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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành trên 175 lợn con lai giống ngoại Landrace x Yorkshire (L x Y) từ 7 -  
28 ngày tuổi của 18 lợn nái chia làm 3 lô thí nghiệm với 3 mức lysine là 1,6%, 1,5% và 1,4%. Khối 
lượng lợn con, sinh trưởng tuyệt đối, lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn được 
xác định.  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức lysine khác nhau đã ảnh hưởng đến khối lượng cơ thể, 
lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn. Lợn con từ 7 -  28  ngày tuổi, khi cho ăn thức 
ăn tập ăn với mức protein 23% và lysine 1,5% đạt khối lượng cơ thể cao nhất ở 28 ngày tuổi là 7,97 
kg/con (P<0,05), hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất (tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng trong 
giai đoạn sơ sinh đến 21 ngày tuổi (tính cả thức ăn lợn nái) là 2,52 kg; giai đoạn 21- 28 ngày tuổi là 
0,76 kg, giảm chi phí thức ăn từ 5,50 - 8,24%. 

Từ khoá: Lợn con, lysine, sinh trưởng, thức ăn tập ăn.  

SUMMARY 

An experiment was conducted on 175 Landrace-Yorshire cross-bred piglets 7 -28 days old from 
18 sows. The piglétwere divided into 3 groups to test 3 levels of dietary lysine (1.6%, 1.5%, and 1.4%) 
in creep feed. During the experimental time, piglet weight, average daily gain (ADG), average daily 
feed intake and feed conversion ratio (FCR) were evaluated.  

Results showed that the differences in the lysine levels significantly affected body weight, feed 
intake and FCR of piglets. A protein level of 23%  with 1.5% lysine in the diet resulted in the highest 
body weight of piglets (7.97kg, P <0.05) at 28 days of age.  Additionally, at this protein and lysine 
level, FCR, which was calculated as feed intake for 1 kilogram of weight gain including feed intake of 
the sow, was the best, being 2.52 kg for the period from day 0 to 21 and 0.76 kg from day 21 to 28. 
Accordingly, the feed cost was decreased by 5.50 - 8.24%. 

Key words: Creep feed, feed conversion ratio, growth rate, lysine, piglets.   
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1. ®Æt vÊn ®Ò 

Lysine lμ mét trong 10 axÝt amin kh«ng 
thay thÕ quan träng ®èi víi vËt nu«i. Nã cã 
t¸c dông lμm t¨ng tèc sinh tr−ëng, t¨ng søc 
s¶n xuÊt thÞt. Nã cßn cÇn thiÕt cho sù tæng 
hîp nucleotit, hång cÇu vμ sù trao ®æi b×nh 
th−êng cña protein. NÕu thiÕu nã trong 
thøc ¨n th× ho¹t ®éng sèng vμ n¨ng suÊt 
cña ®éng vËt bÞ gi¶m sót. Yªu cÇu lysine 
trong thøc ¨n cho lîn phô thuéc vμo gièng, 
tuæi vμ tÝnh n¨ng s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh 
®óng nhu cÇu lysine cho mçi lo¹i lîn lμ rÊt 
cÇn thiÕt, bëi v× lysine lμ ®iÓm nót quan 
träng trong mÉu protein lý t−ëng. Ng−êi ta 
th−êng dùa vμo nhu cÇu lysine ®Ó x¸c ®Þnh 
nhu cÇu c¸c axÝt amin kh¸c cho lîn. Trong 
thøc ¨n cña lîn con tËp ¨n, tû lÖ lysine 
thÝch hîp l¹i cμng quan träng, ®Æc biÖt lμ 
®èi víi lîn con cai s÷a sím. Theo 
Augenstein vμ cs. (1997), tû lÖ lysine trong 
thøc ¨n tËp ¨n cho lîn con cã khèi l−îng < 5 
kg vμ 5 - 7 kg t−¬ng øng lμ 1,7 vμ 1,5%. 
Steve Dritz (2004) khuyÕn c¸o møc lysine lμ 
1,6 - 1,7% vμ 1,5 - 1,6%, nh−ng Feoli vμ cs. 
(2008) l¹i ®−a ra tû lÖ lysine  lμ 1,8%. ChÝnh 
v× vËy, nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh nh»m 
t×m hiÓu ¶nh h−ëng cña møc lysine trong 
thøc ¨n ®Õn søc sèng vμ kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng cña lîn con lai (Landrace x 
Yorkshire) tõ 7 - 28 ngμy tuæi.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm 

Sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n l« so s¸nh 
theo m« h×nh bè trÝ thÝ nghiÖm 1 nh©n tè víi 
3 møc lysine lμ 1,6%, 1,5% vμ 1,4%. ThÝ 
nghiÖm trªn lîn con lai gièng ngo¹i 
Landrace x Yorkshire (L x Y) tõ 7 - 28 ngμy 
tuæi, nu«i t¹i tr¹i gièng lîn ThuËn Thμnh - 
C«ng ty Cæ phÇn DaBaCo ViÖt Nam.   

Lùa chän 18 lîn n¸i ®Î khoÎ m¹nh, 
t−¬ng ®−¬ng løa ®Î  vμ sè lîn con. Chia sè 

lîn n¸i trªn lμm 3 l«. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm 
®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 1. 

ThÝ nghiÖm ®−îc lÆp l¹i 3 lÇn. KÕt qu¶ 
thÝ nghiÖm lμ sè trung b×nh cña 3 lÇn lÆp 
l¹i. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p theo dâi c¸c chØ tiªu 

- Khèi l−îng lîn con thÝ nghiÖm 

 C©n lîn con ë c¸c thêi ®iÓm s¬ sinh, 7, 
14, 21 vμ 28 ngμy tuæi. C©n vμo ngμy giê cè 
®Þnh, tr−íc khi cho ¨n buæi s¸ng, c©n tõng 
con mét. C©n b»ng c©n kü thuËt cã ®é chÝnh 
x¸c 0,5 g. 

- L−îng thøc ¨n thu nhËn (LT¡TN) 

Thøc ¨n tËp ¨n ®−îc cho lîn con ¨n tõ 7 
ngμy tuæi. Hμng ngμy c©n chÝnh x¸c l−îng 
thøc ¨n ®æ vμo m¸ng cho lîn con. vμo mét giê 
nhÊt ®Þnh cña ngμy h«m sau vÐt s¹ch l−îng 
thøc ¨n thõa trong m¸ng vμ ®em c©n l¹i. 

                L−îng thøc ¨n - L−îng thøc ¨n 
                              cho ¨n                    thõa 
    LT¡TN   =   
                                    Sè lîn trong l« 

- HiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n (HQSDT¡) 

§−îc ®¸nh gi¸ b»ng tiªu tèn thøc ¨n vμ 
chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng t¹i 
c¸c thêi ®iÓm 7 - 21 vμ 22 - 28 ngμy tuæi.  

                   L−îng thøc ¨n thu nhËn (kg) 
HQSDT¡ =  

                       Khèi l−îng lîn t¨ng (kg) 

- Søc sèng vμ kh¶ n¨ng chèng bÖnh 

X¸c ®Þnh b»ng tû lÖ nu«i sèng qua c¸c 
giai ®o¹n nu«i. Hμng ngμy ®Õm chÝnh x¸c sè 
lîn chÕt cña tõng l« thÝ nghiÖm. 

Số lợn sống đến cuối kỳ Tỷ lệ 
   nuôi sống  = 

(%) Số lợn đầu kỳ 
× 100 

2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng ch−¬ng tr×nh 
Excel 2003 vμ Minitab 14. 
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B¶ng 1. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm 

Lô thí nghiệm 
Chỉ tiêu 

1 2 3 

ME (Kcal/kg) 3.300 3.300 3.300 

Protein thô (%) 23 23 23 

Lysine (%) 1,6 1,5 1,4 

Số lợn nái (con) 6 6 6 

Số lợn con (con) 58 59 59 

Giống lợn L x Y L x Y L x Y 

Thời gian thí nghiệm (ngày) 28 28 28 

    

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Khèi l−îng c¬ thÓ lîn con tõ s¬ sinh 
       ®Õn 28 ngμy tuæi 

Theo dâi ¶nh h−ëng cña 3 møc lysine 
trong  thøc ¨n ®Õn khèi l−îng lîn con qua 
c¸c giai ®o¹n thÝ nghiÖm ®· cho thÊy, khèi 
l−îng c¬ thÓ cña lîn con cña 3 l« thÝ nghiÖm 
®Òu t¨ng dÇn qua c¸c giai ®o¹n thÝ nghiÖm 
(B¶ng 2). Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng khèi l−îng 
lîn con cña c¸c l« lμ kh¸c nhau. Cô thÓ, khèi 
l−îng cña lîn con s¬ sinh ë 3 l« thÝ nghiÖm lμ 
t−¬ng ®−¬ng nhau tõ 1,47 - 1,50 kg/con. §Õn 
7 ngμy tuæi khèi l−îng lîn xu h−íng cao h¬n 
ë l« 3 (2,76 kg) vμ thÊp h¬n lμ l« 2 (2,70 kg). 
Tuy nhiªn, sù sai kh¸c vÒ khèi l−îng lîn con 
gi÷a 3 l« thÝ nghiÖm lμ kh«ng cã ý nghÜa 
thèng kª (P>0,05). Nh− vËy sù ph©n l« thÝ 
nghiÖm ®· ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu cña c¸c æ 
lîn con.  Sau 7 ngμy tuæi, ®μn lîn con thÝ 
nghiÖm b¾t ®Çu sö dông thøc ¨n tËp ¨n. Tuy 
nhiªn, giai ®o¹n nμy s÷a lîn mÑ ®ang tiÕt 
nhiÒu, lîn con míi lμm quen víi thøc ¨n nªn 
chóng ¨n rÊt Ýt. §Õn 14 ngμy tuæi, sau 1 tuÇn 
tËp ¨n khèi l−îng lîn con ë c¸c l« thÝ nghiÖm 
®· b¾t ®Çu cã sù kh¸c nhau. Khèi l−îng lîn 
cao nhÊt ë l« 2 (4,85 kg), sau ®ã lμ l« 1 (4,8 
kg) vμ thÊp nhÊt ë l« 3 (4,79 kg). Sù kh¸c 
nhau lμ kh«ng ®¸ng kÓ. 

§Õn 21 ngμy tuæi, sù kh¸c nhau vÒ khèi 
l−îng lîn con gi÷a c¸c l« thÝ nghiÖm cμng râ 
rÖt h¬n. ë 21 ngμy tuæi, khèi l−îng c¬ thÓ lîn 
con cao nhÊt lμ l« 2 (6,4 kg) vμ thÊp nhÊt lμ 

l« 3 (6,13 kg). Sù kh¸c nhau vÒ khèi l−îng 
lîn con gi÷a l« 2 vμ l« 1 kh«ng cã ý nghÜa 
thèng kª, song gi÷a l« 1 vμ l« 2 víi l« 3 lμ cã 
ý nghÜa thèng kª víi P<0,05. Nh− vËy cho 
®Õn 21 ngμy tuæi, sö dông møc lysine 1,5 víi 
1,6% cã kÕt qu¶ t−¬ng tù nhau vμ tèt h¬n 
møc 1,4%. 

Theo Fernando (2005), khèi l−îng lîn 
con cai s÷a ë 21 vμ 28 ngμy tuæi cña lîn 
ngo¹i t−¬ng øng lμ 6,10 vμ 7,2 kg. Nh− vËy 
khèi l−îng lîn con cai s÷a ë 21 ngμy tuæi 
trong thÝ nghiÖm nμy còng phï hîp víi kÕt 
qu¶ cña t¸c gi¶ trªn. 

Nh− vËy, ®Õn 28 ngμy tuæi, mét tuÇn 
sau cai s÷a lîn con hoμn toμn sèng b»ng thøc 
¨n mμ chóng thu nhËn ®−îc hμng ngμy. Sù 
kh¸c nhau vÒ khèi l−îng gi÷a c¸c l« cμng râ 
rÖt. So s¸nh gi÷a c¸c l«, khèi l−îng lîn cña l« 
2 lμ cao nhÊt (7,97 kg), sau ®ã lμ l« 1 (7,61kg) 
vμ thÊp nhÊt lμ l« 3 (7,00 kg).  Sù sai kh¸c lμ 
râ rÖt víi P<0,05. 

Tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®−îc, c¸c nhËn 
xÐt ®−îc rót ra:  

- Tû lÖ lysine kh¸c nhau trong thøc ¨n 
®· cã ¶nh h−ëng ®Õn khèi l−îng lîn con cai 
s÷a vμ sau cai s÷a. Sù kh¸c nhau lμ cã ý 
nghÜa thèng kª víi P<0,05. 

- Thøc ¨n cho lîn con tËp ¨n cã hμm 
l−îng protein 23% víi møc lysine 1,5% ®· 
cho khèi l−îng c¬ thÓ cao nhÊt ë 21 vμ 28 
ngμy tuæi. 
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B¶ng 2. Khèi l−îng c¬ thÓ lîn con tõ s¬ sinh ®Õn  28 ngμy tuæi (kg/con) 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 
Ngày tuổi 

X  ± 
xm  CV (%) X  ± 

xm  CV (%) X  ± xm  CV (%) 

Sơ sinh 1,48a ± 0,02 20,5 1,50a ± 0,02 19,5 1,48a ± 0,03 22,7 

7 2,74a ± 0,05 23,1 2,70a ± 0,06 26,7 2,76a ± 0,04 19,5 

14 4,80a ± 0,07 19,2 4,85a ± 0,05 13,5 4,79a ± 0,05 14,3 

21 6,34a ± 0,08 16,9 6,40a ± 0,07 14,2 6,13b ± 0,08 17,7 

28 7,61b± 0,07 11,7 7,97a ± 0,11 17,5 7,00c  ± 0,14 24,5 

 a ≠ b≠ c  theo hàng ngang, sai khác có ý nghĩa thống kê ( P< 0,05) 

B¶ng 3. Sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cña lîn thÝ nghiÖm (g/con/ngμy) 

Ngày tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Sơ sinh - 7 180,00a ± 4,00 171,43a ± 3,84 182,86a ± 3,39 

8 - 14 294,43a ± 7,84 307,1a4 ± 6,45 290,00a ± 6,47 

15 - 21 220,00a ± 4,15 221,43a ± 5,50 191,43b ± 4,92 

22 - 28 181,43b ± 4,23 224,29a ± 6,54 191,40b ± 3,14 

Sơ sinh - 21 231,43a ± 5,42 233,33a ± 5,23 221,43a ± 4,93 

Sơ sinh - 28 218,93a ± 5,11 231,07a ± 5,55 217,50a ± 4,48 

 a ≠ b theo hàng ngang, sai khác có ý nghĩa thống kê ( P< 0,05) 

3.2. Sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cña lîn con 
       thÝ nghiÖm 

Trªn c¬ së x¸c ®Þnh khèi l−îng c¬ thÓ cña 
lîn con qua c¸c giai ®o¹n nu«i, sinh tr−ëng 
tuyÖt ®èi cña lîn con khi sö dông thøc ¨n tËp 
¨n cã c¸c møc lysine kh¸c nhau trong giai 
®o¹n tõ 7 - 28 ngμy tuæi còng ®−îc x¸c ®Þnh. 

KÕt qu¶ cho thÊy, tõ s¬ sinh ®Õn 14 ngμy 
tuæi, sù kh¸c nhau vÒ sinh tr−ëng tuyÖt ®èi 
cña lîn con ë ba l« thÝ nghiÖm lμ kh«ng râ 
rÖt (P>0,05). Tõ 15 - 21 ngμy tuæi, sinh 
tr−ëng tuyÖt ®èi cao nhÊt ë l« 2 vμ thÊp nhÊt 
lμ l« 3 (B¶ng 3). Sù kh¸c nhau gi÷a l« 1 vμ l« 
2 lμ kh«ng râ rÖt nh−ng gi÷a l« 1, l« 2 víi l« 
3 lμ râ rÖt víi P<0,05. Trong giai ®o¹n tõ 22 - 
28 ngμy tuæi sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cao nhÊt 
vÉn ë l« 2 nh−ng thÊp nhÊt lμ l« 1. Sù kh¸c 
nhau gi÷a l« 2 víi l« 1 vμ l« 3 lμ cã ý nghÜa 
thèng kª víi P<0,05. KÕt qu¶ thu ®−îc còng 
phï hîp víi nghiªn cøu cña Feoli vμ cs. 
(2008): sinh tr−ëng tuyÖt ®èi cña lîn con tõ 0  

- 7 ngμy sau cai s÷a lμ 195,2 g/con/ngμy. 
NÕu tÝnh tõ s¬ sinh ®Õn 21 ngμy tuæi vμ  

tõ s¬ sinh ®Õn 28 ngμy tuæi, sinh tr−ëng 
tuyÖt ®èi cña l« 2 lu«n cao nhÊt vμ thÊp 
nhÊt lμ l« 3. Tuy nhiªn sù sai kh¸c lμ kh«ng 
cã ý nghÜa thèng kª (P>0,05). 

3.3. Sinh tr−ëng t−¬ng ®èi cña lîn con 
       thÝ nghiÖm 

KÕt qu¶ cña b¶ng 4 cho thÊy, trong giai 
®o¹n tõ s¬ sinh tíi 21 ngμy tuæi sinh tr−ëng 
t−¬ng ®èi cña lîn con cao nhÊt ë l« 1, tiÕp 
®Õn lμ l« 2 vμ thÊp nhÊt lμ l« 3. Giai ®o¹n s¬ 
sinh tíi 28 ngμy tuæi sinh tr−ëng t−¬ng ®èi 
cao nhÊt ë l« 2 (136,64%), tiÕp theo lμ l« 1 
(134,87%) vμ thÊp nhÊt lμ l« 3 (132,52%). 
Tuy nhiªn, sù sai kh¸c lμ kh«ng cã ý nghÜa 
thèng kª (P>0,05). Nh− vËy, viÖc sö dông c¸c 
møc lysine kh¸c nhau trong thøc ¨n ®· 
kh«ng ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn sinh tr−ëng 
t−¬ng ®èi cña lîn con thÝ nghiÖm. 
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B¶ng 4. Sinh tr−ëng t−¬ng ®èi cña lîn con thÝ nghiÖm (%) 

Ngày tuổi Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Sơ sinh - 7 59,72 57,14 60,38 

8 - 14 54,64 56,95 53,77 

15 - 21 27,65 22,61 24,54 

22 - 28 18,21 21,85 13,25 

Sơ sinh - 21 124,30 124,05 122,21 

Sơ sinh - 28 134,87 136,64 132,52 

B¶ng 5. L−îng thøc ¨n thu nhËn cña lîn con thÝ nghiÖm 

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 

1. Lợn nái    

     Kg TĂ/nái/ngày 5,28 ± 0,12 5,26 ± 0,08 5,12 ± 0,07 

2. Lợn con 7 - 21 ngày    

    gTĂ/con/ngày 31,94 ± 0,32 32,46 ± 0,22 32,47 ± 0,15 

3. Lợn con 21 - 28 ngày    

    gTĂ/con/ngày 168,90 ± 2,57 169,90 ± 4,03 169,20 ± 3,67 

    

3.4. L−îng thøc ¨n thu nhËn cña lîn con 
       thÝ nghiÖm 

KÕt qu¶ theo dâi ¶nh h−ëng cña  3 møc 
lysine kh¸c nhau trong thøc ¨n ®Õn l−îng 
thøc ¨n thu nhËn cña lîn con trong giai ®o¹n 
s¬ sinh ®Õn 28 ngμy tuæi ®−îc tr×nh bμy 
trong b¶ng 5.  

KÕt qu¶ cho thÊy, trong giai ®o¹n tõ 7 - 
21 ngμy tuæi, l−îng thøc ¨n thu nhËn hμng 
ngμy cña mçi lîn con thÊp nhÊt ë l« 1, sau ®ã 
lμ l« 2  vμ cao nhÊt lμ l« 3. Tuy nhiªn, sù sai 
kh¸c lμ kh«ng râ rÖt (P>0,05). 

Giai ®o¹n tõ 21 - 28 ngμy tuæi, l−îng 
thøc ¨n thu nhËn hμng ngμy cña mçi lîn con 
thÊp nhÊt vÉn ë l« 1 (168,90 g/con/ngμy), tiÕp 
theo lμ l« 3 (169,20 g/con/ngμy) vμ cao nhÊt 
lμ l« 2 (169,90 g/con/ngμy). Song còng gièng 
nh− giai ®o¹n tr−íc, sù sai kh¸c gi÷a c¸c l« 
thÝ nghiÖm kh«ng cã ý nghÜa thèng kª 
(P>0,05). 

Tõ kÕt qu¶ thu ®−îc, chóng t«i cã nhËn 
xÐt:  

- Sö dông hμm l−îng protein lμ 23% víi 
tû lÖ lysine tõ 1,4 - 1,6% trong giai ®o¹n tõ 7 
- 28 ngμy tuæi ®· kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
l−îng thøc ¨n thu nhËn cña lîn con. 

3.5. HiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n vμ chi phÝ  
       thøc ¨n 

KÕt qu¶ x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña ba møc 
lysine trong thøc ¨n ®Õn hiÖu qu¶ sö dông 
thøc ¨n cña lîn con tõ s¬ sinh ®Õn 28 ngμy 
tuæi (B¶ng 6) cho thÊy, trong giai ®o¹n s¬ sinh 
®Õn 21 ngμy tuæi, tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg 
t¨ng khèi l−îng thÊp nhÊt ë l« 2 (2,52 kg), l« 
1 vμ l« 3 cã kÕt qu¶ nh− nhau (2,63 kg). Nh− 
vËy tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi 
l−îng cña l« 1 vμ l« 3 cao h¬n l« 2 lμ 4,37%. 
Tuy nhiªn, sù sai kh¸c lμ kh«ng râ rÖt 
(P>0,05). 
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B¶ng 6. HiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n vμ chi phÝ thøc ¨n 

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 

1. Hiệu quả sử dụng thức ăn    

     - Sơ sinh-21 ngày*    

+ Kg TĂ/kg  tăng khối lượng 2,63 ± 0,12 2,52 ± 0,10 2,63 ± 0,08 

+ So sánh (%) 104,37 100,00 104,37 

- Lợn con 21-28 ngày    

+ KgTĂ/kg tăng khối lượng 0,93a ± 0,05 0,76b ± 0,03 0,88a ± 0,02 

+ So sánh (%) 122,37 100,00 115,79 

2. Chi phí thức ăn    

- Sơ sinh-21 ngày*    

+ Đồng/kg tăng khối lượng 16.971 16.251 17.006 

+ So sánh (%) 104,43 100,00 104,65 

- Lợn con 21-28 ngày    

+ Đồng/kg tăng khối lượng 10.610 8.575 9.982 

+ So sánh (%) 123,73 100,00 116,41 

* Tính cả thức ăn của lợn nái 

Trong giai ®o¹n tõ 21 ®Õn 28 ngμy tuæi, 
tiªu tèn thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng 
cña lîn con vÉn  thÊp nhÊt lμ l« 2 (0,76 kg), 
sau ®ã lμ l« 3 (0,88 kg) vμ cao nhÊt lμ l« 1 
(0,93 kg). Nh− vËy, sö dông thøc ¨n cã 23% 
protein vμ 1,5% lysine ®· lμm gi¶m tiªu tèn 
thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng cña lîn con 
tõ 15,79 - 22,37% so víi møc lysine 1,4 vμ 
1,6%. Sù sai kh¸c lμ rÊt râ rÖt (P<0,01). 

KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ hiÖu qu¶ sö dông 
thøc ¨n trong thÝ nghiÖm nμy còng phï hîp 
víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña DeRouchey vμ cs. 
(2001) trªn lîn con. C¸c t¸c gi¶ cho biÕt, víi 
lîn con tõ 0 - 7  ngμy sau cai s÷a, tiªu tèn 
thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng tõ 0,84 - 
0,93 kg. T−¬ng tù kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
Feoli vμ cs. (2008) lμ 0,86 - 0,98 kg. 

Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng 
trong giai ®o¹n lîn con tõ s¬ sinh ®Õn 21 ngμy 
tuæi thÊp nhÊt ë l« 2 lμ 16.251 ®ång,  thÊp 
h¬n l« 1 vμ l« 2 tõ 4,43 - 4,65%. Lîn con tõ 21 
- 28 ngμy tuæi, chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng 

khèi l−îng thÊp nhÊt vÉn lμ l« 2 (8.575 ®ång), 
thÊp h¬n hai l« cßn l¹i tõ 16,41 -  23,73%. Tõ 
nh÷ng kÕt qu¶ thu ®−îc, chóng t«i cã c¸c 
nhËn xÐt: 

- Sö dông thøc ¨n víi ba møc lysine 
kh¸c nhau ®· ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö 
dông thøc ¨n cña lîn con tõ s¬ sinh ®Õn 28 
ngμy tuæi.  

- Sö dông thøc ¨n cã 23% protein vμ 
1,5% lysine trong giai ®o¹n lîn con tõ s¬ 
sinh ®Õn 28 ngμy tuæi cho hiÖu qu¶ sö dông 
thøc ¨n tèt nhÊt so víi c¸c møc cßn l¹i. Sù 
sai kh¸c lμ cã ý nghÜa thèng kª víi P<0,05. 

3.6. HiÖu qu¶ cña viÖc sö dông lysine trong 
       thøc ̈ n 

Sau 28 ngμy thÝ nghiÖm, khèi l−îng lîn 
con ë l« 2 cao nhÊt lμ 7,97 kg, cao h¬n l« 1 lμ 
4,5% (7,61 kg) vμ cao h¬n l« 3 lμ 13,86% 
(7,00 kg). Tû lÖ nu«i sèng cao nhÊt ë l« 3 vμ 
thÊp nhÊt lμ l« 1 (B¶ng 7), tuy nhiªn sù sai 
kh¸c lμ kh«ng râ rÖt (P>0,05). 



Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thế Tường  

96 

B¶ng 7. HiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ba møc lysine trong thøc ¨n 

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 

1. Khối lượng lợn con 28 ngày tuổi    

+ Kg/con 7,61 ± 0,07 7,97 ± 0,11 7,00 ± 0,14 

+ So sánh (%) 95,48 100,00 82,43 

2. Tỷ lệ nuôi sống (%) 92,61 94,35 94,41 

3. Lượng TĂ tiêu thụ    

+ Lợn nái (kg/lô) 1995,81 1987,73 1993,51 

+ Lợn con (kg/lô) 277,76 282,79 287,18 

4. Giá thức ăn (đồng/kg)    

+ Thức ăn lợn nái 6250,55 6250,55 6250,55 

+ Thức ăn lợn con 11.973 11.320 11.294 

5. Tăng khối lượng lợn con    

+ Kg/lô 999,20 1080,48 1029,21 

+ So sánh (%) 92,48 100,00 95,25 

6. Chi phí thức ăn    

+ Đồng/kg tăng khối lượng 15.653 14.462 15.258 

+ So sánh (%) 108,24 100,00 105,50 

 

Sù kh¸c nhau vÒ møc t¨ng khèi l−îng 
cña c¶ l« lμ rÊt râ rÖt. L« 2 cã møc t¨ng khèi 
l−îng toμn l« cao nhÊt. Cao h¬n l« 3 lμ 4,75% 
vμ cao h¬n l« 1 lμ 7,52%. 

Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng 
cña l« 5 thÊp nhÊt lμ 14.462 ®ång; sau ®ã 
®Õn l« 3 (15.258 ®ång) vμ cao nhÊt lμ l« 1 
(15.653 ®ång). Nh− vËy, l« 2 cã chi phÝ thøc 
¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng thÊp h¬n hai l« 
cßn l¹i tõ 5,50 - 8,24%. 

Nh− vËy, sö dông ba møc lysine kh¸c 
nhau trong thøc ¨n cã ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu 
qu¶ nu«i lîn con tõ s¬ sinh ®Õn 28 ngμy tuæi. 
Sö dông hμm l−îng protein 23% víi møc 
lysine lμ 1,5% trong khÈu phÇn thøc ¨n nu«i 
lîn con giai ®o¹n tõ s¬ sinh ®Õn 28 ngμy tuæi 
®· cho hiÖu qu¶ tèt nhÊt.  

4.  KÕT LUËN  

- Sö dông ba møc lysine kh¸c nhau 
trong thøc ¨n tËp ¨n ®· ¶nh h−ëng tíi khèi 
l−îng lîn con sau cai s÷a. Møc protein 23% 
vμ 1,5% lysine tõ 7 ®Õn 28 ngμy tuæi ®· cho 
khèi l−îng lîn con cao nhÊt (7,97 kg/con) (P< 
0,05). 

- Sö dông c¸c møc lysine kh¸c nhau 
trong thøc ¨n tËp ¨n ®· ¶nh h−ëng tíi hiÖu 
qu¶ sö dông thøc ¨n cña lîn con thÝ nghiÖm. 
Thøc ¨n cã 23% protein vμ 1,5% lysine cho 
hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n tèt nhÊt. Tiªu tèn 
thøc ¨n cho 1 kg t¨ng khèi l−îng cña lîn con 
trong giai ®o¹n tõ s¬ sinh ®Õn 21 ngμy tuæi 
(tÝnh c¶ thøc ¨n lîn n¸i) lμ 2,52 kg; giai ®o¹n 
tõ 21 ®Õn 28 ngμy tuæi lμ 0,76 kg. 
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- Sö dông thøc ¨n cã 23% protein vμ 1,5% 
lysine trong giai ®o¹n lîn con tõ 7 - 28 ngμy 
tuæi ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt víi khèi l−îng lîn 
con t¨ng toμn l« lμ 1.808,48 kg, cao h¬n c¸c 
møc kh¸c tõ 4,75 - 7,52 %. Chi phÝ thøc ¨n 
cho 1 kg t¨ng khèi l−îng c¬ thÓ 14.462 ®ång, 
thÊp h¬n c¸c møc kh¸c tõ 5,50 - 8,24%. 
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