này phần nào đã cho thấy, 3 tổ hợp lai thương phẩm trong nghiên cứu này có khả năng 

thích nghi cao với điều kiện ngoại cảnh nói chung và với điều kiện thời tiết khí hậu của 

miền Trung nói riêng. Tuy nhiên, cả hai thí nghiệm trong chuồng kín và chuồng hở trong 
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khuôn khổ luận án này mới chỉ được thực hiện vào mùa đông - xuân (từ tháng 10 năm 

trước đến tháng 1 năm sau). Để có kết luận chắc chắn, toàn diện và đầy đủ hơn, cần tiến 

hành nghiên cứu thêm về khả năng sản xuất của các tổ hợp lai này vào các mùa hè, thu 

ở miền Trung. 

3.3.2. Năng suất thịt của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 

trong điều kiện nuôi chuồng hở 

 Kết quả nghiên cứu về năng suất thịt của 3 tổ hợp lai khi được nuôi trong điều kiện 

chuồng hở được trình bày trên Bảng 3.15. 

 Bảng 3.15. Năng suất thịt (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

Khối lượng giết thịt (kg) 
108,50a  

[104,56-112,44] 

101,42b  

[97,48-105,36] 

92,17c  

[88,23-96,11] 
<0,01 

Khối lượng móc hàm (kg) 
84,75a  

[82,26-87,25] 

80,58b  

[78,09-83,08] 

73,55c  

[71,06-76,05] 
<0,01 

Tỷ lệ móc hàm (%) 
78,15  

[76,92-79,39] 

79,50  

[78,27-80,73] 

79,81  

[78,58-81,05] 
0,13 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 
77,90a  

[75,49-80,32] 

73,18b  

[70,77-75,60] 

67,38c  

[64,97-69,80] 
<0,01 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 
71,83  

[70,70-72,96] 

72,20  

[71,07-73,32] 

73,12  

[71,99-74,25] 
0,24 

Khối lượng nạc (kg) 
47,97a  

[46,26-49,69] 

44,12b  

[42,41-45,83] 

43,41b  

[41,70-45,13]  
<0,01 

Tỷ lệ nạc (%) 
61,59b  

[60,04-63,15] 

60,31b  

[58,75-61,86] 

64,42a  

[62,86-65,98] 
<0,01 

Dày mỡ lưng vị trí xương 

sườn 6 - 7 (mm) 

25,25  

[23,18-27,32] 

23,78  

[21,71-25,85] 

21,67  

[19,60-23,74] 
0,06 

Dày mỡ lưng vị trí xương 

sườn 10 - 11 (mm) 

21,87  

[19,20-24,53] 

19,48  

[16,82-22,15] 

17,97  

[15,30-20,63] 
0,12 

Dày mỡ lưng vị trí xương 

sườn 13 - 14 (mm) 

18,35  

[16,17-20,53] 

16,27  

[14,09-18,44] 

15,72  

[13,54-17,89] 
0,19 

Dày mỡ lưng vị trí P2 

(mm) 

13,05  

[11,27-14,83] 

13,40  

[11,62-15,18] 

11,60  

[9,82-13,38] 
0,30 

Diện tích cơ thăn (cm2) 
54,72  

[50,66-58,79] 

51,92  

[47,86-55,99] 

55,80  

[51,74-59,87] 
0,36 

Ghi chú: abc = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 

Bảng 3.15 cho thấy, có sự sai khác về khối lượng giết thịt của 3 tổ hợp lai. Điều 

này là do khối lượng lúc kết thúc thí nghiệm (150 ngày tuổi) của 3 tổ hợp lai là khác nhau. 
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Sự sai khác về khối lượng giết thịt đã kéo theo sự sai khác về khối lượng móc hàm và 

khối lượng thịt xẻ giữa 3 tổ hợp lai. Tuy nhiên, tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ của chúng 

là tương đương nhau, tỷ lệ móc hàm đạt 78,15 - 79,81%, tỷ lệ thịt xẻ đạt 71,83 - 73,12%.  

Dày mỡ lưng và diện tích cơ thăn đều có thể bị ảnh hưởng bởi cả giống và khối 

lượng giết mổ. Kết quả về độ dày mỡ lưng của con lai GF399xGF24 có xu hướng thấp 

hơn hai con lai còn lại. Sự sai khác về chỉ tiêu này có ý nghĩa thống kê ở mức P = 0,06 

tại vị trí xương sườn 6 – 7, tại các vị trí khác sự sai khác là không rõ ràng (P > 0,1). Đối 

lập với kết quả về độ dày mỡ lưng, diện tích cơ thăn của con lai GF399xGF24 có xu 

hướng cao hơn hai con lai còn lại. Điều này là phù hợp vì hai tính trạng này có mối 

tương quan nghịch lẫn nhau. Tuy nhiên, sự sai khác về diện tích cơ thăn cũng không có 

ý nghĩa thống kê. Những sự sai khác không rõ ràng này có thể là do đan xen ảnh hưởng 

của khối lượng giết mổ khác nhau và các tổ hợp lai khác nhau. Tuy nhiên, trong nghiên 

cứu này, không thể khống chế khối lượng giết mổ như nhau ở các nghiệm thức (tổ hợp 

lai). Điều này là do, lợn ở các nghiệm thức được giết mổ ở cùng độ tuổi (150 ngày tuổi). 

Các cá thể lợn được chọn để giết mổ ở mỗi nghiệm thức là những cá thể có khối lượng 

gần nhất với khối lượng trung bình của nghiệm thức. Vì vậy, các nghiệm thức có khối 

lượng kết thúc khác nhau nên có khối lượng giết mổ khác nhau và sự khác nhau về khối 

lượng giết mổ này chính là do ảnh hưởng của giống/tổ hợp lai. Đây chính là mục tiêu 

của nghiên cứu này. Trong trường hợp này, nếu chọn các cá thể lợn để giết mổ ở các 

nghiệm thức có khối lượng tương đồng thì chúng phải khác nhau về độ tuổi hoặc chúng 

là các cá thể không đại diện cho các nghiệm thức.  

Sự kết hợp giữa diện tích cơ thăn lớn hơn và độ dày mỡ lưng thấp hơn đã dẫn 

đến tỷ lệ nạc của tổ hợp lai GF399xGF24 cao hơn 2 tổ hợp lai còn lại trong nghiên cứu 

này (64,42% so với 61,59 và 60,31% của 2 tổ hợp lai GF337xGF24 và GF280xGF24, P 

= 0,004). Kết quả về tỷ lệ nạc trong nghiên cứu này phù hợp với công bố của Lê Đình 

Phùng và cs (2015a; 2015b) [31], [32] về ưu thế tỷ lệ nạc cao của đời con từ dòng đực 

cuối cùng GF399 so với GF280. 

So với kết quả đánh giá năng suất thịt của 3 tổ hợp lai này trong thí nghiệm trên 

chuồng kín thì kết quả thu được về các chỉ tiêu này trong thí nghiệm trên chuồng hở đều 

phù hợp. Như vậy, các tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với các dòng đực GF337, GF280 và 

GF399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp chuồng hở cho năng suất thịt tương đương 

như được nuôi trong chuồng kín. Theo như đã thảo luận trong phần kết quả về các chỉ 

tiêu này trong thí nghiệm trên chuồng kín, năng suất thịt của 3 tổ hợp lai trong điều kiện 

nuôi chuồng hở là tương đương hoặc cao hơn so với các tổ hợp ngoại lai khác hiện đang 

được nuôi ở Việt Nam.  

Kết quả đánh giá năng suất thịt trên cả thí nghiệm chuồng hở và chuồng kín cũng 

cho thấy, trong 3 con lai thì GF399xGF24 là con lai có ưu thế hơn về tỷ lệ nạc trong thịt 

xẻ so với 2 con lai còn lại. 
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3.3.3. Chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 khi 

được nuôi trong điều kiện chuồng hở 

Kết quả đánh giá chất lượng thịt của 3 tổ hợp lai khi được nuôi trong điều kiện 

công nghiệp chuồng hở được trình bày ở bảng 3.16 và 3.17. 

Bảng 3.16. Chất lượng thịt (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

P 
GF337 x 

GF24 

(n=6) 

GF280 x 

GF24 

(n=6) 

GF399 x 

GF24 

(n=6) 

pH 45 phút sau giết mổ 
6,22b  

[6,04-6,39] 

6,55a  

[6,38-6,73] 

6,49a  

[6,31-6,66] 
0,02 

pH 24 giờ sau giết mổ 
5,55  

[5,45-5,66] 

5,50  

[5,39-5,61] 

5,52  

[5,41-5,62] 
0,77 

pH 48 giờ sau giết mổ 
5,49a  

[5,40-5,58] 

5,42b  

[5,33-5,51] 

5,46b  

[5,37-5,55] 
0,49 

Tỷ lệ mất nước bảo quản 24 

giờ (%) 

3,55  

[1,30-5,80] 

2,41  

[0,16-4,66] 

2,41  

[0,16-4,66] 
0,68 

Tỷ lệ mất nước bảo quản 48 

giờ (%) 

3,70  

[1,23-6,17] 

2,72  

[0,25-5,20] 

3,58  

[1,11-6,06] 
0,81 

Tỷ lệ mất nước chế biến 24 

giờ (%) 

36,59  

[35,41-37,78] 

35,95  

[34,76-37,14] 

37,66  

[36,47-38,85] 
0,13 

Tỷ lệ mất nước chế biến 48 

giờ (%) 

36,08b  

[34,92-37,24] 

36,79b  

[35,63-37,95] 

38,69a  

[37,53-39,85] 
0,01 

L*24 (màu sáng ở 24 giờ) 
53,78  

[51,64-55,92] 

52,97  

[50,83-55,11] 

55,60  

[53,46-57,74] 
0,20 

a*24 (màu đỏ ở 24 giờ) 
5,43  

[4,68-6,17] 

5,32  

[4,58-6,06] 

5,28  

[4,53-6,02] 
0,95 

b*24 (màu vàng ở 24 giờ) 
3,31  

[2,85-3,76] 

3,56  

[3,10-4,01] 

3,42  

[2,97-3,87] 
0,71 

L*48 (màu sáng ở 48 giờ) 
53,37b  

[51,54-55,20] 

55,07ab  

[53,24-56,91] 

57,20a  

[55,36-59,03] 
0,02 

a*48 (màu đỏ ở 48 giờ) 
4,40  

[3,65-5,14] 

4,62  

[3,87-5,36] 

4,22  

[3,47-4,96] 
0,72 

b*48 (màu vàng ở 48 giờ) 
6,50  

[5,56-7,44] 

6,47  

[5,53-7,41] 

6,44  

[5,50-7,38] 
0,99 

Độ dai đo ở 24 giờ (N) 
45,13  

[38,71-51,55] 

38,54  

[32,12-44,96] 

41,02  

[34,60-47,44] 
0,32 

Độ dai đo ở 48 giờ (N) 
42,82a  

[37,27-48,36] 

32,80b  

[27,26-38,34] 

35,20b  

[29,66-40,74] 
0,04 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 
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Giá trị pH của thịt: Kết quả ở bảng 3.16 cho thấy, giá trị pH45 của tổ hợp lai 

GF337xGF24 là 6,22 thấp hơn 2 tổ hợp lai GF280xGF24 và GF399xGF24 (P = 0,02), 

tổ hợp lai GF280xGF24 và GF399xGF24 có giá trị pH45 lần lượt là 6,55 và 6,49. Điều 

này cho thấy quá trình phân giải glycogen ngay sau giết mổ của tổ hợp lai GF337xGF24 

diễn ra nhanh hơn 2 tổ hợp còn lại. Giá trị pH thịt của cả 3 tổ hợp lai có khuynh hướng 

giảm nhanh kể từ sau giết mổ 45 phút đến 24 giờ và giảm chậm trong khoảng thời gian 

từ 24 – 48 giờ sau giết mổ. pH thịt thăn đo ở 24 giờ sau giết mổ của 3 tổ hợp lai dao 

động trong khoảng 5,50 – 5,55, tại 48 giờ sau giết mổ là 5,42 – 5,49 và không có sai 

khác giữa các tổ hợp lai. Giá trị pH45, pH24 và pH48 của ba tổ hợp lai đều nằm trong giới 

hạn của thịt bình thường theo tiêu chuẩn phân loại của Warner và cs (1997) [234]; Correa 

và cs (2007) [84]. Như vậy, quá trình biến đổi hóa sinh của cơ thịt thăn sau giết mổ của 

3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này đều diễn ra bình thường theo quy luật và đảm bảo chất 

lượng thịt bình thường. 

 Giá trị pH45 và pH24 ở thịt thăn của các tổ hợp lai trong nghiên cứu này tương 

đương với công bố của một số nghiên cứu trong và ngoài nước: 6,31-6,37 và 5,57-5,59 

ở thịt thăn của các tổ hợp lai PiDuxL, PiDuxY và PiDuxF1(LxY) [17]; 6,36-6,59 và 

5,45-5,54 ở các con lai PiDu25 x F1(LxY), PiDu50 x F1(LxY) và PiDu75 x F1(LxY) 

[13]; 6,26 và 5,43 ở con lai F1(LxY) [208]; 6,29 và 5,72 ở con lai PixF1(LWxL) [59].  

 So với kết quả thu được về chỉ số pH thịt của 3 tổ hợp lai này ở thí nghiệm trong 

chuồng kín thì kết quả này không thống nhất (thí nghiệm trong chuồng kín cho thấy, 

không có sự khác nhau về giá trị pH45 giữa thịt của 3 con lai, và mặc dù các chỉ số pH 

thịt của các con lai đều nằm trong giới hạn của thịt bình thường nhưng pH24 và pH48 của 

con lai từ đực Pi thấp hơn con lai của đực Du). 

Tỷ lệ mất nước của thịt: Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ mất nước bảo quản của 3 tổ 

hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 ở 24 giờ và 48 giờ lần lượt là 

2,41; 3,55; 2,41 và 2,72; 3,7; 3,58 (P > 0,05), tỷ lệ này có xu hướng tăng dần theo thời 

gian bảo quản, điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật và biến đổi hoá sinh của thịt sau 

giết mổ. Tỷ lệ mất nước chế biến ở 24 giờ của 3 tổ hợp lai không có sự sai khác (P > 

0,05). Có sự sai khác giữa tổ hợp lai GF399xGF24 so với 2 tổ hợp còn lại về tỷ lệ mất 

nước chế biến ở 48 giờ (38,69% so với 36,08 và 36,79%) (P = 0,02). Tuy nhiên, tỷ lệ 

mất nước bảo quản và chế biến của thịt 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này đều ở mức 

bình thường, đảm bảo chất lượng thịt tốt.  

Kết quả về chỉ tiêu này ở thí nghiệm trong chuồng kín là không sai khác giữa 3 

tổ hợp lai. Mặt khác, tỷ lệ mất nước sau bảo quản 24 và 48 giờ ở thịt của cả 3 con lai 

trong thí nghiệm trong điều kiện chuồng hở này là cao hơn kết quả thu được trong thí 

nghiệm chuồng kín. 



90 
 

 

 Kết quả về tỷ lệ mất nước bảo quản 24 giờ ở nghiên cứu này nằm trong phạm vi 

của một số kết quả đã được công bố khác: 3,1-3,6% theo báo cáo của Phan Xuân Hảo 

(2007) [16] ở thịt lợn L và Y; 2,52-3,23% đối với thịt của 2 tổ hợp lai Du x F1(LxY) và 

L × F1(LxY) [46]; 2,5-3,05% ở thịt các tổ hợp lai Du x F1(LxY), Du x F1(YxL), L19 x 

F1(LxY) và L19 x F1(YxL) [36]. Tuy nhiên, so với kết quả của Mc Cann và cs (2008) 

[179] với tỷ lệ mất nước bảo quản 24 giờ của thịt lợn lai Du x F1(LxY) là 5,8% và lợn lai 

Pi x F1(LxY) là 5,9% thì kết quả nghiên cứu này thấp hơn. 

Tỷ lệ mất nước bảo quản 48 giờ của thịt cơ thăn các tổ hợp lai trong nghiên cứu 

này tương đương với kết quả nghiên cứu trên các tổ hợp lai PiDu25 x F1(LxY), PiDu50 

x F1(LxY) và PiDu75 x F1(LxY) của Phạm Thị Đào và cs (2013) [13] với 2,57-2,77% 

nhưng thấp hơn kết quả nghiên cứu trên các tổ hợp lai Du x F1(LxY), F1(Du x Pi) x 

F1(LxY) của Halina Sieczkowska và cs (2009) [110] với 5,2 - 7,7%. 

 Tỷ lệ mất nước do chế biến ở 24 giờ và 48 giờ của nghiên cứu này cao hơn so 

với kết quả của Lê Đình Phùng và cs (2015a) [31] với các giá trị tương ứng của 2 tổ hợp 

lai PIC280 x F1(LxY) và PIC399 x F1(LxY) là 25,9; 28,6 % và 25,4; 29,2% và so với 

công bố của Phạm Thị Đào và cs (2013) [13] với các giá trị tương ứng của ba tổ hợp lai 

PiDu25 x F1(LxY), PiDu50 x F1(LxY) và PiDu75 x F1(LxY) là 27,5; 26,2; 29,8% và 

26,7; 27,1; 30,9%. 

 Màu sắc thịt: Màu sắc thịt là một trong những chỉ tiêu để đánh giá giá trị cảm 

quan của thịt của người tiêu dùng. Thịt lợn có giá trị L* càng lớn thì thịt càng nhợt nhạt, 

giá trị L* càng bé thì thịt càng có màu tối. L* được dùng làm chỉ tiêu quan trọng để đánh 

giá và phân loại chất lượng thịt. Màu sắc thịt của 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này khi 

đo ở 24 giờ không có sự sai khác, giá trị a* nằm trong khoảng từ 5,28 đến 5,43; b* từ 

3,31 đến 3,56 và L* từ 52,97 đến 55,60. Giá trị L* đo ở 48 giờ là khác nhau giữa các tổ 

hợp lai (P = 0,02), độ sáng thịt của con lai GF399xGF24 cao hơn so với con lai 

GF337xGF24 (57,2 so với 53,37), con lai GF280xGF24 có màu sắc thịt ở mức trung 

gian của 2 con lai còn lại. Kết quả L* ở nghiên cứu này tương đương với công bố của 

các tác giả Phạm Thị Đào và cs (2013) [13], Mc Cann và cs (2008) [179], Kortz và cs 

(2005) [154]. Tuy nhiên, theo phân loại của Warner và cs (1997) [234], Correa và cs 

(2007) [84] thì thịt của các tổ hợp lai trong nghiên cứu này hơi nhợt nhạt (L* > 50).  

 Kết quả về giá trị L*48 của thịt các tổ hợp lai là không thống nhất giữa thí nghiệm 

này và thí nghiệm trong chuồng kín. Trong khi kết quả thí nghiệm này cho thấy độ sáng 

thịt của con lai GF399xGF24 là cao nhất và của con lai GF337xGF24 là thấp nhất thì 

kết quả thu được trong thí nghiệm chuồng kín là hoàn toàn ngược lại. 

Độ dai của thịt: Độ dai của thịt là một trong những tiêu chí quan trọng đối với 

người tiêu dùng. Lực cắt là chỉ tiêu dùng để đánh giá độ dai của thịt. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy giá trị lực cắt cơ thăn sau 24 giờ bảo quản của 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu 
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này không có sai khác, dao động từ 38,54 đến 45,13N. Ở thời điểm sau 48 giờ, lực cắt 

cơ thăn của tổ hợp lai GF337xGF24 cao hơn (42,82N) (P = 0,04) so với 2 tổ hợp còn lại 

(32,80 – 35,20N). Ở thí nghiệm trong chuồng kín, không có sự khác nhau về độ dai thịt 

giữa các con lai và độ dai thịt ở 48 giờ của các con lai là cao hơn so với kết quả của thí 

nghiệm trong chuồng hở này.  

 Sự không phù hợp về kết quả của một số chỉ tiêu chất lượng thịt giữa thí nghiệm 

trong chuồng hở và chuồng kín như đã chỉ ra ở trên có lẽ là do các chỉ tiêu chất lượng 

thịt như pH, khả năng giữ nước, màu sắc và độ mềm của thịt không chỉ bị ảnh hưởng 

bởi giống hay chỉ một yếu tố đơn lẻ mà bởi nhiều nhân tố tương tác lẫn nhau, bao gồm 

giống, kiểu gen, nuôi dưỡng, phương pháp xử lý trước giết mổ, phương pháp làm 

choáng, phương pháp giết mổ và điều kiện bảo quản thịt sau giết mổ.  

Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy rằng lợn Pi thuần hoặc con lai của chúng thường có 

chất lượng thịt kém hơn (tần suất xuất hiện thịt PSE và RSE cao hơn) so với lợn Du 

thuần và con lai của đực Du [217], [160]. Điều này là do quần thể lợn Pi và con lai của 

chúng có tỷ lệ lớn các cá thể mang gen Halothane (là gen gây ra hội chứng stress ở lợn) 

[217], những cá thể mang gen này sẽ nhạy cảm hơn với stress và vì thế lợn dễ bị stress 

hơn trong quá trình nuôi dưỡng và trong các hoạt động diễn ra trước giết mổ. Stress sẽ 

làm thân nhiệt tăng cao đột ngột trong quá trình xử lý ngay trước khi giết mổ [217] đồng 

thời làm tăng sự thủy phân glycogen trong thịt sau giết mổ dẫn đến pH thịt giảm thấp ngay 

sau giết mổ [182]. Sự kết hợp đồng thời giữa thân nhiệt tăng cao trước giết mổ và pH thịt 

thấp ngay sau giết mổ gây ra đặc tính PSE ở thịt. Tuy nhiên, các kết quả thu được trong 

cả thí nghiệm trên chuồng hở và chuồng kín đều không minh chứng cho các khẳng định 

ở trên và nhìn chung các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thịt của các tổ hợp lai trong cả 2 thí 

nghiệm này đều ở mức bình thường. Kết quả này ủng hộ cho công bố của Rosenvold và 

Andersen (2003) [205] rằng, vì những ảnh hưởng tiêu cực của gen Halothane lên chất 

lượng thịt nên một số nước và một số công ty sản xuất giống quốc tế lớn đã và đang thực 

hiện các giải pháp để loại bỏ gen này ra khỏi các dòng lợn được chọn lọc của họ.  

Thành phần hóa học của thịt: Thành phần hóa học của thịt phản ánh chất lượng 

của thịt ở khía cạnh dinh dưỡng. Cơ thăn đại diện cho sự tích lũy nạc trong cơ thể và có 

thành phần hóa học khá ổn định đặc trưng cho phẩm giống. Kết quả nghiên cứu về thành 

phần hóa học của cơ thăn ở 3 tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 được 

trình bày ở bảng 3.17.  
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Bảng 3.17. Giá trị dinh dưỡng của thịt cơ thăn (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) ở 3 

tổ hợp lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 trong điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

P GF337 x GF24 

(n=6) 

GF280 x GF24 

(n=6) 

GF399 x GF24 

(n=6) 

Vật chất khô (%) 
23,81  

[22,05-25,57] 

25,04  

[23,28-26,79] 

23,85  

[22,10-25,61] 
0,51 

Protein thô 

(% nguyên trạng) 

22,02  

[20,45-23,59] 

21,93  

[20,36-23,50] 

21,53  

[19,96-23,10] 
0,88 

Protein thô 

(% vật  chất  khô) 

92,51b  

[91,22-93,80] 

87,59a  

[86,30-88,88] 

90,26c  

[88,97-91,56] 
< 0,01 

Khoáng tổng số 

(% nguyên trạng) 

1,27  

[1,18-1,37] 

1,21  

[1,11-1,30] 

1,15  

[1,06-1,25] 
0,21 

Khoáng tổng số 

(% vật chất khô) 

5,35b  

[5,17-5,53] 

4,81a  

[4,63-4,98] 

4,84a  

[4,66-5,01] 
< 0,01 

Lipid 

(% nguyên trạng) 

1,09b  

[0,71-1,47] 

2,32a  

[1,94-2,70] 

1,46b  

[1,09-1,84] 
< 0,01 

Lipid 

(% vật chất khô) 

4,59b  

[3,16-6,03] 

9,28a  

[7,85-10,72] 

6,13b  

[4,70-7,57] 
< 0,01 

Ghi chú: ab = Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái 

khác nhau là khác nhau với P<0,05. 

Kết quả bảng 3.17 cho thấy, hàm lượng protein thô và khoáng tổng số (tính theo 

nguyên trạng) trong thịt thăn của 3 tổ hợp lai là tương đương nhau, lần lượt là 21,93; 

22,02; 21,53% và 1,21; 1,27; 1,15% (P>0,05). Riêng hàm lượng lipid trong cơ thăn của 

tổ hợp lai GF280xGF24 là 2,32% cao hơn đáng kể so với 2 tổ hợp còn lại (1,09 và 

1,46%) (P = 0,001). 

Phạm Thị Đào và cs (2013) [13] cho biết, thịt cơ thăn của các tổ hợp lai PiDu25 

x F1(LxY), PiDu50 x F1(LxY) và PiDu75 x F1(LxY) có tỷ lệ protein thô, mỡ thô và 

khoáng tổng số lần lượt là 21,53; 22,18 và 22,63%; 2,02; 2,02 và 2,06 và 1,39; 1,44; 

1,63. Halina Sieczkowska và cs (2009) [110] cho biết thịt lợn lai Du x F1(LxY) và F1(Du 

x Pi) x F1(LxY) có tỷ lệ mỡ thô tương ứng 2,08 và 1,44. Mc Cann và cs (2008) [179] công 

bố tỷ lệ mỡ thô trong thịt thăn của lợn Pi x F1(LxY) là 2,4%. Như vậy, tỷ lệ protein thô và 

khoáng tổng số trong thịt thăn của 3 tổ hợp lai trong nghiên cứu này tương đương với kết 

quả của Phạm Thị Đào và cs (2013) [13]. Tỷ lệ lipid cơ thăn của tổ hợp lai GF280xGF24 

cao hơn công bố của Phạm Thị Đào và cs (2013) [13], Halina Sieczkowska và cs (2009) 

[110] và tương đương với kết quả của Mc Cann và cs (2008) [179]. 
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Kết quả phân tích thành phần hóa học trong thịt cơ thăn của 3 tổ hợp lai 

GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 khi được nuôi trong cả chuồng kín và 

chuồng hở cho thấy, cả 3 tổ hợp lai có hàm lượng protein thô và khoáng tổng số trong cơ 

thăn là tương đương nhau nhưng con lai GF280xGF24 có ưu thế hơn 2 con lai còn lại về 

hàm lượng mỡ giắt trong cơ thăn. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu về sức sản xuất thịt của 3 tổ hợp lai giữa lợn nái 

GF24 với ba dòng đực GF337, GF280 và GF399 trong điều kiện chuồng kín và chuồng 

hở đã cho thấy, trong cả 02 điều kiện, ba tổ hợp lai đều có khả năng sinh trưởng tốt, 

năng suất thịt cao và chất lượng thịt đảm bảo. Đặc biệt, tổ hợp lai GF337xGF24 có khả 

năng tăng khối lượng nhanh nhất, tổ hợp lai GF399xGF24 có hiệu quả chuyển hoá thức 

ăn tốt nhất và tỷ lệ nạc trong thịt xẻ cao nhất, tổ hợp lai GF280xGF24 có tỷ lệ mỡ giắt 

trong cơ thăn cao nhất. 

3.4. SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA HAI TỔ HỢP LAI GF337XGF24 VÀ 

GF399XGF24 Ở CÁC MỨC KHỐI LƯỢNG GIẾT MỔ 100, 110 VÀ 120KG. 

3.4.1. Tăng khối lượng, lượng ăn vào và hệ số chuyển hóa thức ăn của hai tổ hợp 

lai GF337xGF24 và GF399xGF24 ở các khối lượng giết mổ khác nhau 

Kết quả nghiên cứu về các tính trạng tăng khối lượng, lượng ăn vào và hệ số chuyển 

hóa thức ăn của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 ở các mức khối lượng giết 

mổ khác nhau được trình bày ở bảng 3.18. Bảng 3.18 cho thấy tổ hợp lai GF337xGF24 

được đưa vào thí nghiệm lúc 60 ngày tuổi, với khối lượng trung bình ban đầu của các 

nghiệm thức là tương đương nhau, dao động từ 25,1 đến 25,3 kg. Sau thời gian nuôi thịt 

85, 95 và 104 ngày, tổ hợp lai GF337xGF24 đạt các mức khối lượng mục tiêu tương ứng 

là 99,8; 109,5 và 120,5kg. Tăng khối lượng và lượng thu nhận thức ăn trung bình trong 

toàn thời kỳ nuôi thịt tăng lên khi tăng khối lượng giết mổ từ 99,8 lên 120,5 kg hay tăng 

thời gian nuôi thịt từ 85 lên 104 ngày, mức tăng tương ứng là 37,7 g/ngày (P=0,03) và 

0,21 kg/con/ngày (P=0,02). Điều này là phù hợp vì khả năng tăng khối lượng có tương 

quan thuận với khả năng thu nhận thức ăn. Hệ số chuyển hóa thức ăn có xu hướng tăng 

lên về giá trị tuyệt đối khi tăng khối lượng giết mổ nhưng sự sai khác không có ý nghĩa 

thống kê, dao động trong khoảng 2,58-2,70 kg thức ăn/kg tăng khối lượng. 

Đối với tổ hợp lai GF399xGF24, với khối lượng trung bình ban đầu lúc 60 ngày 

tuổi là 20,9-21,0 kg, sau 102, 112 và 120 ngày nuôi thịt, tổ hợp lai này đạt các mức khối 

lượng tương ứng là 101,4; 110,1 và 118,4 kg. Khi tăng khối lượng giết mổ từ 101,4 lên 

118,4 kg thì tăng khối lượng trung bình trong toàn kỳ nuôi thịt tăng về giá trị tuyệt đối 

(23,6 g/ngày), sự sai khác có ý nghĩa ở mức P=0,11; hệ số chuyển hóa thức ăn tăng từ 

2,56 lên 2,69 kg/con/ngày (P=0,08). Lượng thức ăn ăn vào hàng ngày tăng 80-90 

g/con/ngày với mỗi 10 kg khối lượng giết mổ tăng thêm (P<0,01).  
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Bảng 3.18. Tăng khối lượng, lượng ăn vào và hệ số chuyển hóa thức ăn (trung 

bình [khoảng tin cậy 95%]) của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 theo 

khối lượng giết mổ 

Chỉ tiêu 

Mức khối lượng giết mổ (kg) 

P 100 

(n=4) 

110 

(n=4) 

120 

(n=4) 

GF337xGF24 

Khối lượng ban đầu (kg) 
25,1 

[24,8-25,4] 

25,1 

[24,7-25,4] 

25,3 

[24,7-25,8] 
0,56 

Khối lượng kết thúc (kg) 
99,8 

[98,1-101,4] 

109,5 

[106,5-112,5] 

120,5 

[117,8-123,2] 
- 

Thời gian nuôi thịt (ngày) 85 95 104 - 

 Tăng khối lượng (g/ngày) 
877,9a 

[859,4-896,5] 

888,7ab 

[855,7-921,7] 

915,6b 

[889,4-941,8] 
0,03 

Lượng thức ăn ăn vào 

(kg/con/ngày) 

2,26a  

[2,21-2,32] 

2,35ab  

[2,27-2,43] 

2,47b  

[2,25-2,69] 
0,02 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg 

thức ăn/kg tăng khối lượng) 

2,58  

[2,50-2,66] 

2,65  

[2,56-2,74] 

2,70  

[2,48-2,92] 
0,22 

GF399xGF24 

Khối lượng ban đầu (kg) 
21,0 

[20,4-21,6] 

21,0 

[20,7-21,3] 

20,9 

[20,7-21,1] 
0,87 

Khối lượng kết thúc (kg) 
101,4 

[98,5-104,4] 

110,1 

[107,8-112,5] 

118,4 

[116,3-120,5] 
- 

Thời gian nuôi thịt (ngày) 102 112 120 - 

Tăng khối lượng (g/con/ngày) 
788,6 

[760,3-816,9] 

795,8 

[774,7-816,8] 

812,2 

[793,8-830,6] 
0,11 

Lượng thức ăn ăn vào 

(kg/con/ngày) 

2,02a 

[1,99-2,06] 

2,11b 

[2,07-2,15] 

2,19c 

[2,10-2,27] 
<0,01 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg 

thức ăn/kg tăng khối lượng) 

2,56 

[2,50-2,63] 

2,65 

[2,55-2,76] 

2,69 

[2,54-2,85] 
0,08 

Ghi chú: abc là các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác 

nhau là khác nhau với P<0,05. 

Như vậy, khi tăng mức khối lượng giết mổ từ 100 lên 120 kg, cả hai tổ hợp lai 

GF337xGF24 và GF399xGF24 đều có xu hướng tăng mức tăng khối lượng trung bình, 

lượng thu nhận thức ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn. Mặc dù không phải là mục tiêu của 
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nghiên cứu này, nhưng kết quả nghiên cứu ở bảng 3.18 một lần nữa cho thấy khả năng 

sinh trưởng vượt trội của tổ hợp lai GF337xGF24 so với tổ hợp lai GF399xGF24. Để 

đạt cùng mức khối lượng giết mổ cần kéo dài thời gian nuôi thịt của tổ hợp lai 

GF399xGF24 là 17 ngày so với thời gian nuôi thịt của tổ hợp lai GF337xGF24. 

Trong một số nghiên cứu ngoài nước, Latorre và cs (2004) [163] cho biết lợn lai 

(PixLW) x (LxLW), trong giai đoạn nuôi thịt từ 75 kg đến 116 và 124 kg, khi được giết 

mổ tại 116kg có mức tăng khối lượng trung bình cao hơn (P<0,05) so với khi được giết 

mổ ở mức khối lượng 124kg. Lượng thu nhận thức ăn hàng ngày và hệ số chuyển hóa 

thức ăn là không khác nhau giữa 2 mức khối lượng giết mổ. Peinado và cs (2011) [197] 

nghiên cứu trên cùng đối tượng trong giai đoạn nuôi thịt từ 23 kg đến hai mức khối 

lượng giết mổ là 106 và 122 kg cho biết, mức tăng khối lượng trung bình trong toàn giai 

đoạn là tương đương giữa 2 mức khối lượng giết mổ. Tuy nhiên, lợn được giết mổ ở 

khối lượng 122 kg có lượng thu nhận thức ăn cao hơn 260 g/ngày và hệ số chuyển hóa 

thức ăn cao hơn 0,36 g thức ăn/g tăng khối lượng so với khi được giết mổ ở 106 kg. Piao 

và cs (2004) [198] nghiên cứu trên tổ hợp lai Du x (LxY) với khối lượng ban đầu là 26,6 

kg, được giết mổ ở các mức khối lượng 100, 110, 120 và 130 kg  báo cáo, lượng thu nhận 

thức ăn hàng ngày và hệ số chuyển hóa thức ăn trong toàn thời kỳ nuôi thịt tăng lên khi 

tăng khối lượng giết mổ nhưng mức tăng khối lượng trung bình là không sai khác. Park 

và cs (2007; 2009) [192], [193] báo cáo các mức khối lượng giết mổ trong khoảng 110 

đến 135 kg không ảnh hưởng đến tăng khối lượng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của 

lợn lai Du x (LxY). Như vậy kết quả về lượng thu nhận thức ăn và hệ số chuyển hóa thức 

ăn của nghiên cứu này là phù hợp với kết quả nghiên cứu của Peinado và cs (2011) [197] 

và Piao và cs (2004) [198] nhưng không phù hợp với báo cáo của Latorre và cs (2004) 

[163] và Park và cs (2007; 2009) [192], [193]. Kết quả về tăng khối lượng trung bình hàng 

ngày là không thống nhất với các kết quả trên.  

Neely và cs (1979) [188] nghiên cứu trên các tổ hợp lai ¾ giống Du, Y hoặc 

Hampshire (các tổ hợp lai được tạo ra theo công thức lai ngược giữa giống mẹ là lợn lai 

giữa 2 trong 3 giống với giống đực thuần) cho thấy, nhóm lợn có tỷ lệ nạc cao (được 

chọn lọc dựa trên độ dày mỡ lưng khi đạt khối lượng 68 kg) có tăng khối lượng trung 

bình vẫn tăng ở pha sinh trưởng cuối (từ 86,2 đến 127 kg) trong khi chỉ tiêu này của 

nhóm lợn có tỷ lệ mỡ cao giảm. Kim và cs (2005) [141]; Park và Lee (2011) [194] cho 

biết, trong suốt thời kỳ sinh trưởng cuối các dòng/ giống lợn có tiềm năng cho nạc cao 

sẽ có sự tích lũy mỡ ít hơn nên cũng có hiệu quả chuyển hóa thức ăn cao hơn so với các 

dòng/ giống không siêu nạc. Vì vậy, Kim và cs (2005) [141] cho rằng, lợn có tiềm năng 

cho nạc cao thích hợp để giết mổ ở khối lượng lớn nên việc chọn lọc các dòng/giống có 

khả năng cho nạc cao là cần thiết để sản xuất lợn có khối lượng xuất chuồng lớn. Trong 

nghiên cứu này, khi tăng khối lượng giết mổ từ 100 lên 120 kg, mức tăng khối lượng 

trung bình của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 tăng lên trong khi hệ số 
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chuyển hóa thức ăn không tăng nhiều (P>0,05). Kết quả này phù hợp với công bố của 

Neely và cs (1979) [188] trên nhóm lợn có tiềm năng cho nạc cao và với ý kiến của Kim 

và cs (2005) [141]; Park và Lee (2011) [194]. Điều này chứng tỏ GF337xGF24 và 

GF399xGF24 là các tổ hợp lai có tiềm năng sinh trưởng, tích lũy nạc và khả năng chuyển 

hóa thức ăn tốt, thích hợp để nuôi đến khối lượng giết thịt lớn. 

3.4.2. Năng suất thịt của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 ở các mức 

khối lượng giết mổ khác nhau 

Kết quả đánh giá năng suất thịt của 2 tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 

ở 3 mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120 kg được trình bày trên bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Năng suất thịt (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của hai tổ hợp lai 

GF337xGF24 và GF399xGF24 theo khối lượng giết mổ 

Chỉ tiêu Mức khối lượng giết mổ (kg) 
P 

100 (n=4) 110 (n=4) 120 (n=4) 

GF337xGF24 

Khối lượng giết thịt (kg) 
102,9 

[99,8-105,9] 

110,5 

[107,4-113,6] 

121,4 

[118,3-124,4] 
- 

Khối lượng móc hàm 

(kg) 

81,23  

[77,99-84,46] 

88,55  

[85,32-91,78] 

95,78  

[92,54-99,01] 
- 

Tỷ lệ móc hàm (%) 
78,95  

[77,30-80,59] 

80,16  

[78,51-81,81] 

78,89  

[77,24-80,54] 
0,42 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 
73,54  

[70,36-76,71] 

80,50  

[77,33-83,68] 

87,45  

[84,28-90,63] 
- 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 
71,46  

[69,77-73,16] 

72,87  

[71,17-74,56] 

72,03  

[70,34-73,73] 
0,44 

Khối lượng nạc (kg) 
44,52  

[42,66-46,38] 

47,41  

[45,55-49,27] 

50,73  

[48,87-52,59] 
- 

Tỷ lệ nạc (%) 
60,62  

[58,90-62,35] 

59,21  

[57,48-60,93] 

58,05  

[56,32-59,77] 
0,11 

Dài thân thịt (cm) 
94,88a  

[93,33-96,42] 

96,13ab  

[94,58-97,67] 

98,50b  

[96,95-100,05] 
0,01 

Rộng thân trước (cm) 
38,88a  

[38,21-39,54] 

40,75b  

[40,08-42,04] 

41,38b  

[40,71-42,04] 
<0,01 

Rộng thân sau (cm) 
34,38a  

[33,13-35,62] 

36,25ab  

[35,00-37,50] 

38,00b  

[36,75-39,25] 
<0,01 

Dày mỡ lưng ở vị trí 

xương sườn 6-7 (mm) 

20,71  

[18,28-23,15] 

22,00  

[19,57-24,43] 

22,28  

[19,84-24,71] 
0,57 

Dày mỡ lưng ở vị trí 

xương sườn 10-11 (mm) 

17,56  

[14,80-20,33] 

18,08  

[16,08-21,60] 

18,84  

[16,08-21,60] 
0,77 
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Dày mỡ lưng ở vị trí 

xương sườn 13-14 (mm) 

15,15 

[13,50-16,81] 

16,36 

[14,71-18,02] 

17,16 

[15,51-18,82] 
0,20 

Dày mỡ lưng ở vị trí P2 

(mm) 

14,14  

[12,24-16,04] 

15,09  

[13,19-16,99] 

16,26  

[14,36-18,17] 
0,25 

Diện tích cơ thăn (cm2) 
52,19  

[48,11-56,27] 

53,29  

[49,21-57,37] 

54,91  

[50,83-58,99] 
0,58 

GF399xGF24 

Khối lượng giết thịt (kg) 
100,4 

[96,7-104,0] 

108,9 

[105,2-112,5] 

121,4 

[117,7-125,0] 
- 

Khối lượng móc hàm 

(kg) 

80,14  

[77,19-83,08] 

89,21  

[86,27-92,16] 

99,31  

[96,37-102,26] 
- 

Tỷ lệ móc hàm (%) 
79,95  

[76,06-83,84] 

81,96  

[78,07-85,84] 

81,85  

[77,96-85,74] 
0,66 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 
72,50  

[69,51-75,49] 

81,25  

[78,26-84,24] 

90,96  

[87,97-93,95] 
- 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 
72,34  

[68,57-76,10] 

74,64  

[70,87-78,40] 

74,96  

[71,19-78,72] 
0,51 

Khối lượng nạc (kg) 
45,83  

[43,87-47,79] 

50,24  

[48,28-52,21] 

54,09  

[52,13-56,05] 
- 

Tỷ lệ nạc (%) 
63,19b  

[61,77-64,62] 

62,03ab  

[60,61-63,46] 

59,59a  

[58,16-61,01] 
0,01 

Dài thân thịt (cm) 
92,25a  

[90,44-94,06] 

93,50a  

[91,69-95,31] 

96,75b  

[94,94-98,56] 
0,01 

Rộng thân trước (cm) 
39,38a  

[38,62-40,14] 

40,88b  

[40,12-41,64] 

43,13c  

[42,37-43,89] 
<0,01 

Rộng thân sau (cm) 
36,13  

[34,68-37,57] 

37,00  

[35,56-38,45] 

38,50  

[37,06-39,95] 
0,07 

Dày mỡ lưng ở vị trí 

xương sườn 6-7 (mm) 

21,64  

[16,58-26,69] 

22,95  

[17,90-28,00] 

24,85  

[19,79-29,90] 
0,61 

Dày mỡ lưng ở vị trí 

xương sườn 10-11 (mm) 

15,20  

[10,47-19,93] 

19,85  

[15,12-24,58] 

19,94  

[15,21-24,66] 
0,24 

Dày mỡ lưng ở vị trí 

xương sườn 13-14 (mm) 

11,31  

[6,45-16,18] 

15,65  

[10,78-20,52] 

16,35  

[11,48-21,22] 
0,25 

Dày mỡ lưng ở vị trí P2 

(mm) 

11,28  

[8,82-13,73] 

12,29 

[9,83-14,74] 

15,23 

[12,77-17,68] 
0,07 

Diện tích cơ thăn (cm2) 
55,38a  

[52,28-58,49] 

59,29ab  

[56,19-62,40] 

61,14b  

[58,04-62,25] 
0,04 

Ghi chú: abc là các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau 

là khác nhau với P<0,05. 
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Số liệu ở Bảng 3.19 cho thấy, đối với tổ hợp lai GF337xGF24, khi tăng khối 

lượng giết mổ từ 100 lên 120 kg hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến các tính trạng 

năng suất thịt ngoại trừ tính trạng dài và rộng thân thịt. Tuy nhiên, đối với tổ hợp lai 

GF399xGF24, khối lượng giết mổ có ảnh hưởng đến tỷ lệ nạc, dài và rộng thân thịt và 

diện tích cơ thăn.  

Khối lượng giết mổ không ảnh hưởng đến tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ của cả 

hai tổ hợp lai. Các chỉ tiêu khối lượng móc hàm và khối lượng thịt xẻ khác nhau là do 

mức khối lượng giết mổ khác nhau nhưng tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ là tương đương 

giữa các mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120 kg.  

Dày mỡ lưng tại tất cả các vị trí khảo sát (giữa xương sườn 6-7, 10-11, 13-14 và 

P2) có xu hướng tăng lên khi khối lượng giết mổ tăng, nhưng sai khác không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). Tương tự tính trạng dày mỡ lưng, diện tích cơ thăn của cả 2 tổ hợp 

lai cũng có xu hướng tăng khi khối lượng giết mổ tăng nhưng sai khác chỉ thể hiện rõ 

ràng ở tổ hợp lai GF399xGF24 (tăng từ 55,38 lên 61,14 cm2, P= 0,04).  

Ngược lại, tỷ lệ nạc của cả hai tổ hợp lai đều có xu hướng giảm khi tăng khối 

lượng giết mổ, tương ứng giảm từ 60,62 xuống 58,05% khi tăng khối lượng giết mổ của 

tổ hợp lai GF337xGF24 từ 102,9 lên 121,4 kg (P=0,11) và từ 63,19 xuống 59,59% khi 

tăng khối lượng giết mổ của tổ hợp lai GF399xGF24 từ 100,4 lên 121,4 kg (P=0,01).  

Các tính trạng dài thân thịt và rộng thân thịt của cả 2 tổ hợp lai đều tăng lên khi 

khối lượng giết mổ tăng lên (P<0,05). Điều này là phù hợp vì khi tăng khối lượng giết 

mổ thì kích thước cơ thể tăng lên.  

Kết quả về các tính trạng tỷ lệ thịt xẻ và dày mỡ lưng của nghiên cứu này phù 

hợp với công bố của Piao và cs (2004) [198] trên tổ hợp lai Dux(LxY) ở các mức khối 

lượng giết mổ 100, 110, 120 và 130 kg. Kết quả về tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ nạc 

và dài thân thịt của nghiên cứu này cũng phù hợp với công bố của Võ Trọng Thành và 

cs (2017a) [40] trên tổ hợp lai Dux(LxY) khi được giết mổ ở cùng 3 mức khối lượng 

100, 110 và 120 kg. Nhiều nghiên cứu ([161], [192], [197]) trên các tổ hợp lợn ngoại lai 

khác nhau cho thấy, dày mỡ lưng tăng đáng kể khi khối lượng giết mổ tăng. Tuy nhiên, 

trong nghiên cứu này sự sai khác về tính trạng dày mỡ lưng ở cả hai tổ hợp lai là không 

rõ ràng. Điều này có thể do: 1) Tính trạng này chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố cá thể 

nhưng số lợn mổ khảo sát (số mẫu) ít nên có sự biến động lớn giữa các lần lặp lại và lực 

thống kê thấp; 2) Các tổ hợp lợn lai được sử dụng trong nghiên cứu này có tiềm năng 

cho nạc cao.   
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3.4.3. Chất lượng thịt của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 ở các mức 

khối lượng giết mổ khác nhau 

Một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng thịt của 2 tổ hợp lai GF337xGF24 và 

GF399xGF24 ở các mức khối lượng giết mổ 100, 110 và 120 kg được trình bày trên 

bảng 3.20. Kết quả bảng 3.20 cho thấy, khi tăng khối lượng giết mổ từ 100 lên 120 kg 

không làm thay đổi các tính trạng chất lượng thịt của tổ hợp lai GF337xGF24, ngoại trừ 

tính trạng L*48. Tuy nhiên đối với tổ hợp lai GF399xGF24, khối lượng giết mổ có ảnh 

hưởng đến các tính trạng tỷ lệ mất nước chế biến ở 24 và 48 giờ, a*24, a*48 và b*48.  

Bảng 3.20. Chất lượng thịt (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) của hai tổ hợp lai 

GF337xGF24 và GF399xGF24 theo khối lượng giết mổ  

Chỉ tiêu 

Mức khối lượng giết mổ (kg) 

P 100 

(n=4) 

110 

(n=4) 

120 

(n=4) 

GF337 x GF24 

pH 24 giờ sau giết mổ 
5,60  

[5,05-6,16] 

5,60  

[5,53-5,67] 

5,63  

[5,54-5,71] 
0,98 

pH 48 giờ sau giết mổ 
5,46  

[5,09-5,84] 

5,52  

[5,36-5,67] 

5,62  

[5,52-5,71] 
0,38 

Tỷ lệ mất nước bảo 

quản 24 giờ (%) 

3,48  

[2,17-4,79] 

2,51  

[0,68-4,35] 

2,98  

[0,63-5,32] 
0,54 

Tỷ lệ mất nước bảo 

quản 48 giờ (%) 

4,19  

[3,06-5,32] 

3,88  

[1,16-6,59] 

3,75  

[1,07-6,43] 
0,91 

Tỷ lệ mất nước chế 

biến 24 giờ (%) 

36,23  

[34,06-38,40] 

38,39  

[34,50-42,27] 

37,70  

[36,65-38,75] 
0,23 

Tỷ lệ mất nước chế 

biến 48 giờ (%) 

37,02  

[35,01-39,02] 

38,53  

[36,21-40,84] 

38,69  

[36,92-40,46] 
0,18 

L*24 (độ sáng ở 24 giờ) 55,66  

[46,43-64,90] 

53,56  

[52,46-54,66] 

54,64  

[49,78-59,50] 
0,75 

a*24 (độ đỏ ở 24 giờ) 4,34  

[2,21-6,46] 

6,01  

[4,69-7,33] 

6,43  

[4,14-8,73] 
0,09 

b*24 (độ vàng ở 24 giờ) 4,97  

[3,67-6,27] 

5,73  

[4,36-7,10] 

5,91  

[5,50-6,32] 
0,19 

L*48 (độ sáng ở 48 

giờ) 

56,30b  

[50,23-62,37] 

52,06ab  

[51,40-52,71] 

50,20a  

[45,10-55,30] 
0,04 

a*48 (độ đỏ ở 48 giờ) 
5,23  

[4,35-6,12] 

6,15  

[4,98-7,31] 

6,48  

[4,07-8,88] 
0,26 
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b*48 (độ vàng ở 48 

giờ) 

5,69  

[4,45-6,93] 

5,99  

[3,97-8,00] 

5,77  

[3,26-8,28] 
0,94 

Độ dai đo ở 24 giờ (N) 47,41  

[27,87-66,96] 

53,48  

[40,25-66,70] 

48,79  

[31,21-66,36] 
0,71 

Độ dai đo ở 48 giờ (N) 
43,73  

[27,28-60,17] 

49,85  

[39,10-60,60] 

48,18  

[31,71-64,64] 
0,64 

GF399 x GF24 

pH 24 giờ sau giết mổ 
5,56 

[5,41-5,71] 

5,52 

[5,41-5,64] 

5,47 

[5,42-5,51] 

0,24 

pH 48 giờ sau giết mổ 
5,47 

[5,37-5,56] 

5,43 

[5,37-5,49] 

5,39 

[5,29-5,50] 

0,23 

Tỷ lệ mất nước bảo 

quản 24 giờ (%) 

2,20 

[0,68-3,71] 

3,09 

[1,59-4,58] 

2,98 

[0,59-5,37] 

0,52 

Tỷ lệ mất nước bảo 

quản 48 giờ (%) 

2,79 

[0,85-4,73] 

3,54 

[1,79-5,29] 

3,36 

[0,92-5,79] 

0,70 

Tỷ lệ mất nước chế 

biến 24 giờ (%) 

37,30b 

[36,20-38,39] 

35,92ab 

[34,46-37,39] 

35,00a 

[34,31-35,69] 

<0,01 

Tỷ lệ mất nước chế 

biến 48 giờ (%) 

37,67b 

[37,23-38,11] 

35,47a 

[33,65-37,28] 

35,17a 

[33,98-36,37] 

<0,01 

L*24 (độ sáng ở 24 giờ) 58,13 

[55,14-61,13] 

58,15 

[51,70-64,60] 

57,33 

[53,36-61,30] 

0,91 

a*24 (độ đỏ ở 24 giờ) 5,19a 

[3,65-6,73] 

5,71a 

[4,01-7,41] 

7,76b 

[6,90-8,61] 

<0,01 

b*24 (độ vàng ở 24 giờ) 5,77 

[4,78-6,76] 

6,45 

[4,79-8,12] 

7,24 

[5,57-8,91] 

0,14 

L*48 (độ sáng ở 48 

giờ) 

55,62 

[50,42-60,81] 

59,15 

[53,67-64,63] 

56,34 

[52,74-59,95] 

0,27 

a*48 (độ đỏ ở 48 giờ) 
5,41a 

[4,67-6,15] 

7,02b 

[5,24-8,80] 

8,26b 

[7,36-9,17] 

<0,01 

b*48 (độ vàng ở 48 

giờ) 

6,54a 

[4,64-8,43] 

6,96ab 

[6,35-7,56] 

8,91b 

[6,73-11,09] 

0,03 

Độ dai đo ở 24 giờ (N) 47,91 

[36,06-59,76] 

40,58 

[23,09-58,06] 

42,53 

[29,92-55,13] 

0,51 

Độ dai đo ở 48 giờ (N) 
45,36 

[40,93-49,79] 

41,03 

[30,28-51,77] 

45,46 

[30,39-60,54] 

0,60 

Ghi chú: ab là các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau 

là khác nhau với P<0,05. 
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Giá trị pH thịt sau giết mổ 24 và 48 giờ của cả hai tổ hợp lai là tương đương nhau 

ở cả ba mức khối lượng giết mổ và biến động trong khoảng 5,39-5,63, khoảng giá trị pH 

này nằm trong ngưỡng phân loại thịt có chất lượng bình thường của Warner và cs (1997) 

[234]. Phần lớn các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của khối lượng giết mổ đến chất 

lượng thịt lợn cũng đều không tìm thấy sự sai khác nào về giá trị pH24 của thịt ở các khối 

lượng giết mổ khác nhau [82], [193], [94].  

Tương tự kết quả về giá trị pH, tỷ lệ mất nước bảo quản của thịt ở 2 tổ hợp lai 

sau 24 và 48 giờ cũng không có sai khác giữa các mức khối lượng giết mổ và đều nằm 

trong ngưỡng phân loại thịt bình thường của Honikel và cs (1986) [117], Warner và cs 

(1997) [234]. Piao và cs (2004) [198] báo cáo, tỷ lệ mất nước bảo quản giảm đáng kể 

khi tăng khối lượng giết mổ từ 100 lên 130 kg. Ngược lại, Cisneros và cs (1996) [79]; 

Park và Lee (2011) [194] cho biết, tỷ lệ mất nước bảo quản tăng 0,29% với mỗi 10 kg 

khối lượng giết mổ tăng thêm. Như vậy, kết quả nghiên cứu này không phù hợp với các 

kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ở trên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết 

quả nghiên cứu của Czyżak-Runowska và cs (2015) [86] trên các tổ hợp lai giữa lợn nái 

C22 với lợn đực L, Pi, và PIC337, ở 2 mức khối lượng giết mổ 110,5 và 122,8 kg.  

Tỷ lệ mất nước do chế biến sau bảo quản 24 và 48 giờ ở thịt của tổ hợp lai 

GF337xGF24 biến động không đáng kể trong các khoảng tương ứng là 36,23-38,39 và 

37,02-38,69% (P>0,1) ở các mức khối lượng giết mổ khác nhau. Trong khi đó, tính trạng 

này của tổ hợp lai GF399xGF24 giảm đáng kể, tương ứng từ 37,30 xuống 35,00% và từ 

37,67 xuống 35,17% khi khối lượng giết mổ tăng từ 100 lên 120 kg. Đurkin và cs (2012) 

[94] nghiên cứu trên tổ hợp lai PIC337xC23 được giết mổ ở các mức khối lượng 120, 

130, 140, 150, 160 và ≥ 170kg báo cáo, tỷ lệ mất nước chế biến cao nhất là ở thịt lợn 

được giết mổ ở mức khối lượng 120kg và thấp nhất là ở nhóm được giết mổ ở mức khối 

lượng ≥ 170kg. Tuy nhiên, Czyżak-Runowska và cs (2015) [86] không phát hiện sự sai 

khác nào về chỉ tiêu này giữa 2 mức khối lượng giết mổ 110,5 và 122,8 kg. Như vậy, 

kết quả về chỉ tiêu này của tổ hợp lai GF399xGF24 là phù hợp với công bố của Đurkin 

và cs (2012) [94], của tổ hợp lai GF337xGF24 là phù hợp với công bố của Czyżak-

Runowska và cs (2015) [86]. Nguyên nhân của sự mâu thuẫn về kết quả tỷ lệ mất nước 

của thịt ở các khối lượng giết mổ khác nhau trong các nghiên cứu như đã chỉ ra ở trên 

là chưa rõ. 

Màu sắc thịt là một trong những tính trạng chất lượng thịt quan trọng nhất khi 

thịt được bán dưới dạng tươi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn của người tiêu 

dùng. Kết quả bảng 3.20 cho thấy, khối lượng giết mổ không ảnh hưởng đến giá trị L*24 

của cả hai tổ hợp lai nhưng khi tăng khối lượng giết mổ từ 100 lên 120 kg đã làm giảm 

giá trị L*48 ở thịt của tổ hợp lai GF337xGF24 từ 56,30 xuống 50,20 (P=0,04). Các tác 

giả Correa và cs (2006) [83], Corino và cs (2008) [82], Jeong và cs (2010) [130] cũng 

báo cáo, giá trị độ sáng thịt (L*24) không thay đổi khi tăng khối lượng giết mổ. Ngược 
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lại, Virgili và cs (2003) [233], Fábrega và cs (2011) [100] kết luận, độ sáng của thịt lợn 

giảm khi khối lượng giết mổ tăng lên. Sự khác nhau về kết quả của các nghiên cứu có 

lẽ do sự khác nhau về các mức khối lượng giết mổ được thử nghiệm và về quá trình xử 

lý trước và sau giết mổ giữa các nghiên cứu.  

Giá trị a*24 và a*48 ở thịt của cả hai tổ hợp lai tăng lên khi khối lượng giết mổ 

tăng. Sự sai khác là rõ ràng ở tổ hợp lai GF399xGF24, a*24 tăng từ 5,19 lên 7,76 

(P=0,006), a*48 tăng từ 5,41 lên 8,26 (P=0,002) khi tăng khối lượng giết mổ từ 100 lên 

120 kg (tương ứng với tăng tuổi giết mổ từ 102 lên 120 ngày). Điều này là phù hợp với 

quy luật vì sự tăng lên về khối lượng giết mổ đồng thời với sự tăng lên về tuổi của con 

vật nên hàm lượng sắc tố (myoglobin) trong cơ thịt tăng lên. a* phản ánh hàm lượng 

myoglobin của cơ thịt nên thường tăng khi khối lượng giết mổ tăng [163], [192]. Vì vậy, 

thịt của động vật lớn tuổi hơn thường có màu đỏ hơn. Tương tự kết quả về độ đỏ của 

thịt, độ vàng của thịt cũng có xu hướng tăng khi khối lượng giết mổ tăng lên. 

Độ dai của thịt ở 24 và 48 giờ bảo quản của cả hai tổ hợp lai không sai khác ở các 

khối lượng giết mổ khác nhau, biến động trong khoảng 43,73 - 53,48N ở thịt của tổ hợp lai 

GF337xGF24 và 40,58 – 47,91N ở thịt của tổ hợp lai GF399xGF24. Độ dai thịt không khác 

nhau ở lợn được giết mổ ở khối lượng từ 100 đến 160kg cũng được công bố bởi Cisneros 

và cs (1996) [79]. Tuy nhiên, Park và cs (2007) [192] nghiên cứu trên tổ hợp lai Dux(LxY) 

ở các mức khối lượng giết mổ 110 và 135 kg đối với lợn cái và 110 và 125 kg đối với lợn 

đực cho biết, giá trị lực cắt của thịt cơ thăn tăng khi khối lượng giết mổ tăng. 

Thành phần hóa học của thịt: Một số chỉ tiêu về thành phần hóa học của thịt cơ 

thăn của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 khi được giết mổ ở các mức khối 

lượng khác nhau được thể hiện ở bảng 3.21.  

Bảng 3.21. Thành phần hóa học của thịt cơ thăn (trung bình [khoảng tin cậy 95%]) 

của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 theo khối lượng giết mổ 

Chỉ tiêu 

Mức khối lượng giết mổ (kg) 

P 100 

(n=4) 

110 

(n=4) 

120 

(n=4) 

GF337 x GF24 

Vật chất khô (%) 
24,66a  

[24,09-25,22] 

24,72a  

[24,53-24,91] 

25,53b  

[24,70-26,37] 

0,02 

Protein thô  

(% vật chất khô) 

89,20  

[87,25-91,14] 

88,89  

[85,84-91,95] 

90,25  

[86,33-94,17] 

0,60 

Protein thô  

(% nguyên trạng) 

22,05  

[21,49-22,60] 

22,70  

[21,58-23,81] 

22,25  

[21,47-23,02] 

0,26 

Lipid  

(% vật chất khô) 

2,87  

[1,87-3,86] 

4,18  

[3,11-5,24] 

4,59  

[2,28-6,90] 

0,09 
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Lipid  

(% nguyên trạng) 

0,71  

[0,46-0,95] 

1,07  

[0,78-1,35] 

1,17  

[0,58-1,75] 

0,07 

GF399 x GF24 

Vật chất khô (%) 
24,71a  

[24,43-24,99] 

25,54b  

[24,77-26,31] 

25,44b  

[25,00-25,89] 

0,01 

Protein thô  

(% vật chất khô) 

91,54  

[90,60-92,48] 

90,53  

[88,90-92,16] 

90,37  

[88,09-92,64] 

0,29 

Protein thô  

(% nguyên trạng) 

22,62  

[22,35-22,90] 

23,12  

[22,56-23,68] 

22,99  

[22,11-23,87] 

0,23 

Lipid  

(% vật chất khô) 

6,62  

[5,45-7,78] 

6,26  

[5,10-7,43] 

6,60  

[5,44-7,76] 

0,86 

Lipid  

(% nguyên trạng) 

1,63  

[1,34-1,93] 

1,60  

[1,30-1,89] 

1,64  

[1,34-1,93] 

0,97 

Ghi chú: ab là các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau 

là khác nhau với P<0,05. 

Kết quả bảng 3.21 cho thấy, hàm lượng vật chất khô trong thịt cơ thăn của cả hai 

tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 tăng lên khi khối lượng giết mổ tăng. Hàm 

lượng protein thô không sai khác ở các mức khối lượng giết mổ khác nhau. Hàm lượng 

lipid tổng số trong cơ thăn của tổ hợp lai GF399xGF24 cũng không khác nhau giữa các 

mức khối lượng giết mổ. Tuy nhiên, tính trạng này của tổ hợp lai GF337xGF24 có xu 

hướng tăng lên khi khối lượng giết mổ tăng (P=0,07). Một số kết quả công bố của Latorre 

và cs (2004) [163] trên tổ hợp lai (Pi x LW) x (L x LW) ở 3 mức khối lượng giết mổ 

116, 124 và 133 kg; Correa và cs (2006) [89] trên tổ hợp lai Dux(LxY) với các mức khối 

lượng giết mổ 107, 115 và 125kg và Bahelka và cs (2007) [64] trên các tổ hợp lai giữa 

lợn nái White Meaty với lợn đực L, Hampshire × Pi và Y × Pi được giết mổ ở khối lượng 

95, 104 và 117 kg cho thấy, không có sai khác về hàm lượng mỡ giắt trong cơ thăn của 

các tổ hợp lai trên ở các mức khối lượng giết mổ tương ứng. Trong khi kết quả về tỷ lệ 

lipid tổng số trong cơ thăn của tổ hợp lai GF399xGF24 phù hợp với các công bố trên thì 

xu hướng kết quả về tính trạng này của tổ hợp lai GF337xGF24 phù hợp với công bố của 

Võ Trọng Thành và cs (2017b) [41] trên tổ hợp lai Dux(LxY) ở cùng 3 mức khối lượng 

giết mổ 100, 110 và 120 kg. 

3.4.4. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi hai tổ hợp lai GF337xGF24 và 

GF399xGF24 khi giết mổ ở các mức khối lượng khác nhau 

Kết quả hạch toán kinh tế trong chăn nuôi đối với hai tổ hợp lai GF337xGF24 và 

GF399xGF24 khi được giết mổ ở các mức khối lượng 100, 110 và 120kg được thể hiện 

ở bảng 3.22. 
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Bảng 3.22. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi hai tổ hợp lai GF337xGF24 và 

GF399xGF24 theo khối lượng giết mổ  

Chỉ tiêu Mức khối lượng giết mổ (kg) 

100 110 120 

GF337xGF24 

Giống (VNĐ/con/lứa) 1.929.500 1.929.500 1.938.500 

Thức ăn (VNĐ/con/lứa) 1.951.882 2.258.807 2.586.665 

Thú y (VNĐ/con/lứa) 50.200 50.200 50.200 

Thuê chuồng trại (VNĐ/con/lứa) 139.726 156.164 170.959 

Lao động (VNĐ/con/lứa) 39.667 44.333 48.533 

Điện, nước, khác (VNĐ/con/lứa) 28.333 31.667 34.667 

Giá thành (VNĐ/con/lứa) 4.139.308 4.470.671 4.829.524 

Phần thu (VNĐ/con/lứa) 4.488.750 4.927.500 5.422.500 

Lợi nhuận (VNĐ/con/lứa) 349.442 456.829 592.976 

Số lứa/năm (lứa) 3,84 3,48 3,20 

Lợi nhuận (VNĐ/trại 500 lợn 

thịt/năm) 671.295.996 794.012.437 949.281.908 

GF399xGF24 

Giống (VNĐ/con/lứa) 1.745.000 1.745.000 1.740.500 

Thức ăn (VNĐ/con/lứa) 2.083.265 2.349.152 2.619.666 

Thú y (VNĐ/con/lứa) 50.200 50.200 50.200 

Khấu hao trại (VNĐ/con/lứa) 167.671 184.110 197.260 

Lao động (VNĐ/con/lứa) 47.600 52.267 56.000 

Điện, nước, khác (VNĐ/con/lứa) 34.000 37.333 40.000 

Giá thành (VNĐ/con/lứa) 4.127.736 4.418.061 4.703.626 

Phần thu (VNĐ/con/lứa) 4.564.800 4.955.850 5.327.100 

Lợi nhuận (VNĐ/con/lứa) 437.064 537.789 623.474 

Số lứa/năm (lứa) 3,26 2,99 2,81 

Lợi nhuận (VNĐ/trại 500 lợn 

thịt/năm) 712.180.165 804.478.834 875.260.982 

Ghi chú: Hiệu quả kinh tế được tính toán trên mỗi một con lợn tại mỗi mức khối 

lượng giết mổ với giả thiết: Giá bán lợn là 45.000 VNĐ/kg hơi; Giá con giống là 85.000 

VNĐ/kg hơi đối với 20kg khối lượng đầu, 45.000 VNĐ/kg hơi đối với khối lượng từ 20kg 

trở lên; Giá thức ăn: giai đoạn lợn 15-30kg là 11.097 VNĐ/kg, 30-60kg là 10.319 

VNĐ/kg, 60kg-xuất chuồng là 9.869 VNĐ/kg; Giá thuê chuồng trại theo định mức: 

300.000.000đ/trại 500 lợn thịt/năm; Giá lao động theo định mức: 

7.000.000VNĐ/người/tháng, nuôi 500 lợn thịt; Chi phí điện, nước và các chi phí khác 

là 5.000.000đ/tháng/trại 500 lợn thịt. 
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Kết quả bảng 3.22 cho thấy, hiệu quả kinh tế thu được trong chăn nuôi của cả hai 

tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 đều tăng lên khi tăng khối lượng giết mổ. Lợi 

nhuận ròng thu được tăng lần lượt 107.387 và 243.534 VNĐ/con/lứa đối với tổ hợp lai 

GF337xGF24, và 100.725 và 186.410 VNĐ/con/lứa đối với tổ hợp lai GF399xGF24 khi 

lợn được giết mổ ở khối lượng 110 và 120 kg so với 100 kg. Với giả thiết thời gian xử 

lý chuồng trại sau mỗi lứa nuôi là 10 ngày thì số lứa nuôi/trại/năm đối với 2 tổ hợp lai 

sẽ giảm tương ứng 0,64 và 0,45 lứa khi tăng khối lượng giết mổ từ 100 lên 120kg. Điều 

này có nghĩa, mỗi năm trang trại sẽ giảm được phần chi phí mua con giống và thú y cho 

0,64 lứa nuôi con lai GF337xGF24 và 0,45 lứa nuôi con lai GF399xGF24. Cả trong 

nghiên cứu này và trên thực tế, khi tăng khối lượng giết mổ lên 120kg, chi phí thú y hầu 

như không tăng thêm so với khi lợn được giết mổ ở khối lượng 100kg. Trong khi đó, 

phần chi phí tăng thêm từ thức ăn, thuê chuồng trại, lao động, điện nước và các khoản 

chi khác để tăng khối lượng của lợn từ 100 lên 120kg là thấp hơn so với phần chi phí 

tiết kiệm được từ con giống và thú y. Vì vậy, với quy mô nuôi 500 lợn thịt, khi tăng khối 

lượng giết mổ của lợn từ 100 lên 120 kg, mỗi năm trang trại tăng mức lợi nhuận ròng từ 

671.295.996 lên 949.281.908 VNĐ nếu nuôi tổ hợp lai GF337xGF24 và từ 712.180.165 

lên 875.260.982 VNĐ nếu nuôi tổ hợp lai GF399xGF24. Bên cạnh phần lợi ích đó còn 

thu được lợi ích thông qua việc giảm chi phí nuôi lợn nái vì số lợn cần để sản xuất một 

lượng thịt lợn nhất định giảm và giảm rủi ro (hao hụt) trong giai đoạn lợn con. Piao và 

cs (2004) [198] nghiên cứu trên tổ hợp lai Dux(LxY) cũng cho biết, lợi nhuận ròng thu 

được khi giết mổ lợn ở khối lượng 110 và 120kg là cao hơn so với 100kg. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu về sức sản xuất thịt của 2 tổ hợp lai GF337xGF24 

và GF399xGF24 ở các mức khối lượng giết mổ khác nhau cho thấy, trong khoảng khối 

lượng giết mổ 100 – 120 kg, khi tăng khối lượng giết mổ thì: 1) tăng khối lượng, lượng 

ăn vào trung bình trong toàn thời kỳ nuôi thịt đều tăng, hệ số chuyển hóa thức ăn có xu 

hướng tăng; 2) Không ảnh hưởng đến tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt xẻ nhưng tỷ lệ nạc có 

xu hướng giảm (sai khác là rõ ràng ở tổ hợp lai GF399xGF24), dày mỡ lưng và diện tích 

cơ thăn có xu hướng tăng (P>0,05); 3) Không ảnh hưởng đến giá trị pH, tỷ lệ mất nước 

và độ dai của thịt, độ sáng của thịt có xu hướng giảm (L*48 của tổ hợp lai GF337xGF24 

có P<0,05), độ đỏ và độ vàng của thịt có xu hướng tăng (a* và b* của tổ hợp lai 

GF399xGF24 có P<0,05), tỷ lệ mỡ dắt trong cơ thăn của tổ hợp lai GF399xGF24 có xu 

hướng tăng (P=0,07); 4) Hiệu quả kinh tế thu được trong chăn nuôi của cả hai tổ hợp lai 

đều tăng lên. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN 

Lợn nái GF24 nuôi tại miền Trung có năng suất sinh sản cao khi được phối giống 

với ba dòng đực GF337, GF280 và GF399. Các tổ hợp lai giữa chúng, nuôi tại miền 

Trung, trong cả 2 điều kiện chuồng hở và chuồng kín, đều có khả năng sinh trưởng cao, 

hiệu quả chuyển hoá thức ăn tốt, năng suất thịt cao, phẩm chất thịt đảm bảo.  

Lợn nái GF24 thành thục về tính sớm (175 ngày); tuổi phối giống lần đầu và đẻ 

lứa đầu lần lượt là 229,8 và 353,7 ngày; trong chu kỳ động dục là 21,6 ngày, thời gian 

động dục chiếm 7,4 ngày; thời gian từ bắt đầu động dục đến chịu đực là 66,8 giờ và kéo 

dài 54,4 giờ; thời điểm bắt đầu đẻ tập trung vào ban ngày (61,3%); thời gian đẻ từ con 

đầu đến con cuối và từ con cuối đến ra nhau tương ứng là 254,7 và 116,3 phút. 

Năng suất sinh sản của lợn nái GF24 khi được phối với các dòng đực GF337, 

GF280 và GF399 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở miền Trung đều đạt cao. Cụ 

thể: Hệ số lứa đẻ đạt từ 2,48 đến 2,51 lứa/năm; Số con cai sữa đạt 11,38-11,58 con/ổ; 

Số con và khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm ước tính lần lượt là 28,43-29,05 

con/nái/năm và 171,78-172,85 kg/nái/năm. 

Ba tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với ba dòng đực GF337, GF280 và GF399 có 

khả năng sinh trưởng tốt trong cả điều kiện chuồng kín và chuồng hở. Tăng khối lượng 

(giai đoạn 60-150 ngày tuổi) dao động từ 794-873 g/con/ngày, tổ hợp lai GF337xGF24 

có khả năng tăng khối lượng nhanh nhất. Hệ số chuyển hóa thức ăn dao động từ 2,50 

đến 2,76 kg thức ăn/kg tăng khối lượng, tổ hợp lai GF399xGF24 có hiệu quả chuyển 

hoá thức ăn tốt nhất.  

Ba tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với ba dòng đực GF337, GF280 và GF399,  trong 

điều kiện chăn nuôi chuồng kín và chuồng hở, đều có năng suất thịt cao. Tỷ lệ thịt xẻ 

dao động từ 71 đến 73%. Tỷ lệ nạc dao động trong khoảng 59,7-64,4%, tổ hợp lai 

GF399xGF24 có tỷ lệ nạc cao nhất. 

Ba tổ hợp lai giữa lợn nái GF24 với ba dòng đực GF337, GF280 và GF399, trong 

điều kiện chăn nuôi chuồng kín và chuồng hở, đều có chất lượng thịt (pH, tỷ lệ mất nước 

bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, màu sắc, lực cắt) đảm bảo. Tổ hợp lai GF280xGF24 

có tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn cao nhất (2,00-2,32%). 

Tăng khối lượng giết mổ của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và GF399xGF24 từ 

100 lên 120kg: 1) Có tác động tích cực đến tăng khối lượng trung bình, màu sắc thịt và 

hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi; 2) Không ảnh hưởng đến tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ thịt 

xẻ cũng như các tính trạng chất lượng thịt khác; 3) Tỷ lệ nạc có xu hướng giảm (sai khác 

là rõ ràng ở tổ hợp lai GF399xGF24) và dày mỡ lưng có xu hướng tăng lên. 
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4.2. KIẾN NGHỊ 

Dòng lợn nái GF24 và các tổ hợp lai giữa chúng với 3 dòng đực GF337, GF280 

và GF399 nên được sử dụng trong chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung.  

Có thể áp dụng tăng khối lượng giết mổ của hai tổ hợp lai GF337xGF24 và 

GF399xGF24 từ 100 lên 120kg trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở miền Trung. 

Nghiên cứu cải thiện tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn của hai tổ hợp lai GF337xGF24 

và GF399xGF24. 

Nghiên cứu thành phần axít béo trong cơ thăn của các tổ hợp lai giữa lợn nái 

GF24 với ba dòng đực GF337, GF280 và GF399. 
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM  
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Chuẩn bị mẫu phân tích chất lượng thịt 

 

  

Đo pH thịt Đo màu sắc thịt 
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Xác định tỷ lệ mất nước bảo quản 

  

Xác định tỷ lệ mất nước chế biến 

  

Xác định lực cắt của thịt 

 


