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TÓM TẮT
Nhằm mục tiêu xác định được hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo sinh sản qua các giai đoạn
hậu bị, chửa và nuôi con làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình chăn nuôi lợn Cỏ và lợn Mẹo sinh sản, một
nghiên c u đã được ti n hành tại Viện Nghiên c u và Phát triển – Đại học Nông lâm Hu (đối với lợn Cỏ) và
Trung tâm Giống Chăn nuôi Nghệ An (đối với lợn Mẹo) t năm 2017 đ n 2018. Thí nghiệm 1 được triển khai
trên 36 lợn Cỏ và 36 lợn Mẹo thuần chủng, khối lượng là 20±1,0 kg/con. Ở mỗi giống, lợn được chia ngẫu nhiên
làm 3 lô tương ng với 3 m c protein thô là 12,0%, 13,0% và 14,0%; m c năng lượng trao đổi là 2800 Kcal
đồng đều cho tất cả các lô. Thí nghiệm 2 được ti n hành trên 30 lợn nái Cỏ và 30 nái Mẹo thuần giai đoạn có
chửa. Ở mỗi giống, lợn nái được chia ngẫu nhiên làm 3 lô tương ng với 3 m c protein thô là 13,0%, 14,0% và
15,0%, các lô có cùng m c năng lượng trao đổi là 2950 Kcal. Thí nghiệm 3 được ti n hành trên 30 lợn nái Cỏ và
30 nái Mẹo thuần giai đoạn nuôi con. Ở mỗi giống, lợn nái được chia ngẫu nhiên làm 3 lô tương ng với 3 m c
protein thô là 15,0%, 16,0% và 17,0%, các lô đều có cùng m c năng lượng trao đổi là 3000 Kcal. Th c ăn được
phân tích thành phần dinh dưỡng trước và sau khi phối ch . K t quả cho thấy, đối với lợn cái hậu bị giai đoạn t
20 kg đ n phối giống, hàm lượng protein thích hợp nhất là 13,0%, đối với lợn nái chửa, hàm lượng protein thích
hợp nhất là 14,5% và đối với lợn nái nuôi con, hàm lượng protein thích hợp nhất là 16,0%.
Từ khóa: Mức protein, sinh sản, sinh trưởng, lợn Cỏ, lợn Mẹo.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong chăn nuôi vì ảnh hưởng trực ti p đ n năng suất
vật nuôi và chi phí cho sản xuất, vì vậy ảnh hưởng đ n giá thành sản phẩm. Thông thường,
th c ăn chi m 65-70% chi phí cho sản phẩm chăn nuôi và là chìa khóa về lợi ích kinh t của
ngành. Sử dụng th c ăn hiệu quả là nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm và tăng
tính cạnh tranh của ngành chăn nuôi trên thị trường trong nước và th giới.
Đối với lợn nái nội, y u tố dinh dưỡng là một trong những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đ n
năng suất sinh sản vì trong điều kiện hiện nay chúng ta chưa có các nghiên c u sâu về xác
định nhu cầu dinh dưỡng cho t ng giống lợn nội cụ thể mà mới chỉ có Tiêu chuẩn th c ăn cho
lợn nội nói chung. Lợn Cỏ và lợn Mẹo là những giống lợn nội được đồng bào dân tộc H'mông
nuôi thuần t rất lâu đời, chúng chịu kham khổ tốt, s c chống chịu bệnh tật cao, ăn tạp dễ
nuôi. Thịt lợn lại chắc, thơm, ngon ngọt rất hợp với thị hi u của người tiêu dùng ngày nay.
Đời sống con người ngày càng được nâng cao, nhu cầu ăn không chỉ d ng lại ở no và đủ nữa
mà hướng tới ngon, nên thịt lợn Cỏ và Mẹo đã đáp ng được nhu cầu đó của con người. Tuy
nhiên, lợn Cỏ và lợn Mẹo thường có năng suất chăn nuôi thấp, một mặt là do không được
chọn lọc đúng phương pháp, mặt khác là do th c ăn và ch độ dinh dưỡng không hợp lý,
thường là thi u dinh dưỡng, đặc biệt là protein thấp, dẫn đ n lợn bị gầy gò, sinh trưởng kém,
động dục chậm và năng suất sinh sản không cao.
Do đó, việc nghiên c u xác định hàm lượng protein thích hợp đối với lợn Cỏ và lợn Mẹo sinh
sản để xây dựng lên những khẩu phần th c ăn đầy đủ, cân đối về dinh dưỡng cho chúng dựa
trên các nguyên liệu sẵn có tại các địa phương, nhằm xác định được hàm lượng protein (CP)
thích hợp cho lợn Cỏ, lợn Mẹo các giai đoạn hậu bị, lợn nái chửa và nái nuôi con, góp phần
nâng cao năng suất chăn nuôi lợn nội, hạ giá thành sản phẩm thịt lợn đặc sản tại địa phương là
một việc h t s c cần thi t hiện nay.
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Nghiên c u được thực hiện trên lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn hậu bị, có chửa và nuôi con.
Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Đối với lợn Cỏ, nghiên c u được thực hiện tại Viện Nghiên c u và phát triển, Trường Đại học
Nông Lâm Hu .
Đối với lợn Mẹo, nghiên c u được thực hiện tại Trung tâm Giống Chăn nuôi Nghệ An, huyện
Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Thời gian nghiên c u: T tháng 3/2018 đ n tháng 6/2019.
Nội dung nghiên cứu
Nghiên c u xác định hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ, lợn Mẹo giai đoạn hậu bị (20
kg đ n phối giống).
Nghiên c u xác định hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ, lợn Mẹo giai đoạn có chửa.
Nghiên c u xác định hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ, lợn Mẹo giai đoạn nuôi con.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu xác định hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn hậu bị
(20 kg đến phối giống)
Tổng số 36 lợn Cỏ và 36 lợn Mẹo thuần, khối lượng là 20±1,0 kg/con được đưa vào thí
nghiệm. Mỗi giống, lợn được chia ngẫu nhiên làm 3 lô tương ng với 3 hàm lượng protein
12,0%, 13,0% và 14,0%. Cả 3 lô có cùng m c năng lượng trao đổi (ME) là 2800 Kcal/kg. Lợn
được nuôi nhốt 4 con/ô, mỗi ô là 1 lần lặp lại. Các nguyên liệu và khẩu phần th c ăn được
phân tích tại phòng Phân tích Th c ăn và sản phẩm chăn nuôi – Viện Chăn nuôi trước và sau
khi phối ch . Các lô lợn được đảm bảo đồng đều về điều kiện chuồng trại, thú y và chăm sóc
nuôi dưỡng.
Bảng 1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn hậu bị
Ch tiêu
CP (%)
ME (Kcal/kg)
Ca (%)
P (%)

Lô 1
12,0
2800
0,60
0,40

Lợn Cỏ
Lô 2
13,0
2800
0,60
0,40

Lô 3
14,0
2800
0,60
0,40

Lô 1
12,0
2800
0,60
0,40

Lợn Mẹo
Lô 2
13,0
2800
0,60
0,40

Lô 3
14,0
2800
0,60
0,40

Ghi chú: ME: Năng lượng trao đổi; CP: Proein thô; Ca: Can xi; P: Phốt pho; TA: Thức ăn.

Lợn được cho ăn tăng dần theo t ng tháng tuổi, t 0,80 - 1,20 kg th c ăn tinh và 1,0 đ n 1,5
kg rau xanh/ngày (rau muống hoặc dây, lá khoai lang băm nhỏ). Mỗi ngày cho ăn 2 bữa, rau
xanh được băm nhỏ và trộn đều với th c ăn tinh trước khi cho ăn. Nước uống được cung cấp
qua vòi nước uống tự động. Trước khi ti n hành thí nghiệm 7 ngày, lợn ở các lô được chăm
sóc, nuôi dưỡng như nhau, cho ăn khẩu phần th c ăn có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp theo
TCVN 1547-1994, phần “Lợn nội”.
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Lợn cái hậu bị khi động dục lần 2 được phối giống trực ti p bằng lợn đực Cỏ (đối với nái Cỏ)
và lợn đực Mẹo (đối với nái Mẹo). Lợn đực có tuổi t 1 - 2 năm tuổi. Lợn thí nghiệm được
theo dõi đ n khi phối giống lần đầu.
Các chỉ tiêu theo dõi: khối lượng vào thí nghiệm (TN), tuổi động dục lần đầu, tuổi phối giống
lần đầu, khối lượng phối giống lần đầu, tăng khối lượng, tiêu tốn th c ăn/kg tăng khối lượng,
độ dày mỡ lưng tại điểm P2 lúc 8 tháng tuổi (đo bằng máy siêu âm RENCO).
Nghiên cứu xác định hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn có
chửa
Tổng số 30 lợn nái Cỏ và 30 nái Mẹo thuần có chửa t l a 2 – 3, được đưa vào thí nghiệm.
Mỗi giống, lợn nái được chia ngẫu nhiên làm 3 lô tương ng 3 hàm lượng protein là 13,5%,
14,5% và 15,5%, mỗi lô 10 con. Cả 3 lô có cùng m c ME là 2950 Kcal/kg. Lợn được nuôi
nhốt 5 con/ô, mỗi ô là 1 lần lặp lại.
Bảng 2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn chửa
Ch tiêu

Lợn Cỏ

Lợn Mẹo

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 1

Lô 2

Lô 3

CP (%)

13,5

14,5

15,5

13,5

14,5

15,5

ME (Kcal/kg)

2950

2950

2950

2950

2950

2950

Ca (%)

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

P (%)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Ghi chú: ME: Năng lượng trao đổi; CP: Protein thô; Ca: Can xi; P: Phốt pho.

Th c ăn được phân tích tại phòng Phân tích Th c ăn và Sản phẩm chăn nuôi – Viện Chăn
nuôi trước và sau khi phối ch . Các lô TN được đảm bảo đồng đều về điều kiện chuồng trại,
thú y và chăm sóc nuôi dưỡng.
Mỗi lợn nái chửa được cho ăn t 1,5 – 1,8 kg th c ăn tinh và 1,5 – 2,5 kg rau xanh (rau
muống hoặc dây, lá khoai lang băm nhỏ) tùy theo thể trạng và giai đoạn chửa. Mỗi ngày cho
ăn 2 bữa, trộn đều rau xanh với th c ăn tinh trước khi cho ăn. Nước uống được cung cấp qua
vòi nước uống tự động. Trước khi ti n hành thí nghiệm 7 ngày, lợn ở các lô được chăm sóc,
nuôi dưỡng như nhau, cho ăn khẩu phần th c ăn có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp theo
TCVN 1547-1994, phần “Lợn nội”. Thí nghiệm được theo dõi t khi phối giống có chửa đ n
ngày đẻ.
Các chỉ tiêu theo dõi: Số con sơ sinh/ổ (con); Số con sơ sinh sống/ổ (con); Khối lượng sơ
sinh/con (kg); Khối lượng sơ sinh/ổ (kg); Tỷ lệ thai ch t, ch t lưu, thai gỗ khi đẻ (%).
Khẩu phần tối ưu là khẩu phần mà lợn có số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng sơ sinh/ổ cao
nhất. Tỷ lệ thai ch t, ch t lưu, thai gỗ khi đẻ thấp nhất.
Nghiên cứu xác định hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn nuôi
con
Tổng số 30 lợn nái Cỏ và 30 nái Mẹo thuần l a đẻ th 2 – 3, sau khi đẻ được đưa vào thí
nghiệm. Mỗi giống, lợn nái được chia ngẫu nhiên làm 3 lô tương ng với 3 hàm lượng protein
15,0%, 16,0% và 17,0%. Cả 3 lô có cùng m c ME là 3000 Kcal/kg. Mỗi lô thí nghiệm gồm
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10 ô chuồng cho 10 lợn nái (mỗi nái 1 ô, tương đương 10 lần lặp lại). Các ô chuồng đều có
ngăn riêng cho lợn con sưởi ấm và tập ăn. Th c ăn được phân tích tại phòng Phân tích Th c
ăn và sản phẩm chăn nuôi –Viện Chăn nuôi trước và sau khi phối ch . Các lô TN được đảm
bảo đồng đều về điều kiện chuồng trại, thú y và chăm sóc nuôi dưỡng.
Lợn nái nuôi con được cho ăn t 2,2 – 2,5 kg th c ăn tinh và 2,5 – 3,0 kg rau xanh/ngày
(rau muống hoặc dây, lá khoai lang băm nhỏ) tùy theo số con bú sữa. Sau khi cai sữa, lợn
nái ti p tục được ăn khẩu phần này cho đ n khi phối giống có chửa. Mỗi ngày cho ăn 2
bữa, trộn đều rau xanh với th c ăn tinh trước khi cho ăn. Nước uống được cung cấp qua
vòi tự động. Trước khi ti n hành thí nghiệm 7 ngày, lợn ở các lô được chăm sóc, nuôi
dưỡng như nhau, cho ăn khẩu phần th c ăn có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp theo TCVN
1547-1994, phần “Lợn nội”.
Bảng 3. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn
của lợn nái nuôi con
Ch tiêu

Lợn Cỏ

Lợn Mẹo

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 1

Lô 2

Lô 3

CP (%)

15,0

16,0

17,0

15,0

16,0

17,0

ME (Kcal/kg)

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Ca (%)

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

P (%)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Ghi chú: ME: Năng lượng trao đổi; CP: Proein thô; Ca: Can xi; P: Phốt pho.

Thí nghiệm được theo dõi t ngày lợn nái đẻ đ n ngày phối giống có chửa l a ti p theo.
Các chỉ tiêu theo dõi: số con sơ sinh/ổ (con), số con sơ sinh sống/ổ (con), khối lượng sơ
sinh/con (kg), khối lượng sơ sinh/ổ (kg), số con cai sữa/ổ (con), khối lượng cai sữa/con (kg),
khối lượng cai sữa/ổ (kg), số l a đẻ/nái/năm (l a).
Xử lý số liệu
Các số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh vật học bằng chương trình Excel
2010 và phần mềm Minitab 16.2 (2011). Các k t quả được trình bày dưới dạng giá trị trung
bình ± độ lệch tiêu chuẩn. Trong trường hợp phân tích suy diễn, các giá trị P được đưa ra.
Phân tích sự sai khác giữa các trung bình theo phương pháp Tukey và được cho là sai khác có
ý nghĩa thống kê khi P < 0,05.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hưởng của các hàm lượng protein đến sinh trưởng và phát dục của lợn Mẹo giai
đoạn hậu bị, từ 20 kg đến phối giống
Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển của 36 lợn cái Cỏ và 36 lợn cái Mẹo hậu bị thí
nghiệm giai đoạn 20 kg đ n phối giống tại Hu và Nghệ An, k t quả được trình bày ở Bảng 4.
K t quả ở Bảng 4 cho thấy, khối lượng bắt đầu thí nghiệm của cả 3 lô dao động t 20,0 - 20,2
kg/con (lợn Cỏ) và t 20,0 - 20,4 kg/con (lợn Mẹo). So sánh thống kê cho thấy sự sai khác về
2 chỉ tiêu này trong t ng giống, ở các lô là không rõ rệt với P>0,05. Điều đó cho thấy đàn lợn
lựa chọn làm thí nghiệm có độ đồng đều cao.
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Bảng 4. Ảnh hưởng của các hàm lượng protein trong khẩu phần
đ n sinh trưởng và sinh lý sinh dục của lợn hậu bị
Ch tiêu

Lợn Cỏ (n=3)

Lợn Mẹo (n=3)

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 1

Lô 2

Lô 3

ME (Kcal)

2800

2800

2800

2800

2800

2800

Protein (%)

12,0

13,0

14,0

12,0

13,0

14,0

a

a

a

a

a

KL vào thí nghiệm
(kg)

20,0
±0,75

20,2
±0,67

20,1
±0,82

20,2
±0,74

20,4
±0,85

20,0a
±0,61

Tuổi động dục LĐ
(ngày)

226,13a
±10,3

220,46a
±11,4

223,47a
±11,7

228,06a
±10,6

225,14a
±10,1

229,27a
±10,7

Tuổi phối giống LĐ
(ngày)

266,62a
±12,6

251,62b
±10,2

254,14b
±11,4

264,52a
±12,3

253,84b
±10,8

258,52b
±11,5

KL phối giống LĐ
(kg)

37,55a
±1,72

39,84b
±2,43

40,85b
±2,51

39,79a
±1,97

41,97b
±1,76

42,15b
±2,54

Tăng khối lượng
(g/con/ngày)

153,15a
±8,53

193,89b
±9,91

194,11b
±9,15

171,88a
±7,86

209,64b
±9,64

205,12b
±9,12

TTTA/kg tăng khối
lượng (kg)

3,83a
±0,13

3,11b
±0,15

3,15b
±0,23

4,32a
±0,17

3,21b
±0,21

3,27b
±0,23

Dày mỡ lưng (mm)

10,21a
±0,51

11,84b
±0,53

12,82b
±0,43

11,02a
±0,34

12,24ab
±0,37

12,86b
±0,46

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong một giống, những giá trị mang chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa
(P<0,05); KL là Khối lượng; LĐ là lần đầu; TTTA: Tiêu tốn thức ăn.

Tuổi động dục lần đầu của lợn cái Cỏ và Mẹo hậu bị ở cả 3 lô dao động t 220,46 – 226,13
ngày (lợn Cỏ) và t 225,14 – 229,27 ngày (lợn Mẹo). Trong đó, lợn ở lô cho ăn khẩu phần với
hàm lượng protein 13,0% có tuổi động dục lần đầu thấp nhất, dao động t 220,46 ngày (lợn
Cỏ) và 225,14 ngày (lợn Mẹo). Các lô còn lại đều có tuổi động dục muộn hơn t 3 - 6 ngày.
Tuy nhiên sự sai khác về chỉ tiêu này ở các lô của cả 2 giống đều không rõ rệt với P>0,05.
Ở cả 2 giống lợn, tuổi phối giống lần đầu giữa các lô đều không có sự sai khác rõ rệt. Tuy
nhiên, tuổi phối giống lần đầu của lợn ở lô có hàm lượng protein 13,0% là thấp nhất (251,62
ngày ở lợn Cỏ và 253,84 ngày ở lợn Mẹo). Lợn ở lô có hàm lượng protein thấp (12,0%) thì
tuổi phối giống lần đầu cao hơn rõ rệt so với các lô có hàm lượng protein cao (13,0% và
14,0%). Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê với P<0,05. K t quả trên phù hợp với công bố
của Nguyễn Hữu Cường và Phạm Sỹ Tiệp (2014), tuổi phối giống lần đầu của lợn hậu bị
Móng Cái dao động t 224,23 đ n 225,59 ngày và chịu tác động trực ti p t các m c dinh
dưỡng khác nhau.
Th c ăn có hàm lượng protein khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đ n khối lượng lúc phối giống
lần đầu của cả lợn Cỏ và lợn Mẹo hậu bị. Đối với lợn ở lô có hàm lượng protein thấp (12,0%)
khối lượng phối giống lần đầu chỉ đạt 37,55 kg (lợn Cỏ) và 39,79 kg (lợn Mẹo). Các lô có
hàm lượng protein 13,0 và 14,0%, khối lượng phối giống lần đầu của lợn dao động t 39,84 –
40,85 kg (lợn Cỏ) và t 41,97 – 42,15 kg (lợn Mẹo), cao hơn so với lô có hàm lượng protein
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thấp (12,0%) t 4,27 – 8,13%. So sánh thống kê cho thấy sự sai khác về chỉ tiêu này giữa lô
có hàm lượng protein 12,0% so với lô có hàm lượng protein 13,0% và 14,0% là rõ rệt
(P<0,05).
K t quả công bố của Lục Hồng Thắm (2013) nghiên c u về giống lợn Hương (Cao Bằng) cho
bi t lợn Hương động dục khá sớm (130,56 ngày) khi tầm vóc còn nhỏ (24,36 kg). K t quả
nghiên c u này, trên lợn Cỏ và lợn Mẹo có tuổi động dục muộn hơn (t 220 – 229 ngày). K t
quả nghiên c u về khối lượng phối giống lần đầu của một số giống lợn như: Mường Lay,
Điện Biên là 31,51 kg (Trịnh Phú Cử, 2010); lợn Vân Pa nuôi tại Quảng Trị là 17,00 kg (Đặng
Hoàng Biên, 2009). K t quả nghiên c u này, trên lợn Cỏ và lợn Mẹo là cao hơn (37,6 – 42,1
kg/con).
Tăng khối lượng của lợn hậu bị phụ thuộc rất nhiều vào dinh dưỡng trong khẩu phần th c ăn.
Hàm lượng protein thô trong khẩu phần là rất quan trọng. Số liệu ở Bảng 4 cho thấy, tăng khối
lượng của lợn hậu bị t 20 kg đ n phối giống ở các lô có hàm lượng protein 13,0% và 14,0%
đạt cao nhất, 194 g/con/ngày (lợn Cỏ) và 205 – 209 g/con/ngày (lợn Mẹo). Ở lô có hàm lượng
protein 12,0%, tăng khối lượng chỉ đạt 153,15 – 171,88 g/con/ngày ở cả 2 giống, thấp hơn các
lô có hàm lượng protein 13,0% và 14,0% là 15,52% và 20,71%. Sự sai khác này là rõ rệt
(P<0,05).
Tiêu tốn th c ăn/kg tăng khối lượng của lợn hậu bị ở các lô dao động t 3,11 - 3,83 kg ở lợn
Cỏ và 3,21 – 4,32 kg ở lợn Mẹo. Trong đó, ở cả 2 giống, lô có hàm lượng protein 13,0% có
m c tiêu tốn th c ăn thấp nhất (3,11 kg ở lợn Cỏ và 3,21 kg ở lợn Mẹo), ti p đ n là lô có hàm
lượng protein 14,0%, m c tiêu tốn th c ăn là 3,15 kg (lợn Cỏ) và 3,27 kg (lợn Mẹo); Cao nhất
là lô có hàm lượng protein 12,0% m c tiêu tốn th c ăn là 3,83 (lợn Cỏ) và 4,32 kg (lợn Mẹo).
Sai khác giữa lô có m c Pr 13,0% so với lô có m c Pr 14,0% là không rõ rệt (P>0,05), còn
giữa lô 12,0% so với lô 13,0% và lô 14,0% là rõ rệt với P<0,05.
Sau khi lợn được phối giống, ti n hành cân khối lượng và đo độ dày mỡ lưng tại điểm P2. K t
quả thể hiện ở Bảng 4 cho thấy, dày mỡ lưng của lợn Cỏ dao động t 10,21 – 12,82 mm, của
lợn Mẹo dao động t 11,02 – 12,86 mm, trong đó lô có m c Pr 12,0% là thấp nhất (10,21 11,02 mm), ti p theo là lô có m c Pr 13,0% (11,84 – 12,24 mm) và cao nhất là lô có m c Pr
14,0% (12,82 – 12,86 mm). Độ dày mỡ lưng của lợn cái hậu bị có xu hướng tăng dần theo
chiều tăng của hàm lượng protein trong khẩu phần th c ăn.
Như vậy, sử dụng khẩu phần có hàm lượng protein 13,0% và m c năng lượng trao đổi 2800
Kcal/kg th c ăn cho lợn cái hậu bị Cỏ và Mẹo giai đoạn 20 kg đ n phối giống là phù hợp.
Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong khẩu phần đến một số ch tiêu sinh sản của lợn
Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn có chửa
Theo dõi năng suất sinh sản của 30 lợn cái Cỏ và 30 lợn cái Mẹo có chửa được nuôi dưỡng
bằng 3 khẩu phần có 3 hàm lượng protein khác nhau, k t quả được trình bày ở Bảng 5.
K t quả trình bày ở Bảng 5 cho thấy, số ngày mang thai của lợn Cỏ và lợn Mẹo đều là 114
ngày. K t quả này tương đương với Trần Thanh Vân và Đinh Thu Hà (2005) nghiên c u khảo
sát một số chỉ tiêu sản xuất của lợn Mẹo nuôi tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, theo đó, lợn
Mẹo nuôi tại huyện Phù Yên có thời gian mang thai trung bình là 114,26 ngày. Đối với lợn
Cỏ, k t quả nghiên c u của chúng tôi cũng phù hợp với công bố của Nguyễn Thị Tường Vy
(2012), theo đó, lợn Cỏ A Lưới có số ngày mang thai trung bình là 114,23 ngày.
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Số con sơ sinh/ổ và số con sơ sinh sống/ổ là 2 chỉ tiêu rất quan trọng, phụ thuộc nhiều vào
chất lượng th c ăn trong suốt giai đoạn lợn nái có chửa. K t quả ở Bảng 5 cho thấy, lợn thí
nghiệm ở Lô 2, sử dụng khẩu phần có hàm lượng protein 14,5% có số con sơ sinh/ổ và số con
sơ sinh sống/ổ đạt cao nhất là 7,52 và 7,18 con (lợn Cỏ). Ở lợn nái Mẹo cũng có k t quả tương
tự là 7,65 và 7,46 con. So sánh thống kê cho thấy sự sai khác về số con sơ sinh sống/ổ giữa lô
có m c Pr 14,5% so với lô có m c Pr 13,5% và 15,5% là rõ rệt (P<0,05) ở cả 2 giống lợn Cỏ
và lợn Mẹo.
Bảng 5: Ảnh hưởng của hàm lượng protein đ n một số chỉ tiêu sinh sản của lợn Cỏ và lợn
Mẹo có chửa.
Ch tiêu

Lợn Cỏ (n=3)

Lợn Mẹo (n=3)

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 1

Lô 2

Lô 3

ME (Kcal/kg)

2950

2950

2950

2950

2950

2950

Protein (%)

13,5

14,5

15,5

13,5

14,5

15,5

Số ngày MT (ngày)

114±3,23

114±3,51

114±4,26

114±3,25

114±4,37

114±4,20

SCSS/ổ (con)

7,27a±0,38 7,52b±0,26 7,42ab±0,48 7,18a±0,24 7,65b±0,35 7,64ab±0,25

SCSSS/ổ (con)

6,85a±0,23 7,18b±0,31 7,06a±0,25 6,83a±0,28 7,46b±0,33 7,39a±0,27

Tỷ lệ thai ch t/ổ (%) 5,78a±0,30 4,52b±0,17 4,85a±0,20 4,87a±0,13 2,48b±0,23 3,27a±0,24
KLSS/con (kg)

0,48±0,03 0,50±0,02 0,50±0,04 0,49±0,01 0,50±0,03 0,50±0,05

KLSS/ổ (kg)

3,29a±0,32 3,59b±0,26 3,53ab±0,35 3,35a±0,23 3,73b±0,36 3,70ab±0,38

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, những giá trị mang những chữ cái khác nhau là sai khác có ý
nghĩa thống kê (P < 0,05); ME là năng lượng trao đổi; MT là mang thai; SCSS là số con sơ sinh; SCSSS là số
con sơ sinh sống; KLSS là khối lượng sơ sinh.

Tất cả các lô đều có tỷ lệ thai gỗ và ch t lưu khi đẻ ở m c thấp, dao động t 2,48% - 5,78%.
Đây là m c thai gỗ và ch t lưu tương đối thấp ở lợn nội, ch ng tỏ kỹ thuật nuôi và th c ăn sử
dụng trong thí nghiệm được đảm bảo an toàn, không có nấm mốc hoặc độc tố khác trong th c
ăn.
Khối lượng sơ sinh/con và khối lượng sơ sinh/ổ là hai chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh năng
suất sinh sản của lợn nái chửa. Theo số liệu Bảng 5, đối với cả lợn Cỏ và lợn Mẹo, mặc dù
khối lượng sơ sinh/con của các khẩu phần dao động t 0,48 - 0,50 kg/con, không có sự sai
khác về thống kê sinh học giữa các lô (P>0,05). Tuy nhiên, chỉ tiêu khối lượng sơ sinh/ổ lại bị
ảnh hưởng lớn bởi hàm lượng protein khác nhau trong khẩu phần. Theo đó khối lượng lợn con
sơ sinh/ổ có xu hướng tăng dần theo m c tăng của protein trong khẩu phần th c ăn của lợn
chửa. Lợn ở lô có m c Pr 14,5%, khối lượng lợn con sơ sinh/ổ cao nhất là 3,59 kg (lợn Cỏ) và
3,73 kg (lợn Mẹo). Lợn ở lô có m c Pr 13,5%, khối lượng lợn con sơ sinh/ổ thấp nhất (3,29
kg/ổ ở lợn Cỏ và 3,35 kg/ổ ở lợn Mẹo). Lợn ở lô có m c Pr 15,5%, khối lượng sơ sinh/ổ cũng
chỉ dao động ở m c là 3,53 kg/ổ (lợn Cỏ) và 3,70 kg/ổ (lợn Mẹo). So sánh thống kê cho thấy
sự sai khác về khối lượng sơ sinh/ổ của lô có m c Pr 13,5% so với lô có m c Pr 14,5% và
15,5%, là rõ rệt (P<0,05).
K t quả trên cho thấy, sử dụng khẩu phần th c ăn có hàm lượng protein là 14,5% cho lợn nái
Cỏ và nái Mẹo, giai đoạn có chửa là phù hợp. K t quả này phù hợp với k t quả nghiên c u
của Sauvant và cs. (2004), Noblet (2006), Trịnh Phú Cử (2010), Trần Thanh Vân và Đinh Thu
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Hà (2005), Trương Tấn Khanh (2009), Nguyễn Thị Tường Vy (2012) ), Vũ Phạm Xuân Anh,
và cs. (2014), Bùi Thị Thơm (2013), Hồ Trung Thông và cs. (2011) về nghiên c u ảnh hưởng
của các m c dinh dưỡng cho lợn nái Móng Cái, Mẹo, Kiềng sắt, Cỏ A lưới giai đoạn mang
thai, theo đó các m c ME t 2900 - 3000 Kcal và Protein 14,0 -15,0% trong khẩu phần th c
ăn cho lợn chửa là phù hợp nhất.
Ảnh hưởng của các hàm lượng protein đến năng suất sinh sản của lợn Cỏ và lợn Mẹo
giai đoạn nuôi con
Theo dõi năng suất sinh sản của 30 lợn nái Cỏ và 30 lợn nái Mẹo, giai đoạn nuôi con, k t quả
được trình bày ở Bảng 6.
Số con sơ sinh/ổ, số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng sơ sinh/ổ là 3 chỉ tiêu quan trọng nhất
đánh giá chất lượng th c ăn đ n năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con. Số liệu ở Bảng 6 cho
thấy, các chỉ tiêu về số con sơ sinh/ổ; số con sơ sinh sống/ổ và khối lượng sơ sinh/ổ của 2
giống ở cả 3 lô, theo th tự lần lượt dao động t 7,43 – 7,46 con; 7,07 – 7,12 con; 3,54 – 3,63
kg/ổ (lợn Cỏ) và 7,50 – 7,56 con; 7,22 – 7,29 con; 3,61 – 3,65 kg/ổ (lợn Mẹo). So sánh thống
kê trong t ng giống cho thấy không có sự sai khác về các chỉ tiêu này giữa các lô (P>0,05).
Điều đó cho thấy đàn lợn thí nghiệm của lợn Cỏ và lợn Mẹo được bố trí vào các lô là đảm bảo
đồng đều.
Bảng 6. Ảnh hưởng của các hàm lượng protein đ n năng suất sinh sản
của lợn Mẹo nuôi con
Nội dung

Lợn Cỏ (n=10)

Lợn Mẹo (n=10)

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Lô 1

Lô 2

Lô 3

ME (Kcal/kg)

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Protein (%)

15,0

16,0

17,0

15,0

16,0

17,0

a

a

a

a

a

SCSS/ổ (con)

7,44 ±0,35 7,43 ±0,32

7,46 ±0,29

7,50 ±0,27 7,56 ±0,34 7,53 a±0,31

SCSSS/ổ (con)

7,07 a±0,30 7,12 a±0,32

7,11 a±0,31

7,22 a±0,30 7,28 a±0,32 7,29 a±0,30

KLSS/con (kg)

0,50 a±0,03 0,50 a±0,02

0,51 a±0,02

0,50 a±0,03 0,50 a±0,02 0,50 a±0,02

KLSS/ổ (kg)

3,54 a±0,13 3,56 a±0,12

3,63 a±0,17

3,61 a±0,12 3,64 a±0,15 3,65 a±0,16

SCCS/ổ (con)

6,41a±0,04

6,61b±0,05

6,54b±0,03

6,44a±0,04

6,94b±0,06

6,91b±0,05

TLNS (%)

90,6a±4,23

92,8b±4,34

91,98b±4,46

89,0a±4,52

95,4b±4,31

94,7b±4,12

KLCS/con (kg)

5,14a±0,21

5,58b±0,23

5,43b±0,24

5,49a±0,27

5,74b±0,23

5,73b±0,22

KLCS/ổ (kg)

32,9a±3,03

36,8b±3,21

35,5b±3,20

35,2a±3,02

39,8b±3,14

39,5b±3,18

Số l a đẻ/nái/
năm (l a)

1,56a±0,01

1,69b±0,02

1,65b±0,02

1,61a±0,01

1,70b±0,02

1,68b±0,02

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, những giá trị mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa
thống kê sinh học (P<0,05). SCSS là số con sơ sinh; SCSSS là số con sơ sinh sống; KLSS là khối lượng sơ sing;
SCCS là số con cai sữa; TLNS là tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa; KLCS là khối lượng cai sữa.

Số con cai sữa/ổ là một chỉ tiêu quan trọng quy t định đ n năng suất sinh sản của lợn nái, nó
phụ thuộc chủ y u vào khâu chăm sóc, nuôi dưỡng và dinh dưỡng cho lợn nái mẹ và lợn con.
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Theo k t quả ở Bảng 6, lợn nái Cỏ và nái Mẹo ở lô có hàm lượng protein 16,0%, có số con cai
sữa/ổ đạt cao nhất: 6,61 con (lợn Cỏ) và 6,94 con (lợn Mẹo). Trong khi đó, lô có hàm lượng
protein 15,0%, số con cai sữa/ổ chỉ đạt 6,41 con (lợn Cỏ) và 6,44 con (lợn Mẹo). Lô có hàm
lượng protein 17,0%, số con cai sữa/ổ cũng chỉ đạt 6,54 con (lợn Cỏ) và 6,91 con (lợn Mẹo).
So sánh thống kê cho thấy có sự sai khác rõ rệt giữa lô có hàm lượng protein 16,0% so với lô
có hàm lượng protein 15,0% và lô có hàm lượng protein 17,0% ở cả lợn Cỏ và lợn Mẹo
(P<0,05) .
Khối lượng cai sữa/con và khối lượng cai sữa/ổ là hai chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh năng
suất sinh sản của lợn nái. Theo số liệu ở Bảng 6, ở cả 2 giống, khối lượng cai sữa/con của lợn
ở các lô có hàm lượng protein 16,0% và 17,0% có sự sai khác rõ rệt so với lô có hàm lượng
protein 15,0% (P<0,05), trong đó lô có hàm lượng protein 15,0% có khối lượng cai sữa chỉ đạt
5,14 kg/con (lợn Cỏ) và 5,49 kg/con(lợn Mẹo). Điều này có thể do hàm lượng Pr thấp đã ảnh
hưởng đ n chất lượng sữa mẹ và ảnh hưởng đ n khối lượng cai sữa của lợn con. Khối lượng
cai sữa/con của lợn ở lô có hàm lượng protein 16% là 5,58 kg/con (lợn Cỏ) và 5,74 kg/con
(lợn Mẹo). Lợn ở lô có hàm lượng protein 17%, khối lượng cai sữa là 5,43 kg/con (lợn Cỏ) và
5,73 kg/con (lợn Mẹo).
Khối lượng cai sữa/ổ phụ thuộc trực ti p vào số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/con. K t
quả Bảng 6 cho thấy, khối lượng cai sữa/ổ của lợn con ở lô có hàm lượng protein 16,0% là
cao nhất: 36,88 kg (lợn Cỏ) và 39,85 kg (lợn Mẹo), cao hơn lô có hàm lượng protein 17,0% t
0,65 – 3,71% và cao hơn lô có hàm lượng protein 15,0% t 10,66 – 11,59%. Như vậy, khẩu
phần th c ăn có hàm lượng protein 16,0% cho khối lượng cai sữa/ổ là cao nhất.
Theo số liệu ở Bảng 6, số l a đẻ/nái/năm của lô có hàm lượng protein 16,0% đạt cao nhất, ở
m c 1,69 l a (lợn Cỏ) và 1,70 l a (lợn Mẹo). Các lô khác chỉ đạt t 1,56 – 1,68 l a/nái/năm.
Như vậy, sử dụng khẩu phần th c ăn có hàm lượng protein 16,0% và năng lượng trao đổi
3000 Kcal/kg là phù hợp với lợn Cỏ và lợn Mẹo nuôi con. K t quả này tương đương với các
công bố của Bùi Thị Thơm (2013); Trần Thanh Vân và Đinh Thu Hà (2005); Trịnh Phú Cử
(2010); Trương Tấn Khanh và cs. (2009); Nguyễn Ngọc Phục và cs. (2010); Nguyễn Thị
Tường Vi (2012) và Phạm Sỹ Tiệp (2015) về năng suất sinh sản của các giống lợn nội như lợn
Móng Cái, lợn Mẹo, lợn Lửng, lợn Sóc và lợn Cỏ A Lưới.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận
Hàm lượng protein thích hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo sinh sản qua các giai đoạn như sau:
Đối với lợn cái hậu bị giai đoạn t 20 kg đ n phối giống, khẩu phần ăn có năng lượng trao đổi
2800 Kcal/kg th c ăn và hàm lượng protein 13% là phù hợp nhất.
Đối với lợn nái chửa, khẩu phần ăn có năng lượng trao đổi là 2950 Kcal/kg th c ăn và hàm
lượng protein 14,5% là phù hợp nhất.
Đối với lợn nái nuôi con, khẩu phần ăn có năng lượng trao đổi 3000 Kcal/kg th c ăn và hàm
lượng protein 16,0% là phù hợp nhất.
Đề nghị
Cho áp dụng các k t quả trên để xây dựng Quy trình Chăn nuôi lợn Cỏ, lợn Mẹo sinh sản./.
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ABSTRACT
Determining appropriate crude protein levels in the ration for reproductive Co and Meo pigs
For the purpose of identifying suitable protein level for Co and Meo in gilts, gestation and farrowing periods,
a study was implemented at the Research and Development Institute - Hue University of Agriculture and
Forestry (for Co pig) and Nghe An Breeding Center (for Meo pig) from 2017 to 2018. Experiment 1 was
conducted on 36 Co pigs and 36 Meo pigs, weight of 20±1.0 kg/head (150 days of age) . In each breed, pigs
are randomly divided into 3 groups which have crude protein level of 12.0%, 13.0% and 14.0% respectively,
and the same ME levels of 2800 Kcal/kg. Experiment 2 was conducted on 30 Co and 30 Meo pigs during
pregnancy. In each breed, the pregnant sows were randomly divided into 3 groups which have protein levels
of 13.5%, 14.5% and 15.5% respectively, and the same ME levels of 2950 Kcal/kg. Experiment 3 was
conducted on 30 farrowing Co sows and 30 farrowing Meo sows. In each breed, they were randomly divided
into 3 groups that have the following protein level of 15.0%, 16.0% and 17.0% and the same ME level of 3000
Kcal/kg. Dietary nutrient ratio were analyzed before and after preparation. The results show that, the most
suitable protein level for gilts from 20 kg to mating stage is 13.0%; 14.5% for pregnant sows, and 16.0% for
farrowing sows.
Keywords: Protein level, performance, growth ability, Co pig, Meo pig.
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PHỤ LỤC
I/ Khẩu phần thức ăn cho thí nghiệm 1: Nghiên cứu xác định hàm lượng protein thích
hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo HB giai đoạn 20 kg- Phối giống
TT

Ch tiêu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bột sắn (%)
Ngô tẻ (%)
Cám gạo loại I (%)
Tấm gạo tẻ (%)
Khô đỗ tương (%)
Bột cá (%)
Muối ăn (%)
Premix (%)
Bột đá vôi (%)
Cộng
Trong 1 kg thức ăn có (*)
ME (Kcal/kg)
CP (%)
Ca (%)
P (%)
Lysine (%)
Methionine (%)
Giá thành 1 kg TĂ (đồng) **

Lô 1
27
24,3
36
5
5
1
0,2
0,5
1
100
2.894
12,18
0,75
0,43
0,75
0,43
6.426

Lô thí nghiệm
Lô 2
25,3
21
38
6
6
2
0,2
0,5
1
100
2.887
13,16
0,66
0,56
0,78
0,44
6.804

Lô 3
23
21,3
38
6
7
3
0,2
0,5
1
100
2.895
14,09
0,72
0,48
0,80
0,46
7.436

II/ Khẩu phần thức ăn cho thí nghiệm 2: Nghiên cứu xác định hàm lượng protein thích
hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn mang thai
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ch tiêu

Bột sắn (%)
Ngô tẻ (%)
Cám gạo loại I (%)
Tấm gạo tẻ (%)
Khô đỗ tương (%)
Bột cá (%)
Muối ăn (%)
Premix (%)
Bột đá vôi (%)
Cộng
Trong 1 kg thức ăn có(*):
ME (Kcal/kg)
CP (%)
Ca (%)
P (%)
Lysine (%)
Methionine (%)
Giá thành 1 kg TĂ (đồng) **

Lô 1
26,3
26
26
9
6
5
0,2
0,5
1
100
2.958
13,51
0,81
0,65
0,70
0,37
5.994

Lô thí nghiệm
Lô 2
23
21
27
14
7.3
6
0,2
0,5
1
100
2.958
14,55
0,87
0,59
0,77
0,41
6.696

Lô 3
22,5
24,3
28,5
8
8
7
0,2
0,5
1
100
2.959
15,49
0,93
0,54
0,84
0,43
7.264
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III/ Khẩu phần thức ăn cho thí nghiệm 3: Nghiên cứu xác định hàm lượng protein thích
hợp cho lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn nuôi con
TT

Ch tiêu

Khẩu phần thức ăn cho các lô TN
1.
Bột sắn (%)
2.
Ngô tẻ (%)
3.
Cám gạo loại I (%)
4.
Tấm gạo tẻ (%)
5.
Khô đỗ tương (%)
6.
Bột cá (%)
7.
Muối ăn (%)
8.
Premix (%)
9.
Bột đá vôi (%)
Cộng
Trong 1 kg thức ăn có*:
ME (Kcal/kg)
CP (%)
Ca (%)
P (%)
Lysine (%)
Methionine (%)
Giá thành 1 kg TĂ (đồng)**

Lô thí nghiệm
Lô 1

Lô 2

Lô 3

28
38,3
9
5
12
6
0,2
0,5
1
100

29
36,3
11
2
13
7
0,2
0,5
1
100

26
37,3
10
2
14
9
0,2
0,5
1
100

3.089
15,12
0,81
0,63
0,88
0,40
7.178

3.082
16,06
0,87
0,69
0,96
0,45
7.508

3.098
17,33
0,88
0,66
0,99
0,49
8.956

Ghi chú: * Trong 1 kg Thức ăn hỗn hợp, phân tích tại Phòng Phân tích Thức ăn và Sản phẩm chăn nuôi - Viện
Chăn nuôi. **: Giá tại Huế và Nghệ An, tháng 11/2018.
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