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ABSTRACT 
Influence of fixed factors on reproductive traits of five grand grand parent lines at Tamdiep breeding 

swine farm 

A total of 1841 litters from 670 sows of five grand grand parent (GGP) lines (VCN02, VCN01, VCN05, VCN03 
and VCN04) rearing at Tam Diep breeding swine farm from 2001 to 2007 was used for analyzing effects of 
some fixed factors on reproductive traits such as number of born alive, number of weaned piglets, age of first 
farrowing and farrowing interval. Groups of breed, parities, seasons and years of farrowing were considered 
fixed factors. It was shown that reproductive traits were affected by all fixed factors and their interaction 
(P<0,001 - P<0,01). However, the farrowing interval was not significantly affected by seasons and years. 
Performance of VCN05 sows was higher than that of other lines in this study.  

Key words: Fixed factor, number of born alive, number of weaned piglets, age of first farrowing, farrowing 
interval 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây, tình hình chăn nuôi lợn trong cả nước có những chuyển biến đáng 
kể. Xu hướng tiêu dùng ngày càng đòi hỏi sản phẩm thịt lợn cóchất lượng cao và đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, đã thúc đầy người chăn nuôi phát triển sử dụng các giống lợn ngoại, 
lợn lai ngoại x ngoại để tạo ra lợn nuôi thịt có chất lượng cao. Các cơ sở chăn nuôi lợn giống 
hiện nay đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sức ép cạnh 
tranh từ phía các công ty nước ngoài vì họ có lợi thế về vốn, quy mô và kinh nghiệm sản xuất. 
Tính trạng năng suất sinh sản là nhóm tính trạng quan trọng, khởi đầu để nâng cao hiệu quả 
kinh tế. 

Khi nghiên cứu về các tính trạng năng suất sinh sản, các tác giả đều quan tâm đến tính mắn 
đẻ, khả năng sản xuất của con mẹ ...(Hughes, 1995; Roehe và Kennedy và cs, 1995; Samanta 
và cs, 1998; Phùng Thị Vân và cs, 2000; Nguyễn Văn Đức và cs, 2002) và đặc biệt đi sâu vào 
nghiên cứu sự ảnh hưởng của cá thể mẹ và ảnh hưởng của ngoại cảnh trong việc đánh giá tính 
trạng năng suất sinh sản, tăng áp lực chọn lọc giống đối với các tính trạng này (Estany và 
Sorensen, 1995; Lorvelec và cs, 1998; Hoque và cs, 2002; Đặng Vũ Bình, 1999; Tạ Thị Bích 
Duyên, 2003...).  
Năm 2001, Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương đã được tiếp nhận một nguồn gen quí từ 
công ty PIC (Anh), đây là các dòng lợn cụ kỵ được chọn lọc theo hướng chuyên môn hoá cao. 
Tuy nhiên, qua một thời gian khai thác và sử dụng, đàn lợn giống này chưa được đánh giá cụ 
thể về các đặc điểm năng suất. Để tạo cơ sở cho việc chọn lọc, làm tiền đề cải tạo giống ở các 
thế hệ tiếp sau, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới 
năng suất sinh sản của 5 dòng lợn cụ kỵ tại trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp” với mục đích 
xác định được sự ảnh hưởng của một số nhân tố cố định đến năng suất sinh sản của của 5 
dòng lợn cụ kỵ.  



 
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi -  Số 16-Tháng 2-2009 

 2 

 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu  
Đối tượng nghiên cứu  
Với 5 dòng lợn cụ kỵ nuôi tại Trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp 
Dòng VCN02 (được đổi tên từ dòng L06 có nguồn gốc PIC cũ) 
Dòng VCN01 (được đổi tên từ dòng L11 có nguồn gốc PIC cũ) 
Dòng VCN05 (được đổi tên từ dòng L95 có nguồn gốc PIC cũ) 
Dòng VCN03 (được đổi tên từ dòng L19 có nguồn gốc PIC cũ) 
Dòng VCN04 (được đổi tên từ dòng L64 có nguồn gốc PIC cũ) 

Dung lượng mẫu tính toán cho từng tính trạng: Tính trạng số con sơ sinh sống được tính toán 
trên 1688 lứa đẻ, số con sai sữa được tính trên 1602 lứa đẻ, tuổi đẻ lứa đầu được tính trên 426 
lợn nái và khoảng cách giữa hai lứa đẻ được tính trên 1357 lứa đẻ.  
Địa điểm nghiên cứu: Trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp 

Thời gian nghiên cứu: Từ 1/2006 đến 4/2007 

Nội dung nghiên cứu 
Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất sinh sản của 5 dòng lợn cụ kỵ.  
Đánh giá năng suất sinh sản của đàn lợn cụ kỵ nuôi tại Trại lợn giống hạt nhân Tam Điệp 

Phương pháp nghiên cứu 
Thu thập số liệu theo dõi các chỉ tiêu về năng suất sinh sản 

Lý lịch, ngày, tháng, năm được sinh ra của từng lợn nái, đực, 
Ngày phối các lứa: ngày, tháng, năm lợn nái được phối các lứa, 
Ngày đẻ các lứa: ngày, tháng, năm lợn nái đẻ các lứa, 
Số con sơ sinh còn sống, số con để nuôi, số con cai sữa... 

Các tính trạng theo dõi  
Số con đẻ ra còn sống 
Số con cai sữa 
Tuổi đẻ lứa đầu 
Khoảng cách giữa hai lứa đẻ 

Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu năng suất sinh sản: 

ijklmlkjiijklm eLMVNGY    
Trong đó 
 ijklmY  là giá trị quan sát ;   là giá trị trung bình tổng thể 

 iG là ảnh hưởng của nhân tố giống (dòng) thứ i (i=5: VCN02, VCN01, VCN05,  
VCN03 và VCN04) 
 jN  là ảnh hưởng của năm sinh thứ j (j=7: 2001, 2002, ..., 2007) 

 kMV là ảnh hưởng của mùa vụ đẻ thứ k [k=4: Xuân (tháng 2-tháng 4), Hạ (tháng 5- 
tháng 7), Thu (tháng 8-tháng 10), Đông (tháng 11-tháng 1) ]. 
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 ll là ảnh hưởng của lứa đẻ thứ l (l=10: 1, 2, ..., 10) 
 ijklme  là sai số ngẫu nhiên 

Hệ số hiệu chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến tính trạng năng suất sinh sản 
Mỗi tính trạng bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, trong mỗi nhân tố ảnh hưởng lại có nhiều mức 
khác nhau, khi phân tích chương trình đã chọn mức cuối cùng của mỗi nhân tố làm chuẩn để 
đưa ra các hệ số ở các mức khác so với mức chuẩn (mức chuẩn - Mức cuối cùng do chương 
trình sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc theo số thứ tự). 

Xử lý số liệu 
Số liệu thu thập được kiểm tra mức độ phân bố chuẩn và xử lý bằng chương trình SAS (2000).  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của 5 dòng lợn cụ kỵ  
Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của 5 dòng lợn 
cụ kỵ có nguồn gốc PIC Việt Nam được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1: Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cố định tới một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của 
5 dòng lợn cụ kỵ 

Số con sơ sinh 
sống Số con cai sữa Tuổi đẻ lứa đầu Khoảng cách giữa 

2 lứa đẻ Nhân 
tố Độ 

tự 
do 

Giá 
trị F 

Mức 
tin 
cậy 

Độ 
tự 
do 

Giá 
trị F 

Mức tin 
cậy 

Độ 
tự 
do 

Giá 
trị 
F 

Mức 
tin 
cậy 

Độ 
tự 
do 

Giá 
trị F 

Mức 
tin 
cậy 

Giống 4 29,93 <0,001 4 9,54 <0,001 4 3,6 <0,01 4 8,1 <0,001 
Lứa 9 5,77 <0,001 9 6,88 <0,001 0 -- -- 8 2,47 <0,01 
Năm 6 3,03 <0,01 6 3,85 <0,001 6 7,25 <0,001 5 0,87 >0,05 
Mùa 
vụ 

3 
 

5 
 

<0,001 
 

3 
 

13,8 
 

<0,001 
 

3 
 

11,4 
 

<0,001 
 

3 
 

2,56 
 

>0,05 
 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, nhân tố giống (dòng) ảnh hưởng rất rõ rệt đối với cả 4 tính trạng: 
số con sơ sinh sống, số con cai sữa, tuổi đẻ lứa đầu và khoảng cách lứa đẻ (P<0,001- P<0,01).  
Kết quả này trùng hợp với kết quả nghiên cứu của Đặng Vũ Bình, (1999) và Tạ Thị Bích 
Duyên, (2003). Trong lúc đó, hai nhân tố năm đẻ và mùa vụ chỉ ảnh hưởng đến tính trạng số 
con sơ sinh sống, số con cai sữa và tuổi đẻ lứa đầu (P<0,001- P<0,01). Kết quả này phù hợp 
với kết quả của Đặng Vũ Bình, (1999) đối với nhân tố mùa vụ. Nhân tố lứa đẻ có ảnh hưởng 
rất rõ rệt đến tính trạng số con sơ sinh sống, số con cai sữa và khoảng cách lứa đẻ (P<0,001- 
P<0,01). Kết quả phân tích khi chọn nhân tố giống là nhân tố ban đầu cho thấy hệ số xác định 
(R2) là 0,069 (số con sơ sinh sống), 0,023 (số con cai sữa), 0,036 (tuổi đẻ lứa đầu) và 0,025 
(khoảng cách giữa 2 lứa đẻ).  
Khi đưa thêm các nhân tố lứa đẻ, năm đẻ và mùa vụ vào mô hình phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng thì tuỳ từng tính trạng mà hệ số xác định (R2) tăng lên nhiều hay ít: Khi đưa thêm nhân 
tố lứa đẻ*năm đẻ vào mô hình phân tích thì R2 của tính trạng số con sơ sinh sống chỉ tăng 
thêm 0,036; trong khi đó R2 của tính trạng tuổi đẻ lứa đầu tăng thêm 0,111. R2 của tính trạng 
số con sơ sinh sống và số con cai sữa đã tăng lên 0,113 và 0,108 khi phân tích thêm nhân tố 
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mùa vụ vào mô hình. Nhìn chung, khi đưa thêm nhân tố ảnh hưởng vào mô hình phân tích thì 
R2 cũng sẽ tăng lên.  

Để làm rõ hơn mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, cần phân tích xác định hệ số hiệu chỉnh 
của các nhân tố cố định ảnh hưởng đến các tính trạng sinh sản. Các tính trạng luôn bị ảnh 
hưởng bởi nhiều nhân tố, mỗi nhân tố ảnh hưởng lại có nhiều mức, do vậy, với mức cuối cùng 
của mỗi nhân tố được chương trình chọn làm chuẩn, hệ số hiệu chỉnh được xác định. Hệ số 
hiệu chỉnh cho phép nhìn nhận 1 cách rõ ràng hơn mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Hệ số 
hiệu chỉnh của các nhân tố ảnh hưởng đến các tính trạng sinh sản của 5 dòng lợn cụ kỵ được 
trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2: Hệ số hiệu chỉnh của các nhân tố ảnh hưởng đến các tính trạng                                           
năng suất sinh sản của đàn lợn cụ kỵ 

Nhân tố Số con sơ sinh 
sống Số con cai sữa Tuổi đẻ lứa đầu Khoảng cách 

giữa 2 lứa đẻ 
VCN02 -1,45 -0,21 -6,69 5,49 
VCN01 -0,74 -0,05 6,46 1,78 
VCN03 -2,20 -1,03 -8,65 8,65 
VCN04 -2,02 -1,19 10,52 18,51 

Giống 

VCN05 0 0 0 0 
1 1,04 1,97 0 -- 
2 1,54 1,56 -- -19,01 
3 2,31 1,63 -- -23,79 
4 2,15 1,82 -- -20,45 
5 2,08 2,03 -- -26,94 
6 1,66 2,24 -- -22,59 
7 1,86 2,39 -- -20,60 
8 1,26 3,10 -- -21,17 
9 2,33 0,31 -- -18,65 

Lứa 

10 0 0 -- 0 
2001 3,47 -0,90 -59,11 -- 
2002 1,07 0,09 -39,59 -- 
2003 1,06 0,10 -50,40 -- 
2004 0,99 0,13 -63,07 -- 
2005 0,43 -0,25 -38,58 -- 
2006 0,55 -0,35 -50,12 -- 

Năm 

2007 0 0 0 -- 
Đông -0,51 -0,32 9,62 -- 

Hạ -0,61 -0,73 -10,51 -- 
Thu -0,62 -0,23 -10,91 -- 

Mùa 
vụ 

Xuân 0 0 0 -- 
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Giống có sự ảnh hưởng rõ rệt đến tính trạng số con sơ sinh sống, số con cai sữa, tuổi đẻ lứa 
đầu và khoảng cách giữa 2 lứa đẻ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố giống, cho thấy 
dòng VCN05 có số con sơ sinh và số con cai sữa cao hơn so với các dòng VCN02, VCN01, 
VCN03 và VCN04 tương ứng là: 1,45; 0,74; 2,20; 2,02 và 0,21; 0,05; 1,03 và 1,19 con/ổ. Như 
vậy, khi hiệu chỉnh cần phải cộng thêm vào tính trạng số con sơ sinh sống và số con cai sữa 
của các dòng VCN02, VCN01, VCN03 và VCN04 tương ứng lần lượt là 1,45; 0,74; 2,20; 
2,02 và 0,21; 0,05; 1,03 và 1,19 con. Đối với tính trạng tuổi đẻ lứa đầu dòng VCN05 có tuổi 
đẻ lứa đầu cao hơn so với dòng VCN02 và VCN03 tương ứng là 6,69 và 8,65 ngày nhưng lại 
thấp hơn so với dòng VCN01 và VCN04 tương ứng là 6,46 và 10,52 ngày. 

Nhân tố giống có ảnh hưởng rõ rệt đến khoảng cách lứa đẻ, dòng VCN05 có khoảng cách lứa 
đẻ là thấp nhất trong 5 dòng lợn cụ kỵ được theo dõi và thấp hơn tương ứng 5,49; 1,78; 8,65 
và 18,51 ngày so với các dòng VCN02, VCN01, VCN03 và VCN04. Kết quả phân tích cho 
thấy dòng VCN05 có khả năng sinh sản tốt nhất trong 5 dòng cụ kỵ, điều này hoàn toàn phù 
hợp vì VCN05 là dòng tổng hợp có máu Meishancó năng suất sinh sản rất cao. 

Đối với tính trạng số con sơ sinh sống, kết quả cho thấy xu hướng số con sơ sinh sống tăng 
dần từ lứa đẻ 1 đến lứa đẻ 5, sau đó giảm ở lứa đẻ 6 và giữ mức không ổn định từ lứa 7 đến 
lứa 10. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phùng Thị Vân và CS (2001), 
khuyến cáo nên loại thải lợn nái sau lứa đẻ 6 hoặc 7. 

Nhân tố năm đẻ ảnh hưởng đến tính trạng số con sơ sinh sống, số con cai sữa và tuổi đẻ lứa 
đầu. Năm 2007 có số con sơ sinh sống thấp hơn so với các năm trước từ 0,43 đến 3,47 
con/lứa. Do vậy, khi quy về điều kiện chuẩn năm 2007 thì cứ mỗi ổ phải trừ đi tương ứng 3,47 
(2001); 1,07 (2002); 1,06 (2003); 0,99 (2004); 0,43 (2005) và 0,55 con/lứa (2006). Năm 2007 
đàn lợn có tuổi đẻ lứa đầu cao nhất và cao hơn so với các năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 à 
2006 tương ứng là 59,11; 39,59; 50,40; 63,07; 38,58 và 50,12 ngày. 

Kết quả phân tích cho thấy mùa vụ đẻ đều có ảnh hưởng đến tính trạng số con sơ sinh sống, số 
con cai sữa và tuổi đẻ lứa đầu. Số con sơ sinh sống và số con cai sữa ở mùa xuân đều cao hơn 
so với các mùa khác. Tuổi đẻ lứa đầu ở mùa xuân sớm hơn mùa hạ và mùa thu từ 10,51 đến 
10,91 ngày nhưng lại cao hơn so với mùa đông 9,62 ngày. Kết quả này cho thấy, cần thực 
hiện các biện pháp kỹ thuật tốt hơn nữa để nâng cao năng suất chăn nuôi trong mùa hạ (mùa 
nắng nóng). 

Giá trị trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất sinh sản của 5 dòng 
lợn cụ kỵ 
Các kết quả về trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất sinh sản của 5 
dòng lợn cụ kỵ được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3: Giá trị trung bình bình phương nhỏ nhất của các tính trạng năng suất sinh sản                       
của 5 dòng lợn cụ kỵ 

Số con sơ sinh 
sống Số con cai sữa Tuổi đẻ lứa đầu Khoảng cách 

giữa 2 lứa đẻ Giống/dòng 
LSM SE LSM SE LSM SE LSM SE 

VCN02 9,74af 0,34 9,4a 0,26 355,51a 5,19 172,8a 2,51 
VCN01 10,45c 0,38 9,57ad 0,28 368,66ac 6,26 169,16ad 3,03 
VCN03 8,99bfg 0,50 8,59bg 0,34 353,55a 7,95 176,03a 4,66 
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VCN04 9,17ag 0,40 8,43cg 0,32 372,72bc 7,30 185,89bd 3,48 
VCN05 11,19d 0,36 9,62d 0,27 362,2a 5,55 167,38c 2,66 

Các giá trị LSM trong cùng một cột có các chữ nhỏ ghi ở góc trên giống nhau thì khác nhau 
 không có ý nghĩa (P>0,05) 

Kết quả Bảng 3 cho thấy, số liệu được thu thập từ 1841 lứa đẻ của 5 dòng lợn cụ kỵ trong giai 
đoạn 2001-2007 về chỉ tiêu số con sơ sinh sống và số con cai sữa cho thấy: Số con sơ sinh 
sống/ổ của các dòng lợn cụ kỵ VCN02, VCN01, VCN03, VCN04 và VCN05  tương ứng là: 
9,74; 10,45; 8,99; 9,17 và 11,19 con. Lợn dòng VCN05 có số con sơ sinh sống cao nhất trong 
5 dòng lợn cụ kỵ (P<0,001- P<0,01) và cao hơn VCN02, VCN01, VCN03 và VCN04 tương 
ứng là 1,45; 0,74; 2,20 và 2,02 con/ổ.  
Kết quả này hoàn toàn phù hợp vì lợn VCN05 là dòng tổng hợp có máu Meishan được chọn 
lọc theo định hướng sinh sản tốt. Lợn VCN01 có số con sơ sinh sống cao ở mức thứ 2, cao 
hơn VCN02 là 0,71 con/ổ (P<0,001). Dòng VCN04 có số con sơ sinh sống cao hơn dòng 
VCN03 nhưng sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả nghiên cứu đều đạt thấp 
hơn so với kết luận của Nguyễn Ngọc Phục và cs (2004) trên các dòng lợn VCN02, VCN01 
và VCN05 tương ứng là 10,06; 11,43 và 12,55 con/ổ. 
Số con cai sữa của các dòng VCN02, VCN01, VCN03, VCN04 và VCN05 đều có xu hướng 
đạt cao ở lợn VCN05, VCN01, VCN02 và VCN03 và cuối cùng là VCN04. Dòng VCN05 có 
số con sơ sinh sống cao hơn so với dòng VCN01 (0,74 con/ổ) nhưng số con cai sữa lại gần 
như không có sự sai khác (P>0,05).  
Nguyễn Ngọc Phục và cs (2004) đã công bố số con cai sữa ở lợn VCN01 là 9,53 và ở lợn 
VCN05 là 9,46 con/lứa, thấp hơn so với kết quả thu được từ nghiên cứu này, trong khi đó lợn 
VCN02 có số con cai sữa đúng bằng giá trị tìm được trong nghiên cứu này là 9,40 con/ổ. Tuổi 
đẻ lứa đầu của các dòng VCN02, VCN01, VCN03, VCN04 và VCN05 dao động từ 353,55 
đến 372,72 ngày; đạt thấp nhất ở dòng VCN03 và cao nhất ở dòng VCN04. Khoảng cách lứa 
đẻ dao động từ 167,38 đến 185,89 ngày. Lợn VCN05 có khoảng cách lứa đẻ thấp nhất trong 5 
dòng lợn cụ kỵ (P<0,001-P<0,05). 

Từ kết quả trên cho thấy, dòng VCN05 có năng suất sinh sản tốt nhất trong 3 dòng lợn cụ kỵ 
được chọn lọc theo định hướng sinh sản (VCN02, VCN01 và VCN05). Lợn VCN03 và 
VCN04 có năng suất sinh sản thấp hơn so với 3 dòng VCN02, VCN01 và VCN05 là hoàn 
toàn hợp lý vì đây là hai dòng được chọn theo định hướng có tăng khối lượng và tỷ lệ nạc cao 
(dòng đực). 

KẾT LUẬN  
Hầu hết các nhân tố giống, lứa đẻ, năm đẻ và mùa vụ đều có ảnh hưởng rõ rệt tới năng suất 
sinh sản của đàn lợn cụ kỵ (P<0,001-P<0,01), ngoại trừ nhân tố năm đẻ và mùa vụ đối với 
tính trạng khoảng cách giữa hai lứa đẻ. Khi đưa thêm nhân tố ảnh hưởng vào mô hình phân 
tích thì hệ số xác định sẽ tăng lên.  

Lợn nái dòng VCN05 có năng suất sinh sản tốt nhất trong 5 dòng lợn cụ kỵ: 11,19 con sơ sinh 
sống; 9,62 con cai sữa; tuổi đẻ lứa đầu 362 ngày và khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 167,38 ngày.  

Lợn nái sinh sản các dòng VCN05, VCN01 và VCN02 có năng suất sinh sản tốt hơn so với 
các dòng VCN03 và VCN04.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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