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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện tại Trại giống lợn Cao Xá, Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc 

Giang, Trại Lợn giống Lạc Vệ - Công ty Cổ phần DABACO Bắc Ninh và Trại Trường Cao đẳng Nông - 
Lâm (Việt Yên- Bắc Giang) từ năm 2007 đến 2010 nhằm đánh giá khả năng sản xuất của các tổ hợp lai 
giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc tổng hợp có nguồn gốc 
từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành trên 12 lợn đực giống, 400 lợn nái lai, gồm 4 tổ hợp lai: 
D(LY); D(YL); L19(LY); L19(YL). Mỗi tổ hợp lai theo dõi 100 lợn nái, đẻ từ lứa thứ 1 đến lứa thứ 6. Kết 
quả cho thấy: Lợn nái F1(YL) có các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với nái F1(LY), nhưng nái 
F1(LY)  lại có các chỉ tiêu khối lượng lợn con và tỷ lệ nuôi sống cao hơn so với nái F1(YL). Phối giống 
giữa nái F1(YL) và F1(LY)  với đực L19 đạt được các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với đực D, 
nhưng phối giống giữa nái F1(LY) và F1(YL) với đực D đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao 
hơn so với đực L19. Tổ hợp lai L19(YL) đạt được các chỉ tiêu về số con trong ổ cao nhất. Tổ hợp lai 
D(LY) đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao nhất. 

Từ khoá: Lợn đực giống Duroc, L19, lợn nái lai F1(LY), F1(YL), năng suất sinh sản. 

SUMMARY 
This study was conducted at Cao Xa pig breeding farm (Livestock Breeding Bac Giang JSC). Lac 

Ve pig breeding farm (Dabaco company, Bac Ninh) and the experimental farm of the Agriculture - 
Forestry College (Viet Yen - Bac Giang) from 2007 to 2010 to evaluate the reproduction performance of 
hybrid combinations between F1(LY) and F1(YL) sows and Duroc, L19 boars. The experimental 
material included 12 boars and 400 sows with 4 hybrid combinations D(LY), D(YL), L19(LY) and 
L19(YL). Each hybrid combination included 100 sows from the 1st to the 6th litter. Results showed that: 
F1(YL) sows had litter sizes better than F1(LY) sows, but F1(LY) sows had piglet weights higher than 
those produced by F1(YL) sows. Mating F1(LY) and F1(YL) using L19 boars resulted in better litter 
sizes compared to those produced  using the Duroc boar. L19(YL) hybrid combination was the best 
performer in terms of litter sizes and D(LY) was the best in terms of piglet weights.  

Key words: Duroc, F1(LY), F1 (YL) sows, L19 boars, reproductive performance. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong ch¨n nu«i lîn ë n−íc ta hiÖn nay, 

viÖc sö dông n¸i lai F1(LY) vμ F1(YL) phèi 
víi lîn ®ùc ngo¹i ®· ®−îc nhiÒu c¬ së ch¨n 

nu«i c«ng nghiÖp ¸p dông. C¸c nghiªn cøu 
cña  §inh V¨n ChØnh vμ cs. (1999), Tr−¬ng 
H÷u Dòng (2004), Phan Xu©n H¶o (2006), 
NguyÔn V¨n Th¾ng vμ §Æng Vò B×nh (2006), 
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Vò §×nh T«n vμ cs. (2010) ®· x¸c nhËn: n¸i 
lai F1(LY) còng nh− n¸i lai F1(YL) ®Òu cho 
n¨ng suÊt sinh s¶n cao h¬n n¸i L hoÆc Y 
thuÇn.  

Bªn c¹nh c¸c nghiªn cøu trªn, §Æng Vò 
B×nh vμ cs. (2005) còng ®· nghiªn cøu sö 
dông ®ùc L19 (dßng D tæng hîp cã nguån gèc 
tõ C«ng ty PIC) lai víi ®μn n¸i F1(LY) vμ 
F1(YL) nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång 
HiÖp, H¶i Phßng. ViÖc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ n¨ng 
suÊt sinh s¶n còng nh− lùa chän c¸c tæ hîp 
lai gi÷a n¸i F1(LY), F1(YL) phèi gièng víi 
®ùc D vμ ®ùc L19 ®ang lμ vÊn ®Ò rÊt cÇn 
thiÕt ®èi víi c¸c c¬ së ch¨n nu«i lîn quy m« 
võa vμ lín theo h−íng s¶n xuÊt hμng hãa 
nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr−êng trong 
n−íc còng nh− xuÊt khÈu trong t−¬ng lai. 

Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc hiÖn nh»m 
®¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai 
F1(LY) , F1(YL) vμ lùa chän ®−îc c¸c tæ hîp 
lai phï hîp khi sö dông n¸i lai F1(LY), 
F1(YL) phèi gièng víi ®ùc D vμ L19.  

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

Lîn ®ùc gièng gåm: Duroc 6 con vμ L19 
6 con, ®é tuæi tõ 2 – 3 n¨m, ®¹t tiªu chuÈn vÒ 
phÈm chÊt tinh dÞch sö dông trong truyÒn 
gièng nh©n t¹o. 

Sö dông n¸i lai F1(LY), F1(YL) phèi gièng 
víi ®ùc gièng Duroc, L19 t¹o 4 tæ hîp lai: 

- §ùc Duroc phèi víi n¸i F1(LY): D(LY) 
- §ùc Duroc phèi víi n¸i F1(YL): D(YL) 
- §ùc L19 phèi víi n¸i F1(LY): L19(LY) 
- §ùc L19 phèi víi n¸i F1(YL): L19(YL) 
Tæng sè gåm 400 lîn n¸i lai, mçi tæ hîp 

lai dâi 100 n¸i, ®−îc theo dâi tõ løa ®Î thø 1 
®Õn løa 6. Thêi gian theo dâi tõ n¨m 2007 
®Õn n¨m 2010 t¹i Tr¹i Gièng lîn Cao X¸ - 
C«ng ty Cæ phÇn Gièng Ch¨n nu«i B¾c Giang, 
Tr¹i Lîn gièng L¹c VÖ - C«ng ty Cæ phÇn 
DABACO B¾c Ninh vμ Tr¹i Tr−êng Cao 
®¼ng N«ng - L©m (ViÖt Yªn- B¾c Giang).  

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
C¸c tæ hîp lai ®−îc nu«i d−ìng ch¨m sãc 

theo quy tr×nh ch¨n nu«i cña c¸c c¬ së. Thøc 
¨n cho lîn ®ùc cã møc n¨ng l−îng trao ®æi 
3.000 Kcal ME/kg TA, protein th« 16,8%. Thøc 
¨n cho lîn n¸i chöa cã møc n¨ng l−îng 3.050 
Kcal ME/kg TA, protein th« 15,0%. Thøc ¨n 
cho lîn n¸i nu«i con cã møc n¨ng l−îng 3.250 
Kcal ME/kg TA, protein th« 16,5%. Thøc ¨n 
cho lîn con tËp ¨n cã møc n¨ng l−îng 3.300 
Kcal ME/kg TA, protein th« 22,5%.  

C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm: tuæi phèi 
gièng vμ ®Î lÇn ®Çu, sè con ®Î ra, ®Î ra cßn 
sèng, ®Ó nu«i, 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, tû lÖ sèng vμ 
kho¶ng c¸ch løa ®Î. 

Thñ tôc GLM cña ch−¬ng tr×nh SAS 9.0 
®−îc sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh 
h−ëng vμ tÝnh to¸n c¸c tham sè trung b×nh 
b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt LSM, sai sè tiªu chuÈn 
(SE), so s¸nh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh. M« h×nh 
thèng kª ®−îc sö dông nh− sau: 

Yijklmno = μ + Ti + Bj + Mk + Cl + Lm + 
Nn + Vo+ Nn*Vo + eijklmno 

Trong ®ã:      

Yijklmno- gi¸ trÞ vÒ c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt 
sinh s¶n cña n¸i;  

μ- gi¸ trÞ trung b×nh cña quÇn thÓ vÒ n¨ng 
suÊt sinh s¶n;  

Ti - ¶nh h−ëng cña tr¹i nu«i víi 4 møc: B¾c 
Giang, Cao X¸, L¹c VÖ vμ ViÖt Yªn;   

Bj - ¶nh h−ëng cña lo¹i ®ùc gièng víi 2 
møc: D vμ L19;  

Mk - ¶nh h−ëng cña lo¹i lîn n¸i víi 2 møc: 
F1(LY) vμ F1(YL);  

Cl- ¶nh h−ëng cña c«ng thøc lai víi 4 møc: 
D(LY), D(YL), L19(LY) vμ L19(YL); 

Lm- ¶nh h−ëng cña løa ®Î víi 6 møc: løa 1, 
2, 3, 4, 5 vμ 6; 

Nn- ¶nh h−ëng cña n¨m sinh s¶n víi 5 
møc: 2006, 2007, 2008, 2009 vμ 2010; 

Vo- ¶nh h−ëng cña vô víi 2 møc hÌ-thu 
(th¸ng 5 - 10) vμ ®«ng - xu©n (th¸ng 11 
- 4);  

Nl*Vm- ¶nh h−ëng cña t−¬ng t¸c gi÷a n¨m 
vμ vô; 

eijklmno - sai sè ngÉu nhiªn.  
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt 
        sinh s¶n cña n¸i F1(LY), F1(YL) 

KÕt qu¶ sö dông thñ tôc GLM cña phÇn 
mÒm SAS ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng 
cho thÊy (B¶ng 1), lo¹i ®ùc gièng, lo¹i lîn 
n¸i, c«ng thøc lai vμ løa ®Î lμ c¸c yÕu tè ¶nh 
h−ëng nhiÒu nhÊt ®Õn c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng 
suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. C¸c yÕu tè tr¹i 
gièng, n¨m vμ t−¬ng t¸c gi÷a n¨m vμ mïa 
vô chØ ¶nh h−ëng ®Õn mét vμi chØ tiªu n¨ng 
suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. YÕu tè vô kh«ng 
¶nh h−ëng ®Õn c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh 
s¶n cña lîn n¸i.  

Theo §Æng Vò B×nh vμ cs. (2005), løa ®Î 
¶nh h−ëng rÊt râ rÖt ®Õn hÇu hÕt c¸c tÝnh 
tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. C¸c 

yÕu tè ®ùc gièng, n¸i, mïa vô Ýt ¶nh h−ëng 
tíi n¨ng suÊt sinh s¶n. §ùc gièng chØ ¶nh 
h−ëng cã ý nghÜa thèng kª ®èi víi sè con cai 
s÷a/løa vμ khèi l−îng s¬ sinh/con. Lîn n¸i 
chØ ¶nh h−ëng cã ý nghÜa thèng kª khèi 
l−îng s¬ sinh/con.  

NguyÔn V¨n Th¾ng, §Æng Vò B×nh 
(2006) cho biÕt, ®ùc gièng ¶nh h−ëng cã ý 
nghÜa thèng kª ®èi víi khèi l−îng s¬ sinh/con 
vμ khèi l−îng cai s÷a/con. N¨m nu«i chØ ¶nh 
h−ëng tíi khèi l−îng s¬ sinh/con. Løa ®Î lμ 
yÕu tè ¶nh h−ëng râ rÖt tíi tÊt c¶ c¸c chØ tiªu 
sinh s¶n, tr¹i ch¨n nu«i, mïa vô kh«ng ¶nh 
h−ëng cã ý nghÜa thèng kª tíi n¨ng suÊt sinh 
s¶n cña lîn n¸i.  

Nh− vËy, c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc trong thÝ 
nghiÖm nμy còng phï hîp víi nhËn ®Þnh cña 
c¸c t¸c gi¶ ®· nªu trªn. 

B¶ng 1. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt sinh s¶n cña ®μn lîn n¸i 

Các yếu tố ảnh hưởng 
Chỉ tiêu Trại 

giống 
Loại đực 

giống 
Loại lợn 

nái 
Công thức

lai 
Lứa 
đẻ Năm Vụ Tương tác giữa 

năm và vụ 

Tuổi phối lần đầu (ngày) NS NS * NS     
Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) NS NS * NS     
Số con đẻ ra trong ổ 
(con) NS *** *** *** *** NS NS NS 

Số con đẻ ra sống/ổ (con) NS * *** *** *** * NS * 
Tỷ lệ sống (%) NS ** *** *** NS NS NS NS 
Số con để nuôi/ổ (con) NS ** *** *** *** ** NS * 
Số con cai sữa trong ổ 
(con) * NS *** *** *** ** NS NS 

Tỷ lệ nuôi sống tới cai 
sữa (%) NS ** *** *** NS NS NS NS 

Khối lượng sơ sinh trung 
bình (kg/con) NS *** *** *** *** NS NS NS 

Khối lượng toàn ổ khi sơ 
sinh (kg) NS ** *** *** *** NS NS NS 

Khối lượng cai sữa TB 
(kg/con) NS *** *** *** *** NS NS NS 

Khối lượng toàn ổ khi cai 
sữa (kg) *** *** *** *** *** *** NS ** 

Thời gian nuôi con (ngày) NS NS *** NS *** NS NS NS 
Thời gian động dục sau 
cai sữa (ngày) *** NS NS NS *** NS NS NS 

Khoảng cách lứa đẻ 
(ngày) NS NS NS NS *** ** NS NS 

Ghi chú: NS: P>0,05; *: P<0,05; **: P<0,01; ***: P<0,001 
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3.2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai qua 
       c¸c løa ®Î  

Sè liÖu biÓu diÔn ë h×nh 1 cho thÊy, sè con 
®Î ra, sè con ®Î ra sèng, sè con cai s÷a/ æ ë løa 
1 lu«n thÊp nhÊt, sau ®ã t¨ng dÇn tõ løa 2 
®Õn løa 5, løa ®Î thø 6 cã xu h−íng gi¶m.   

Phan Xu©n H¶o (2001) nghiªn cøu trªn 
®μn lîn n¸i sinh s¶n Landrace vμ Yorkshire 
tõ løa ®Î thø 1 ®Õn løa ®Î thø 6 cho biÕt, sè 
con ®Î ra trong æ ë løa ®Î thø 1 lμ thÊp nhÊt, 
sau ®ã t¨ng dÇn tõ løa ®Î thø 2 vμ ®¹t gi¸ trÞ 
cao nhÊt ë løa ®Î thø 5, ë løa ®Î thø 6 chØ 
tiªu nμy gi¶m. T¹ ThÞ BÝch Duyªn (2003) 
theo dâi sinh s¶n lîn n¸i Landrace vμ 
Yorkshire còng nhËn thÊy, sè con s¬ sinh 
trong æ t¨ng tõ løa 1 ®Õn løa 4 t−¬ng øng lμ 
8,74 - 10,10 con, ®¹t cao nhÊt ë løa 5 (10,31 
con), sau ®ã gi¶m dÇn tõ løa 6.  

§Æng Vò B×nh vμ cs. (2005) theo dâi trªn 

®μn n¸i n¸i F1(LY), F1(YL) qua 4 løa ®Î cho 
biÕt, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n 
®Òu t¨ng dÇn tõ løa 1 ®Õn løa 4.  

Dan vμ Summer (1995) nhËn thÊy, sè 
con trong æ t¨ng dÇn tõ løa thø 1 ®Õn løa 4 
vμ løa 5 sau ®ã gi¶m dÇn tõ løa thø 6. 
Serenius vμ cs. (2002) theo dâi ®μn n¸i 
Landrace vμ Large White qua 5 løa ®Î ®· 
nhËn xÐt, sè con s¬ sinh/æ t¨ng dÇn tõ løa 1 
®Õn løa 5.  

H×nh 2 vμ 3 cho thÊy khèi l−îng s¬ sinh, 
khèi l−îng cai s÷a toμn æ hoÆc trung b×nh 
cña tõng lîn con ®Òu cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt ë 
løa 1, løa 2 ®Õn løa 4 t¨ng dÇn, ®¹t cao ë løa 
®Î thø 5, æn ®Þnh hoÆc gi¶m ë løa 6. Tr−¬ng 
H÷u Dòng (2004) theo dâi trªn tæ hîp lai 
D(LY) vμ D(YL) tõ løa 1 ®Õn løa 3 cho biÕt 
khèi l−îng toμn æ khi s¬ sinh, lóc 21 ngμy tuæi 
cña D(LY) ®Òu t¨ng dÇn tõ løa 1 tíi løa 3. 
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H×nh 3. Khèi l−îng trung b×nh lîn con qua c¸c løa ®Î 

B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai F1(LY) vμ F1(YL) 

F1(LY) F1(YL) 
Chỉ tiêu n 

LSM SE LSM SE 

Tuổi phối lần đầu (ngày) 200 237,84 0,74 239,59 0,75 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 200 352,68 0,75 354,47 0,76 

Số con đẻ ra trong ổ (con) 1172 11,61d 0,09 12,10a 0,09 

Số con đẻ ra sống/ổ (con) 1172 11,20d 0,08 11,50a 0,08 

Tỷ lệ sống (%) 1172 96,74a 0,32 95,43d 0,33 

Số con để nuôi/ổ (con) 1172 10,79d 0,08 11,10a 0,08 

Số con cai sữa trong ổ (con) 1172 10,33d 0,07 10,50a 0,07 

Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%) 1172 95,95a 0,34 94,88d 0,34 

KL sơ sinh TB (kg/con) 1172 1,49a 0,01 1,46d 0,01 

KL toàn ổ khi sơ sinh (kg) 1172 17,21d 0,08 17,55a 0,08 

KL cai sữa TB (kg/con) 1172 6,74a 0,03 6,56d 0,03 

KL toàn ổ khi cai sữa (kg) 1172 69,29a 0,28 68,55d 0,28 

Thời gian nuôi con (ngày) 1172 21,45 0,03 21,47 0,03 

TG động dục sau CS (ngày) 972 5,36 0,09 5,46 0,09 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 972 144,03 0,52 144,55 0,52 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê:  
                        ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001) 

3.3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai F1(LY)  
       vμ F1(YL) 

C¸c sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy: Nh×n 
chung, n¸i  lai F1(YL) cã c¸c chØ tiªu sè con 
®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Ó nu«i 
vμ sè con cai s÷a t−¬ng øng lμ: 12,1; 11,5 vμ 
11,1 vμ 10,5 con/æ cao h¬n so víi n¸i lai 
F1(LY), t−¬ng øng lμ: 11,61; 11,20 vμ 10,79 

vμ 10,33 con/æ. Trong khi ®ã, n¸i lai F1(LY)  
l¹i cã c¸c chØ tiªu khèi l−îng s¬ sinh trung 
b×nh, khèi l−îng cai s÷a trung b×nh, khèi 
l−îng toμn æ cai s÷a còng nh− tû lÖ sèng, tû 
lÖ nu«i sèng t−¬ng øng lμ: 1,49; 6,74; 69,29 
kg; 96,74 vμ 95,95% cao h¬n so víi n¸i lai 
F1(YL), t−¬ng øng lμ: 1,46; 6,56; 68,55kg, 
95,43 vμ 94,88%. 
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§Æng Vò B×nh vμ cs. (2005) cho biÕt sè 
con ®Î ra, sè con ®Ó nu«i vμ sè con cai s÷a/æ 
cña n¸i lai F1(LY) lμ 11,65; 10,35 vμ 9,35 
con/æ, ë n¸i lai F1(YL) lμ 9,51; 8,68 vμ 8,49 
con/æ. VÒ mÆt gi¸ trÞ, c¸c kÕt qu¶ cña c¸c t¸c 
gi¶ nªu trªn thÊp h¬n mét chót so víi theo 
dâi cña nghiªn cøu nμy, nh−ng còng thÓ hiÖn 
chiÒu h−íng n¸i lai F1(LY) cã c¸c chØ tiªu sè 
con trong æ cao h¬n n¸i lai F1(YL). 

§Æng Vò B×nh vμ cs. (2005) còng cho 
biÕt, n¸i F1(LY) cã khèi l−îng s¬ sinh trung 
b×nh lμ 1,39 kg/con, khèi l−îng cai s÷a trung 
b×nh lμ 5,75 kg/con; n¸i F1(YL) khèi l−îng s¬ 
sinh trung b×nh lμ 1,57 kg/con, khèi l−îng 
cai s÷a trung b×nh lμ 6,22 kg/con. Nh− vËy, 
kÕt qu¶ cña nghiªn cøu nμy còng phï hîp 
víi khuynh h−íng cña c¸c t¸c gi¶ nªu trªn. 

3.4. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai phèi 
       víi ®ùc Duroc vμ L19  

C¸c sè liÖu trong b¶ng 3 cho thÊy, phèi 
gièng gi÷a n¸i F1(YL) vμ F1(LY)  víi ®ùc 
L19 ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu sè con ®Î ra, ®Î ra 
cßn sèng, ®Ó nu«i trong mét æ t−¬ng øng lμ: 
12,00; 11,44 vμ 11,06 con/æ cao h¬n so víi 
®ùc D, t−¬ng øng lμ: 11,70; 11,26 vμ 10,83 
con/æ. Ng−îc l¹i, phèi gièng gi÷a n¸i F1(LY)  
vμ F1(YL) víi ®ùc D ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu 
khèi l−îng trung b×nh s¬ sinh, cai s÷a, khèi 
l−îng c¶ æ cai s÷a, tû lÖ sèng vμ tû lÖ nu«i 
sèng tíi cai s÷a t−¬ng øng lμ: 1,49; 6,73; 
69,41kg; 96,5 vμ 95,92% cao h¬n so víi ®ùc 
L19, t−¬ng øng lμ: 1,47; 6,57; 68,43kg; 95,67 
vμ 94,92%. 

Vò §×nh T«n (2008) khi theo dâi t¹i c¸c 
trang tr¹i ch¨n nu«i cña tØnh B¾c Giang cho 
biÕt tæ hîp lai D(LY) cã sè con ®Î ra, sè con 
®Î ra cßn sèng, sè con ®Ó nu«i vμ sè con cai 
s÷a trong æ cã gi¸ trÞ trung b×nh lÇn l−ît lμ: 
12,05 con, 11,75 con, 11,30 con vμ 10,60 con/æ.  

B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai phèi víi ®ùc Duroc vμ L19

Duroc L19 
Chỉ tiêu N 

LSM SE LSM SE 

Tuổi phối lần đầu (ngày) 200 238,19 0,91 239,24 0,75 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 200 353,04 0,93 354,11 0,77 

Số con đẻ ra trong ổ (con) 1171 11,70d 0,10 12,00a 0,09 

Số con đẻ ra sống/ổ (con) 1171 11,26b 0,09 11,44a 0,08 

Tỷ lệ sống (%) 1171 96,50a 0,36 95,67c 0,33 

Số con để nuôi/ổ (con) 1171 10,83b 0,08 11,06a 0,08 

Số con cai sữa trong ổ (con) 1171 10,37 0,08 10,46 0,07 

Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%) 1171 95,92a 0,38 94,92b 0,35 

KL sơ sinh TB (kg/con) 1171 1,49a 0,01 1,47c 0,01 

KL toàn ổ khi sơ sinh (kg) 1171 17,28b 0,09 17,49a 0,08 

KL cai sữa TB (kg/con) 1171 6,73a 0,03 6,57d 0,03 

KL toàn ổ khi cai sữa (kg) 1171 69,41a 0,31 68,43c 0,28 

Thời gian nuôi con (ngày) 1171 21,45 0,03 21,47 0,03 

TG động dục sau CS (ngày) 971 5,36 0,11 5,45 0,10 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 971 144,33 0,58 144,25 0,53 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê: 
                        ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001) 
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B¶ng 4. N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai

D(LY) D(YL) L19(LY) L19(YL) 
Chỉ tiêu 

LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

Tuổi phối lần đầu (ngày) 237,27 1,05 239,12 1,06 238,40 0,92 240,07 0,93 

Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 352,12 1,08 353,97 1,08 353,25 0,94 354,96 0,95 

Số con đẻ ra trong ổ (con) 11,46c 0,11 11,93b 0,11 11,75b 0,10 12,26a 0,10 

Số con đẻ ra sống/ổ (con) 11,12c 0,09 11,39ab 0,10 11,27bc 0,09 11,60a 0,09 

Tỷ lệ sống (%) 97,22a 0,39 95,78bc 0,39 96,26ab 0,36 95,08c 0,36 

Số con để nuôi/ổ (con) 10,73c 0,09 10,94b 0,09 10,85bc 0,08 11,26a 0,09 

Số con cai sữa trong ổ (con) 10,32b 0,08 10,42ab 0,08 10,34b 0,08 10,59a 0,08 

Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%) 96,38a 0,41 95,45b 0,41 95,52ab 0,38 94,31c 0,38 

KL sơ sinh TB (kg/con) 1,50a 0,01 1,47b 0,01 1,49ab 0,01 1,45c 0,01 

KL toàn ổ khi sơ sinh (kg) 17,07c 0,10 17,48ab 0,10 17,36b 0,09 17,62a 0,09 

KL cai sữa TB (kg/con) 6,81a 0,03 6,65b 0,03 6,68b 0,03 6,47c 0,03 

KL toàn ổ khi cai sữa (kg) 69,85a 0,34 68,97b 0,34 68,73bc 0,31 68,13c 0,31 

Thời gian nuôi con (ngày) 21,44 0,03 21,46 0,03 21,46 0,03 21,48 0,03 

TG động dục sau CS (ngày) 5,32 0,11 5,39 0,11 5,40 0,11 5,52 0,11 

Khoảng cách lứa đẻ (ngày) 144,12 0,64 144,55 0,63 143,95 0,59 144,56 0,59 

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

3.5.  N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai 
KÕt qu¶ thu ®−îc trong b¶ng 4 cho phÐp 

nhËn ®Þnh: Tæ hîp lai L19(YL) ®¹t ®−îc c¸c 
chØ tiªu vÒ sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn 
sèng, sè con ®Î nu«i vμ sè con cai s÷a trong 
mét æ cao nhÊt (t−¬ng øng lμ: 12,26; 11,60; 
11,26 vμ 10,59 con/æ). Tæ hîp lai D(LY) ®¹t 
®−îc khèi l−îng trung b×nh lîn con s¬ sinh, 
khèi l−îng trung b×nh lîn con cai s÷a vμ khèi 
l−îng c¶ æ cai s÷a cao nhÊt (t−¬ng øng lμ: 
1,50; 6,81 vμ 69,85) 

Khi so s¸nh n¨ng suÊt sinh s¶n cña 4 tæ 
hîp lai D(LY), D(YL), L19(LY) vμ L19(YL), 
Phan V¨n Hïng vμ §Æng Vò B×nh (2008) cho 
biÕt: khèi l−îng s¬ sinh/con vμ khèi l−îng 21 
ngμy/con, cao nhÊt ë tæ hîp lai D(LY) ®¹t 
1,54 kg/con; 5,24 kg/con vμ thÊp nhÊt ë tæ 
hîp lai L19(YL) t−¬ng øng lμ 1,48 kg/con; 
5,13 kg/con. Nghiªn cøu cña chóng t«i cã 
cïng khuynh h−íng víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c 
gi¶ nªu trªn. 

4. KÕT LUËN  

- Lîn n¸i F1(YL) cã c¸c chØ tiªu sè con ®Î 
ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Ó nu«i vμ sè 
con cai s÷a cao h¬n so víi n¸i F1(LY). Trong 
khi ®ã, n¸i F1(LY)  l¹i cã c¸c chØ tiªu khèi 
l−îng s¬ sinh trung b×nh, khèi l−îng cai s÷a 
trung b×nh, khèi l−îng toμn æ cai s÷a còng 
nh− tû lÖ sèng, tû lÖ nu«i sèng cao h¬n so víi 
n¸i F1(YL).  

- Phèi gièng gi÷a n¸i F1(YL) vμ F1(LY)  
víi ®ùc L19 ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu sè con ®Î 
ra, ®Î ra cßn sèng, ®Ó nu«i trong mét æ cao 
h¬n so víi ®ùc D. Ng−îc l¹i, phèi gièng gi÷a 
n¸i F1(LY)  vμ F1(YL) víi ®ùc D ®¹t ®−îc c¸c 
chØ tiªu khèi l−îng trung b×nh s¬ sinh, cai 
s÷a vμ khèi l−îng c¶ æ cai s÷a cao h¬n so víi 
®ùc L19.  

- Tæ hîp lai L19(YL) ®¹t ®−îc c¸c chØ 
tiªu vÒ sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè 
con ®Î nu«i vμ sè con cai s÷a trong mét æ cao 
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nhÊt. Tæ hîp lai D(LY) ®¹t ®−îc khèi l−îng 
trung b×nh lîn con s¬ sinh, khèi l−îng trung 
b×nh lîn con cai s÷a vμ khèi l−îng c¶ æ cai 
s÷a cao nhÊt 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được thực hiện tại Trại giống lợn Cao Xá, Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang, Trại Lợn giống Lạc Vệ - Công ty Cổ phần DABACO Bắc Ninh và Trại Trường Cao đẳng Nông - Lâm (Việt Yên- Bắc Giang) từ năm 2007 đến 2010 nhằm đánh giá khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc tổng hợp có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành trên 12 lợn đực giống, 400 lợn nái lai, gồm 4 tổ hợp lai: D(LY); D(YL); L19(LY); L19(YL). Mỗi tổ hợp lai theo dõi 100 lợn nái, đẻ từ lứa thứ 1 đến lứa thứ 6. Kết quả cho thấy: Lợn nái F1(YL) có các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với nái F1(LY), nhưng nái F1(LY)  lại có các chỉ tiêu khối lượng lợn con và tỷ lệ nuôi sống cao hơn so với nái F1(YL). Phối giống giữa nái F1(YL) và F1(LY)  với đực L19 đạt được các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với đực D, nhưng phối giống giữa nái F1(LY) và F1(YL) với đực D đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao hơn so với đực L19. Tổ hợp lai L19(YL) đạt được các chỉ tiêu về số con trong ổ cao nhất. Tổ hợp lai D(LY) đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao nhất.

Từ khoá: Lợn đực giống Duroc, L19, lợn nái lai F1(LY), F1(YL), năng suất sinh sản.


SUMMARY


This study was conducted at Cao Xa pig breeding farm (Livestock Breeding Bac Giang JSC). Lac Ve pig breeding farm (Dabaco company, Bac Ninh) and the experimental farm of the Agriculture - Forestry College (Viet Yen - Bac Giang) from 2007 to 2010 to evaluate the reproduction performance of hybrid combinations between F1(LY) and F1(YL) sows and Duroc, L19 boars. The experimental material included 12 boars and 400 sows with 4 hybrid combinations D(LY), D(YL), L19(LY) and L19(YL). Each hybrid combination included 100 sows from the 1st to the 6th litter. Results showed that: F1(YL) sows had litter sizes better than F1(LY) sows, but F1(LY) sows had piglet weights higher than those produced by F1(YL) sows. Mating F1(LY) and F1(YL) using L19 boars resulted in better litter sizes compared to those produced  using the Duroc boar. L19(YL) hybrid combination was the best performer in terms of litter sizes and D(LY) was the best in terms of piglet weights. 


Key words: Duroc, F1(LY), F1 (YL) sows, L19 boars, reproductive performance. 

1. §ÆT VÊN §Ò


Trong ch¨n nu«i lîn ë níc ta hiÖn nay, viÖc sö dông n¸i lai F1(LY) vµ F1(YL) phèi víi lîn ®ùc ngo¹i ®· ®îc nhiÒu c¬ së ch¨n nu«i c«ng nghiÖp ¸p dông. C¸c nghiªn cøu cña  §inh V¨n ChØnh vµ cs. (1999), Tr¬ng H÷u Dòng (2004), Phan Xu©n H¶o (2006), NguyÔn V¨n Th¾ng vµ §Æng Vò B×nh (2006), Vò §×nh T«n vµ cs. (2010) ®· x¸c nhËn: n¸i lai F1(LY) còng nh n¸i lai F1(YL) ®Òu cho n¨ng suÊt sinh s¶n cao h¬n n¸i L hoÆc Y thuÇn. 


Bªn c¹nh c¸c nghiªn cøu trªn, §Æng Vò B×nh vµ cs. (2005) còng ®· nghiªn cøu sö dông ®ùc L19 (dßng D tæng hîp cã nguån gèc tõ C«ng ty PIC) lai víi ®µn n¸i F1(LY) vµ F1(YL) nu«i t¹i XÝ nghiÖp Ch¨n nu«i §ång HiÖp, H¶i Phßng. ViÖc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ n¨ng suÊt sinh s¶n còng nh lùa chän c¸c tæ hîp lai gi÷a n¸i F1(LY), F1(YL) phèi gièng víi ®ùc D vµ ®ùc L19 ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c¬ së ch¨n nu«i lîn quy m« võa vµ lín theo híng s¶n xuÊt hµng hãa nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng trong níc còng nh xuÊt khÈu trong t¬ng lai.


Nghiªn cøu nµy ®îc thùc hiÖn nh»m ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai F1(LY) , F1(YL) vµ lùa chän ®îc c¸c tæ hîp lai phï hîp khi sö dông n¸i lai F1(LY), F1(YL) phèi gièng víi ®ùc D vµ L19. 


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


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


Lîn ®ùc gièng gåm: Duroc 6 con vµ L19 6 con, ®é tuæi tõ 2 – 3 n¨m, ®¹t tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt tinh dÞch sö dông trong truyÒn gièng nh©n t¹o.


Sö dông n¸i lai F1(LY), F1(YL) phèi gièng víi ®ùc gièng Duroc, L19 t¹o 4 tæ hîp lai:


- §ùc Duroc phèi víi n¸i F1(LY): D(LY)


- §ùc Duroc phèi víi n¸i F1(YL): D(YL)


- §ùc L19 phèi víi n¸i F1(LY): L19(LY)


- §ùc L19 phèi víi n¸i F1(YL): L19(YL)


Tæng sè gåm 400 lîn n¸i lai, mçi tæ hîp lai dâi 100 n¸i, ®îc theo dâi tõ løa ®Î thø 1 ®Õn løa 6. Thêi gian theo dâi tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2010 t¹i Tr¹i Gièng lîn Cao X¸ - C«ng ty Cæ phÇn Gièng Ch¨n nu«i B¾c Giang, Tr¹i Lîn gièng L¹c VÖ - C«ng ty Cæ phÇn DABACO B¾c Ninh vµ Tr¹i Trêng Cao ®¼ng N«ng - L©m (ViÖt Yªn- B¾c Giang). 

2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


C¸c tæ hîp lai ®îc nu«i dìng ch¨m sãc theo quy tr×nh ch¨n nu«i cña c¸c c¬ së. Thøc ¨n cho lîn ®ùc cã møc n¨ng lîng trao ®æi 3.000 Kcal ME/kg TA, protein th« 16,8%. Thøc ¨n cho lîn n¸i chöa cã møc n¨ng lîng 3.050 Kcal ME/kg TA, protein th« 15,0%. Thøc ¨n cho lîn n¸i nu«i con cã møc n¨ng lîng 3.250 Kcal ME/kg TA, protein th« 16,5%. Thøc ¨n cho lîn con tËp ¨n cã møc n¨ng lîng 3.300 Kcal ME/kg TA, protein th« 22,5%. 


C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm: tuæi phèi gièng vµ ®Î lÇn ®Çu, sè con ®Î ra, ®Î ra cßn sèng, ®Ó nu«i, cai s÷a, khèi lîng s¬ sinh/con, khèi lîng s¬ sinh/æ, khèi lîng cai s÷a/con, khèi lîng cai s÷a/æ, tû lÖ sèng vµ kho¶ng c¸ch løa ®Î.


Thñ tôc GLM cña ch¬ng tr×nh SAS 9.0 ®îc sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh hëng vµ tÝnh to¸n c¸c tham sè trung b×nh b×nh ph¬ng bÐ nhÊt LSM, sai sè tiªu chuÈn (SE), so s¸nh c¸c gi¸ trÞ trung b×nh. M« h×nh thèng kª ®îc sö dông nh sau:


Yijklmno = ( + Ti + Bj + Mk + Cl + Lm + Nn + Vo+ Nn*Vo + eijklmno


Trong ®ã:     


Yijklmno- gi¸ trÞ vÒ c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i; 


(- gi¸ trÞ trung b×nh cña quÇn thÓ vÒ n¨ng suÊt sinh s¶n; 


Ti - ¶nh hëng cña tr¹i nu«i víi 4 møc: B¾c Giang, Cao X¸, L¹c VÖ vµ ViÖt Yªn;  


Bj - ¶nh hëng cña lo¹i ®ùc gièng víi 2 møc: D vµ L19; 


Mk - ¶nh hëng cña lo¹i lîn n¸i víi 2 møc: F1(LY) vµ F1(YL); 


Cl-
¶nh hëng cña c«ng thøc lai víi 4 møc: D(LY), D(YL), L19(LY) vµ L19(YL);


Lm- ¶nh hëng cña løa ®Î víi 6 møc: løa 1, 2, 3, 4, 5 vµ 6;


Nn- ¶nh hëng cña n¨m sinh s¶n víi 5 møc: 2006, 2007, 2008, 2009 vµ 2010;


Vo- ¶nh hëng cña vô víi 2 møc hÌ-thu (th¸ng 5 - 10) vµ ®«ng - xu©n (th¸ng 11 - 4); 


Nl*Vm- ¶nh hëng cña t¬ng t¸c gi÷a n¨m vµ vô;


eijklmno - sai sè ngÉu nhiªn. 


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi n¨ng suÊt
        sinh s¶n cña n¸i F1(LY), F1(YL)


KÕt qu¶ sö dông thñ tôc GLM cña phÇn mÒm SAS ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh hëng cho thÊy (B¶ng 1), lo¹i ®ùc gièng, lo¹i lîn n¸i, c«ng thøc lai vµ løa ®Î lµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®Õn c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. C¸c yÕu tè tr¹i gièng, n¨m vµ t¬ng t¸c gi÷a n¨m vµ mïa vô chØ ¶nh hëng ®Õn mét vµi chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. YÕu tè vô kh«ng ¶nh hëng ®Õn c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. 


Theo §Æng Vò B×nh vµ cs. (2005), løa ®Î ¶nh hëng rÊt râ rÖt ®Õn hÇu hÕt c¸c tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. C¸c yÕu tè ®ùc gièng, n¸i, mïa vô Ýt ¶nh hëng tíi n¨ng suÊt sinh s¶n. §ùc gièng chØ ¶nh hëng cã ý nghÜa thèng kª ®èi víi sè con cai s÷a/løa vµ khèi lîng s¬ sinh/con. Lîn n¸i chØ ¶nh hëng cã ý nghÜa thèng kª khèi lîng s¬ sinh/con. 


NguyÔn V¨n Th¾ng, §Æng Vò B×nh (2006) cho biÕt, ®ùc gièng ¶nh hëng cã ý nghÜa thèng kª ®èi víi khèi lîng s¬ sinh/con vµ khèi lîng cai s÷a/con. N¨m nu«i chØ ¶nh hëng tíi khèi lîng s¬ sinh/con. Løa ®Î lµ yÕu tè ¶nh hëng râ rÖt tíi tÊt c¶ c¸c chØ tiªu sinh s¶n, tr¹i ch¨n nu«i, mïa vô kh«ng ¶nh hëng cã ý nghÜa thèng kª tíi n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i. 


Nh vËy, c¸c kÕt qu¶ thu ®îc trong thÝ nghiÖm nµy còng phï hîp víi nhËn ®Þnh cña c¸c t¸c gi¶ ®· nªu trªn.


		B¶ng 1. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi n¨ng suÊt sinh s¶n cña ®µn lîn n¸i


Chỉ tiêu

		Các yếu tố ảnh hưởng



		

		Trại giống

		Loại đực giống

		Loại lợn nái

		Công thức
lai

		Lứa đẻ

		Năm

		Vụ

		Tương tác giữa năm và vụ



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		NS

		NS

		*

		NS

		

		

		

		



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		NS

		NS

		*

		NS

		

		

		

		



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		NS

		***

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		NS

		*

		***

		***

		***

		*

		NS

		*



		Tỷ lệ sống (%)

		NS

		**

		***

		***

		NS

		NS

		NS

		NS



		Số con để nuôi/ổ (con)

		NS

		**

		***

		***

		***

		**

		NS

		*



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		*

		NS

		***

		***

		***

		**

		NS

		NS



		Tỷ lệ nuôi sống tới cai sữa (%)

		NS

		**

		***

		***

		NS

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng sơ sinh trung bình (kg/con)

		NS

		***

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		NS

		**

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng cai sữa TB (kg/con)

		NS

		***

		***

		***

		***

		NS

		NS

		NS



		Khối lượng toàn ổ khi cai sữa (kg)

		***

		***

		***

		***

		***

		***

		NS

		**



		Thời gian nuôi con (ngày)

		NS

		NS

		***

		NS

		***

		NS

		NS

		NS



		Thời gian động dục sau cai sữa (ngày)

		***

		NS

		NS

		NS

		***

		NS

		NS

		NS



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		NS

		NS

		NS

		NS

		***

		**

		NS

		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 n¸i lai qua
       c¸c løa ®Î 


Sè liÖu biÓu diÔn ë h×nh 1 cho thÊy, sè con ®Î ra, sè con ®Î ra sèng, sè con cai s÷a/ æ ë løa 1 lu«n thÊp nhÊt, sau ®ã t¨ng dÇn tõ løa 2 ®Õn løa 5, løa ®Î thø 6 cã xu híng gi¶m.  


Phan Xu©n H¶o (2001) nghiªn cøu trªn ®µn lîn n¸i sinh s¶n Landrace vµ Yorkshire tõ løa ®Î thø 1 ®Õn løa ®Î thø 6 cho biÕt, sè con ®Î ra trong æ ë løa ®Î thø 1 lµ thÊp nhÊt, sau ®ã t¨ng dÇn tõ løa ®Î thø 2 vµ ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt ë løa ®Î thø 5, ë løa ®Î thø 6 chØ tiªu nµy gi¶m. T¹ ThÞ BÝch Duyªn (2003) theo dâi sinh s¶n lîn n¸i Landrace vµ Yorkshire còng nhËn thÊy, sè con s¬ sinh trong æ t¨ng tõ løa 1 ®Õn løa 4 t¬ng øng lµ 8,74 - 10,10 con, ®¹t cao nhÊt ë løa 5 (10,31 con), sau ®ã gi¶m dÇn tõ løa 6. 


§Æng Vò B×nh vµ cs. (2005) theo dâi trªn


®µn n¸i n¸i F1(LY), F1(YL) qua 4 løa ®Î cho biÕt, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt sinh s¶n ®Òu t¨ng dÇn tõ løa 1 ®Õn løa 4. 


Dan vµ Summer (1995) nhËn thÊy, sè con trong æ t¨ng dÇn tõ løa thø 1 ®Õn løa 4 vµ løa 5 sau ®ã gi¶m dÇn tõ løa thø 6. Serenius vµ cs. (2002) theo dâi ®µn n¸i Landrace vµ Large White qua 5 løa ®Î ®· nhËn xÐt, sè con s¬ sinh/æ t¨ng dÇn tõ løa 1 ®Õn løa 5. 


H×nh 2 vµ 3 cho thÊy khèi lîng s¬ sinh, khèi lîng cai s÷a toµn æ hoÆc trung b×nh cña tõng lîn con ®Òu cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt ë løa 1, løa 2 ®Õn løa 4 t¨ng dÇn, ®¹t cao ë løa ®Î thø 5, æn ®Þnh hoÆc gi¶m ë løa 6. Tr¬ng H÷u Dòng (2004) theo dâi trªn tæ hîp lai D(LY) vµ D(YL) tõ løa 1 ®Õn løa 3 cho biÕt khèi lîng toµn æ khi s¬ sinh, lóc 21 ngµy tuæi cña D(LY) ®Òu t¨ng dÇn tõ løa 1 tíi løa 3.




H×nh 1. Sè con/æ qua c¸c løa ®Î




H×nh 2. Khèi lîng toµn æ qua c¸c løa ®Î



H×nh 3. Khèi lîng trung b×nh lîn con qua c¸c løa ®Î


B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai F1(LY) vµ F1(YL)


		Chỉ tiêu

		n

		F1(LY)

		F1(YL)



		

		

		LSM

		SE

		LSM

		SE



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		200

		237,84

		0,74

		239,59

		0,75



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		200

		352,68

		0,75

		354,47

		0,76



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		1172

		11,61d

		0,09

		12,10a

		0,09



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		1172

		11,20d

		0,08

		11,50a

		0,08



		Tỷ lệ sống (%)

		1172

		96,74a

		0,32

		95,43d

		0,33



		Số con để nuôi/ổ (con)

		1172

		10,79d

		0,08

		11,10a

		0,08



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		1172

		10,33d

		0,07

		10,50a

		0,07



		Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%)

		1172

		95,95a

		0,34

		94,88d

		0,34



		KL sơ sinh TB (kg/con)

		1172

		1,49a

		0,01

		1,46d

		0,01



		KL toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		1172

		17,21d

		0,08

		17,55a

		0,08



		KL cai sữa TB (kg/con)

		1172

		6,74a

		0,03

		6,56d

		0,03



		KL toàn ổ khi cai sữa (kg)

		1172

		69,29a

		0,28

		68,55d

		0,28



		Thời gian nuôi con (ngày)

		1172

		21,45

		0,03

		21,47

		0,03



		TG động dục sau CS (ngày)

		972

		5,36

		0,09

		5,46

		0,09



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		972

		144,03

		0,52

		144,55

		0,52





Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê: 
                        ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001)

3.3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai F1(LY) 
       vµ F1(YL)


C¸c sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy: Nh×n chung, n¸i  lai F1(YL) cã c¸c chØ tiªu sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Ó nu«i vµ sè con cai s÷a t¬ng øng lµ: 12,1; 11,5 vµ 11,1 vµ 10,5 con/æ cao h¬n so víi n¸i lai F1(LY), t¬ng øng lµ: 11,61; 11,20 vµ 10,79 vµ 10,33 con/æ. Trong khi ®ã, n¸i lai F1(LY)  l¹i cã c¸c chØ tiªu khèi lîng s¬ sinh trung b×nh, khèi lîng cai s÷a trung b×nh, khèi lîng toµn æ cai s÷a còng nh tû lÖ sèng, tû lÖ nu«i sèng t¬ng øng lµ: 1,49; 6,74; 69,29 kg; 96,74 vµ 95,95% cao h¬n so víi n¸i lai F1(YL), t¬ng øng lµ: 1,46; 6,56; 68,55kg, 95,43 vµ 94,88%.


§Æng Vò B×nh vµ cs. (2005) cho biÕt sè con ®Î ra, sè con ®Ó nu«i vµ sè con cai s÷a/æ cña n¸i lai F1(LY) lµ 11,65; 10,35 vµ 9,35 con/æ, ë n¸i lai F1(YL) lµ 9,51; 8,68 vµ 8,49 con/æ. VÒ mÆt gi¸ trÞ, c¸c kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ nªu trªn thÊp h¬n mét chót so víi theo dâi cña nghiªn cøu nµy, nhng còng thÓ hiÖn chiÒu híng n¸i lai F1(LY) cã c¸c chØ tiªu sè con trong æ cao h¬n n¸i lai F1(YL).

§Æng Vò B×nh vµ cs. (2005) còng cho biÕt, n¸i F1(LY) cã khèi lîng s¬ sinh trung b×nh lµ 1,39 kg/con, khèi lîng cai s÷a trung b×nh lµ 5,75 kg/con; n¸i F1(YL) khèi lîng s¬ sinh trung b×nh lµ 1,57 kg/con, khèi lîng cai s÷a trung b×nh lµ 6,22 kg/con. Nh vËy, kÕt qu¶ cña nghiªn cøu nµy còng phï hîp víi khuynh híng cña c¸c t¸c gi¶ nªu trªn.


3.4. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai phèi
       víi ®ùc Duroc vµ L19 


C¸c sè liÖu trong b¶ng 3 cho thÊy, phèi gièng gi÷a n¸i F1(YL) vµ F1(LY)  víi ®ùc L19 ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu sè con ®Î ra, ®Î ra cßn sèng, ®Ó nu«i trong mét æ t¬ng øng lµ: 12,00; 11,44 vµ 11,06 con/æ cao h¬n so víi ®ùc D, t¬ng øng lµ: 11,70; 11,26 vµ 10,83 con/æ. Ngîc l¹i, phèi gièng gi÷a n¸i F1(LY)  vµ F1(YL) víi ®ùc D ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu khèi lîng trung b×nh s¬ sinh, cai s÷a, khèi lîng c¶ æ cai s÷a, tû lÖ sèng vµ tû lÖ nu«i sèng tíi cai s÷a t¬ng øng lµ: 1,49; 6,73; 69,41kg; 96,5 vµ 95,92% cao h¬n so víi ®ùc L19, t¬ng øng lµ: 1,47; 6,57; 68,43kg; 95,67 vµ 94,92%.


Vò §×nh T«n (2008) khi theo dâi t¹i c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i cña tØnh B¾c Giang cho biÕt tæ hîp lai D(LY) cã sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Ó nu«i vµ sè con cai s÷a trong æ cã gi¸ trÞ trung b×nh lÇn lît lµ: 12,05 con, 11,75 con, 11,30 con vµ 10,60 con/æ. 


		B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh s¶n cña n¸i lai phèi víi ®ùc Duroc vµ L19


Chỉ tiêu

		N

		Duroc

		L19



		

		

		LSM

		SE

		LSM

		SE



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		200

		238,19

		0,91

		239,24

		0,75



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		200

		353,04

		0,93

		354,11

		0,77



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		1171

		11,70d

		0,10

		12,00a

		0,09



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		1171

		11,26b

		0,09

		11,44a

		0,08



		Tỷ lệ sống (%)

		1171

		96,50a

		0,36

		95,67c

		0,33



		Số con để nuôi/ổ (con)

		1171

		10,83b

		0,08

		11,06a

		0,08



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		1171

		10,37

		0,08

		10,46

		0,07



		Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%)

		1171

		95,92a

		0,38

		94,92b

		0,35



		KL sơ sinh TB (kg/con)

		1171

		1,49a

		0,01

		1,47c

		0,01



		KL toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		1171

		17,28b

		0,09

		17,49a

		0,08



		KL cai sữa TB (kg/con)

		1171

		6,73a

		0,03

		6,57d

		0,03



		KL toàn ổ khi cai sữa (kg)

		1171

		69,41a

		0,31

		68,43c

		0,28



		Thời gian nuôi con (ngày)

		1171

		21,45

		0,03

		21,47

		0,03



		TG động dục sau CS (ngày)

		971

		5,36

		0,11

		5,45

		0,10



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		971

		144,33

		0,58

		144,25

		0,53





Ghi chú: Các giá trị trung bình trên cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê:
                        ab (P<0,05), ac (P<0,01), ad (P<0,001)


B¶ng 4. N¨ng suÊt sinh s¶n cña c¸c tæ hîp lai


		Chỉ tiêu

		D(LY)

		D(YL)

		L19(LY)

		L19(YL)



		

		LSM

		SE

		LSM

		SE

		LSM

		SE

		LSM

		SE



		Tuổi phối lần đầu (ngày)

		237,27

		1,05

		239,12

		1,06

		238,40

		0,92

		240,07

		0,93



		Tuổi đẻ lứa đầu (ngày)

		352,12

		1,08

		353,97

		1,08

		353,25

		0,94

		354,96

		0,95



		Số con đẻ ra trong ổ (con)

		11,46c

		0,11

		11,93b

		0,11

		11,75b

		0,10

		12,26a

		0,10



		Số con đẻ ra sống/ổ (con)

		11,12c

		0,09

		11,39ab

		0,10

		11,27bc

		0,09

		11,60a

		0,09



		Tỷ lệ sống (%)

		97,22a

		0,39

		95,78bc

		0,39

		96,26ab

		0,36

		95,08c

		0,36



		Số con để nuôi/ổ (con)

		10,73c

		0,09

		10,94b

		0,09

		10,85bc

		0,08

		11,26a

		0,09



		Số con cai sữa trong ổ (con)

		10,32b

		0,08

		10,42ab

		0,08

		10,34b

		0,08

		10,59a

		0,08



		Tỷ lệ nuôi sống tới CS (%)

		96,38a

		0,41

		95,45b

		0,41

		95,52ab

		0,38

		94,31c

		0,38



		KL sơ sinh TB (kg/con)

		1,50a

		0,01

		1,47b

		0,01

		1,49ab

		0,01

		1,45c

		0,01



		KL toàn ổ khi sơ sinh (kg)

		17,07c

		0,10

		17,48ab

		0,10

		17,36b

		0,09

		17,62a

		0,09



		KL cai sữa TB (kg/con)

		6,81a

		0,03

		6,65b

		0,03

		6,68b

		0,03

		6,47c

		0,03



		KL toàn ổ khi cai sữa (kg)

		69,85a

		0,34

		68,97b

		0,34

		68,73bc

		0,31

		68,13c

		0,31



		Thời gian nuôi con (ngày)

		21,44

		0,03

		21,46

		0,03

		21,46

		0,03

		21,48

		0,03



		TG động dục sau CS (ngày)

		5,32

		0,11

		5,39

		0,11

		5,40

		0,11

		5,52

		0,11



		Khoảng cách lứa đẻ (ngày)

		144,12

		0,64

		144,55

		0,63

		143,95

		0,59

		144,56

		0,59





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

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


KÕt qu¶ thu ®îc trong b¶ng 4 cho phÐp nhËn ®Þnh: Tæ hîp lai L19(YL) ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Î nu«i vµ sè con cai s÷a trong mét æ cao nhÊt (t¬ng øng lµ: 12,26; 11,60; 11,26 vµ 10,59 con/æ). Tæ hîp lai D(LY) ®¹t ®îc khèi lîng trung b×nh lîn con s¬ sinh, khèi lîng trung b×nh lîn con cai s÷a vµ khèi lîng c¶ æ cai s÷a cao nhÊt (t¬ng øng lµ: 1,50; 6,81 vµ 69,85)

Khi so s¸nh n¨ng suÊt sinh s¶n cña 4 tæ hîp lai D(LY), D(YL), L19(LY) vµ L19(YL), Phan V¨n Hïng vµ §Æng Vò B×nh (2008) cho biÕt: khèi lîng s¬ sinh/con vµ khèi lîng 21 ngµy/con, cao nhÊt ë tæ hîp lai D(LY) ®¹t 1,54 kg/con; 5,24 kg/con vµ thÊp nhÊt ë tæ hîp lai L19(YL) t¬ng øng lµ 1,48 kg/con; 5,13 kg/con. Nghiªn cøu cña chóng t«i cã cïng khuynh híng víi kÕt qu¶ cña c¸c t¸c gi¶ nªu trªn.


4. KÕT LUËN 


- Lîn n¸i F1(YL) cã c¸c chØ tiªu sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Ó nu«i vµ sè con cai s÷a cao h¬n so víi n¸i F1(LY). Trong khi ®ã, n¸i F1(LY)  l¹i cã c¸c chØ tiªu khèi lîng s¬ sinh trung b×nh, khèi lîng cai s÷a trung b×nh, khèi lîng toµn æ cai s÷a còng nh tû lÖ sèng, tû lÖ nu«i sèng cao h¬n so víi n¸i F1(YL). 


- Phèi gièng gi÷a n¸i F1(YL) vµ F1(LY)  víi ®ùc L19 ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu sè con ®Î ra, ®Î ra cßn sèng, ®Ó nu«i trong mét æ cao h¬n so víi ®ùc D. Ngîc l¹i, phèi gièng gi÷a n¸i F1(LY)  vµ F1(YL) víi ®ùc D ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu khèi lîng trung b×nh s¬ sinh, cai s÷a vµ khèi lîng c¶ æ cai s÷a cao h¬n so víi ®ùc L19. 


- Tæ hîp lai L19(YL) ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ sè con ®Î ra, sè con ®Î ra cßn sèng, sè con ®Î nu«i vµ sè con cai s÷a trong mét æ cao nhÊt. Tæ hîp lai D(LY) ®¹t ®îc khèi lîng trung b×nh lîn con s¬ sinh, khèi lîng trung b×nh lîn con cai s÷a vµ khèi lîng c¶ æ cai s÷a cao nhÊt
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