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TÓM TẮT 

Lợn Bản được nuôi phổ biến trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần là dân tộc Mường 
tại các xã vùng cao tỉnh Hoà Bình với ưu điểm là có sức đề kháng cao với dịch bệnh, chất lượng thịt 
thơm ngon. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 7/2007 tới tháng 6/2008 nhằm xác định đặc 
điểm, sự phân bố, năng suất sinh sản của giống lợn này thông qua phương pháp thu thập các thông 
tin về đặc điểm con giống, theo dõi khả năng sinh sản theo phương pháp nghiên cứu thường quy, ghi 
chép số liệu hàng tuần, hàng tháng bằng cân khối lượng và đo các chiều đo. Lợn có đặc điểm đặc 
trưng là lông đen, dài, cứng, da đen tuyền, 4 bàn chân và bụng có thể trắng. Tai nhỏ, dựng đứng, 
chân nhỏ đi móng, mặt nhỏ, mõm dài, lưng hơi võng hoặc thẳng, mình dài. Tuổi đẻ lứa đầu là 13 
tháng tuổi. Các chỉ tiêu năng suất sinh sản của giống thấp, số con đẻ ra trung bình chỉ 5,58 con/ổ ở 
lứa 1, cao nhất là 9,06 con/ổ ở lứa 4 (P<0,05). Khối lượng sơ sinh trung bình chỉ 0,43 kg/con, khối 
lượng lúc cai sữa ở 86,33 ngày tuổi là 5,05 kg/con. Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ dài, tới 241 ngày và 
thời gian phối giống trở lại tới 40,46 ngày. Tăng khối lượng của lợn con từ sơ sinh tới cai sữa chỉ đạt 
1,49 kg/tháng. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa rất cao (19 kg thức ăn tinh và 57,4 
kg thức ăn thô xanh). 

Từ khoá: Lợn Bản, năng suất sinh sản, tiêu tốn thức ăn. 

SUMMARY 

Ban swine is raised by households of ethnic minorities, especially Muong, in the remote 
communes of Hoa Binh province. This breed has  several advantages such as good resistance to 
diseases, good quality of meat. This research was conducted from July 2007 to June 2008 to 
determine characteristics, distribution, reproductive performance of this swine breed through by 
the  conventional method of survey such as recording body weight data and measuring the length 
and chest size on weekly and monthly bases. Ban swine has a black color of coat with white feet 
and belly. Their hairs are long and hard. They have small and erected ears, small face, long mouth, 
and weak back. The age at first farrowing was 13 months. The reproductive performance was low 
with a litter size of 5.58 for the first litter and  9.06 for the fourth (P<0.05). The average birth weight  
was 0.43 kg, weaning weight at 86.33 days of age was 5.05 kg. The farrowing interval  was very long 
(241 days) with 40.46 days from weaning to  re-breeding The average monthly gain was 1.49 kg for  the 
suckling period. Feed Converson Ratio (FCR)  up to weaning was very high (19 kg  concentrate and 
57.4 kg of forage/kg live weight). 

Key words: Feed conversion ratio, Ban swine, reproductive performace. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Ch¨n nu«i lîn hiÖn vÉn ®ãng mét vai trß 
quan träng trong thu nhËp n«ng hé. Tuy 
nhiªn, ch¨n nu«i lîn ë n−íc ta vÉn lμ ch¨n 
nu«i nhá lÎ, tËn dông, quy m« d−íi 10 con 
lîn trªn hé mét n¨m, sè ®Çu lîn tõ ph−¬ng 
thøc ch¨n nu«i nμy chiÕm tíi 80% vμ s¶n 
l−îng thÞt s¶n xuÊt ra chiÕm trªn 70%. C¸c 
gièng lîn cã m¸u néi hoÆc lîn néi thuÇn cßn 
chiÕm sè l−îng kh¸ lín ®Æc biÖt t¹i c¸c tØnh 
phÝa B¾c (Côc Ch¨n nu«i, 2006).  

Hoμ B×nh lμ mét tØnh miÒn nói phÝa B¾c 
cã ®Þa h×nh nói cao, víi nhiÒu ®ång bμo d©n 
téc thiÓu sè sinh sèng nh− d©n téc M−êng, 
Th¸i, Tμy, Dao, H’M«ng,… trong ®ã, d©n téc 
M−êng chiÕm 63%, d©n téc Kinh chiÕm 27% 
d©n sè c¶ tØnh (§Þa chÝ Hoμ B×nh, 2005). 
Trong sè c¸c gièng gia sóc, gia cÇm ®Þa 
ph−¬ng ®−îc nu«i trong c¸c hé ®ång bμo d©n 
téc, gièng lîn ®Þa ph−¬ng cã mét vai trß quan 
träng trong kinh tÕ n«ng hé víi −u ®iÓm lμ cã 
søc ®Ò kh¸ng cao víi dÞch bÖnh, chÊt l−îng 
thÞt th¬m ngon hîp víi thÞ hiÕu cña mét bé 
phËn ng−êi tiªu dïng hiÖn nay. Nhãm lîn 
nμy th−êng ®−îc nu«i nhiÒu trong c¸c hé 
thuéc d©n téc M−êng. Song ®μn lîn nμy t¹i 
Hoμ B×nh ®ang cã xu h−íng bÞ lai t¹p, cËn 
huyÕt cao, vμ cã nguy c¬ mÊt dÇn gièng lîn 
®Þa ph−¬ng nμy. Lîn B¶n ®−îc xÕp vμo 
nguån vèn gen quý cÇn ®−îc b¶o tån, nh−ng 
c¸c nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ nhãm lîn nμy 
cßn h¹n chÕ. Nghiªn cøu nμy nh»m x¸c ®Þnh 
®Æc ®iÓm, sù ph©n bè, quy m«, ®iÒu kiÖn nu«i 
d−ìng còng nh− n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn 
B¶n nu«i t¹i tØnh Hoμ B×nh. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. §èi t−îng 

§μn lîn n¸i, lîn con ®−îc nu«i trong c¸c 
hé ®ång bμo d©n téc thiÓu sè cña tØnh Hoμ 
B×nh. Sau khi kh¶o s¸t sè l−îng, ®Æc ®iÓm 
lîn B¶n tõ c¸c huyÖn cña tØnh Hoμ B×nh, 
chóng t«i ®· chän 76 lîn n¸i B¶n thuéc 2 x· 
§éc LËp vμ D©n H¹, huyÖn Kú S¬n ®Ó 
nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt sinh s¶n.  

Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 7/2007 
tíi th¸ng 6/2008.  

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Thu thËp c¸c th«ng tin thø cÊp vÒ lîn 
B¶n ë tØnh, huyÖn, x· vÒ sè l−îng, c¬ cÊu, 
®Æc ®iÓm gièng, sù ph©n bè t¹i Hoμ B×nh ®Ó 
chän x· nghiªn cøu. 

Nghiªn cøu kh¶ n¨ng sinh s¶n, n¨ng 
suÊt nu«i thÞt theo c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn 
cøu th−êng quy, ghi chÐp sè liÖu hμng tuÇn, 
hμng th¸ng. C©n khèi l−îng vμ ®o c¸c chiÒu 
®o dμi th©n, vßng ngùc tr−íc khi cho lîn ¨n 
theo c¸c th¸ng tuæi cña lîn tõ s¬ sinh tíi khi 
cai s÷a. C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n theo 
dâi bao gåm: tuæi ®Î løa ®Çu, sè con ®Î ra, sè 
con cßn sèng, sè con cai s÷a, ngμy cai s÷a, 
khèi l−îng s¬ sinh/con, khèi l−îng s¬ sinh/æ, 
khèi l−îng cai s÷a/con, khèi l−îng cai s÷a/æ 
theo c¸c løa ®Î cña ®μn lîn n¸i B¶n hiÖn cã 
trong n«ng hé. 

Sè liÖu ®−îc xö lý s¬ bé b»ng phÇn mÒm 
Excel 2003 vμ ®−îc ph©n tÝch b»ng phÇn 
mÒm SAS 8.1 t¹i Trung t©m Nghiªn cøu 
Liªn ngμnh Ph¸t triÓn n«ng th«n, Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. C¸c tham sè 
thèng kª bao gåm: dung l−îng mÉu (n), 
trung b×nh céng ( X ), sai sè tiªu chuÈn (SE), 
hÖ sè biÕn ®éng (Cv%). 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. §Æc ®iÓm cña gièng lîn B¶n 

§Æc ®iÓm cña gièng lîn B¶n ®−îc thÓ 
hiÖn râ nÐt nhÊt qua ®Æc ®iÓm cña ®μn lîn 
n¸i. Lîn n¸i cã l«ng ®en, dμi, cøng. Da cã 
mμu ®en tuyÒn, cã tr−êng hîp ®en c¶ mâm, 
vó, bèn bμn ch©n, song ®a sè bèn bμn ch©n 
vμ da bông cña lîn cã mμu tr¾ng.  

Tai lîn nhá, dùng ®øng. Ch©n lîn 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 dμi. 

Lîn tr−ëng thμnh to, bông gän, kh«ng sÖ, 
khèi l−îng lîn n¸i bèn n¨m tuæi chØ ®¹t 
kho¶ng 45 kg. Vó to vμ næi râ. D¸ng lîn ®i 
nhanh nhÑn, kh¶ n¨ng leo ®åi, rõng rÊt khoÎ 
vμ nhanh, ®Æc biÖt cã kh¶ n¨ng luån l¸ch 
trong c¸c v¹t rõng gÇn nhμ vμ trèn ch¹y rÊt 
nhanh. 

Kh¶ n¨ng dòi ®Êt rÊt khoÎ ®Ó t×m kiÕm 
thøc ¨n, th−êng th× lîn t×m giun ®Êt vμ rÔ, cñ 
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cña c¸c lo¹i c©y nh− m¨ng, s¾n, cñ Êu, cñ 
mμi, khoai lang vμ mét sè lo¹i c©y rõng… 
ChØ khi ®ãi, ®Õn b÷a cho ¨n hoÆc thÊy chñ 
gäi th× lîn míi vÒ chuång ¨n, cã tr−êng hîp 
lîn ra rõng sèng vμ ®Î vμi th¸ng sau míi trë 
vÒ chuång.  

Lîn n¸i khi ®éng dôc hay ph¸ chuång, 
nh¶y ra ngoμi ®Ó t×m lîn ®ùc th−êng chÝnh lμ 
®μn lîn con hoÆc lîn ®ùc gièng cña hé trong 
xãm. Lîn n¸i mang thai khi chuÈn bÞ ®Î 
th−êng ph¸ chuång, bá lªn n−¬ng, rÉy hoÆc 
c¸c v¹t rõng gÇn nhμ lμm æ ®Î, sau kho¶ng 
mét tuÇn khi lîn con ®· ®i l¹i tèt míi dÉn con 
vÒ chuång ®Ó ¨n. §a sè lîn B¶n rÊt nh¸t víi 
ng−êi, nhÊt lμ ng−êi l¹ céng víi b¶n tÝnh cßn 
kh¸ hung d÷ khi lîn n¸i ®Î, nu«i con. 

3.2. Ph©n bè cña lîn B¶n 
§μn lîn B¶n t¹i Hoμ B×nh ®ang cã nguy 

c¬ bÞ gi¶m sè l−îng vμ bÞ lai t¹p, mÊt dÇn ®Æc 
®iÓm ®Æc tr−ng cña con gièng. §iÒu nμy cã 
thÓ thÊy rÊt râ th«ng qua sè l−îng lîn chØ 
cßn tËp trung ë c¸c x·, huyÖn vïng cao, giao 
th«ng khã kh¨n nh− §μ B¾c, Mai Ch©u, T©n 
L¹c hay mét sè x· cña huyÖn Kú S¬n. Quy 
m«, mËt ®é cña ®μn lîn nãi chung vμ lîn B¶n 
t¹i c¸c huyÖn cña Hoμ B×nh ë b¶ng 1 cho 
thÊy, tæng ®μn lîn cña Hoμ B×nh n¨m 2007 
cã 425.139 con, lîn B¶n chØ chiÕm 7,54%. KÕt 
qu¶ nghiªn cøu còng chØ ra, ®μn lîn B¶n 
th−êng tËp trung ë c¸c huyÖn cã ®é cao lín 
nhÊt cña tØnh, trong c¸c hé ®ång bμo d©n téc 
thiÓu sè víi ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng, møc 
sèng cßn thÊp nh− c¸c huyÖn §μ B¾c (chiÕm 
41,93%), L¹c S¬n (chiÕm 11,72%), Mai Ch©u 
(chiÕm 11,67%), T©n L¹c (chiÕm 10,36%). 
MËt ®é trung b×nh cña ®μn lîn B¶n lμ 6,91 
con/km2, trong ®ã cao nhÊt ë §μ B¾c (16,38 
con/km2). MËt ®é ph©n bè cña lîn B¶n lμ kh¸ 
thÊp so víi mËt ®é trung b×nh cña tæng ®μn 
lîn (91,71 con/km2). Lîn B¶n chØ ®−îc nu«i ë 
mét sè x· vïng s©u, vïng cao trong c¸c 
huyÖn vïng cao nh− M−êng Tuæng, M−êng 
ChiÒng, Gi¸p §¾t… (§μ B¾c), Hang Kia, Pμ 
Cß, Noong Lu«ng… (Mai Ch©u) hay Ngæ 
Lu«ng… (T©n L¹c), §éc LËp, D©n H¹ (Kú 
S¬n). 

3.3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn B¶n 

3.3.1. N¨ng suÊt sinh s¶n chung 

Theo dâi ë 2 x· §éc LËp vμ x· D©n H¹ 
cña huyÖn Kú S¬n cho thÊy, trung b×nh mçi 
hé nu«i 1,24 lîn n¸i, hé nu«i nhiÒu nhÊt lμ 2 
n¸i/hé. N¨ng suÊt sinh s¶n ®−îc tr×nh bμy ë 
b¶ng 2 cho thÊy, tuæi ®Î løa ®Çu cña lîn B¶n 
trung b×nh lμ 388,96 ± 4,42 ngμy, hÖ sè biÕn 
®éng Cv (%) lμ 9,90%, t−¬ng ®−¬ng kho¶ng 
13 th¸ng tuæi. Theo c¸c nghiªn cøu, tuæi b¾t 
®Çu phèi gièng cña lîn Sãc tõ 9 - 12 th¸ng 
tuæi, lîn Ø tõ 4 - 5 th¸ng tuæi, lîn Mãng C¸i 
tõ 7 - 8 th¸ng tuæi, lîn MÑo 10 th¸ng tuæi, 
lîn B¶n Kh−¬ng tõ 10 - 11 th¸ng tuæi (ViÖn 
Ch¨n nu«i, 2004; NguyÔn ThiÖn vμ CS., 
2005). 

C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn 
B¶n lμ kh¸ thÊp so víi lîn Mãng C¸i vμ lîn 
Ø. Sè con ®Î ra/æ cña lîn B¶n trung b×nh chØ 
7,33 con, khèi l−îng s¬ sinh trung b×nh 0,43 
kg/con, khèi l−îng cai s÷a 5,05 kg/con, mçi 
n¨m chØ ®Î ®−îc 1,49 løa, t−¬ng ®−¬ng víi 
lîn B¶n Kh−¬ng (®Î 1,2 løa/n¨m, mçi løa ®Î 
tõ 5 - 6 con), lîn MÑo (®Î 1 løa/n¨m, ®Î 6 - 7 
con/løa, khèi l−îng s¬ sinh d−íi 0,5kg/con) 
(ViÖn Ch¨n nu«i, 2004; NguyÔn ThiÖn vμ 
CS., 2005). §iÒu nμy ®−îc gi¶i thÝch kh«ng 
chØ do yÕu tè gièng ¶nh h−ëng mμ cßn do 
®iÒu kiÖn ch¨n nu«i h¹n chÕ. Ngoμi ra, viÖc 
sö dông lîn ®ùc con cho phèi víi lîn mÑ, hay 
giao phèi gi÷a lîn ®ùc vμ c¸i cã quan hÖ 
huyÕt thèng gÇn ®· lμm ¶nh h−ëng kh«ng 
nhá tíi søc s¶n xuÊt cña gièng lîn nμy. Thêi 
gian nu«i ®Õn cai s÷a trung b×nh lμ 86,33 
ngμy, tû lÖ nu«i sèng ®Õn cai s÷a chØ ®¹t 
87,24%. Thêi gian phèi gièng trë l¹i sau cai 
s÷a kh¸ cao, tíi 40,46 ngμy.  

Do ¶nh h−ëng cña chÕ ®é ch¨m sãc vμ 
nu«i d−ìng lîn nªn thêi gian nu«i lîn con kh¸ 
dμi, thêi gian phèi gièng trë l¹i dμi, n¨ng suÊt 
sinh s¶n chung cña gièng lμ thÊp. Kh¶ n¨ng 
t¨ng träng cña lîn con trong giai ®o¹n bó s÷a 
mÑ còng rÊt thÊp, trung b×nh chØ ®¹t 1,49 
kg/th¸ng. Tiªu tèn thøc ¨n ®Ó s¶n xuÊt ra 1 
kg lîn con rÊt cao, tíi 19 kg thøc ¨n tinh (chñ 
yÕu lμ c¸m g¹o, s¾n) vμ 57,40 kg thøc ¨n 
xanh/kg t¨ng träng (chñ yÕu lμ th©n c©y 
chuèi, däc khoai vμ rau rõng). 
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B¶ng 1. §é cao, diÖn tÝch, sè l−îng vμ mËt ®é ®μn lîn ph©n theo huyÖn 
cña tØnh Hoμ B×nh 

Đàn lợn (con) Mật độ đàn lợn (con/km2) 
Huyện Độ cao 

(m) 
Diện tích 

(km2) Tổng đàn Lợn Bản Tổng đàn Lợn Bản 

TX. Hoà Bình 20 132,9 18.171 0 136,73 0 

Đà Bắc 560 820,2 25.849 13.433 31,52 16,38 

Kim Bôi 310 680,8 95.687 1.310 140,55 1,92 

Kỳ Sơn 300 202,2 15.711 1.600 77,70 7,91 

Cao Phong 300 254,2 21.060 2.400 82,85 9,44 

Lạc Sơn 300 580,5 85.756 3.755 147,73 6,47 

Lạc Thuỷ 51 293,4 23.767 785 81,01 2,68 

Lương Sơn 251 347,7 34.463 440 99,12 1,27 

Mai Châu 500 518,6 27.492 3.740 53,01 7,21 

Yên Thuỷ 42 282,1 44.604 1.255 158,11 4,45 

Tân Lạc 318 523,0 32.579 3.320 62,29 6,35 

Toàn tỉnh  4.635,6 425.139 32.038 91,71 6,91 

Nguồn: Tính toán theo nguồn số liệu của các xã, Phòng kinh tế, UBND các huyện của Hoà Bình,  
                     Cục Thống kê, Chi cục Thú y Hoà Bình (2006, 2007). 

B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n chung cña lîn n¸i B¶n 

Chỉ tiêu năng suất sinh sản n X ± SE Cv (%) 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 76 388,96 ± 4,42 9,90 

Số con sơ sinh/ổ (con) 76 7,33 ± 0,23 27,86 

Số con sơ sinh sống/ổ (con) 76 6,67 ± 0,20 25,72 

Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 76 92,98 ± 1,63 15,25 

Khối lượng sơ sinh/con (kg/con) 176 0,43 ± 0,01 15,37 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg/ổ) 32 3,03 ± 0,13 24,00 

Khối lượng 30 ngày tuổi/ổ (kg/ổ) 32 11,63 ± 0,57 27,95 

Số con sống đến 60 ngày tuổi (con) 76 5,92 ± 0,23 33,18 

KL 60 ngày tuổi/ổ (kg/ổ) 32 22,26 ± 0,94 23,99 

Thời gian cai sữa (ngày) 76 86,33 ± 2,01 20,29 

Số con sống đến cai sữa (con) 76 5,80 ± 0,22 32,58 

Khối lượng cai sữa/con (kg/con) 190 5,05 ± 0,08 20,51 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg/ổ) 32 31,02 ± 1,61 27,79 

Tỷ lệ sống đến cai sữa/ổ (%) 76 87,24 ± 1,90 19,03 

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ (ngày) 76 241,04 ± 3,28 11,84 

TG phối giống lại sau cai sữa (ngày) 76 40,46 ± 2,06 44,45 

KL tăng từ sơ sinh – cai sữa (kg/tháng) 176 1,49 ± 0,02 19,32 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu 2007-2008. 
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B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn B¶n theo løa ®Î 

Chỉ tiêu năng suất 
sinh sản Lứa 1 (n=12) Lứa 2 

(n=12) 
Lứa 3 
(n=15) 

Lứa 4 
(n=15) 

Lứa 5 
(n=10) 

Lứa 6 
(n=12) 

Số con đẻ ra 
(con) 5,58a ± 0,42 6,50a ± 0,42 8,53b ± 0,38 9,06b ± 0,38 8,20b ± 0,47 7,50b ± 0,48 

Số con sơ sinh 
sống (con) 5,33a ± 0,42 6,33a ± 0,42 7,73b ± 0,38 7,53b ± 0,38 7,20b ± 0,46 7,25b ± 0,45 

Số con 21 ngày 
tuổi (con) 4,75a ± 0,50 5,92ab ± 0,50 7,20b ± 0,44 7,33b ± 0,44 6,40ab ± 0,54 6,40ab ± 0,57 

Khối lượng sơ 
sinh/ổ (kg/ổ) 2,45 ± 0,26 2,63 ± 0,16 2,89 ± 0,19 3,79 ± 0,26 3,29 ± 0,26 2,93 ± 0,44 

KL 30 ngày tuổi/ổ 
(kg/ổ) 10,36 ± 2,10 10,34 ± 2,30 13,36 ± 1,62 13,25 ± 2,57 11,83 ± 2,10 10,75 ± 3,63 

KL 60 ngày tuổi/ổ 
(kg/ổ) 22,03 ± 4,29 19,99 ± 3,04 25,21 ± 2,72 28,10 ± 3,25 20,83 ± 3,51 22,93 ± 4,29 

KL cai sữa/ổ 
(kg/ổ) 16,15 ± 8,15 29,83 ± 4,36 30,58 ± 4,70 40,68 ± 3,84 25,37 ± 4,36 31,00 ± 5,76 

Thời gian cai sữa 
(ngày) 88,50 ± 5,16 84,83 ± 5,16 81,33 ± 4,61 89,73 ± 4,61 85,40 ± 5,65 88,41 ± 5,15 

Số con sống tới 
cai sữa (con) 4,50a ± 0,49 5,67ab ± 0,49 6,73b ± 0,44 6,80b ± 0,44 6,00ab ± 0,54 6,33ab ± 0,51 

Tỷ lệ nuôi sống 
tới cai sữa (%) 82,78 ± 4,99 89,29 ± 4,99 87,29 ± 4,46 91,64 ± 4,46 86,05 ± 5,46 86,05 ± 5,35 

Khoảng cách giữa 
2 lứa đẻ (ngày) - 243,50 ± 8,25 227,07 ± 7,38 241,80 ± 7,38 245,90 ± 9,04 247,67 ± 8,25 

TG phối giống lại 
sau cai sữa 
(ngày) 

42,00 ± 5,14 44,33 ± 5,14 31,73 ± 4,60 37,47 ± 4,60 46,30 ± 5,63 44,83 ± 5,14 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu 2007-2008. 
                     Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  

3.3.2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i theo 
          løa ®Î  

NhiÒu nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt sinh s¶n 
trªn lîn n¸i ®· chØ ra, yÕu tè løa ®Î lμ yÕu tè 
¶nh h−ëng ®Õn hÇu hÕt c¸c chØ tiªu sinh s¶n 
(§Æng Vò B×nh vμ cs., 2008). Do vËy, ngoμi 
®¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh s¶n chung cña 76 lîn 
n¸i ®−îc theo dâi, chóng t«i tiÕn hμnh ph©n 
tÝch n¨ng suÊt sinh s¶n lîn n¸i B¶n theo løa 
®Î, kÕt qu¶ ®−îc tr×nh bμy trªn b¶ng 3. 

Thêi gian sö dông lîn n¸i B¶n lμ kh«ng 
gièng nhau trong c¸c n«ng hé theo dâi. Mét 
sè hé nu«i lîn n¸i tíi trªn 10 n¨m, mét sè hé 
chØ nu«i mét løa lμ b¸n thÞt, tuy nhiªn ®a sè 
c¸c hé nu«i lîn n¸i trung b×nh tõ 6-7 løa lμ 
b¸n thÞt. KÕt qu¶ ph©n tÝch trªn b¶ng 3 cho 
thÊy, trong c¸c yÕu tè n¨ng suÊt sinh s¶n 
cña lîn n¸i B¶n theo løa ®Î, chØ tiªu sè con 
®Î ra/æ, sè con s¬ sinh sèng/æ lμ sai kh¸c cã ý 

nghÜa thèng kª (P<0,05) gi÷a løa ®Î 1, 2 víi 
c¸c løa 3, 4, 5 vμ 6. Sè con ®Î ra ë løa thø 
nhÊt, trung b×nh lμ 5,58 con/æ vμ ë løa 4 lμ 
9,06 con/æ. Song cïng chØ tiªu nμy, ë løa ®Î 
thø 3, thø 4, thø 5 vμ thø 6 lμ sai kh¸c 
kh«ng mang ý nghÜa thèng kª (P>0,05).  

C¸c chØ tiªu, sè con sèng tíi 21 ngμy 
tuæi, sè con sèng tíi cai s÷a cã sù sai kh¸c 
mang ý nghÜa thèng kª gi÷a løa thø nhÊt víi 
c¸c løa 3 vμ løa 4 (P<0,05). Sai kh¸c kh«ng 
cã ý nghÜa thèng kª gi÷a løa thø nhÊt, thø 2, 
thø 5 vμ thø 6. §iÒu nμy cho thÊy, ®iÒu kiÖn 
nu«i d−ìng, hiÓu biÕt cña ng−êi ch¨n nu«i 
¶nh h−ëng quan träng ®Õn tû lÖ sè con nu«i 
sèng ®Õn giai ®o¹n 21 ngμy tuæi vμ c¸c giai 
®o¹n sau ®ã. Sè con sèng tíi cai s÷a ë løa 4 
lμ 91,64% vμ thÊp nhÊt lμ ë løa 1 chØ 81,78%, 
sai kh¸c nμy kh«ng cã ý nghÜa thèng kª 
(P>0,05). 
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C¸c chØ tiªu sinh s¶n kh¸c nh− khèi 
l−îng ë 30 ngμy tuæi/æ, khèi l−îng 60 ngμy 
tuæi/æ, khèi l−îng lóc cai s÷a/æ, kho¶ng c¸ch 
gi÷a 2 løa ®Î vμ thêi gian phèi gièng trë l¹i 
sau cai s÷a cã sù sai kh¸c gi÷a c¸c løa nh−ng 
kh«ng mang ý nghÜa thèng kª (P>0,05). Nh− 
vËy, yÕu tè løa ®Î ¶nh h−ëng quan träng tíi 
chØ tiªu sè con s¬ sinh/æ cña gièng lîn B¶n, 
®iÒu nμy phï hîp víi thêi gian nu«i vμ lo¹i 
th¶i lîn n¸i trong c¸c n«ng hé theo dâi. 

4. KÕT LUËN 
Lîn B¶n lμ gièng lîn ®−îc nu«i phæ biÕn 

trong c¸c hé ®ång bμo d©n téc thiÓu sè, trong 
®ã ®a phÇn lμ d©n téc M−êng t¹i c¸c x· vïng 
s©u, vïng cao cña Hoμ B×nh. 

Lîn B¶n cã ®Æc ®iÓm ®Æc tr−ng lμ l«ng 
®en, dμi, cøng, da ®en tuyÒn, 4 bμn ch©n vμ 
bông cã thÓ tr¾ng. Tai nhá, dùng ®øng, ch©n 
nhá ®i mãng, mÆt nhá, mâm dμi, l−ng h¬i 
vâng hoÆc th¼ng, m×nh dμi. Kh¶ n¨ng chèng 
chÞu rÊt tèt víi ®iÒu kiÖn ch¨m sãc, nu«i 
d−ìng kÐm. 

N¨ng suÊt sinh s¶n cña gièng cßn h¹n 
chÕ, sè con ®Î ra Ýt, tû lÖ nu«i sèng ®Õn cai 
s÷a thÊp. Sè con ®Î ra trªn løa t¨ng dÇn tõ 
løa 1 ®Õn løa 4 sau b¾t ®Çu cã chiÒu h−íng 
gi¶m (sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª gi÷a sè 
con ®Î ra ë løa thø nhÊt vμ løa 2 víi c¸c løa 
thø 3, 4, 5 vμ 6).  

Khèi l−îng s¬ sinh 0,43 kg/con, khèi 
l−îng cai s÷a ë gÇn 3 th¸ng tuæi 5,05 kg/con. 
Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 løa ®Î, 241,04 ngμy, lîn 
®Î 1,49 løa/n¨m. T¨ng  khèi l−îng trong giai 
®o¹n tõ s¬ sinh ®Õn cai s÷a thÊp chØ ®¹t 1,49 
kg/th¸ng. Tiªu tèn thøc ¨n ®Ó s¶n xuÊt ra 1 
kg khèi l−îng lîn con cao (19 kg thøc ¨n tÝnh 
vμ 57,4 kg thøc ¨n xanh).  
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