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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm giống gia súc, gia cầm và một số nông hộ thuộc tỉnh 

Vĩnh Phúc nhằm đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa đực giống Duroc và 
L19 với nái lai F1(LY và F1(YL). Chất lượng tinh dịch của 5 lợn đực Duroc và 5 lợn đực L19 được đánh 
giá, bốn tổ hợp lai mỗi tổ hợp 120 nái và 100 lợn thịt được theo dõi về năng suất sinh sản, sinh trưởng 
và cho thịt. Kết quả cho thấy: Chất lượng tinh dịch lợn đực giống D và L19 nuôi tại Trung tâm Giống 
gia súc, gia cầm Vĩnh Phúc tương đối tốt. Lợn nái lai F1 (L × Y) và F1 (Y × L) khi phối giống với đực D 
và L19 đều cho năng suất sinh sản tốt. Khả năng tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ nạc của các tổ hợp 
lai giữa đực D tốt hơn so với các tổ hợp lai của đực L19. 

Từ khóa: Lợn đực ngoại, nái lai, năng suất sinh sản, năng suất thịt. 

SUMMARY 
A research was carried out at the Animal Breeding Center and several livestock households in 

Vinh Phuc province in order to evaluate reproductive, fattening performances of hybrid combinations 
between Duroc or L19 boars and F1 (L × Y) or F1 (Y × L) sows. Semen quality of Duroc and L19 boars, 5 
individuals per breed, was assessed. Four hybrid combinations, 120 sows and 100 fattening pigs per 
combination, were evaluated based on reproductive and fattening performances. Results showed that 
the semen quality of Duroc and L19 raised at the Animal Breeding Center in Vinh Phuc was relatively 
good. F1 (L × Y) and F1 (Y × L) sows mated with Duroc or L19 boars had good reproductive 
performances. The growth rate, FCR and lean meat of the hybrid combinations with Duroc were better 
than  those with L19. 

Key words: Boar, Duroc, fattening performance, hybrid sows, L19, reprodutive.  

1. ®Æt vÊn ®Ò 
Tæng ®μn lîn cña tØnh  VÜnh Phóc n¨m 

2006 ®¹t trªn 521,81 ngμn con (t¨ng 42,2% 
so n¨m 1997 vμ 25,19% so n¨m 2000); n¨m 
2007, ®¹t 549 ngμn con (t¨ng 48,58% so 
víi n¨m 1997 vμ 31,7% so víi n¨m 2000). 
S¶n l−îng thÞt lîn h¬i xuÊt chuång t¨ng 
m¹nh, n¨m 2007 ®¹t 52,9 ngμn tÊn, t¨ng 
91,7% so n¨m 1997 vμ 112,3% so n¨m 
2000. Tõ n¨m 2002, tØnh VÜnh Phóc ®· 
triÓn khai c¸c dù ¸n c¶i t¹o gièng vμ ph¸t 
triÓn ch¨n nu«i lîn h−íng n¹c, trong ®ã 

kh©u s¶n xuÊt gièng vμ ch¨n nu«i lîn 
ngo¹i b−íc ®Çu thu ®−îc kÕt qu¶ ®¸ng 
khÝch lÖ, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu m« h×nh ch¨n 
nu«i c«ng nghiÖp, quy m« hμng tr¨m n¸i 
cã thu nhËp cao.  

Nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n, 
sinh tr−ëng vμ cho thÞt cña mét sè tæ hîp 
lai ®ang ®−îc ph¸t triÓn trªn ®Þa bμn 
tØnh, chóng t«i tiÕn hμnh nghiªn cøu ®Ò 
tμi: “Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c tæ hîp lai 
gi÷a lîn ®ùc Duroc, L19 víi n¸i F1(L x Y) 
vμ F1 (Y x L) nu«i t¹i n«ng hé tØnh VÜnh 
Phóc”. 
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2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

VËt liÖu nghiªn cøu gåm Lîn ®ùc 
Duroc (D): 5 con, ®ùc L19: 5 con. Tuæi c¸c 
®ùc gièng tõ 2 ®Õn 4 n¨m tuæi; Lîn n¸i F1 
(L × Y) vμ F1 (Y × L), mçi lo¹i 120 n¸i, theo 
dâi tõ løa ®Î 1 ®Õn 5; Lîn thÞt nu«i th−¬ng 
phÈm cña c¸c tæ hîp lai: D x F1 (L × Y), D x 
F1 (Y × L), L19 x F1 (L × Y) vμ L19 x F1 (Y × 
L), mçi tæ hîp lai 100 con.  

Lîn mæ kh¶o s¸t mçi tæ hîp lai 3 con, 
trong ®ã: 2 ®ùc thiÕn, 1c¸i ch−a thiÕn. ThÝ 
nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong n¨m 2007 t¹i 
Trung t©m Gièng gia sóc, gia cÇm VÜnh 
Phóc vμ mét sè n«ng hé trªn ®Þa bμn tØnh. 

Tinh lîn ®ùc gièng ®−îc khai th¸c 
2 lÇn/tuÇn vμ c¸c chØ tiªu phÈm chÊt tinh 

 

dÞch ®−îc kiÓm tra theo tiªu chuÈn thô tinh 
nh©n t¹o cho lîn ë ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, 
lîn n¸i ®−îc theo dâi c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt 
sinh s¶n cña tõng con vμ lîn lai nu«i thÞt 
®−îc theo dâi khèi l−îng kÓ tõ b¾t ®Çu nu«i 
thÞt lóc 25 ngμy tuæi vμ kÕt thóc nu«i thÞt 
lóc 150 ngμy tuæi. C©n thøc ¨n cho ¨n vμ 
thøc ¨n thõa (nÕu cã) hμng ngμy. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Excel vμ SAS trªn m¸y tÝnh t¹i Phßng thÝ 
nghiÖm Bé m«n Di truyÒn - Gièng vËt 
nu«i, Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i trång thñy 
s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. ChÊt l−îng tinh dÞch cña lîn ®ùc D    
vμ L19 

B¶ng 1. ChÊt l−îng tinh dÞch lîn ®ùc D vμ L19 

D (n = 150) L19 (n = 150) 
 

X ± SE X ± SE 

Lượng tinh V (ml) 220,5a ± 3,34 229,3b ± 2,22 

Hoạt lực A (%) 0,79a ± 0,005 0,76b ± 0,007 

Nồng độ C (106) 271,05 ± 17,44 317,2 ± 19,1 

V.A.C (109) 46,27 ± 3,25 54,09 ± 3,18 

Sức kháng tinh trùng 4.004,2 ± 38,99 3.977,7 ± 80,00 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 6,74 ± 0,20 6,65 ±  0,30 

pH tinh dịch 7,24 ± 0,005 7,25  ± 0,006 

Hoạt lực sau bảo quản 24h (%) 0,66 ± 0,01 0,65 ±  0,03 

Hoạt lực sau bảo quản 36h (%) 0,55 ± 0,01 0,56 ± 0,01 

 Các chữ cái trên cùng hàng khác nhau là sai khác P<0,05. 

B¶ng 1 cho thÊy l−îng tinh cña lîn 
L19 cao h¬n D (P<0,05), nh−ng ho¹t lùc l¹i 
thÊp h¬n (P<0,05), cßn c¸c chØ tiªu kh¸c 
kh«ng cã sai kh¸c thèng kª gi÷a hai nhãm 
lîn ®ùc (P>0,05). NguyÔn TÊn Anh (1984) 
cho biÕt, l−îng tinh trung b×nh cña lîn Y 
lμ 246,8 ± 8,71 ml, cßn lîn L lμ 183,8 ± 
6,59 ml. Nh− vËy, l−îng tinh cña lîn D, 
L19 nu«i t¹i Trung t©m thÊp h¬n so víi 
lîn Y, cao h¬n so víi lîn L. Nh×n chung, 
c¸c chØ tiªu chÊt l−îng tinh dÞch cña lîn D, 
L19 nu«i t¹i Trung t©m ®Òu ®¹t tiªu 

chuÈn lîn gièng lîn ngo¹i cÊp nhμ n−íc 
(TCVN-1859-76) ë møc kh¸. 

3.2 N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai 

Sè con s¬ sinh sèng/æ cao nhÊt thuéc 
vÒ tæ hîp lai L19 x F1 (Y x L), thÊp nhÊt lμ 
D x F1 (L x Y), sai kh¸c so víi c¸c tæ hîp 
lai kh¸c lμ cã ý nghÜa thèng kª (P<0,05). 
Sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa thèng kª 
(P<0,05) gi÷a tæ hîp lai D x F1 (Y x L) so 
víi tæ hîp lai L19 x F1 (L x Y). Sè con 21 
ngμy/æ cao nhÊt ë tæ hîp lai L19 x F1 (Y x L), 
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thÊp nhÊt lμ tæ hîp lai D x F1 (L x Y), sai 
kh¸c nμy cã ý nghÜa thèng kª (P<0,05). Sè 
con cai s÷a/æ cao nhÊt ë tæ hîp lai L19 x F1 
(Y x L), thÊp nhÊt ë tæ hîp lai D x F1 (L x 
Y), sai kh¸c so víi c¸c tæ hîp lai kh¸c lμ 
cã ý nghÜa thèng kª (P<0,001). Gi÷a hai tæ 
hîp lai D x F1 (Y x L) vμ L19 x F1 (L x Y) 
sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa thèng kª 

(P>0,05) (B¶ng 2). Nh×n chung, c¸c chØ tiªu 
sè con/æ trong nghiªn cøu cña chóng t«i 
t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ c«ng bè trªn n¸i 
ngo¹i lai cña Phïng ThÞ V©n vμ CS (2000), 
cao h¬n so víi kÕt qu¶ c«ng bè trªn n¸i 
ngo¹i thuÇn cña §Æng Vò B×nh (2001) 
còng nh− cña TrÇn V¨n ChÝnh vμ CS 
(2001).

B¶ng 2. Mét sè tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai 

D x F1(LxY) 
n=300 

D x F1(Yx L) 
n=300 

L19 x F1(L xY) 
n=300 

L19 x F1(Y x L) 
n=300 Chỉ tiêu 

LSM ± SE LSM ± SE LSM ± SE LSM ± SE 

Số con sơ sinh/ổ (con) 10,06c ± 0,08 10,76ab ± 0,08 10,55b ± 0,08 10,86a ± 0,08 

Số con sơ sinh còn sống/ổ (con) 10,00c ± 0,08 10,43ab ± 0,08 10,27b ± 0,08 10,61a ± 0,08 
Số con để nuôi/ổ (con) 9,84c ± 0,07 10,18ab ± 0,07 10,03bc ± 0,07 10,35a ± 0,07 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 15,46c ± 0,08 15,93a ± 0,08 15,60bc ± 0,08 15,82ab ± 0,08 
Khối lượng sơ sinh/con (kg) 1,54a ± 0,01 1,49b ± 0,01 1,49b ± 0,01 1,48b ± 0,01 

Số con 21 ngày/ổ (con) 9,76c ± 0,07 10,02ab ± 0,07 9,89bc ± 0,07 10,20a ± 0,07 
Khối lượng 21 ngày/ổ (kg) 50,84b ± 0,23 51,49ab ± 0,23 51,12b ± 0,23 51,80a ± 0,23 

Khối lượng 21 ngày/con (kg) 5,24a ± 0,02 5,18ab ± 0,02 5,21b ± 0,02 5,13b ± 0,02 
Tỷ lệ nuôi sống đến 21 ngày (%) 99,17a ± 0,23 98,52a ± 0,23 98,68a ± 0,23 98,68a ± 0,23 

Số con cai sữa/ổ (con) 9,60c ± 0,07 9,89ab ± 0,07 9,72bc ± 0,07 10,00a ± 0,07 
Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) 97,79a ± 0,30 97,30ab ± 0,30 97,13ab ± 0,30 96,85b ± 0,30 

Thời gian cai sữa (ngày) 24,18b ± 0,02 24,27a ± 0,02 24,20b ± 0,02 24,33a ± 0,02 
Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 60,76c ± 0,28 62,75ab ± 0,28 62,09b ± 0,28 63,35a ± 0,28 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 6,41a ± 0,03 6,42a ± 0,03 6,47a ± 0,03 6,42a ± 0,03 

Ghi chú: Các chữ cái trên cùng hàng khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

B¶ng 2 còng cho thÊy, khèi l−îng s¬ 
sinh/con cao nhÊt lμ tæ hîp lai D x F1 (L x 
Y), sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª so víi ba 
tæ hîp lai cßn l¹i (P < 0,001). Gi÷a ba tæ 
hîp lai cßn l¹i, sai kh¸c vÒ khèi l−îng s¬ 
sinh/con kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (P > 
0,05). Khèi l−îng 21 ngμy/æ cao nhÊt ë tæ 
hîp lai L19 x F1 (Y x L), thÊp nhÊt lμ tæ 
hîp lai D x F1 (L x Y), sai kh¸c gi÷a chóng 
lμ cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,001). Gi÷a 
hai tæ hîp lai D x F1 (Y x L), L19 x F1 
(L x Y), sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa thèng 
kª (P > 0,05). Khèi l−îng cai s÷a/æ cao 
nhÊt thuéc vÒ tæ hîp lai L19 x F1 (Y x L), 
sai kh¸c so víi c¸c tæ hîp lai kh¸c lμ cã ý 

nghÜa thèng kª (P<0,05). Gi÷a c¸c tæ hîp 
cßn l¹i, sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa thèng kª 
(P>0,05). Gi÷a 4 tæ hîp lai, kh«ng cã sai 
kh¸c cã ý nghÜa thèng kª vÒ khèi l−îng cai 
s÷a/con (P>0,05). C¸c chØ tiªu vÒ khèi 
l−îng lîn con trong nghiªn cøu nμy cao 
h¬n so víi kÕt qu¶ c«ng bè cña Phïng ThÞ 
V©n vμ cs. (2000), nh−ng thÊp h¬n so víi 
kÕt qu¶ c«ng bè cña Nicova (2000). 

Gi÷a c¸c tæ hîp lai kh«ng cã sai kh¸c 
cã ý nghÜa thèng kª vÒ c¸c chØ tiªu tû lÖ 
nu«i sèng ®Õn 21 tuæi, tû lÖ nu«i sèng ®Õn 
cai s÷a. 

3.3. Sinh tr−ëng cña con lai nu«i thÞt 
       tõ 25 ®Õn 150 ngμy tuæi 
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B¶ng 3. Sinh tr−ëng cña con lai nu«i thÞt tõ 25 tíi 150 ngμy tuæi 

DxF1(LY) 
(n = 100) 

DxF1(YL) 
(n = 100) 

L19xF1(LY) 
(n = 100) 

L19xF1(YL) 
(n = 100) Chỉ tiêu 

X  ± SE X  ± SE X  ± SE X  ± SE 

KL bắt đầu thí nghiệm (kg) 6,36a ± 0,05 6,37a ± 0,05 6,32a ± 0,05 6,32a ± 0,05 
KL kết thúc thí nghiệm (kg) 81,65a ± 0,08 81,37b ± 0,08 78,88c ± 0,08 78,32d ± 0,08 
Tăng trọng (g/ngày) 602,30a ± 0,70 599,95b ± 0,70 580,52c ± 0,70 576,00d ± 0,70 
Tiêu tốn TA (kg TA/kg P) 2,45 2,49 2,50 2,51 

Ghi chú: Các chữ cái trên cùng hàng khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Khèi l−îng b¾t ®Çu thÝ nghiÖm t−¬ng 
®èi ®ång ®Òu gi÷a 4 tæ hîp lai, tæ hîp lai 
(P>0,05). KÕt thóc thÝ nghiÖm, khèi l−îng 
cña tæ hîp lai víi ®ùc D ®¹t cao h¬n so víi 
®ùc L19, cao nhÊt lμ D x F1 (L x Y), sau ®ã 
lμ D x F1 (Y x L), L19 x F1 (L x Y) vμ thÊp 
nhÊt lμ tæ hîp lai L19 x F1 (Y x L). Chªnh 
lÖch vÒ khèi l−îng kÕt thóc thÝ nghiÖm 
gi÷a c¸c tæ hîp lai ë møc ®é sai kh¸c cã ý 
nghÜa thèng kª (P<0,05). KÕt qu¶ còng 
t−¬ng tù nh− vËy ®èi víi  t¨ng träng trung 
b×nh trong thêi gian nu«i thÝ nghiÖm. Nh×n 
chung, møc t¨ng träng cña c¸c tæ hîp lai 
trong thÝ nghiÖm h¬i thÊp h¬n møc t¨ng 
träng cña mét sè tæ hîp lai mμ Phïng ThÞ 
V©n vμ CS (2001), Lª Thanh H¶i (2001), 
Tr−¬ng H÷u Dòng vμ CS (2004), NguyÔn 
V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh (2006) ®· 

 

c«ng bè. Nguyªn nh©n chñ yÕu lμ do khèi 
l−îng b¾t ®Çu vμ kÕt thóc thÝ nghiÖm cña 
c¸c tæ hîp lai thÊp h¬n so víi theo dâi cña 
c¸c t¸c gi¶ trªn. 

Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng cao 
nhÊt ë hai tæ hîp lai L19 x F1 (Y x L) vμ 
L19 x F1 (L x Y). C¸c tæ hîp lai víi ®ùc D 
cã møc tiªu tèn thøc ¨n thÊp h¬n, trong ®ã 
thÊp nhÊt lμ tæ hîp lai D x F1 (L x Y). 
Nh×n chung, møc tiªu tèn thøc ¨n cña 4 tæ 
hîp lai trong thÝ nghiÖm nμy ®Òu thÊp h¬n 
mét chót so víi c¸c kÕt qu¶ theo dâi trªn 
c¸c tæ hîp lai t−¬ng tù mμ c¸c t¸c gi¶ 
Phïng ThÞ V©n vμ CS (2001), Lª Thanh 
H¶i (2001), NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng 
Vò B×nh (2006) ®· c«ng bè. 

3.4. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng cho thÞt cña c¸c  
        con lai 

 

B¶ng 4. KÕt qu¶ mæ kh¶o s¸t cña c¸c con lai 

DxF1(LY) 
(n=3) 

DxF1(YL) 
(n=3) 

L19xF1(LY) 
(n=3) 

L19xF1(YL) 
(n=3) Chỉ tiêu 

X  ± SE X  ± SE X  ± SE X  ± SE 

KL giết thịt (kg) 81,63a ± 0,26 81,19a ± 0,26 79,06b ± 0,26 78,89b ± 0,26 
KL móc hàm (kg) 61,99a ± 0,33 61,56a ± 0,33 59,56b ± 0,33 59,62b ± 0,33 
Tỷ lệ móc hàm (%) 75,94a ± 0,34 75,82a ± 0,34 75,33a ± 0,34 75,57a ± 0,34 
KL thịt xẻ (kg) 56,34a ± 0,22 56,13a ± 0,22 55,06b ± 0,22 54,09c ± 0,22 
Tỷ lệ thịt xẻ (%) 69,02a ± 0,34 69,14a ± 0,34 69,64a ± 0,34 68,57a ± 0,34 
Tỷ lệ nạc/thịt xẻ (%) 58,87a ± 0,16 58,96a ± 0,16 57,21b ± 0,16 57,24b ± 0,16 
Dài thân thịt (cm) 90,87a ± 0,14 90,40b ± 0,14 88,95c ± 0,14 87,38d ± 0,14 
Dầy mỡ lưng (mm) 21,25a ± 0,15 21,13a ± 0,15 20,59b ± 0,15 20,21b ± 0,15 
Diện tích cơ thăn (cm2) 52,50a ± 0,06 52,07b ± 0,06 51,25c ± 0,06 51,05c ± 0,06 

Ghi chú: Các chữ cái trên cùng hàng khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Sè liÖu b¶ng 4 cho thÊy, tuy vÒ c¸c chØ 
tiªu khèi l−îng giÕt thÞt, khèi l−îng thÞt 
mãc hμm vμ khèi l−îng thÞt xÎ cña 2 tæ hîp 
lai víi ®ùc D thÊp h¬n so víi 2 tæ hîp lai 

víi ®ùc L19 (P < 0,05), nh−ng c¸c tû lÖ thÞt 
mãc hμm, tû lÖ thÞt xÎ cña c¸c tæ hîp lai 
kh«ng sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª (P < 
0,05). 
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Tæ hîp lai D x F1 (L x Y) cã dμi th©n 
thÞt vμ diÖn tÝch c¬ th¨n lín nhÊt, sai kh¸c 
râ rÖt so víi 3 tæ hîp lai cßn l¹i (P<0,05). 
Hai tæ hîp lai víi ®ùc D cã dμy mì l−ng 
máng h¬n vμ tû lÖ n¹c so víi thÞt xÎ cao 
h¬n râ rÖt so víi hai tæ hîp lai víi ®ùc L19 
(P<0,05). DiÖn tÝch c¬ th¨n cña c¶ 4 tæ hîp 
lai ®Òu cao h¬n mét chót so víi nghiªn cøu 
cña TrÇn V¨n ChÝnh (2002), Tr−¬ng H÷u 
Dòng vμ CS (2004). Tû lÖ n¹c cña 4 tæ hîp 
lai t−¬ng ®−¬ng víi nghiªn cøu cña TrÇn 
V¨n ChÝnh (2002). 

4. KÕT LUËN 
ChÊt l−îng tinh dÞch lîn ®ùc gièng D 

vμ L19 nu«i t¹i Trung t©m Gièng gia sóc, 
gia cÇm VÜnh Phóc t−¬ng ®èi tèt, ®¶m b¶o 
tiªu chuÈn chÊt l−îng vμ ®¸p øng ®−îc yªu 
cÇu kü thuËt truyÒn gièng nh©n t¹o trong 
s¶n xuÊt. 

Lîn n¸i lai F1 (L x Y) vμ F1 (Y x L) 
khi phèi gièng víi ®ùc D vμ L19 cho n¨ng 
suÊt sinh s¶n tèt, trong ®ã n¸i F1 (Y x L) 
®¹t sè con/æ cao h¬n so víi n¸i F1 (L x Y). 

Kh¶ n¨ng t¨ng träng, tiªu tèn thøc ¨n 
cña c¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i F1 (L x Y) vμ F1 
(Y x L) phèi gièng víi ®ùc D cho kÕt qu¶ 
tèt h¬n so víi c¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i F1 (L 
x Y) vμ F1 (Y x L) phèi gièng víi ®ùc L19.  

C¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i F1 (Y x L), F1 
(L x Y) phèi gièng víi ®ùc D víi cã tû lÖ n¹c 
cao h¬n so víi c¸c  tæ hîp lai gi÷a n¸i F1 
(YxL), F1 (L x Y) phèi gièng víi ®ùc L19. 
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