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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện ở 6 xã miền núi Mường Pồn, Nà Nhạn, Pa Thơm, Mường Nhà, Nà 
Tấu, Mường Phăng của huyện Điên Biên, nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của 
lợn Bản địa phương. Lợn Bản Điện Biên có lông màu đen là chủ đạo, có 6 điểm trắng ở 4 chân, ở trán 
và chóp đuôi. Năng suất sinh sản của lợn Bản Điện Biên khá thấp: tuổi đẻ lứa đầu 451,4 ngày; số con 
sơ sinh sống 5,76 con/ổ; số con cai sữa 5,55 con/ổ; tỷ lệ sơ sinh sống và tỷ lệ nuôi sống cao, khoảng 
cách lứa đẻ (238,32 ngày) dài. Lợn Bản có tốc độ sinh trưởng thấp (tăng trọng 154,56 g/ngày), lợn 
đực tăng trọng nhanh hơn lợn cái. Tỷ lệ thịt móc hàm (75,41%) ở mức trung bình, nhưng tỷ lệ thịt xẻ 
(59,27%) có phần thấp. 

Từ khóa: Khả năng sản xuất, lợn Bản Điện Biên, lợn địa phương, ngoại hình.   

SUMMARY 

A study was carried out at 6 villages of Dien Bien district to evaluate conformational 
characteristics and productive performance of indigenous Ban pigs in Dien Bien. The indigenous Ban 
pig had dominant black colour with 6 white points at the 4 feet, at the forehead and the end of the tail. 
Reproductive performance of Ban pigs was low: first farrowing at 451.4 days of age; number alive 
born 5.76 piglets/litter; weaning number 5.55 piglets/litter; the survival percentage at farrowing 
(98.41%), and up to weaning (96.4%) was high; farrowing interval (238.32 days) was long. The average 
daily gain (154.56 g/day) was low, dressing percentage (75.41%) was normal, but carcass percentage 
(59.27%) was a little low.  

Key words: Ban pigs, conformation, indigenous pigs, productive performance.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®êi sèng 
cña ng−êi d©n ngμy cμng ®−îc n©ng lªn, do 
vËy nhu cÇu ng−êi tiªu dïng cã xu h−íng 
quay vÒ sö dông c¸c s¶n phÈm s¹ch, th©n 
thiÖn vμ gÇn víi tù nhiªn. VÊn ®Ò ®Æt ra cho 
c¸c nhμ ch¨n nu«i lμ bªn c¹nh c¸c gièng 
hiÖn cã th× cÇn ph¸t hiÖn, thuÇn d−ìng, 

®¸nh gi¸ vμ ®−a vμo sö dông c¸c gièng vËt 
nu«i míi, gièng vËt nu«i ®Þa ph−¬ng. Lîn 
B¶n §iÖn Biªn lμ gièng lîn ®Þa ph−¬ng cña 
ng−êi d©n téc Th¸i tØnh §iÖn Biªn, bao ®êi 
nay th−êng ®−îc nu«i th¶ r«ng. Lîn B¶n 
chÞu ®ùng tèt víi ®iÒu kiÖn hoμn c¶nh n«ng 
hé nghÌo, kh«ng ®ßi hái thøc ¨n dinh d−ìng 
cao, Ýt bÖnh tËt vμ thÞt th¬m ngon, nh−ng 
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n¨ng suÊt cßn h¹n chÕ. Mét vμi nghiªn cøu 
trªn lîn B¶n ®· ®−îc thùc hiÖn, tuy nhiªn 
chØ trong hÖ thèng ch¨n nu«i lîn ë n«ng hé 
t¹i S¬n La (Lemke vμ cs., 2006), còng nh− 
míi ®Ò cËp tíi ®Æc ®iÓm vμ n¨ng suÊt sinh 
s¶n cña lîn B¶n ë Hßa B×nh (Vò §×nh T«n 
vμ Phan §¨ng Th¾ng, 2009). HiÖn ch−a cã 
th«ng b¸o nμo vÒ lîn B¶n nu«i t¹i §iÖn 
Biªn. Do ®ã viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu ®¸nh 
gi¸ ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh, c¬ cÊu ph©n bè vμ 
tÝnh n¨ng s¶n suÊt cña lîn B¶n vμ ®Ò ra c¸c 
gi¶i ph¸p kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt chÊt 
l−îng ®μn lîn B¶n nu«i ë §iÖn Biªn lμ mét 
yªu cÇu thùc tiÔn.   

2. VËT LIÖU, §ÞA §IÓM Vμ PH¦¥NG 
    PH¸P NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu vμ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu lμ lîn B¶n ®−îc nu«i 
t¹i c¸c n«ng hé t¹i 6 x·: M−êng Pån, Nμ 
Nh¹n, Pa Th¬m, M−êng Nhμ, Nμ TÊu, 
M−êng Ph¨ng cña huyÖn §iÖn Biªn - tØnh 
§iÖn Biªn. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§iÒu tra ®¸nh gi¸ vÒ ®Æc ®iÓm ngo¹i 
h×nh, c¬ cÊu vμ ph©n bè cña lîn B¶n t¹i 6 x· 
vïng cao cña huyÖn §iÖn Biªn. C¬ cÊu ph©n 
bè ®iÒu tra 440 hé, ®¸nh gi¸ ngo¹i h×nh quan 
s¸t 144 lîn B¶n. 

Tæng sè 188 æ ®Î cña 56 n¸i B¶n thuÇn 
®−îc theo dâi vμ thu thËp ®¸nh gi¸ c¸c chØ 
tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n. Trong vßng 24 giê 
kÓ tõ khi ®−îc sinh ra, lîn ®−îc c©n tõng con 
trªn c©n ®ång hå lo¹i 2 kg ®Ó x¸c ®Þnh khèi 
l−îng s¬ sinh.  

Nu«i theo dâi 60 lîn B¶n (31 c¸i vμ 29 
®ùc) qua t¸m th¸ng tõ cai s÷a (4 th¸ng tuæi) 
®Õn giÕt mæ (12 th¸ng tuæi). Lîn ®−îc nu«i 
theo h×nh thøc th¶ r«ng vμ tù t×m kiÕm thøc 
¨n lμ chñ yÕu, còng nh− ®−îc cho ¨n thøc ¨n 
tËn dông s½n cã t¹i gia ®×nh vμ ®Þa ph−¬ng. 
C©n khèi l−îng tõng con lóc cai s÷a vμ qua 
tõng th¸ng nu«i ®Ó ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng. 

KÕt thóc theo dâi sinh tr−ëng, mæ kh¶o 
s¸t 6 lîn (3 c¸i vμ 3 ®ùc) ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ 
n¨ng cho thÞt. Mæ kh¶o s¸t ®−îc tiÕn hμnh 
t¹i c¸c gia ®×nh nu«i lîn thÞt. Läc phÇn m« 
mÒm (n¹c + mì + da chung) vμ x−¬ng cña 
nöa th©n thÞt tr¸i ®Ó tÝnh khèi l−îng vμ tû lÖ 
thÞt. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸: tuæi vμ khèi 
l−îng giÕt thÞt, khèi l−îng vμ tû lÖ thÞt mãc 
hμm, thÞt xÎ, m« mÒm vμ x−¬ng. 

Sè liÖu thu thËp ®−îc xö lý theo ph−¬ng 
ph¸p thèng kª sinh häc b»ng ch−¬ng tr×nh 
SAS 8.0 (2000) t¹i Bé m«n Di truyÒn – Gièng 
vËt nu«i, Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i trång 
thuû s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi. C¸c tham sè ®−îc tÝnh to¸n bao gåm: sè 
trung b×nh (X), sai sè tiªu chuÈn (SE), hÖ sè 
biÕn ®éng (Cv), tèi thiÓu (Min), tèi ®a (Max). 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña lîn B¶n 
       huyÖn §iÖn Biªn 

Ngo¹i h×nh lîn B¶n ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt 
th«ng qua ®Æc ®iÓm ®μn lîn n¸i lμ l«ng ®en, 
dμi, cøng, da cã mμu ®en tuyÒn, cã tr−êng 
hîp ®en c¶ mâm vμ vó, bèn ch©n. Tai lîn 
nhá, dùng ®øng, ch©n nhá, ®i b»ng mãng, 
m¾t tinh nhanh, mÆt nhá, mâm dμi, nhän. 
§u«i dμi nhá, l−ng h¬i vâng hoÆc th¼ng, 
m×nh ng¾n, lîn tr−ëng thμnh bông gän, 
kh«ng sÖ, vó to vμ næi râ. D¸ng lîn ®i nhanh 
nhÑn, kh¶ n¨ng leo ®åi rõng khoÎ vμ nhanh, 
®Æc biÖt cã kh¶ n¨ng luån l¸ch trong c¸c bôi 
rËm vμ trèn ch¹y nhanh, kh¶ n¨ng dòi ®Êt 
rÊt khoÎ ®Ó t×m kiÕm thøc ¨n.  

KÕt qu¶ ph©n lo¹i (B¶ng 1) cho thÊy, lîn 
B¶n cã mμu s¾c l«ng da ®en tuyÒn chiÕm 
39,58%, mμu ®en cã s¸u ®iÓm tr¾ng ë tr¸n, 4 
ch©n, chãp ®u«i 59,02% vμ ®©y lμ 2 mμu phæ 
biÕn vμ ®−îc nguêi ch¨n nu«i −a chuéng, c¸c 
mμu kh¸c kh«ng ®−îc −a chuéng chiÕm 
1,38%. VÒ l«ng da cho thÊy, l«ng th−a da 
mÒm lμ 81,94% chiÕm phÇn lín trong quÇn 
thÓ, l«ng dμy da dμy chiÕm 18,06%. 
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B¶ng 1. Ph©n lo¹i mμu s¾c l«ng da lîn B¶n 

Màu sắc lông da Mật độ lông và độ dày da 
Chỉ tiêu Tổng 

số Đen 
tuyền Đen và 6 điểm trắng Màu 

khác Lông thưa, da mỏng Lông da dày 

Số lợn quan sát (con) 144 57 85 2 118 26 
Tỷ lệ (%) 100 39,58 59,02 1,38 81,94 18,06 

B¶ng 2. Sè liÖu ph©n bè ®μn lîn n¸i vμ lîn ®ùc B¶n t¹i 6 x· cña huyÖn §iÖn Biªn 

Năm 2007 Năm 2008 
Nái sinh sản Nái sinh sản Đực giống TT Xã Tổng số 

lợn Bản 
(con) 

Số lượng 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng số
lợn Bản 

(con) 
Số lượng 

(con) 
Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(con) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Mường Pồn 1987 398 20,03 1996 772 38,68 9 0,45 
2 Nà Nhạn 1569 345 21,99 1869 423 22,63 11 0,59 
3 Pa Thơm 644 123 19,10 364 190 52,20 4 1,10 
4 Mường Nhà 2326 694 29,84 2704 392 14,50 7 0,26 
5 Nà Tấu 2356 453 19,23 1877 450 23,97 7 0,37 
6 Mường Phăng 3246 587 18,08 2751 899 32,68 13 0,47 
7 Tổng cộng 12128 2600 21,43 11561 3126 27,03 51 0,44 

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Điện Biên năm 2007 - 2008) 

3.2. Sè l−îng vμ c¬ cÊu lîn B¶n 

Sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy, tæng ®μn lîn 
n¨m 2007 lμ 12128 con, n¨m 2008 lμ 11561 
con trong ®ã: lîn n¸i B¶n t−¬ng øng víi 6 x· 
vïng cao trong 2 n¨m liªn tiÕp cã 2600 con 
vμ 3126 con, lîn ®ùc cña n¨m 2008 lμ 51 con 
chiÕm 0,44% trong tæng ®μn lîn. Trong qu¸ 
tr×nh ®iÒu tra kh¶o s¸t cho thÊy lîn n¸i B¶n 
®ang ®−îc nu«i phæ biÕn ë c¸c x· vïng cao 
cña huyÖn §iÖn Biªn, n¬i cã ®iÒu kiÖn c¬ së 
h¹ tÇng, møc sèng cßn thÊp. Tû lÖ lîn n¸i 
B¶n trong tæng ®μn lîn cña toμn x· n¨m 
2007 t¹i c¸c x· M−êng Pån lμ (20,03%), Nμ 
Nh¹n (21,99%), Pa Th¬m (19,10%), M−êng 
Nhμ (29,84%), Nμ TÊu (19,23%), M−êng 
Ph¨ng (18,08%). N¨m 2008 tû lÖ nμy t−¬ng 
øng víi c¸c x· lÇn l−ît lμ 33,68; 22,63; 52,20; 
14,45; 23,97 vμ 32,68%. Nh×n chung, sè 
l−îng lîn n¸i t¹i c¸c b¶n cña n¨m 2008 cao 
h¬n n¨m tr−íc. N¨m 2008, tû lÖ lîn n¸i cao 
nhÊt thuéc x· M−êng Pån lμ 38,68% vμ thÊp 
nhÊt thuéc x· M−êng Nhμ lμ 14,45%. 

KÕt qu¶ ®iÒu tra 440 hé ch¨n nu«i lîn 
n¸i B¶n cho thÊy 249 hé nu«i 1 lîn n¸i 
chiÕm 56,59%, 128 hé nu«i 2 lîn n¸i chiÕm 
29,09% vμ 63 hé nu«i 3 lîn n¸i chiÕm 

14,32%. Sè l−îng lîn ®ùc gièng thÊp, chiÕm 
0,44% trong tæng ®μn lîn cña n¨m 2008 nu«i 
t¹i c¸c x· vïng cao, ph−¬ng thøc phèi gièng 
chñ yÕu lμ nh¶y trùc tiÕp, viÖc qu¶n lý ®ùc 
gièng ch−a ®−îc quan t©m, do ®ã hiÖn t−îng 
giao phèi ®ång huyÕt kh¸ phæ biÕn. 

3.3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn B¶n 

Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu vμ tuæi ®Î løa 
®Çu cña lîn B¶n t¹i §iÖn Biªn (336,91 vμ 
451,4 ngμy) (B¶ng 3) lμ kh¸ muén. KÕt qu¶ 
nμy cao h¬n so víi tuæi phèi gièng lÇn ®Çu lμ 
219,9 ngμy trªn lîn Lang t¹i Cao B»ng (Tõ 
Quang HiÓn vμ cs., 2004), tuæi ®Î løa ®Çu ë 
lîn B¶n t¹i Hoμ B×nh lμ 388,96 ngμy (Vò 
§×nh T«n vμ Phan §¨ng Th¾ng, 2009). Tuy 
nhiªn, kÕt qu¶ nμy phï hîp víi mét sè gièng 
®Þa ph−¬ng nh− lîn M−êng Kh−¬ng cã tuæi 
phèi gièng lÇn ®Çu 10 - 11 th¸ng tuæi, lîn 
MÑo  10 th¸ng tuæi (Atlas c¸c gièng vËt nu«i 
ë ViÖt Nam, 2004) vμ tuæi ®Î løa ®Çu ë lîn 
Sãc lμ 10 - 15 thμng tuæi (Lª ThÞ Biªn vμ cs, 
2006). Qua ®©y cho thÊy lîn n¸i B¶n nu«i t¹i 
§iÖn Biªn cã tuæi phèi gièng lÇn ®Çu t−¬ng 
®−¬ng lîn M−êng Kh−¬ng vμ cao h¬n mét sè 
gièng lîn ®Þa ph−¬ng kh¸c. 
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B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn B¶n 

Các chỉ tiêu n  ± SE Cv (%) Min Max 

Lứa đẻ trung bình (lứa) 188 2,64  1 6 

Tuổi phối giống lần đầu (ngày) 45 336,91 ± 2,04 4,06 307 358 

Khối lượng phối giống lần đầu (kg) 56 38,21 ± 0,65 12,78 30,00 50,00 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 45 451,40 ± 1,97 2,92 425 472 

Thời gian mang thai (ngày) 155 115,13 ± 0,18 1,99 109 120 

Số con sơ sinh/ổ (con) 188 5,86 ± 0,07 15,75 3 12 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 188 5,76 ± 0,07 16,21 3 12 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 188 98,41 ± 0,43 6,05 60,00 100,00 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 188 0,51 ± 0,01 13,53 0,34 0,75 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 188 2,90 ± 0,04 16,60 1,75 4,33 

Số con cai sữa/ổ (con) 181 5,55 ± 0,07 17,85 2 10 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 181 7,67 ± 0,08 13,54 5,50 10,60 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 181 41,91 ± 0,68 21,75 14,20 68,00 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 181 96,40 ± 0,87 12,16 33,33 100,00 

Thời gian cai sữa (ngày) 169 112,44 ± 0,73 8,46 90 130 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 97 238,32 ± 1,23 5,09 213 263 

Thời gian phối lại sau cai sữa (ngày) 112 13,53 ± 0,30 23,53 10 21 

 
KÕt qu¶ theo dâi trªn lîn B¶n t¹i §iÖn 

Biªn cho thÊy, sè con s¬ sinh/æ lμ 5,86 con vμ 
s¬ sinh sèng 5,76 con. Theo tμi liÖu Atlas c¸c 
gièng vËt nu«i ë ViÖt Nam (2004), lîn M−êng 
Kh−¬ng mçi løa ®Î 5 - 6 con, lîn MÑo 6 - 7 
con. Nh− vËy sè con ®Î ra/æ cña lîn B¶n §iÖn 
Biªn t−¬ng ®−¬ng víi lîn M−êng Kh−¬ng vμ 
lîn MÑo. 

Lîn B¶n nu«i t¹i huyÖn §iÖn Biªn cã sè 
con cai s÷a lμ 5,55 con/æ. KÕt qu¶ nμy t−¬ng 
®−¬ng víi 5,80 con/æ ë lîn B¶n nu«i t¹i tØnh 
Hoμ B×nh (Vò §×nh T«n vμ Phan §¨ng Th¾ng, 
2009); 4,6 - 5,5 con/æ ë lîn B¶n ë b¶n Na 
H−¬ng vμ b¶n Bo D−¬i t¹i S¬n La (Lemke vμ 
cs., 2006). Franci vμ Pugliese (2007) cho biÕt, 
mét sè gièng lîn ®Þa ph−¬ng ë Italia cã sè con 
cai s÷a/æ 4,91 - 6,08 con. Khèi l−îng s¬ 
sinh/con cña lîn B¶n t¹i §iÖn Biªn lμ 0,51 kg. 
So víi lîn Lang t¹i Cao B»ng (0,55 kg) (Tõ 
Quang HiÓn vμ cs., 2004), chØ tiªu nμy thÊp 

h¬n chót Ýt, nh−ng t−¬ng ®−¬ng víi lîn T¸p 
N¸ 0,47 - 0,50 kg/con (NguyÔn V¨n §øc vμ 
cs., 2004).  

Khèi l−îng (KL) cai s÷a/con vμ khèi 
l−îng cai s÷a/æ ë lîn B¶n §iÖn Biªn lμ 7,67 
vμ 41,91 kg ë 112,44 ngμy tuæi. TrÇn Thanh 
V©n vμ §inh Thu Hμ (2005) th«ng b¸o, lîn 
MÑo t¹i Phï Yªn, S¬n La cã khèi l−îng cai 
s÷a lμ 4,83 kg/con ë 118 ngμy tuæi. Theo 
Lemke vμ cs. (2006), lîn B¶n nu«i t¹i S¬n La 
cã khèi l−îng cai s÷a 4,0 - 7,2 kg/con. Lª 
§×nh C−êng vμ cs. (2004) cho biÕt, khèi 
l−îng cai s÷a cña lîn M−êng Kh−¬ng lμ 
38,19 -  50,79 kg/æ. Qua ®©y cho thÊy khèi 
l−îng cai s÷a/con cña lîn B¶n t¹i §iÖn Biªn 
®¹t cao h¬n so víi kÕt qu¶ cña mét sè nghiªn 
cøu trªn lîn B¶n ë S¬n La. Sù sai kh¸c nμy 
chñ yÕu lμ do thêi gian cai s÷a kh¸c nhau 
gi÷a c¸c vïng miÒn. 

X
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B¶ng 4. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn B¶n qua c¸c løa ®Î 

Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 Lứa 4 Lứa 5 Lứa 6 
Các chỉ tiêu 

n  n  n  n  n  n  

Tổng sơ sinh/ổ (con) 59 5,78 43 5,91 30 5,93 30 6,03 15 5,93 11 5,27 

Sơ sinh sống/ổ (con) 59 5,69 43 5,74 30 5,80 30 6,00 15 5,87 11 5,18 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 59 98,67 43 97,35 30 98,06 30 99,44 15 99,05 11 98,48 

KL sơ sinh/con (kg) 59 0,51 43 0,50 30 0,53 30 0,50 15 0,51 11 0,52 

KL sơ sinh/ổ (kg) 59 2,89 43 2,78 30 3,03 30 3,00 15 3,00 11 2,64 

Số con cai sữa/ổ (con) 56 5,43 43 5,37 29 5,79 27 5,89 15 5,82 11 5,00 

KL cai sữa/con (kg) 56 7,72 43 7,54 29 7,89 27 7,29 15 8,17 11 7,63 

KL cai sữa/ổ (kg) 56 40,68 43 39,70 29 45,54 27 42,56 15 47,77 11 37,68 

Tỷ lệ nuôi sống (%) 56 96,05 43 92,87 29 98,65 27 97,91 15 99,05 11 98,70 

Thời gian cai sữa 
(ngày) 56 112,20 43 112,91 30 114,00 24 111,46 8 110,00 8 111,25 

Thời gian phối lại 
(ngày)   36 13,83 30 12,97 26 14,21 14 13,14 6 12,50 

Khoảng cách lứa đẻ 
(ngày)   36 240,69 26 240,42 26 231,46 5 245,00 4 239,50 

B¶ng 5. Sinh tr−ëng tÝch luü (kg) qua c¸c th¸ng theo dâi cña lîn B¶n 

Cái Đực Chung Tháng nuôi 
theo dõi n  ± SE Cv (%) n  ± SE Cv (%) n  ± SE Cv (%)

KL bắt đầu  
(4 tháng tuổi) 31 7,51 ± 0,23 16,85 29 8,12 ± 0,24 15,75 60 7,80 ± 0,17 16,64

Tháng thứ 1 31 10,79 ± 0,29 15,13 29 11,53 ± 0,32 14,99 60 11,15 ± 0,22 15,32

Tháng thứ 2 31 14,78 ± 0,35 13,03 29 15,54 ± 0,40 13,76 60 15,15 ± 0,26 13,54

Tháng thứ 3 31 19,02 ± 0,41 12,04 22 19,60 ± 0,50 12,00 53 19,26 ± 0,32 12,01

Tháng thứ 4 30 23,62 ± 0,49 11,25 19 24,54 ± 0,64 11,41 49 23,98 ± 0,39 11,35

Tháng thứ 5 20 27,78 ± 0,66 10,57 10 29,68 ± 1,04 11,03 30 28,41 ± 0,57 11,02

Tháng thứ 6 9 33,30 ± 1,25 11,25 10 35,52 ± 1,27 11,32 19 34,47 ± 0,91 11,46

Tháng thứ 7 9 37,92 ± 1,43 11,28 10 41,35 ± 1,58 12,05 19 39,72 ± 1,12 12,24

Tháng thứ 8 9 42,50 ± 1,67 11,82 10 47,16 ± 1,97 13,18 19 44,95 ± 1,38 13,39

 
Tû lÖ nu«i sèng cña lîn B¶n t¹i §iÖn 

Biªn lμ 96,40%, kÕt qu¶ nμy cao h¬n ë lîn 
B¶n t¹i Hoμ B×nh (87,24%) (Vò §×nh T«n vμ 
Phan §¨ng Th¾ng, 2009). Theo Malavanh vμ 
cs. (2008), lîn Mãng C¸i nu«i t¹i Lμo cã tû lÖ 
nu«i sèng ®Õn cai s÷a lμ 89,8 - 92,5%. Nh− 
vËy, lîn B¶n t¹i §iÖn Biªn cã søc sèng rÊt cao 

 vμ kh¶ n¨ng nu«i con cña lîn n¸i rÊt tèt.  
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î cña lîn 

B¶n t¹i §iÖn Biªn lμ 238,32 ngμy. KÕt qu¶ nμy 
t−¬ng ®−¬ng víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î 
ë lîn B¶n nu«i t¹i Hßa B×nh 241,04 ngμy (Vò 
§×nh T«n vμ Phan §¨ng Th¾ng, 2009), t¹i 
S¬n La 8,8 - 12 th¸ng (Lemke vμ cs., 2006).  

X X X X X X
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Nh÷ng kÕt qu¶ trªn cho thÊy, n¨ng suÊt 
sinh s¶n cña lîn B¶n t¹i §iÖn Biªn thÊp h¬n 
lîn M−êng Kh−¬ng, lîn Lang vμ lîn Mãng 
C¸i ë mét sè chØ tiªu sinh s¶n. Tuy nhiªn, sè 
con cai s÷a, khèi l−îng s¬ sinh/con, khèi l−îng 
cai s÷a/con, kho¶ng c¸ch løa ®Î lμ t−¬ng 
®−¬ng so víi lîn B¶n t¹i S¬n La vμ Hoμ B×nh.  

MÆt kh¸c, kÕt qu¶ ë b¶ng 4 còng cho 
thÊy, sè con/æ vμ khèi l−îng/æ ë lîn B¶n t¹i 
§iÖn Biªn cã xu h−íng t¨ng dÇn tõ løa ®Î 1 
®Õn løa ®Î 4, sau ®ã gi¶m dÇn. §Æc biÖt ®Õn 
løa ®Î 6, c¸c chØ tiªu nμy gi¶m ®i râ rÖt. 

3.4. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña lîn B¶n 
       qua c¸c th¸ng nu«i 
3.4.1. Sinh tr−ëng tÝch luü qua c¸c th¸ng nu«i 

Lîn B¶n cã khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i theo 
dâi (4 th¸ng tuæi) lμ 7,8 kg (B¶ng 5). Khèi 
l−îng qua 8 th¸ng theo dâi (12 th¸ng tuæi) lμ 

11,15; 15,15; 19,26; 23,98; 28,41; 34,47; 
39,72 vμ 44,95 kg. Nh− vËy, sinh tr−ëng tÝch 

luü cña lîn B¶n ®Òu cã xu h−íng t¨ng dÇn 
qua c¸c th¸ng nu«i, nh−ng tèc ®é t¨ng rÊt 
chËm. MÆt kh¸c, lîn ®ùc cã sinh tr−ëng cao 
h¬n lîn c¸i ë hÇu hÕt c¸c th¸ng nu«i (lîn c¸i 
t¨ng khèi l−îng trung b×nh lμ 4,50 kg/th¸ng, 
lîn ®ùc lμ 5,08 kg/th¸ng). Tuy nhiªn, qua c¸c 
th¸ng nu«i theo dâi sù sai kh¸c vÒ khèi l−îng 

gi÷a lîn c¸i vμ lîn ®ùc lμ kh«ng râ rμng (P > 
0,05). 

Khèi l−îng lîn B¶n lóc kÕt thóc nu«i 
theo dâi ë 12 th¸ng tuæi lμ 44,95 kg (B¶ng 5). 
Nh− vËy, kh¶ n¨ng sinh tr−ëng tÝch luü cña 
lîn B¶n lμ thÊp h¬n so víi lîn Lang t¹i Cao 
B»ng (Tõ Quang HiÓn vμ cs., 2004) vμ lîn 
M−êng Kh−¬ng (Lª §×nh C−êng vμ cs., 
2004). ViÖc lîn B¶n nu«i t¹i §iÖn Biªn cã tèc 
®é sinh tr−ëng thÊp mét phÇn lμ do ng−êi 
d©n ®Þa ph−¬ng quen víi tËp qu¸n th¶ r«ng, 
tù t×m kiÕm thøc ¨n lμ chÝnh vμ cho ¨n ë 
møc dinh d−ìng rÊt thÊp. 

3.4.2. Sinh tr−ëng tuyÖt ®èi qua c¸c th¸ng nu«i 

Lîn B¶n nu«i t¹i §iÖn Biªn cã sinh 
tr−ëng tuyÖt ®èi lμ kh¸ thÊp qua c¸c th¸ng 
theo dâi (B¶ng 6). Cô thÓ t¨ng träng qua c¸c 
th¸ng nu«i thø nhÊt (5 th¸ng tuæi), 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 (12 th¸ng tuæi) lÇn l−ît lμ 111,50; 
133,44; 148,05; 154,08; 166,44; 175,44; 
175,18; 174,30 g/ngμy, b×nh qu©n chung 
trong c¶ giai ®o¹n 8 th¸ng theo dâi (tõ 4 
th¸ng tuæi ®Õn 12 th¸ng tuæi) lμ 154,56 
g/ngμy. KÕt qu¶ còng cho thÊy, lîn ®ùc cã 
sinh tr−ëng nhanh h¬n lîn c¸i. Nh− vËy, lîn 
B¶n t¹i §iªn Biªn cã sinh tr−ëng tuyÖt ®èi 
t−¬ng ®−¬ng víi lîn B¶n t¹i S¬n La (136 - 
177 g/ngμy) (Lemke vμ cs., 2006).  

B¶ng 6. Sinh tr−ëng tuyÖt ®èi qua c¸c th¸ng nu«i cña lîn B¶n 

Cái Đực Chung Tháng nuôi 
theo dõi n  ± SE Cv(%) n  ± SE Cv(%) n  ± SE Cv(%) 

Tháng thứ 1 31 109,36 ± 3,48 17,73 29 113,79 ± 4,40 20,81 60 111,50 ± 2,78 19,28

Tháng thứ 2 31 133,22 ± 3,57 14,92 29 133,68 ± 4,78 19,25 60 133,44 ± 2,93 17,01

Tháng thứ 3 31 141,07 ± 4,23 16,70 22 157,88 ± 6,85 20,34 53 148,05 ± 3,90 19,18

Tháng thứ 4 30 148,22 ± 4,61 17,03 19 163,33 ± 7,11 18,96 49 154,08 ± 4,04 18,36

Tháng thứ 5 20 154,33 ± 7,99 23,15 10 190,67 ± 16,36 27,13 30 166,44 ± 8,10 26,67

Tháng thứ 6 9 154,07 ± 10,32 20,09 10 194,67 ± 14,62 23,74 19 175,44 ± 10,07 25,02

Tháng thứ 7 9 153,89 ± 11,74 22,89 10 194,33 ± 16,13 26,24 19 175,18 ± 10,96 27,27

Tháng thứ 8 9 152,78 ± 11,76 23,09 10 193,67 ± 16,27 26,56 19 174,30 ± 11,04 27,61

Cả giai đoạn 9 144,59 ± 5,78 12,00 10 163,54 ± 7,54 14,59 19 154,56 ± 5,20 14,65

X X X
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B¶ng 7. N¨ng suÊt thÞt cña lîn B¶n ë 12 th¸ng tuæi 

Cái  (n = 3) Đực (n = 3) Chung (n = 6) 
Các chỉ tiêu 

 ± SE Cv (%)  ± SE Cv (%)  ± SE Cv (%) 

KL sống (kg) 43,33 ± 5,46 21,81 48,83 ± 6,56 23,27 46,08 ± 4,01 21,31 

KL móc hàm (kg) 32,80 ± 5,19 27,43 37,30 ± 6,26 29,06 35,05 ± 3,77 26,37 

Tỷ lệ móc hàm (%) 75,12 ± 2,29 5,27 75,71 ± 2,51 5,75 75,41 ± 1,52 4,95 

KL thịt xẻ (kg) 26,23 ± 4,14 27,31 28,63 ± 4,28 25,87 27,43 ± 2,71 24,24 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 60,09 ± 1,80 5,20 58,45 ± 1,25 3,71 59,27 ± 1,05 4,33 

KL nạc, mỡ và da (kg) 20,80 ± 3,62 30,17 22,37 ± 4,00 30,94 21,58 ± 2,44 27,66 

Tỷ lệ nạc, mỡ và da (%) 78,93 ± 1,33 2,93 77,45 ± 2,41 5,39 78,19 ± 1,28 4,00 

KL xương (kg) 5,43 ± 0,55 17,49 6,27 ± 0,33 9,07 5,85 ± 0,34 14,29 

Tỷ lệ xương (%) 21,07 ± 1,33 10,97 22,55 ± 2,41 18,51 21,81 ± 1,28 14,33 

 
3.5. Kh¶ n¨ng cho thÞt lîn B¶n §iÖn Biªn 
       ë 12 th¸ng tuæi 

Khèi l−îng giÕt mæ cña lîn B¶n ë 12 
th¸ng tuæi (B¶ng 7) lμ 46,08 kg, trong ®ã lîn 
®ùc cã khèi l−îng cao h¬n lîn c¸i lμ 5,5 kg 
(12,69%). Lîn B¶n cã tû lÖ thÞt mãc hμm 
(75,41%) ë møc b×nh th−êng (trong ®ã lîn c¸i 
vμ lîn ®ùc cã tû lÖ mãc hμm lμ t−¬ng ®−¬ng), 
tû lÖ thÞt xÎ (59,27%) cã phÇn h¬i thÊp (lîn 
c¸i cã tû lÖ thÞt xÎ cao h¬n lîn ®ùc lμ 1,64%), 
tû lÖ x−¬ng lμ 21,81% (lîn ®ùc cã tû lÖ x−¬ng 
lín h¬n lîn c¸i lμ 1,48%) vμ tû lÖ phÇn m« 
mÒm (thÞt n¹c, mì vμ da chung) lμ 78,19% 
(lîn c¸i cã tû lÖ thÞt n¹c, mì vμ da chung cao 
h¬n lîn ®ùc 1,48%). Nh− vËy, kÕt qu¶ nμy cã 
phÇn h¬i thÊp so víi tû lÖ thÞt mãc hμm vμ tû 
lÖ thÞt xÎ ë lîn M−êng Kh−¬ng lμ 78,85 vμ 
64,86% (Lª §×nh C−êng vμ cs., 2004), nh−ng 
t−¬ng ®−¬ng so víi tû lÖ x−¬ng ë tæ hîp lîn 
lai nhiÒu dßng lμ 20,27% (Apple vμ cs., 
2009).  

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

- Lîn B¶n t¹i §iÖn Biªn cã ®Æc ®iÓm ®Æc 
tr−ng chñ yÕu lμ l«ng ®en, dμi, cøng, da ®en 
tuyÒn, cã 6 ®iÓm tr¾ng, ë 4 ch©n, tr¸n vμ 
chãp ®u«i. M×nh ng¾n, ch©n thÊp, mÆt nhá 
mâm dμi, ph¼ng. Tai nhá dùng ®øng, ch©n 

nhá ®i mãng, cã kh¶ n¨ng chèng chÞu vμ 
thÝch nghi phï hîp víi tr×nh ®é vμ ph−¬ng 
thøc ch¨n nu«i cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng. 

- N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn B¶n tØnh 
§iÖn Biªn kh¸ thÊp: tuæi ®Î løa ®Çu 451,4 
ngμy; sè con s¬ sinh sèng/æ 5,76 con vμ sè con 
cai s÷a/æ 5,55 con. Tû lÖ s¬ sinh sèng 
(98,41%) vμ tû lÖ nu«i sèng cao (96,40%). 
Khèi l−îng s¬ sinh/con lμ 0,51 kg vμ khèi 
l−îng cai s÷a/æ lμ 41,91 kg ë 112,44 ngμy. 
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î (238,32 ngμy) 
dμi (t−¬ng ®−¬ng 1,53 løa/n¨m). C¸c chØ tiªu 
sinh s¶n chñ yÕu nh− sè con/æ vμ khèi 
l−îng/æ cã xu h−íng t¨ng dÇn tõ løa 1 ®Õn 
løa 4, sau ®ã gi¶m dÇn. §Æc biÖt ®Õn løa 6 
c¸c chØ tiªu nμy gi¶m ®i râ rÖt. 

- Lîn B¶n nu«i t¹i §iÖn Biªn cã tèc ®é 
sinh tr−ëng thÊp (t¨ng träng lμ 154,56 
gam/ngμy). Lîn ®ùc t¨ng träng nhanh h¬n 
lîn c¸i lμ 0,58 kg/th¸ng. Tû lÖ thÞt mãc hμm 
(75,41%) trung b×nh, nh−ng tû lÖ thÞt xÎ 
(59,27%) cã phÇn thÊp.  

4.2. §Ò nghÞ 

Cïng víi viÖc nu«i thuÇn b¶o tån, cÇn 
nghiªn cøu chän läc n©ng cao chÊt l−îng vμ 
thö nghiÖm lîn n¸i B¶n lμm nÒn lai kinh tÕ 
víi c¸c ®ùc gièng néi vμ ngo¹i kh¸c, ®Ó n©ng 
cao n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt 
cho ng−êi d©n trong vïng. 

X X X
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