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N¡NG SUÊT SINH S¶N CñA N¸I LAI F1 (YORKSHIRE × MONG CAI) 
PHèI VíI §ùC GIèNG LANDRACE, DUROC Vμ (PIETRAIN × DUROC) 

Reproductive Performance of F1 (Yorkshire x Mong Cai) Sows Crossbred with 
Duroc, Landrace and PiDu Boars 

Đặng Vũ Bình1,2, Vũ Đình Tôn1,2, Nguyễn Công Oánh2 
1Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

2 Trung tâm Nghiên cứu liên ngành và PTNT 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành tại 3 trang trại thuộc 3 tỉnh (Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh) từ 

tháng 6/2006 đến tháng 03/2008 nhằm đánh giá năng suất sinh sản của một số tổ hợp lai giữa lợn nái 
lai  F1(Y×MC) với đực ngoại. Kết quả cho thấy: số con còn sống/ổ và số con cai sữa/ổ ở hai công thức 
lai D×(Y×MC) và L×(Y×MC) đạt ở mức cao. Khối lượng cai sữa/con cao nhất ở công thức lai L×(Y×MC) 
với 6,31 kg; thấp nhất là công thức lai D×(Y×MC) với 6 kg. Không có sự khác biệt rõ rệt giữa các công 
thức lai về tiêu tốn thức ăn//kg lợn con cai sữa. 

Từ khóa: Lợn đực ngoại, lợn nái F1, năng suất sinh sản.  

SUMMARY 
 A study was carried out at 3 pig farms in three provinces (Hai Duong, Hung Yen and Bac Ninh) 

from June 2006 to March 2008 in order to evaluate reproductive performance of F1 (Yorkshire x Mong 
Cai) sows crossbred with Duroc, Landrace and PiDu boars. Results showed that litter size at birth, at 
weaning were high for D×F1(Y×MC) and L×F1(Y×MC). The body weight of piglets at weaning was 
highest for L×F1(Y×MC) being 6.31kg; lowest for D×1(Y×MC) being 6 kg. There was no significant 
difference in FCR among the crossing formulae. 

Key words:  F1 sows, exotic boars, reproductive performance. 

1. §ÆT VÊN ®Ò 
Lîn n¸i lai, víi −u thÕ lai cao vÒ n¨ng 

suÊt sinh s¶n, ®ang ®−îc sö dông réng r·i 
trong ch−¬ng tr×nh lai gièng. Lai kinh tÕ 
hai gièng lîn gi÷a ®ùc Yorkshire (Y) vμ n¸i 
Mãng C¸i (MC) ®· t¹o ra con lai F1(Y x 
MC) dïng lμm n¸i sinh s¶n. NhiÒu nghiªn 
cøu ®· kh¼ng ®Þnh tæ hîp lai gi÷a n¸i F1(Y 
x MC) vμ ®ùc Landrace n©ng cao ®−îc 
n¨ng suÊt sinh s¶n, sinh tr−ëng vμ cho 
thÞt (Vâ Träng Hèt vμ cs, 1993; NguyÔn 
V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh, 2006). Theo 
NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh 
(2006), n¸i lai F1(Y x MC) phèi víi ®ùc 
PiÐtrain còng cho tèc ®é sinh tr−ëng 
nhanh, n¨ng suÊt thÞt vμ tû lÖ n¹c cao ë 
®êi con. Tuy nhiªn, ch−a cã nhiÒu nghiªn 
cøu vÒ n¸i F1(Y x MC) phèi víi ®ùc Du, 
Pidu (PiÐtrain ×  Duroc). Do vËy, nghiªn 

cøu nμy nh»m ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh 
s¶n cña c¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i  F1(Y x MC) 
víi lîn ®ùc Duroc (D), Landrace (L) vμ 
PiÐtrain×Duroc (PD) trong ®iÒu kiÖn ch¨n 
nu«i n«ng hé. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N 
   CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

C¸c lîn n¸i F1(Y  MC) phèi gièng víi 
lîn ®ùc Duroc, Landrace vμ PiÐtrain ×  
Duroc. Sè n¸i theo dâi trong nghiªn cøu 
lμ 50 n¸i; sè æ ®Î theo dâi ®èi víi c¸c tæ 
hîp lai D  F1(Y  MC), LF1 (Y  MC) vμ (P x 
D)  F1(Y  MC) lÇn l−ît lμ 31, 30 vμ 32. 
C¸c lîn n¸i trªn ®−îc nu«i t¹i 3 trang tr¹i 
thuéc 3 tØnh (H¶i D−¬ng, B¾c Ninh vμ 
H−ng Yªn).  
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2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Lîn n¸i theo dâi cã khèi l−îng, løa ®Î 
t−¬ng ®−¬ng nhau ë c¸c c«ng thøc, ph−¬ng 
thøc phèi gièng nh− nhau vμ ®ång ®Òu vÒ 
c¸c ®iÒu kiÖn nu«i d−ìng, ch¨m sãc.  

Thêi gian nghiªn cøu tiÕn hμnh tõ 
th¸ng 6/2006 ®Õn th¸ng 3/2008. 

C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm: thêi 
gian mang thai, sè con ®Î ra, sè con cßn 
sèng, sè con ®Ó nu«i, 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. 

C¸c sè liÖu ®−îc ph©n tÝch ¶nh h−ëng 
cña c¸c yÕu tè theo m« h×nh thèng kª: 

Yijklmn = μ + Mi + Yj + Lk +Tl + Sm + εijklmn 

Trong ®ã: 

Yijklmn: n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i 

μ: gi¸ trÞ trung b×nh cña quÇn thÓ 

Mi: ¶nh h−ëng cña con ®ùc 

Yj: ¶nh h−ëng cña n¨m 

Lk: ¶nh h−ëng cña løa ®Î 

Tl: ¶nh h−ëng cña tr¹i ch¨n nu«i 

Sm: ¶nh h−ëng cña mïa vô 

εijklmn: sai sè ngÉu nhiªn 

Sè liÖu thÝ nghiÖm ®−îc xö lý b»ng 
phÇn mÒm SAS 8.0 (2000) vμ ph©n tÝch c¸c 
yÕu tè ¶nh h−ëng còng nh− tÝnh to¸n c¸c 
gi¸ trÞ trung b×nh b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt, sai 
sè trung b×nh vμ so s¸nh thèng kª. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña mét sè yÕu tè ®Õn n¨ng 
       suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i lai F1 (Y × MC) 

Løa ®Î lμ yÕu tè ¶nh h−ëng hÇu hÕt 
®Õn c¸c chØ tiªu sinh s¶n (trõ khèi l−îng 
cai s÷a/con). C¸c yÕu tè ®ùc, n¨m, tr¹i, 
mïa ¶nh h−ëng ®Õn chØ tiªu lμ khèi l−îng 
s¬ sinh/con, khèi l−îng cai s÷a/con. Ngoμi 
ra, ®ùc gièng cßn ¶nh h−ëng c¸c chØ tiªu sè 
con ®Ó nu«i/æ, sè con cai s÷a/æ (con) vμ sè 
con 60 ngμy tuæi/æ (B¶ng 1). 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña mét sè yÕu tè ®Õn n¨ng suÊt sinh s¶n   

Tính trạng Đực Năm Lứa Trại Mùa 

Số con đẻ ra/ổ Ns ns *** ns ns 

Số con đẻ ra sống/ổ Ns ns *** ns ns 

Số con để nuôi/ổ ** ns *** ns ns 

Số con cai sữa/ổ (con) * ns *** ns ns 

Khối lượng sơ sinh/ổ Ns ns *** ns ns 

Khối lượng cai sữa/ổ Ns ns *** *** ns 

Khối lượng sơ sinh/con ** *** ** ns *** 

Khối lượng cai sữa/con ** ** ns *** *** 

                  Ghi chú: ns: P>0,05; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001 

3.2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i  

KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ n¨ng suÊt sinh 
s¶n cña lîn n¸i F1(Y × MC) phèi víi ®ùc 
gièng D, L vμ (P × D) ë b¶ng 2 cho thÊy: sè 
con ®Î ra/æ cao nhÊt ë c«ng thøc lai L ×   

F1(Y × MC) lμ 12,80 con, tiÕp ®Õn lμ c«ng 
thøc lai D × F1(Y × MC): 12,35 con, thÊp 
nhÊt lμ c«ng thøc lai (P × D) × F1(Y × MC): 
11,44 con; sai kh¸c gi÷a  L × F1(Y × MC) 
vμ (P × D) × F1(Y × MC) lμ cã ý nghÜa 
thèng kª (P<0,05).  
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Theo Vâ Träng Hèt vμ céng sù (1993) 
sè con ®Î ra/æ cña n¸i F1(Y×MC) lμ 10,40 
con (løa 1, 2) vμ 11,70 con (løa 3, 4), cßn 
TrÇn Nh¬n, Vâ Träng Hèt (1986) chØ tiªu 
nμy lμ 11,70 con. NguyÔn ThiÖn vμ céng sù 
(1992) c«ng bè ë  c«ng thøc lai L × (§B × 
MC) cã sè con ®Î ra/æ lμ 11,26 con, cßn L × 
(L × MC) cã sè con ®Î ra /æ lμ 11,03 con. Vâ 
Träng Hèt vμ céng sù (1999) cho biÕt, n¸i 

lai F1(§B × MC) phèi víi lîn ®ùc gièng L 
cã sè con ®Î ra /æ ®¹t tíi 12,76 con. NguyÔn 
V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh (2006) cho 
biÕt c«ng thøc lai P × F1(Y × MC) cã sè con 
®Î ra/æ ®¹t 11,72 con. Nh− vËy, sè con ®Î 
ra/æ ë c«ng thøc lai L × (Y × MC) trong 
nghiªn cøu nμy lμ cao h¬n, cßn ë c«ng thøc 
(P × D) × (Y × MC) lμ thÊp h¬n so víi kÕt 
qu¶ c«ng bè cña t¸c gi¶ trªn. 

B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i lai F1(Y × MC) 
phèi gièng víi ®ùc gièng D, L vμ (P × D)  

D × F1(Y × MC) L × F1(Y × MC) (P × D) × F1(Y × MC) 
Chỉ tiêu 

n LSM ± SE n LSM ± SE n LSM ± SE 
Thời gian mang thai (ngày) 31 114,13 ± 0,21 30 114,0 ± 0,31 32 114,06 ± 0,45 
Số con đẻ ra/ổ (con) 31 12,35ab ± 0,31 30 12,80a ± 0,41 32 11,44b ± 0,34 
Số con còn sống/ổ (con) 31 11,68 ± 0,34 30 12,07 ± 0,50 32 10,72 ± 0,36 
Tỷ lệ sơ sinh sống (%) 31 94,39 ± 3,48 30 94,18 ± 2,33 32 93,93 ± 1,65 
Số con để nuôi/ổ (con) 31 11,29 ± 0,29 30 11,20 ± 0,38 32 10,41 ± 0,45 
Số con cai sữa/ổ (con) 31 10,26 ± 0,41 30 10,40 ± 0,39 32 9,91 ± 0,42 
Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) 31 91,37 ± 1,33 30 93,53 ± 2,20 32 95,69 ± 1,40 
Thời gian cai sữa (ngày) 31 29,45 ± 0,25 30 29,93 ± 0,31 32 29,53 ± 0,28 
Khối lượng sơ sinh/con (kg) 368 1,02a ± 0,01 368 1,07b ± 0,01 342 1,15c ± 0,01 
Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 31 12,08 ± 0,56 30 13,09 ± 0,43 32 12,06 ± 0,41 
Khối lượng cai sữa/con (kg) 321 6,00a ± 0,06 316 6,31b ± 0,06 318 6,16a ± 0,06 
Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 31 61,76 ± 1,89 30 66,07 ± 2,79 32 61,04 ± 1,77 

       * Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ c¸c chØ tiªu: sè 
con ®Î ra cßn sèng/æ, sè con ®Ó nu«i/æ vμ sè 
con sai s÷a/æ gi÷a ba c«ng thøc lai (P>0,05).  

Kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ tû lÖ s¬ sinh 
sèng vμ tû lÖ nu«i sèng ®Õn cai s÷a gi÷a c¸c 
c«ng thøc lai (P>0,05). Tû lÖ nu«i sèng cña 
3 c«ng thøc lai D × (Y × MC), L × (Y ×  MC), 
(P × D) × (YMC) lÇn l−ît lμ 91,37%, 93,53% 
vμ 95,69%. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh 
(2006), tû lÖ nu«i sèng ®Õn cai s÷a ë c«ng 
thøc lai L × (Y × MC) ®¹t 92,87%; víi c«ng 
thøc lai P × (Y × MC) ®¹t 92,34%. NguyÔn 
ThiÖn vμ céng sù (1994) cho biÕt, tû lÖ nu«i 
sèng cña c«ng thøc L × (§B × MC) t¹i Tr¹i 
Ch¨n nu«i Thôy Ph−¬ng ®¹t 91,53%. Vâ 
Träng Hèt vμ céng sù (1999) còng cho biÕt 
n¸i lai F1(§B × MC) phèi víi lîn ®ùc L cã 
tû lÖ nu«i sèng ®¹t 93,52%. Nh− vËy, tû lÖ 
nu«i sèng ë c¸c c«ng thøc trong nghiªn cøu 

nμy t−¬ng t−¬ng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
c¸c t¸c gi¶ trªn.  

Khèi l−îng s¬ sinh/con cao nhÊt ë c«ng 
thøc lai (P × D) × (Y × MC) lμ 1,15 kg; tiÕp 
theo c«ng thøc lai L × (Y × MC) lμ 1,07 kg; 
thÊp nhÊt c«ng thøc lai D × (Y × MC) lμ 
1,02 kg. Sù sai kh¸c gi÷a ba c«ng thøc lai 
nμy lμ cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,05). Tuy 
nhiªn, kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ khèi l−îng 
s¬ sinh/æ gi÷a c¸c c«ng thøc lai (P > 0,05). 
Theo  NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh 
(2006), khèi l−îng s¬ sinh/con, khèi l−îng 
s¬ sinh/æ cña c«ng thøc lai L × (Y × MC) lÇn 
l−ît 1,10 kg, 11,63 kg; ë c«ng thøc lai P × (Y 
× MC) lμ 1,11 kg, 12,65 kg. Nh− vËy, so 
s¸nh víi c¸c kÕt qu¶ cña c¸c gi¶ gi¶ nãi 
trªn, khèi l−îng s¬ sinh/con cña c«ng thøc 
lai (P × D) × (Y × MC) theo dâi ®−îc lμ cao 
h¬n, hai c«ng thøc cßn l¹i ®Òu thÊp h¬n 
(B¶ng 2). 



Năng suất sinh sản của nái lai F1... 

329 

12.35 12.8

11.44
10.26 10.4 9.91

0

2

4

6

8

10

12

14

SCĐR SCCS
Duroc Landrace Pietrain x Duroc

 
H×nh 1. Sè con ®Î ra vμ sè con cai s÷a cña c¸c c«ng thøc lai 

Kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ thêi gian cai 
s÷a, khèi l−îng cai s÷a/æ gi÷a c¸c c«ng thøc 
lai (P>0,05). Tuy nhiªn, cã sù sai kh¸c vÒ 
chØ tiªu khèi l−îng cai s÷a/con gi÷a c«ng 
thøc lai L × F1(Y × MC) víi hai c«ng thøc 
lai cßn l¹i (P<0,05). Khèi l−îng cai s÷a/con, 
khèi l−îng cai s÷a/æ cña c«ng thøc lai L × 
F1(Y × MC) (ë 29,93 ngμy) cao h¬n kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña NguyÔn V¨n Th¾ng vμ 

 

§Æng Vò B×nh (2006). C¸c t¸c gi¶ nμy cho 
biÕt, khèi l−îng cai s÷a/con vμ khèi l−îng 
cai s÷a/æ ë c«ng thøc lai L ×  F1(Y × MC) 
lóc 35,83 ngμy lÇn l−ît ®¹t 5,87 kg vμ 
64,32 kg. C¸c chØ tiªu thu ®−îc tõ c«ng 
thøc lai (P× D) × F1(Y × MC) trong nghiªn 
cøu nμy thÊp h¬n so víi c«ng thøc lai P × 
F1(Y × MC) cña NguyÔn V¨n Th¾ng vμ 
§Æng Vò B×nh (2006). 
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H×nh 2. Khèi l−îng s¬ sinh vμ khèi l−îng cai s÷a cña c¸c c«ng thøc lai 

3.3. Tiªu tèn thøc ¨n/kg lîn con cai s÷a 
       ë c¸c c«ng thøc lai 

Kh«ng cã sai kh¸c vÒ møc ®é tiªu tèn 
thøc ¨n/kg t¨ng träng cña lîn con ®Õn cai 
gi÷a ba c«ng thøc lai (P < 0,05) (B¶ng 3). 

Tiªu tèn thøc ¨n/kg lîn con cai s÷a thÊp 
nhÊt ë c«ng thøc lai L × F1(Y × MC) víi 
6,37 kg; tiÕp ®Õn lμ c«ng thøc lai D × F1(Y 
× MC) víi 6,46 kg vμ cao nhÊt ë c«ng thøc 
lai (P × D) × F1(Y × MC)  víi 6,62 kg. 
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B¶ng 3. KÕt qu¶ tiªu tèn thøc ¨n ë c¸c c«ng thøc lai  

D×F1(Y×MC) L×F1(Y×MC) (P×D)×F1(Y×MC) 
Chỉ tiêu 

n LSM ± SE n LSM ± SE n LSM ± SE 
Tổng thức ăn cho một nái 
                                   (kg) 31 384,77 ± 1,54 30 389,65 ± 1,56 32 389,11 ± 1,51 

Thức ăn cho lợn con tập ăn 
                                 (kg/ổ) 31 4,06 ± 0,19 30 4,47 ± 0,19 32 4,36 ± 0,26 

Tiêu tốn TĂ/kg  
lợn con cai sữa           (kg) 31 6,46 ± 0,25 30 6,37 ± 0,25 32 6,62 ± 0,24 

    * Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng không mang ký tự giống nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

4. KÕT LUËN 
Løa ®Î lμ yÕu tè ¶nh h−ëng hÇu hÕt 

®Õn c¸c chØ tiªu sinh s¶n cña lîn n¸i lai 
F1(Y  MC).  

Hai c«ng thøc lai D × (Y × MC) vμ L ×  
(Y × MC) cã sè con cßn sèng/æ vμ sè con cai 
s÷a/æ kh¸ cao. Tû lÖ nu«i sèng ®Õn cai s÷a 
cao nhÊt ë c«ng thøc lai (P × D) × (Y × MC) 
®¹t 95,69%, thÊp nhÊt ë c«ng thøc lai D  × 
(Y × MC) ®¹t 91,37%.  

Khèi l−îng cai s÷a/con ®¹t cao nhÊt ë 
c«ng thøc lai L × (Y × MC) (6,31 kg), sau 
®ã lμ c«ng thøc lai (P × D) × (Y × MC) (6,16 
kg) vμ thÊp nhÊt lμ c«ng thøc lai D × (Y ×  
MC) (6 kg). Kh«ng cã sù chªnh lÖch râ rÖt 
vÒ tiªu tèn thøc ¨n/kg cai s÷a gi÷a c¸c 
c«ng thøc lai. 
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