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BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, CÁC THUẬT NGỮ.  

STT 
Thuật ngữ, chữ viết tắt ký 

hiệu, đơn vị đo lƣờng 
Giải thích 

1.  Lîn nái MC hạt nhân cao sản 

Là những lợn nái Móng Cái giống tốt nhất 
trong Ďàn có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng 

Ďƣợc chọn lọc Ďể nhân giống thuần; có năng 
suất sinh sản cao: số con sơ sinh ≥ 12 con, số 
con cai sữa >10 con.  

2.  
Đàn hạt nhân cao sản  

thế hệ 1  

Là những lợn nái Móng Cái tốt nhất Ďƣợc 
bình tuyển từ Ďàn nái sẵn có tại Ďia phƣơng.  

3.  
Đàn hạt nhân cao sản 

 thế hệ 2 
Là những lợn nái Móng Cái tốt nhất Ďƣợc 
chọn lọc  từ Ďàn nái Ďã Ďƣợc làm tƣơi máu..  

4.  F1 
Con lai thế hệ Ďầu tiên thu Ďƣợc sau khi lai 
giữa hai bố mẹ khác nhau về bản chất di 

truyền. 

5.  MC Lợn Móng Cái 

6.  ME Năng lƣơng trao Ďổi 

7.  TAHH Thức ăn hỗn hợp  

8.  TACT Thức ăn cổ truyền 

9.  KPTA Khâu phần thức ăn 

10.  TN Thí nghiệm 

11.  ĐC Đối chứng 

12.  TCVN Tiêu chuẩn Việt nam 

13.  SCsss Số con sơ sinh còn sống sau 24 giờ.  

14.  Pss Khối lƣợng sơ sinh 

15.  SCcs Số con cai sữa 

16.  Pcs Khối lƣợng cai sữa 

17.  Ca Calcium 

18.  P Phosphore 

19.  VCN Viện Chăn nuôi 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Móng Cái là một giống lợn phổ biến và rất quan trọng ở miền Bắc Việt Nam, 

trong Ďó có miền núi, với những Ďặc tính ƣu việt nhƣ: Ďộng dục sớm, Ďẻ nhiều con, 

chống chịu bệnh tốt và dễ nuôi. Theo Theo Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ (1984), Đặng 

Vũ Bình (1993), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1997), Nguyễn Văn Đức và cộng sự 

(2004), năng suất bình quân của lợn nái Móng Cái tại các tỉnh Ďồng bằng sông Hồng 

nhƣ sau: Số lợn con sơ sinh sống: 10,2 - 11,6 khối lƣợng sơ sinh 0,6 - 0,8 kg/ con 

(MC thuần) và 0,9 - 1,1 kg/con (lợn lai); số lƣợng lợn con cai sữa (lợn lai) 50 ngày: 

9,5 - 10,4 con /ổ, khối lƣợng lợn thịt ở 180 ngày Ďạt Ďƣợc từ 75 - 80 kg/con. 

Tuy nhiên, ở các vùng sâu, trung du, miền núi, do trình Ďộ chăn nuôi còn hạn 

chế lợn Móng Cái không Ďƣợc chọn lọc, chế Ďộ chăm sóc, nuôi dƣỡng chuồng trại và 

thú y kém nên  hầu hết Ďều có tầm vóc nhỏ, năng suất sinh sản thấp.  

Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của 

vùng trung du miền núi Ďông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội giữa 

vùng trung du miền núi với vùng Ďồng bằng Bắc Bộ với diện tích tự nhiên 3.562,82 

km². Tỉnh Thái Nguyên có 9 Ďơn vị hành chính: Thành phố Thái Nguyên; Thị xã 

Sông Công và 7 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, 

Phú Lƣơng. Tổng số gồm 180 xã, trong Ďó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại 

là các xã Ďồng bằng và trung du, nơi Ďây cũng có nhiều tiềm năng cho phát triển 

chăn nuôi, Ďặc biệt là chăn nuôi lợn nhƣ nguồn thức ăn Ďịa phƣơng dồi dào, Ďất Ďai 

khí hậu thuận lợi, ngƣời dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn…Tuy nhiên 

hầu hết Ďàn lợn nái sinh sản ở Thái nguyên Ďều là những giống lợn Ďịa phƣơng. Lợn 

Móng Cái chiếm khoảng 40% trong tổng Ďàn lợn nái tại Ďây, nhƣng do không Ďƣợc 

chọn lọc, chế Ďộ chăm sóc, nuôi dƣỡng chuồng trại và thú y kém nên  hầu hết Ďều có 

tầm vóc nhỏ, năng suất sinh sản thấp.  

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT (2004) và nghiên cứu 

của Anne Valle Zárate(2005), năng suất sinh sản của Ďàn lợn nái của tỉnh Thái 

nguyên trung bình nhƣ sau: Số lợn con sơ sinh sống ở từ 8,1 - 8,4; số lợn con cai sữa 

(50 ngày)/ổ là 6,7 - 7,2 con; khối lƣợng sơ sinh chỉ Ďạt 0,5 - 0,6 kg, và khối lƣợng cai 

sữa (50 ngày) là 8 - 10 kg/con. Năng suất chăn nuôi lợn thịt: khối lƣợng bắt Ďầu (70 

ngày tuổi): 13 - 14 kg, khối lƣợng kết thúc (235 ngày tuổi): 60 - 65 kg. Tăng 

trọng/ngày 217,1g và tiêu tốn 5,1 - 5,7kgTA/kg P. Nhƣ vậy, nhìn chung lợn Móng 

Cái tại tỉnh Thái nguyên có năng suất sinh sản và năng suất nuôi thịt rất thấp so với 

Ďàn lợn Móng Cái Ďã Ďƣợc chọn lọc tại các cơ sở giống và vùng Ďồng bằng sông 

Hồng. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%B7
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nhai
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%E1%BB%AB
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_L%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3
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Do Ďó, việc nâng cao năng suất và phát triển lợn Móng Cái cao sản bằng con 

Ďƣờng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi lợn (giống, thức ăn, 

chuồng trại, quản lý, thú y… ) ở Thái nguyên, Ďặc biệt tại các huyện miền núi, là 

những Ďòi hỏi của thực tế sản xuất và Ďời sống của bà con các dân tộc ở nơi Ďây.  

Xuất phát từ thực tế trên, Ďề tài "Nghiên cứu phát triển đàn lợn giống Móng 

Cái cao sản tại tỉnh Thái Nguyên” Ďã Ďƣợc tiến hành triển khai.  

 

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  

1.Mục tiêu tổng quát:  

        Cải thiện và nâng cao năng suất của Ďàn lợn Móng Cái tại Ďịa phƣơng thông qua 

áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến về giống và kỹ thuật chăn nuôi, góp phần 

tăng thu nhập cho ngƣời dân tại tỉnh Thái Nguyên.  

2.Mục tiêu cụ thể:  

- Chọn lọc Ďƣợc Ďàn lợn giống Móng Cái hạt nhân cao sản Ďảm bảo tiêu chuẩn chất 

lƣợng và an toàn dich bệnh 

- Xây dựng Ďƣợc qui trình chọn lọc, nhân giống và qui trình chăm sóc nuôi dƣỡng 

Ďàn lợn Móng Cái hạt nhân trong nông hộ. 

- Xây dựng Ďƣợc qui trình vệ sinh thú y an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi lợn Móng 

Cái 

- Xây dựng mô trình chăm sóc lợn nái Móng Cái hạt nhân thế hệ thứ 2 trong nông 

hộ. 

 

III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC  

Ngoài nƣớc: Nghiên cứu phát triển chăn nuôi ở vùng cao, Ďất dốc Ďã Ďƣợc 

các quốc gia và tổ chức nghiên cứu khoa học quốc tế quan tâm. Viện chăn nuôi quốc 

tế (ILRI) Ďã hình thành một mạng lƣới nghiên cứu hệ thống cây trồng, vật nuôi 

(CASREN) ở 5 nƣớc là Trung Quốc, Thái Lan, Philippin, Indonesia, Việt Nam nhằm 

nâng cao Ďóng góp của chăn nuôi trong hệ thống sản suất nông nghiệp vùng nƣớc 

trời ở Đông Nam châu Á. 

Vài thập kỷ gần Ďây các tổ chức SAREC, SIDA, trƣờng Đại học Nông nghiệp 

Thụy Ďiển Ďã có chƣơng trình nghiên cứu và Ďào tạo về phát triển chăn nuôi bền 

vững dựa vào các nguồn gen giống gia súc bản Ďịa và nguồn thức ăn sãn có tại Ďịa 
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phƣơng, Ďã thu Ďƣợc kết quả Ďáng khích lệ và góp phần không nhỏ cho việc phát huy 

tối Ďa hiệu quả của chăn nuôi nông hộ một cách bền vững.  

Giai Ďoạn 1996 - 2000 các tổ chức quốc tế nhƣ CIAT và CSIRO Ďƣợc cơ 

quan phát triển Quốc tế Úc (AUSAID) tài trợ Ďã tiến hành 1 dự án nghiên cứu cây 

thức ăn trong nông hộ ở Đông nam Á (Trung quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, 

Việt nam, Lào, Malaysia). Hoạt Ďộng chủ yếu của dự án này là vùng trung du và 

miền núi, Ďã góp phần phát hiện ra nhiều loại thức ăn mới cho chăn nuôi gia súc, gia 

cầm cũng nhƣ phƣơng pháp chế biến, bảo quản và sử dụng có hiệu quả nguồn thức 

ăn sẵn có tại Ďịa phƣơng.  

Việc sử dụng lợn nái Ďịa phƣơng làm nái nền Ďể phối với Ďực ngoại tạo con 

lai thƣơng phẩm 1/2 máu Ďịa phƣơng có tỷ lệ nạc vừa phải nhƣng chất lƣợng thịt 

thơm ngon Ďã là một hƣớng Ďi của nhiều nƣớc trên thế giới.  

Theo Tom Long (1995), Trƣờng Đại học Quảng Tây - Trung Quốc sau nhiều 

năm nghiên cứu Ďã kết luận: dùng lợn Ďực Đại Bạch (Large White) cho phối với lợn 

nái Quảng Tây tạo con lai 2 máu có khả năng sinh trƣởng 550 - 650g/ngày, tiêu tốn 

thức ăn 2,86-3,0 kgTA/kg tăng trọng, thịt thơm ngon Ďƣợc ngƣời dân Quảng tây rất 

ƣa chuộng. 

Jonhamson (1981); Hill và Web (2002) cho biết, tại Pháp, ngƣời ta Ďã dùng tỷ 

lệ 1/2 máu lợn Trung Quốc trong công thức lai (LW x Meishan) có thể làm tăng 3,7 

lợn con/ổ, 3,5 lợn con cai sữa/ổ, giảm giá thành của lợn con cai sữa từ 25 -30% so với 

nuôi lợn thuần bản Ďịa châu Âu.  

Theo Haley,C.S. and Lee GI (1990), ở Mỹ năm 1989 Ďã cho nhập lợn nái hậu 

bị giống Meishan và Menzhu từ vùng Taihu Trung quốc. Sau khi nuôi chách ly tân 

Ďáo, các lợn nái này cho phối với nhau hoặc phối với lợn Ďịa phƣơng của Mỹ tạo 

thành quần thể lợn hƣớng mỡ - thịt; thịt - mỡ, hƣớng nạc... và khi ngƣời Mỹ lấy chỉ 

tiêu sinh sản làm chính và tính toán nếu lợn Ďẻ 8-11 con/lứa thì cứ 18 kg thịt, giá 

thành giảm Ďƣợc 9 USD. Trƣớc Ďó, các nƣớc nhƣ Anh, Anbani, Nhật, Hungari, 

Korea, ThaiLand Ďã nhập giống lợn Taihu của Trung quốc vào năm 1986 và Tây 

Ban nha nhập giống Jiaxing của Trung quốc vào năm 1987 - 1988 Ďể cải thiện chất 

lƣợng thịt, mỡ giắt khi cho lai với lợn Châu Âu.  

Hiện nay theo hƣớng công nghiệp hóa nền kinh tế trên toàn thế giới, sản phẩm 

thịt lợn dần dà sẽ Ďi theo hƣớng: Lợn thịt phổ thông và lợn thịt hƣớng nạc, với các 

dòng cao sản có tỷ lệ nạc cao và các dòng Ďặc biệt chuyên mỡ với các giống lợn Ďịa 

phƣơng nổi tiếng sẽ Ďƣợc duy trì và phát triển (Cheng, PL., 1983).  
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Trong nƣớc: Chăn nuôi lợn là một nghề truyền thống từ hàng ngàn năm của 

nhân dân ta, ngày nay, ngành chăn nuôi lợn vần giữ một vai trog chủ Ďạo trong tỷ 

trọng ngành chăn nuôi của Việt nam, con lợn  là vật nuôi chủ lực cung cấp khoảng 

74% tổng số thịt cho nhu cầu của xã hội, gia cầm, gia súc khác chỉ cung cấp tƣơng 

ứng 16% và 10%.  

Móng Cái là một giống lợn phổ biến và rất quan trọng ở miền Bắc Việt Nam, 

trong Ďó có miền núi, với những Ďặc tính ƣu việt nhƣ: Ďộng dục sớm, Ďẻ nhiều con, 

chống chịu bệnh tốt và dễ nuôi. Theo Theo Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ (1984), Đặng 

Vũ Bình (1993), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1997), lợn nái Móng Cái lúc 12 tháng tuổi 

Ďạt 60 – 65 kg, lợn trƣởng thành 30 – 32 tháng tuổi Ďạt 95 – 100 kg; số lứa/năm từ 

1,2 – 1,5 lứa; số con sơ sinh còn sống/lứa từ 10 – 14 con; số con cai sữa 60 ngày tuổi 

từ 9 – 10 con. Nguyễn Văn Đức và cộng sự (2002) Ďã cho biết, ngày nay năng suất 

chăn nuôi lợn nái Móng Cái tại trại Thành Tô và nông hộ ở Ďồng bằng Sông Hồng 

trung bình nhƣ sau: Số lợn con sơ sinh sống: 10,2 - 11,6 khối lƣợng sơ sinh 0,6 - 0,8 

kg/ con (MC thuần) và 0,9 - 1,1 kg/con (lợn lai); số lƣợng lợn con cai sữa (lợn lai) 50 

ngày: 9,5 - 10,4 con /ổ, khối lƣợng lợn thịt ở 180 ngày Ďạt Ďƣợc từ 75 - 80 kg/con. 

Tuy nhiên, ở các vùng sâu, trung du, miền núi, do trình Ďộ chăn nuôi còn hạn 

chế lợn Móng Cái không Ďƣợc chọn lọc, chế Ďộ chăm sóc, nuôi dƣỡng chuồng trại và 

thú y kém nên  hầu hết Ďều có tầm vóc nhỏ, năng suất sinh sản thấp. Một số Ďịa 

phƣơng Ďã có những chƣơng trình cải tạo Ďàn lợn Móng Cái tại Ďịa phƣơng mình và 

Ďã Ďạt Ďƣợc những kết quả Ďáng khích lệ: 

- Từ năm 2000 Ďến nay, Quảng Trị Ďã tiến hành nhiều biện pháp Ďể nâng cao 

năng suất và tăng số lƣợng, chất lƣợng Ďàn lợn nái Móng Cái. Hiện tỉnh Ďã có gần 

20.000 lợn Móng Cái nái thuần chủng, tăng 7.600 con so với 3 năm trƣớc;  

- Tỉnh Tuyên quang, với sự giúp Ďỡ của IFAD, dự án “Phát triển giống lợn 

Móng Cái của Tuyên Quang” Ďặt mục tiêu phát triển Ďàn lợn Ďến tận các Ďịa phƣơng 

vùng sâu, vùng xa Ďƣợc tiến hành từ năm 1998 - 2002 và sau Ďó là các chƣơng trình 

phát triển Ďàn lợn Móng Cái trong toàn tỉnh (2003; 2007) Ďã góp phần nâng cao năng 

suất sinh sản của lợn nái Móng Cái: số lứa/năm từ 1,2 – 1,6 lứa; số con sơ sinh còn 

sống/lứa từ 10 – 14 con; số con cai sữa 60 ngày tuổi từ 9 –  10 con (Phạm Sỹ Tiệp, 

Nguyễn văn Đồng, 2000). 

- Các nghiên cứu về chọn lọc, tạo dòng, giống Móng Cái có năng suất sinh 

sản và khả năng sinh trƣởng cao cũng Ďã Ďƣợc Nguyễn Văn Đức và cộng sự (2000, 

2002) công bố: sau nhiều năm tiến hành chọn lọc, nhân thuần, các tác giả Ďã chọn 

lọc và hình thành Ďƣợc hai nhóm lợn Móng Cái cao sản, Ďó lag dòng MC3000 (Có số 
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con sơ sinh còn sống (SCĐRS) /ổ cao nhất) và dòng MC15 (Có tăng khối 

lƣợng(TKL) và tỷ lệ nạc (TLN) cao nhất). Sau 3 thế hệ chọn lọc tính trạng SCĐRS/ 

ổ của nhóm nái MC3000 Ďã tăng 11,04% và tính trạng (TLN) của nhóm MC15 thế 

hệ 3 cũng Ďạt 39,19%, so với thế hệ Ďầu chỉ có 36,56% Ďã tăng lên 2,63%.  

- Từ  tháng 10/2006 Ďến tháng 3/2008, với nguồn vốn của Quỹ Nghiên cứu 

Việt nam - Thụy Điển (Most-Sida), Ďề tài "Phát triển Ďàn lợn giống Móng Cái cao 

sản tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên” do TS. Phạm Sỹ Tiệp chủ trì Ďã Ďƣợc 

tiến hành triển khai và Ďã Ďạt Ďƣợc kết quả tốt, Ďã góp phần nâng cao năng suất chăn 

nuôi lợn nái ở Ďàn hạt nhân mở so với Ďàn Ďại trà trong toàn huyện từ 8,53 – 13,11%; 

tăng năng suất sinh sản Ďàn nái Móng Cái trong huyện từ 7,85 – 12,19%, số lƣợng 

lợn MC cao sản/tổng số lợn MC trong toàn huyện từ 96 con lên 156 con hay 29,48%. 

Đặc biệt, Ďề tài Ďã xây dựng thành công 4 mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái Hạt 

nhân sinh sản năng suất cao, chất lƣợng tốt, có thể sản xuất và cung cấp lợn cái hậu 

bị Móng Cái thuần chủng cho một số xã trong huyện và các vùng lân cận.  

Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của 

vùng trung du miền núi Ďông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội giữa 

vùng trung du miền núi với vùng Ďồng bằng Bắc Bộ với diện tích tự nhiên 3.562,82 

km². Tỉnh Thái Nguyên có 9 Ďơn vị hành chính: Thành phố Thái Nguyên; Thị xã 

Sông Công và 7 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, 

Phú Lƣơng. Tổng số gồm 180 xã, trong Ďó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại 

là các xã Ďồng bằng và trung du, nơi Ďây cũng có nhiều tiềm năng cho phát triển 

chăn nuôi, Ďặc biệt là chăn nuôi lợn nhƣ nguồn thức ăn Ďịa phƣơng dồi dào, Ďất Ďai 

khí hậu thuận lợi, ngƣời dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn…Tuy nhiên 

hầu hết Ďàn lợn nái sinh sản ở Thái nguyên Ďều là những giống lợn Ďịa phƣơng. Lợn 

Móng Cái chiếm khoảng 40% trong tổng Ďàn lợn nái tại Ďây, nhƣng do không Ďƣợc 

chọn lọc, chế Ďộ chăm sóc, nuôi dƣỡng chuồng trại và thú y kém nên  hầu hết Ďều có 

tầm vóc nhỏ, năng suất sinh sản thấp.  

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT (2004) và nghiên cứu 

của Anne Valle Zárate(2005), năng suất sinh sản của Ďàn lợn nái của tỉnh Thái 

nguyên trung bình nhƣ sau: Số lợn con sơ sinh sống ở từ 8,1 - 8,4; số lợn con cai sữa 

(50 ngày)/ổ là 6,7 - 7,2 con; khối lƣợng sơ sinh chỉ Ďạt 0,5 - 0,6 kg, và khối lƣợng cai 

sữa (50 ngày) là 8 - 10 kg/con. Năng suất chăn nuôi lợn thịt: khối lƣợng bắt Ďầu (70 

ngày tuổi): 13 - 14 kg, khối lƣợng kết thúc (235 ngày tuổi): 60 - 65 kg. Tăng 

trọng/ngày 217,1g và tiêu tốn 5,1 - 5,7kgTA/kg P. Nhƣ vậy, nhìn chung lợn Móng 

Cái tại tỉnh Thái nguyên có năng suất sinh sản và năng suất nuôi thịt rất thấp so với 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_S%C3%B4ng_C%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%95_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%B7
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nhai
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%E1%BB%AB
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_L%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3
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Ďàn lợn Móng Cái Ďã Ďƣợc chọn lọc tại các cơ sở giống và vùng Ďồng bằng sông 

Hồng. 

Do Ďó, việc nâng cao năng suất và phát triển lợn Móng Cái cao sản bằng con 

Ďƣờng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi lợn (giống, thức ăn, 

chuồng trại, quản lý, thú y… ) ở Thái nguyên, Ďặc biệt tại các huyện miền núi, là 

những Ďòi hỏi của thực tế sản xuất và Ďời sống của bà con các dân tộc ở nơi Ďây..  

Trên cơ sở các kết quả thu Ďƣợc từ các Ďề tài trên, việc tiếp tục nghiên cứu áp 

dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong tuyển chọn, làm tƣơi máu Ďàn lợn hạt 

nhân và nâng cao kỹ thuật chăn nuôi nhằm nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn nái 

Móng Cái Hạt nhân cao sản ra toàn tỉnh, Ďặc biệt là cho các huyện miền núi với Ďa 

số là Ďồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết. Do Ďó chúng tôi tiến hành Ďề tài: 

"Nghiên cứu phát triển Ďàn lợn giống Móng Cái cao sản tại tỉnh Thái Nguyên”. 

 

IV. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

4.1. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1. Điều tra thực trạng về giống, thức ăn và năng suất chăn nuôi lợn Móng 

Cái  trong nông hộ, trang trại nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên  

- Xây dựng bộ mẫu phiếu Ďiều tra theo từng nội dung, chuyên môn. 

- Điều tra hồi cứu, trực tiếp, gián tiếp. Phỏng vấn  thu thập thông tin theo mẫu Ďiều 

tra Ďã Ďịnh sẵn. Các chỉ tiêu chính: tổng số lợn; cơ cấu giống lợn; tỷ lệ lợn MC trong 

toàn Ďàn; thực trạng về năng suất sinh sản; dinh dƣỡng thức ăn; nguồn TA; kỹ thuật 

CSND; thực trạng về chuồng trại, vệ sinh thú y; hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi lợn....  

- Xử lý thông tin; thảo luận với Ďịa phƣơng Ďể xác Ďịnh ƣu tiên nghiên cứu tiếp theo.  

Nội dung 2. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn nái 

(gồm các kỹ thuật về giống; thức ăn và dinh dưỡng; chăm sóc và quản lý; chuồng 

trại và thú y) nhằm nâng cao năng suất sinh sản lợn nái Móng Cái 

2.1. Giải pháp về giống  

1/ Nghiên cứu chon lọc Ďàn nái MC có ngoại hình chuẩn và năng suất cao tạo Ďàn 

hạt nhân tại Ďịa phƣơng, làm tƣơi máu cho Ďàn hạt nhân.  

2/ Nghiên cứu nâng cao năng suất sinh sản của Ďàn lợn nái hạt nhân sau khi Ďƣợc làm 

tƣơi máu  ở thế hệ thứ 2. 

3/ Hoàn thiện quy trình chọn lọc, nhân giống Ďàn nái MC hạt nhân trong nông hộ  
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2.2. Nghiên cứu giải pháp nuôi dưỡng và kỹ thuật chăm sóc đàn lợn giống Móng 

Cái hạt nhân 

  1/ NC xây dựng các khẩu phần thức ăn cho lợn Móng Cái và con lai (ngoại x MC) trên cơ 

sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Ďịa phƣơng:  

2/ NC ảnh hƣởng của tập ăn sớm, cai sữa sớm Ďến khả năng sinh trƣởng phảt triển 

của lợn con và thời gian Ďộng dục trở lại của lợn mẹ; 

3/ Hoàn thiện quy trình chăm sóc nuôi dƣỡng Ďàn nái MC hạt nhân trong nông hộ 

miền núi. 

2.3. NC các giải pháp về chuồng trại, và vệ sinh thú y:  

1/ NC ảnh hƣởng của hệ thống sƣởi ấm cho lợn con Ďến khả năng sinh trƣởng và tỷ 

lệ sống của Ďàn lợn con MC Ďến 60 ngày tuổi.  

2/ Hoàn thiện quy trình vệ sinh  thú y, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi lợn MC tại 

nông hộ miền núi. 

3. Nội dung 3. Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái cao sản khép kín Ďến 

lợn hậu bị, lợn choai và lợn thịt con lai F1 (ngoại x MC).  

- Chọn 2 cụm hộ gia Ďình, có quy mô từ 20 - 25 lợn nái MC/cụm (mỗi gia Ďình có từ 

3 - 4 nái), có Ďiều kiện kinh tế và kỹ thuật Ďể xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn 

nái Móng Cái vừa sản xuất lợn cái hậu bị cao sản (từ những lợn mẹ thuộc Ďàn hạt 

nhân cao sản) vừa sản xuất lợn thịt, con lai F1 (ngoại x MC) (từ những lợn mẹ Ďại 

trà). 

- Hỗ trợ một phần kinh phí Ďể các hộ trong cụm Ďầu tƣ thức ăn cho Ďàn lợn giống 

MC hạt nhân, cung cấp các bảng biểu theo dõi năng suất của các loại lợn Ďể quản lý 

Ďàn lợn hạt nhân. Hỗ trợ thuốc thú y, vaccine và thuốc sát trùng, hƣớng dẫn nông 

dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy Ďịnh về vệ sinh phòng dịch và an toàn sinh học .  

- Đào tạo tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia Ďề tài và xây dựng mô hình, Ďảm 

bảo hơn 50% Ďối tƣợng là phụ nữ Ďƣợc tham gia (qui mô 40 – 50 ngƣời). 

-  Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình: So sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật 

của Ďàn hạt nhân cao sản với Ďàn nái Móng Cái Ďại trà. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu:  

4.2.1. Phương pháp điều tra, xác định thực trạng về giống và năng suất chăn nuôi 

lợn Móng Cái  trong nông hộ, trang trại nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên  
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- Chọn 2 huyện Định Hóa và Phổ Yên là 2 huyện có số lƣợng lợn lớn. Mỗi huyện 

chọn 3 xã, mỗi xã chọn 3 thôn, mỗi thôn chọn 10 gia Ďình có chăn nuôi nhiều lợn và 

nhiều kinh nghiệm chăn nuôi lợn.  

- Tổ chức hội thảo tại Ďịa phƣơng nhằm xác Ďịnh Ďịa Ďiểm, thời gian và kế hoạch 

triển khai công tác Ďiều tra. Tập huấn về phƣơng pháp Ďiều tra cho cán bộ Ďịa 

phƣơng (huyện, xã) và những ngƣời tham gia Ďiều tra.  

- Thu thập thông tin từ phỏng vấn trực tiếp nông dân tại nhà, Sử dụng bộ câu hỏi 

Ďiều tra và lấy số liệu thống kê từ chính quyền Ďịa phƣơng (Tỉnh, Huyện, Xã, Thôn). 

- Phân tích số liệu Ďiều tra, tổ chức hội thảo cùng với nông dân xác Ďịnh thứ tự ƣu 

tiên trong nghiên cứu tiếp theo. 

4.2.2.  Phƣơng pháp nghiên cứu ứng  dụng các giải pháp kỹ thuật trong chăn 

nuôi nhằm nâng cao năng suất sinh sản lợn nái Móng Cái 

Từ số liệu Ďiều tra và hội thảo, chọn 2 xã có số lƣợng lợn nái Móng Cái nhiều 

nhất Ďể thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật tiên tiến:  

*  Các giải pháp về giống 

1/ Nghiên cứu chon lọc Ďàn nái MC có ngoại hình chuẩn và năng suất cao tạo Ďàn 

hạt nhân tại Ďịa phƣơng, làm tƣơi máu cho Ďàn hạt nhân.  

- Bình tuyển (bằng phƣơng pháp thang Ďiểm về ngoại hình và năng suất sinh sản), 

chọn lọc 30 - 40 lợn nái Móng Cái có ngoại hình Ďẹp, năng suất sinh sản cao nhất từ 

Ďàn nái Móng Cái tại 2 xã chọn Ďiểm (mỗi xã 15-20 con), Ďánh số tai Ďể theo dõi. 

- Mua và cung cấp 20 lợn cái hậu bị MC Trại lợn giống Móng Cái Đông Triều - 

Quảng Ninh, cung cấp cho các hộ nuôi lợn nái MC, bổ sung cho Ďàn hạt nhân tại Ďịa 

phƣơng. 

- Mua 4 lợn Ďực Móng Cái 10 - 12 tháng tuổi từ Trại lợn giống Móng Cái Đông 

Triều - Quảng Ninh, giao cho các hộ Ďang nuôi lợn Ďực Ďể thay thế toàn bộ Ďàn lợn 

Ďực giống nội kém chất lƣợng nhằm sản xuất ra lợn Móng Cái hậu bi chất lƣợng cao. Các 

gia Ďình nuôi lợn Ďực giống Móng Cái này phải cam kết phối giống miễn phí trong 3 năm 

cho Ďàn lợn nái  Móng Cái hạt nhân  Ďể Ďảm bảo cung cấp nái MC hậu bị cho Ďịa phƣơng. 

Hỗ trợ một phần tiền thức ăn cho Ďàn Ďực, cái Móng Cái trong Ďàn Móng Cái hạt 

nhân. 

2/ Nghiên cứu nâng cao năng suất sinh sản của Ďàn lợn nái hạt nhân sau khi Ďƣợc làm 

tƣơi máu ở thế hệ thứ 2.  
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- Tổ chức phối giống: chọn cặp; ghép Ďôi giao phối và phối giống cho Ďàn nái hạt 

nhân thế hệ 1 và thế hệ 2.  

- Áp dụng hệ thống sổ sách bảng biểu ghi chép về sinh sản của Ďàn lợn giống nhƣ: 

thẻ lợn nái Ďẻ, sổ ghi thức ăn  sổ ghi phối giống...  

3/ Hoàn thiện quy trình chọn lọc, nhân giống Ďàn nái MC hạt nhân trong nông hộ:              

Trên cơ sở các kỹ thuật tiên tiến Ďã Ďƣợc áp dung trong bình tuyển, chọn lọc và nâng 

cao năng suất sinh sản cho Ďàn hạt nhân thế hệ 1 và 2, so sánh với các nái nuôi theo 

phƣơng pháp cổ truyền Ďể rút ra phƣơng pháp chọn lọc, nhân giống Ďàn nái MC hạt 

nhân trong nông hộ phù hợp nhất Ďối với Ďiều kiện miền núi phía Bắc.  

b/  Các giải pháp nuôi dưỡng và kỹ thuật chăm sóc đàn lợn giống Móng Cái hạt 

nhân: 

1/ NC xây dựng các khẩu phần thức ăn cho lợn Móng Cái và con lai (ngoại x MC) trên cơ sở 

các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Ďịa phƣơng:  

            Trên cơ sở các nguyên liệu sẵn có tại Ďịa phƣơng, xây dựng các khẩu phần thức ăn 

Ďầy Ďủ và cân Ďối về dinh dƣỡng cho  Ďàn lợn Ďực, nái hạt nhân (thế hệ 1) Ďể sản xuất ra Ďàn 

lợn hậu bị Móng Cái tƣơi máu có chất lƣợng cao, chọn lọc cho Ďàn hạt nhân cao sản thế hệ 

2..  

- Thử nghiệm các các khẩu phần TAHH trên lợn Ďực, nái Móng Cái:  

+ Tiến hành 4 thí nghiệm về ảnh hƣởng của sử dụng TAHH cân bằng và Ďầy Ďủ về dinh 

dƣỡng Ďến năng suất sinh sản và sinh trƣởng của lợn Ďực, nái, lợn con Móng Cái.  

+ Sử dụng phƣơng pháp phân lô so sánh trong các TN, mỗi TN gồm 3 lô: Lô TN1 va TN2  

sử dụng khẩu phần thức ăn với các nguyên liệu và tỷ lệ nguyên liệu thức ăn khác nhau 

nhƣng giống nhau về giá trị dinh dƣỡng (ME, CP...), Ďạt theo TCVN 1547 – 1994. Lô ĐC 

Ďƣợc cho ăn bằng khẩu phần thức ăn cổ truyền hiện Ďang nuôi tại  gia Ďình. 

+ Các thí nghiệm Ďƣợc triển khai ngay tại các hộ dự kiến sẽ Ďƣa vào mô hình.  

1.1. Thí nghiệm 1: NC thử nghiệm các khẩu phần thức ăn cho lợn Móng Cái có chửa trên 

cơ sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.  

Thí nghiệm Ďƣợc tiến hành  trên 9 lợn con Móng Cái thuần chủng từ sau khi 

phối có chửa (với lợn Ďực Landrrace) Ďến sau khi Ďẻ, Ďồng Ďều về tuổi, lứa Ďẻ và 

khối lƣợng, Ďƣợc chia làm 3 lô (mỗi lô có 3 nái, tƣơng ứng với 3 lần lặp lại):  

+ Lô thí nghiệm (TN) 1: lợn nái chửa Ďƣợc ăn bằng khẩu phần 1 (KP1):  
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- TAHH: Ďƣợc phối trộn từ nguyên liệu Ďịa phƣơng (bảng 18). Lợn nái chửa kỳ I cho 

ăn 1,5 kg TAHH/con/ngày; nái chửa kỳ II; 1,8 kg TAHH/con/ngày.  

- Thức ăn xanh: 2,0 kg/nái/ngày, Ďƣợc băm nhỏ. Cho ăn sống, TAHH cho ăn trƣớc, 

TA xanh cho ăn sau.   

+ Lô TN 2: lợn nái chửa Ďƣợc ăn bằng KP2:  

- TAHH, Ďịnh mức thức ăn và  kỹ thuật cho ăn nhƣ TN I.  

- Thức ăn ủ chua: rau xanh Ďƣợc băm nhỏ, ủ chua với 5% cám gạo hoặc bột sắn; thời 

gian ủ: 1 tuần trƣớc khi cho ăn; Ďịnh mức: 2,0 kg/nái /ngày.   

+ Lô Ďối chứng (ĐC): lợn nái chửa Ďƣợc ăn bằng khẩu phần thức ăn cổ truyền 

(TACT), gồm bột sắn, ngô, tấm gạo tẻ, cám gạo, rau xanh, thức ăn thừa... nấu chín.   

Sơ Ďồ bố trí TN nhƣ sau:  

Bảng 1. Sơ đồ bố trí TN 1. 

STT Nội dung Lô TN1 Lô TN2 Lô ĐC Ghi chú 

1.  Số nái TN (con) 3 3 3  

2.  Thức ăn  KP1 KP2 TACT  

3.  Số ngày TN (ngày) 114 114 114  

 Các chỉ tiêu theo dõi: 

 Số con Ďẻ ra (con); Số có sơ sinh sống sau 24h (con); Tỷ lệ thai chết lƣu, thai 

gỗ..(%); Khối lƣơng sơ sinh/ổ (kg). 

1.2. Thí nghiệm 2: NC thử nghiệm các khẩu phần thức ăn cho lợn Móng Cái nuôi con 

trên cơ sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.  

Thí nghiệm Ďƣợc tiến hành  trên 9 lợn con Móng Cái thuần chủng từ sau khi Ďẻ 

Ďến sau khi cai sữa lợn con, Ďồng Ďều về tuổi, lứa Ďẻ và khối lƣợng, Ďƣợc chia làm 3 

lô (mỗi lô có 3 nái, tƣơng ứng với 3 lần lặp lại): 

+ Lô thí nghiệm (TN) 1: lợn nái nuôi con Ďƣợc ăn bằng khẩu phần 1 (KP1):  

- TAHH: Ďƣợc phối trộn từ nguyên liệu Ďịa phƣơng (bảng 18).  

- Định mức: Lợn nái nuôi con cho ăn theo Ďịnh mức sau:  

+ Ngày lợn  Ďẻ: Không cho lợn nái ăn, cho uống nƣớc tự do.  

+ Ngày thứ nhất sau Ďẻ:           Cho ăn 1 kg/nái/ngày.  

         ''         2                              :    "    2 kg/ nái /ngày.  

          "       3                              :    "     2,5 kg/ nái /ngày.  
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          "     4 - 7                           :    "    2,7 kg/ nái /ngày.  

+ Từ ngày thứ 7 trở Ďi, Ďịnh mức thức ăn nhƣ sau:  

Lƣợng thức ăn cho lợn nái/ngày = 2,0 kg + (số con/ổ x 0,1 kg/lợn con).  

- Thức ăn xanh: 2,5 kg/nái/ngày, rau Ďƣợc băm nhỏ, cho ăn sống. TAHH cho ăn 

trƣớc, TA xanh cho ăn sau.   

+ Lô TN 2: lợn nái nuôi con Ďƣợc ăn bằng KP2:  

- TAHH: Ďịnh mức thức ăn và  kỹ thuật cho ăn nhƣ TN I.  

- Thức ăn ủ chua: rau xanh Ďƣợc băm nhỏ, ủ chua với 5% cám gạo hoặc bột sắn; thời 

gian ủ: 1 tuần trƣớc khi cho ăn; Ďịnh mức: 2,5 kg/nái / ngày.   

+ Lô Ďối chứng (ĐC): lợn nái nuôi con Ďƣợc ăn bằng khẩu phần thức ăn cổ truyền 

(TACT), gồm bột sắn, ngô, tấm gạo tẻ, cám gạo, rau xanh, thức ăn thừa... nấu chín. 

Sơ Ďồ bố trí TN nhƣ sau:  

Bảng 2. Sơ đồ bố trí TN 2. 

STT Nội dung Lô TN1 Lô TN2 Lô ĐC Ghi chú 

1.  Số nái TN (con) 3 3 3  

2.  Thức ăn  KP1 KP2 TANCT  

3.  Số ngày TN (ngày) 45 45 45  

 Các chỉ tiêu theo dõi: 

Số con Ďẻ ra còn sống/ổ (con), Psss/ổ (kg), Số con cai sữa 45 ngày/ổ (con), 

khối lƣợng cai sữa/ổ (kg); Số lứa Ďẻ/nái/năm (lứa), Giá thành/kg lợn cai sữa 45 ngày 

tuổi (Ďồng). 

1.3. Thí nghiệm 3: NC thử nghiệm các khẩu phần thức ăn cho lợn con sau cai sữa F1 

(Landrace x MC) trên cơ sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.  

Thí nghiệm Ďƣợc tiến hành  trên 18 lợn con F1 (Landrace x MC) từ sau cai sữa 

(45 ngày tuổi) Ďến khi lợn con Ďạt 70 ngày tuổi, Ďồng Ďều về tuổi, tính biệt và khối 

lƣợng, Ďƣợc chia làm 3 lô, mỗi lô có 6 con: 3 Ďực và 3 cái, tƣơng ứng với 3 lần lặp 

lại: 

+ Lô thí nghiệm 1: lợn con cai sữa Ďƣợc ăn bằng khẩu phần 1 (KP1): TAHH cho lợn 

con giai Ďoạn 10 – 20 kg tại bảng 19. Định nức thức ăn: 0,15 kg/con/ngày. Bổ sung 

0.5 kg rau xanh/con/ngày. 
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+ Lô thí nghiệm 2: lợn con cai sữa Ďƣợc ăn bằng KP2: TAHH D46 của Nhà máy 

SXTA Chăn nuôi Dabaco. Định nức thức ăn: 0,15 kg/con/ngày. Bổ sung 0.5  kg rau 

xanh/con/ngày. 

+ Lô Ďối chứng: lợn con cai sữa Ďƣợc ăn bằng khẩu phần thức ăn cổ truyền (TACT), 

gồm bột sắn, ngô, tấm gạo tẻ, cám gạo, rau xanh, thức ăn thừa... nấu chín. Sơ Ďồ bố 

trí TN nhƣ sau:  

Bảng 3. Sơ đồ bố trí TN 3. 

STT Nội dung Lô TN1 Lô TN2 Lô ĐC Ghi chú 

1.  Lợn con  sau CS thí nghiệm (con/lô) 6 6 6  

2.  Thức ăn  KP1 KP2 TACT  

3.  Số ngày TN (ngày) 25 25 25  

 Các chỉ tiêu theo dõi: 

Tăng trọng/ngày (gam); Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (kg); Giá thành 1 kg 

lợn con xuất chuồng (Ďồng). 

1.4. Thí nghiệm 4: NC thử nghiệm các khẩu phần thức ăn cho lợn đực Móng Cái trên cơ 

sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.  

Thí nghiệm Ďƣợc bố trí trên 4 lợn Ďực Móng Cái thuần chủng, Ďồng Ďều về tuổi 

và khối lƣợng, Ďƣợc chia làm 2 lô (mỗi lô có 2 Ďực, 3 lần lặp lại).  

+ Lô Thí nghiệm: TAHH: là thức ăn có công thức tại bảng 19 với Ďịnh mức 2,5 kg 

TAHH/con/ngày + 2,0 kg rau xanh/con/ngày. Cho ăn sống, TAHH cho ăn trƣớc, TA 

xanh cho ăn sau.   

+ Lô Ďối chứng: Ďƣợc ăn bằng khẩu phần thức ăn cổ truyền (TACT), gồm bột sắn, 

ngô, tấm gạo tẻ, cám gạo, rau xanh, thức ăn thừa... nấu chín.  

Sơ Ďồ bố trí TN nhƣ sau:  

Bảng 3. Sơ đồ bố trí TN3. 

Nội dung Lô TN  Lô ĐC  Ghi chú 

Số lợn TN/lô (con) 6 6  

Thức ăn  TAHH TA cổ truyền  

Thời gian thí nghiệm  (ngày) 60 60  

 Các chỉ tiêu theo dõi: 

V (ml); A (%); C (tr./ml); VAC (tỷ /lần xuất tinh); Màu sắc tinh dịch, pH.  
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2. NC ảnh hƣởng của tập ăn sớm, cai sữa sớm Ďến khả năng sinh trƣởng phảt triển của lợn 

con và thời gian Ďộng dục trở lại của lợn mẹ.  

Thí nghiệm Ďƣợc tiến hành  trên 9 ổ lợn con Móng Cái thuần chủng từ 9 lợn nái 

MC Ďồng Ďều về tuổi, lứa Ďẻ và khối lƣợng, chuồng trại và chế Ďộ chăm sóc, nuôi 

dƣỡng. Lợn nái Ďƣợc chia làm 3 lô (mỗi lô có 3 nái tƣơng ứng với 3 ổ lợn con):  

            + Lô thí nghiệm 1: lợn con Ďƣợc tập ăn sớm lúc 10 ngày tuổi bằng thức ăn 

hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn con tập ăn. Tiến hành cai sữa lợn con lúc 45 ngày tuổi 

và theo dõi tiếp Ďến 60 ngày tuổi.  

            + Lô thí nghiệm 2: lợn con Ďƣợc tập ăn sớm lúc 30 ngày tuổi bằng thức ăn 

hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn con tập ăn. Tiến hành cai sữa lợn con lúc 45 ngày tuổi 

và theo dõi tiếp Ďến 60 ngày tuổi.  

            + Lô Ďối chứng: lợn con Ďƣợc nuôi theo phƣơng pháp truyền thống: ăn cùng 

thức ăn của lợn mẹ và cai sữa lúc 60 ngày tuổi.  

Bảng 4. Sơ đồ bố trí TN4. 

STT Thí nghiệm Lô TN 1 Lô TN 2 Lô ĐC 

1.  Số ổ lợn TN (ổ) 3 3 3 

2.  Thức ăn  TAHH hoàn chỉnh 

cho lợn con tập ăn 

của hẵng CP. 

TAHH hoàn chỉnh 

cho lợn con tập ăn 

của hẵng CP. 

Thức ăn cổ 

truyền, lợn con 

ăn cùng lợn 

mẹ, cai sữa lúc 

60 ngày tuổi 

3.  Thời gian tập ăn, cai sữa 

(ngày tuổi) 

Tập ăn lúc 10 ngày 

tuổi và cai sữa  45 

ngày tuổi 

Tập ăn lúc 30 ngày 

tuổi và cai sữa  45 

ngày tuổi 

4.  Tuổi kết thúc TN (ngày) 60 60 60 

         Các chỉ tiêu theo dõi: Số con sơ sinh sống/ổ; Khối lƣợng sơ sinh/ổ (kg); Số con 

cai sữa (con), Khối lƣợng cai sữa/ổ (kg), Số lứa Ďẻ/nái/năm (lứa); Giá thành/ kg lợn 

con MC thuần chủng lúc 60 ngày tuổi (Ďồng).  

 Trên cơ sở các quy trình CSND cũ và kết quả 4 thí nghiệm trên, quy trình mới sẽ bổ 

sung các tiêu chuẩn, khẩu phần ăn trên cơ sở các nguyên liệu sẵn có tại Ďịa phƣơng, 

phối giống, Ďỡ Ďẻ, phƣơng pháp tập ăn sớm, cai sữa sớm cho lợn con ....Ďể hoàn 

thiện quy trình CSND lợn Móng Cái phù hợp với Ďiều kiện tự nhiên và tập quán của 

Ďồng bào các dân tộc Ďịa phƣơng,  

c/ Các giải pháp về chuồng trại, và vệ sinh thú y:  

Chúng tôi Ďã tiến hành thí nghiệm sau:   
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1/ Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống sưởi ấm và cung cấp nước sạch cho lợn con 

đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của đàn lợn con MC thuần chủng đến 60 

ngày tuổi. 

Thí nghiệm Ďƣợc tiến hành  trên 6 ổ lợn con từ 6 lợn nái MC Ďồng Ďều về tuổi, 

lứa Ďẻ và khối lƣợng, Ďƣợc chia làm 2 lô (mỗi lô có 3 ổ, tƣơng ứng với 3 lần lặp lại):  

            + Lô thí nghiệm: lợn con Ďƣợc nuôi ở chuồng cải tiến, có ngăn sƣởi ấm và 

tập ăn sớm; Ďƣợc sƣởi ấm bằng Ďèn hồng ngoại 250W, Ďƣợc cung cấp nƣớc sạch qua 

hệ thống núm uống tự Ďộng từ sau khi Ďẻ Ďến 60 ngày tuổi.  

            + Lô Ďối chứng: lợn con Ďƣợc nuôi theo phƣơng pháp truyền thống: không có 

ngăn Ďể sƣởi ấm, tập ăn sớm, không có hệ thống cung cấp nƣớc uống riêng cho lợn 

con. 

Bảng 5.  Sơ đồ bố trí TN. 

STT Thí nghiệm Lô TN Lô ĐC Ghi 

chú 

1.  Số ổ lợn TN (ổ) 3 3  

2.  Thức ăn  TA HH hoàn chỉnh 

cho lợn con tập ăn của  

hẵng CP. 

TA HH hoàn chỉnh 

cho lợn con tập ăn của 

hẵng CP. 

 

3.  Chuồng, Ďèn sƣởi ấm, núm 

nƣớc uống riêng cho lọn con 

Chuồng cải tiến, có 

Ďèn sƣởi ấm, có núm 

nƣớc uống riêng 

Chuồng cổ truyền, không 

có Ďèn sƣởi ấm,  không 

có núm nƣớc uống riêng 

 

4.  Tuổi cai sữa lợn con (ngày) 45 45  

5.  Tuổi kết thúc TN (ngày) 60 60  

 Các chỉ tiêu theo dõi:  

Số con sơ sinh sống/ổ; Psss/ổ (kg), Số con cai sữa và lúc 60 ngày (con); Khối lƣợng cai 

sữa và 60 ngày tuổi/ổ (kg); Tỷ lên chết lợn con Ďến 60 ngày (%); Giá thành/ kg lợn con  

lúc 60 ngày tuổi (Ďồng). 

2/ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình vệ sinh  thú y, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi 

lợn MC tại nông hộ miền núi. 

Trên cơ sở các quy trình thú y hiện hành: tổ chức tiêm phòng Ďúng qui Ďịnh và 

Ďầy Ďủ các loại vaccine theo qui Ďịnh nhƣ Ďối với chăn nuôi lợn công nghiệp, Ďặc 

biệt không dùng hoá chất Ďộc hại. Ứng dụng kết quả thí nghiệm trên  Ďể hoàn thiện 

quy trình  vệ sinh thú y cho lợn Móng Cái phù hợp với Ďiều kiện tự nhiên và tập quán của 

Ďồng bào các dân tộc Ďịa phƣơng,  
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4.2.3.  Xây dựng  mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái Hạt nhân cao sản trong nông 

hộ: 

- Phương pháp xây dựng mô hình: + Từ các hộ trong 2 xã có Ďàn Móng Cái 

hạt nhân vừa Ďƣợc thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật, lựa chọn một số hộ có Ďàn nái 

Móng Cái có năng suất sinh sản tốt nhất với quy mô từ 15 - 20 lợn nái MC hạt 

nhân/xã (mỗi gia Ďình có từ 3-4 nái trở lên, khép kín Ďến lợn hậu bị và lợn thịt), có 

Ďiều kiện kinh tế và kỹ thuật Ďể xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái 

hạt nhân vừa sản xuất lợn cái hậu bị cao sản (từ những lợn mẹ thuộc Ďàn hạt nhân 

cao sản) vừa sản xuất lợn thịt, con lai F1 (ngoại x MC) (từ những lợn mẹ Ďại trà).  

+ Tổ chức hội thảo trong từng cụm có sự tham gia của chính quyền Ďịa 

phƣơng Ďể bầu ra 1 hộ là cụm trƣởng, các hộ khác là vệ tinh.  

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ trong cụm về thức ăn, phƣơng pháp nuôi dƣỡng 

cho Ďàn lợn giống MC hạt nhân, cung cấp các bảng biểu theo dõi năng suất của các 

loại lợn Ďể quản lý Ďàn lợn hạt nhân.  

+ Hỗ trợ thuốc thú y, vaccine và thuốc sát trùng, hƣớng dẫn nông dân thực 

hiện nghiêm chỉnh các quy Ďịnh về vệ sinh phòng dịch và an toàn sinh học.  

            - Hƣớng dẫn nông dân xây dựng khu cách ly lợn ốm, khu tân Ďáo....Ďảm bảo 

an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trƣờng.  

          -  Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình: So sánh hiệu quả kinh tế 

kỹ thuật của Ďàn MC hạt nhân với Ďàn nái MC Ďại trà. Hội thảo cùng với Ďịa phƣơng 

Ďánh giá kết quả  xây dựng mô hình.  

           - Đào tạo, tập huấn, phổ biến mô hình: Sử dụng phƣơng pháp tập huấn tại 

thực Ďịa (Field School) và  hội thảo tại Ďầu chuồng …Ďể giới thiệu các kỹ thuật mới, 

Ďồng thời chuyển giao, mở rộng các kết quả nghiên cứu (mô hình) ra sản xuất.  

* Các chỉ tiêu theo dõi mô hình. 

+ Đối với lợn nái :  

- Tuổi Ďộng dục lần Ďầu (ngày); Tuổi Ďẻ lứa Ďầu (ngày)  

- Số con Ďẻ ra còn sống (con), Psss/ổ (kg)  

- Số con cai sữa và 60 ngày/ổ (con), khối lƣợng cai sữa và 60 ngày/ổ (kg)  

- Số lứa Ďẻ/nái/năm (lứa)  

- Giá thành/ kg lợn cai sữa và 60 ngày tuổi (Ďồng) 

- Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái sinh sản.  
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+ Đối với lợn nuôi thịt  F1 (ngoại x MC): 

- Tăng trọng / ngày (g) 

- Tiêu tốn thức ăn / kg tăng trọng (kg).  

- Giá thành/ kg thịt lợn hơi (Ďồng). 

- Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt.  

 Thu thập và xử lý số liệu:  

Các số liệu Ďiều tra Ďƣợc thu thập thông qua phỏng vấn và bản câu hỏi, các số 

liệu thứ cấp Ďƣợc lấy từ các chính quyền Ďịa phƣơng. Các số liệu nghiên cứu Ďƣợc 

thu thập từ các bản ghi chép hàng ngày của ngƣời chăn nuôi và hàng tuần, cán bộ kỹ 

thuật Ďịa phƣơng tham gia Ďề tài  Ďi thu thập.  

Các số liệu thu thập Ďƣợc xử lý thống kê sinh học, trên chƣơng trình Minitab 

version 13.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ph¹m Sü TiÖp  - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi                                                                   Trang 21 

 

 

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

A. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:  

4.1. Kết quả điều tra thực trạng tình hình chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái nguyên:  

Từ tháng 9/2009 Ďến tháng 12/2009, chúng tôi Ďã tiến hành Ďiều tra tình hình 

chăn nuôi lợn tại 2 huyện Phổ Yên và Định hóa, kết quả cho thấy:  

1. Cơ cấu thu nhập/hộ của các vùng Ďiều tra 

B¶ng 6: C¬ cÊu  thu nhËp cña c¸c hé ®iÒu tra  (n¨m 2008) 

TT 

 

Nội dung 

 

Tên huyện 

Định hóa 

(1000 Ď) 

Tỷ lệ (%) Phổ Yên 

(1000Ď) 

Tỷ lệ (%) 

I Tổng thu/ hộ 21004 100.00 28094 100.00 

1.1 Thu từ trồng trọt 7124 33.92 13453 47.89 

1.2 Thu từ chăn nuôi 11080 395.71 11041 306.69 

1.3 Thu khác 2800 13.33 3600 12.81 

II  Tổng chi phí 8903 100.00 10418 100.00 

2.1 Chi phí cho trồng trọt 1068 12.00 2690 25.82 

2.2 Chi phí cho chăn nuôi 7835 88.00 7728 74.18 

III Thu nhập hỗn hợp 

bình quân/ hộ/ năm 

12551 100.00 17676 100.00 

3.1 Thu nhập từ trồng trọt 6056 48.25 10763 60.89 

3.2 Thu từ chăn nuôi 3695 29.44 3313 18.74 

3.3 Thu khác 2800 22.31 3600 20.37 

Ghi chú:  Chi phí  chưa tính chi phí lao động gia đình; Thu nhập hỗn hợp là bao gồm cả 

công lao động gia đình.  

Kết quả bảng 6 cho thấy ở cả 2 huyện Định hóa và Phổ Yên, chi phí cho trồng 

trọt chiếm tỉ lệ thấp hơn nhiều so với chi phí cho chăn nuôi nhƣng ngƣợc lại thu nhập 

từ chăn nuôi lại rất thấp so với thu nhập từ trồng trọt. Chi phí  cho chăn nuôi chiếm 

tới 74.18 Ďến 88.00 % trong tổng chi phí, nhƣng thu nhập từ chăn nuôi chỉ chiếm có 

từ 18 Ďến 30 %. Trong 2 huyện, thì thu nhập từ chăn nuôi tại huyện Định Hóa có tỷ 

lệ cao hơn Phổ yên, còng thu nhập từ trồng trọt lại ngƣợc lại. Điều Ďó  cho thấy, Ďầu 

tƣ cho chăn nuôi tại Đinh hóa sẽ phát huy Ďƣợc lợi thế so sánh tại Ďây vì phần lớn 

diện tích Ďất tại Định Hóa là Ďồi núi, phù hợp cho chăn nuôi hơn là trồng trọt.  

2. Cơ cấu các loại vật nuôi của các vùng Ďiều tra                    
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Bảng 7: Cơ cấu  các loại vật nuôi tại 6 xã điều tra 

TT 

 

 Tên  loại vật nuôi 

 

Định hóa (3 xã) Phổ Yên (3 xã) 

Số lƣợng 

(1000 con) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lƣợng 

(1000 con) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tổng Ďàn trâu 9.86 13.47 2.67 1.26 

2 Tổng Ďàn bò   3.78 5.16 3.48 1.64 

3 Tổng Ďànlợn 7.45 10.18 25.32 11.94 

Đàn lợn nái  1.17 15.70 3.56 14.05 

4 Tổng Ďàn gia cầm 17.10 23.36 180.65 85.17 

5 Tổng Ďàn dê 10.00 13.66 0.00 0.00 

6 Tổng Ďàn ngựa 25.00 34.16 0.00 0.00 

 Tổng cộng 73.19 100.00 212.10 100.00 

( Nguồn:  Số liệu  6 xã cung cấp vào tháng 10/ 2009) 

Số liệu ở bảng 7 cho thấy, ở cả 2 huyện, Ďàn lợn và gia cầm vẫn là những vật 

nuôi chiếm tỷ trọng cao trong thực tế sản xuất tại Ďây. Tổng Ďàn lợn của 3 xã Ďiều tra 

taị Đinh Hóa có 7.451 con lợn, chiếm 10,18 % tổng Ďàn gia súc gia cầm của vùng, 

trong Ďó, Ďàn lợn nái sinh sản có 1.170 con, chiếm 15,70% trong tổng Ďàn lợn tại Ďịa 

phƣơng. Đàn gia cầm tai 3 xã Ďiều tra của huyện Định Hóa có 17.100 con, chiếm 

23,36% tổng Ďàn. Tại Phổ Yên, tổng Ďàn lợn là  25.320 con, chiếm 11,94 %, Ďàn nái 

có 3.560 con, chiếm 14,05% tổng Ďàn lợn. Đàn gia cầm có 180.650 con, chiếm  tới 

85,17% tổng Ďàn. Tuy nhiên,  

Nhƣ vây, nhìn chung, tỷ lệ lợn nái của cả 2 huyện còn thấp chƣa Ďủ cung cấp 

cho nhu cầu chăn nuôi của nhân Ďân Ďịa phƣơng. Hăng năm bà con phải mua ở chợ 

do các tƣ thƣơng mang từ huyện, tỉnh ngoài về do Ďó giá cao, phức tạp trong quá 

trình kiểm soát dịch bệnh... 

3. Quy mô và cơ cấu giống lợn trong vùng Ďiều tra: 

Ở  cả 6 xã thuộc 2 huyện Ďiều tra, số lợn nái bình quân/hộ là 0,48 con, lợn thịt 

là 2,69 con. Trong Ďó, nhiều nhất là ở xã Kim Phƣợng, huyện Đinh Hóa và xã Minh 

Khai, huyện Phổ Yên, số lợn nái bình quân /hộ là 0,47 - 0,55 con/hộ và lợn thịt bình 

quân từ  2,93 – 3,26 con/hộ.  Về cơ cấu giống lợn Ďƣợc thể hiện ở bảng 8:  

Bảng 8. Cơ cấu giống lợn tại địa  phương 

TT Nội dung Định Hóa Phổ Yên 

1 Tổng số hộ bình quân / xã (hộ) 296 3.950 

2 Tổng số nái bình quân / xã (con) 97,5 451,5 

 Trong Ďó tỷ lệ:   
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 - Lợn nái Ďịa phƣơng (%) 43,81 20,00 

3  - Lợn nái Móng Cái (%) 48,14 38,08 

 -  Lợn nái Lai, nái Ngoại (%) 8,05 41,92 

4 Lợn thịt giống lai ngoại x nội (%) 87,33 97.12 

  (Nguồn: tính từ số liệu điều tra tháng 9 - 12/2009) 

Kết quả Ďiều tra ở bảng 8 cho thấy, về cơ cấu giống lợn, tại cả 220 hộ Ďiều tra 

thuộc 2 huyện Định Hóa và Phổ Yên, lợn nái sinh sản có tỷ lệ nái Ďịa phƣơng khá 

cao (từ  20,00 - 43,81 %); Ďàn nái Móng Cái mới chỉ giao Ďộng từ 38,08 – 48,14 %; 

Ďàn nái lai và nái ngoại từ 8,05 – 41,95%.  

Đàn lợn thịt giống lai (ngoại x nội) chiếm từ 87,33 – 97.12% trong tổng Ďàn 

lợn thịt tại Ďịa phƣơng, tuy nhiên do kỹ thuật chăm sóc nuôi dƣỡng kém nên hầu hết 

Ďều có thể trọng nhỏ, năng suất thấp.  

7. Nguồn gốc lợn nái, tuổi lợn nái: 

Phỏng vấn 216 hộ thuộc 6 xã, 2 huyện Ďiều tra, bình quân có 32/216 hộ = 

14,81%/ tổng số hộ nuôi lợn nái tự gây giống (tự cung tự cấp giống), 134/216 hộ = 

62,04% nói là mua tại trong thôn, bản, 33/216 hộ = 15,28% mua từ nơi khác và 

7,87% là Ďƣợc nhận từ ngƣời thân cho hoặc biếu.  

Tại Định Hóa, có tới 72,41% số hộ nuôi lợn nái phải mua giống trong thôn 

bản là chủ yếu, chỉ có 10,34% số hộ là tự gây con giống từ lợn nái của nhà và 

17,24% là từ cho hoặc biếu (bảng 9). 

Bảng 9: Nguồn gốc lợn nái 

TT 
Nguồn gốc 

 

Huyện Tổng cộng 2 huyện 

Định Hóa Phổ Yên n % 

1 Nhà tự gây 18 14 32 14.81 

2 Cho 15 2 17 7.87 

3 Mua trong thôn, bản 74 60 134 62.04 

4 Mua nơi khác 6 27 33 15.28 

 Tổng cộng 113 103 216 100.00 

 

Về tuổi sử dụng lợn nái: Nái sử dụng lâu năm nhất là 120 tháng tuổi (trên 10 

năm ở gia Ďình hộ Nông văn Vực, xóm Nậm vàn xã Kim Phƣợng – Định Hóa). Tuy 

nhiên, tuổi thọ trung bình của lợn nái ở vùng Ďiều tra vào thời Ďiểm tháng 12/2006 

chỉ là 35 tháng (trung bình sau khai thác Ďƣợc 2 - 3 lứa Ďẻ). Nguyên nhân phổ biến là 

không có chế Ďộ chọn lọc Ďàn hạu bị, mặt khác, chế Ďộ nuôi dƣỡng kém nên lợn nái 

Ďộng dục muộn hoặc suy kiệt không có khả năng hồi phục hoặc không thụ thai trở lại 
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sau khi Ďẻ nên phải loại thải khi mới khai thác Ďƣợc 2- 3 lứa Ďẻ. Nhƣ vậy khấu hao 

lợn nái/ lứa Ďẻ sẽ rất cao bởi  thay vì cho phân bố Ďầu tƣ chi phí (mua giống  hậu bị, 

chi phí thức ăn và  các chi phí khác cho Ďến lúc phối giống) cho 6-7 lứa Ďẻ thì chỉ 

phân bố cho 2- 3 lứa Ďẻ mà thôi. 

8.  Nguồn gốc Ďực giống 

Qua Ďiều tra tại 6 xã, Ďực giống thƣờng Ďƣợc gây tạo ngay tại thôn Bản: trong 

các xã thƣờng có 1-2 lợn Ďực giống ngoại, 1-2 Ďực lai (ngoại x nội) và 2-3 lợn Ďực 

nội (MC và Ďịa phƣơng) ; có tầm vóc nhỏ. Tuổi lợn Ďực giống trung bình 12 – 18 

tháng tuổi. ở  cả 4 xã Ďiều tra lợn nái chỉ phối giống bằng nhảy trực tiếp. Đa số ngƣời 

dân chƣa có thói quyen sử dụng TTNT Ďể phối giống cho Ďàn lợn nái của mình. Đực 

giống không Ďƣợc chọn lọc về nguồn ngốc cũng nhƣ năng suất. Một số hộ nuôi lợn 

nái, sau khi phối giống cho lợn nái với Ďực ngoại hay Ďực nội, Ďể lại 1 Ďực giống và 

cũng dùng Ďực giống Ďó cho phối giống với lợn nái (là mẹ của lợn Ďực) hoặc phối 

giống với em gái hoặc chị gái - Ďây là hình thức phối giống cận huyết gần, là nguyên 

nhân gây nên suy thoái cận huyết (khó thụ thai, Ďẻ ít con, tỷ lệ chết cao, tăng trọng 

chậm, tăng tiêu tốn thức ăn).  

9. Chuồng trại nuôi lợn 

Khảo sát chuồng nuôi lợn tại 6 xã Ďiều tra cho thấy, có 132/216 hộ (61,11%) 

có chuồng lợn mới chỉ xây tạm bợ bằng tranh tre, vách nứa, chƣa hợp vệ sinh, chƣa 

có che chắn chống lạnh cho lợn vào mùa Ďông;  64/216 số hộ (29,62%) có chuồng 

xây dựng bán kiên cố (có tƣờng xây, Ďảm bảo vệ sinh, thoáng mát mùa hè, ấm áp 

mùa Ďông) và chuồng kiên cố, xây theo kiểu chuồng công nghiệp chỉ có 20/216 hộ, 

chiếm  9,25% (bảng 5). Những hộ có chuồng công nghiệp hầu hết là những hộ nuôi 

lợn ngoại hoặc lai nhiều máu ngoại. So sánh giữa 2 huyện cho thấy, hầu hết các hộ 

nuôi lợn ở huyện Định Hóa Ďều nuôi theo kiểu tận dụng, chuồng tạm bợ, còn ở 

huyện Phổ yên tỷ lệ các hộ nuôi lợn lai, lợn ngoại cao hơn nên tỷ lệ chuồng bán công 

nghiệp và công nghiệp chiếm cao hơn Định hóa 

Bảng 10: Hiện trạng chuồng trại chăn nuôi lợn 

TT 

 

Loại chuồng 

 

Tên huyện Trung bình 

Định Hóa Phổ Yên % 

1 Tạm (%) 67.58 54.64 61.11 

2 Bán kiên cố (%) 27.32 31.92 29.62 

3 Kiên cố (%) 5.10 13.44 9.27 
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Chuồng lợn nái cổ truyền với diện tích hẹp và 
không được che chắn tốt 

Qua phỏng vấn, 100% số hộ Ďiều tra 

cho biết Ďều chƣa có ô úm riêng cho lợn 

con vì vậy vào mùa lạnh lợn con rét dễ 

bị mắc bệnh, không có ô úm nên không 

tập ăn riêng Ďƣợc cho lợn con, lợn con 

ăn cùng thức ăn với lợn mẹ không Ďủ 

chất nên chậm lớn. 

10.  Phƣơng thức chăn nuôi  

• Tại huyện Định Hóa 

  Tỷ lệ số hộ Ďiều tra nuôi lợn theo cách nhốt, nhốt kết hợp thả rông (mùa có 

ngô non thì nhốt, thu hoạch xong ngô thì thả lợn) và hoàn toàn thả rông chiếm tỷ lệ 

tƣơng ứng là 48,7%; 45,3 và 6,0%.  

• Tại huyện Phổ Yên  

Tỷ lệ số hộ Ďiều tra nuôi lợn theo cách nuôi nhốt hoàn toàn, nhốt kết hợp thả 

rông (mùa có ngô non thì nhốt, thu hoạch xong ngô thì thả lợn) và hoàn toàn thả rông 

chiếm tỷ lệ tƣơng ứng là 56,1%; 38,8 và 5,1%.  

11. Thức ăn nuôi lợn và kỹ thuật chăn nuôi lợn  

1. Chất lượng  thức ăn nuôi lợn  

 Thức ăn nuôi lợn tại Ďây chủ yếu là ngô, cám gạo, sắn và các loại rau kiếm ở 

rừng về (củ, lá ráy, rau xƣơng cá, thài lài, thân chuối rừng...). Thức ăn Ďƣợc nấu 

chín. Những tháng ngày mƣa thì lợn Ďƣợc cho ăn ngày 2 bữa, vào mùa giáp hạt có 

một số hộ gia Ďình chỉ cho lợn ăn ngày 1 bữa. Phần lớn các hộ nuôi lợn nái, lợn thịt, 

lợn con cũng chỉ nuôi bằng một khẩu phần (nấu 1 nồi cám cho tất cả các loại lợn 

trong nhà cùng ăn). Tuy nhiên có một số ít hộ vào thời kỳ gần giết thịt có cho ăn  tăng 

ngô. Dƣới Ďây là giá trị năng lƣợng và protein thô xác Ďịnh trên cơ sở số liệu Ďiều tra 

của các hộ tính trên 1 kg thức ăn quy Ďổi ở dạng khô không khí, tính toán dựa theo 

bảng giá trị dinh dƣỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam, Nhà xuất bản Nông 

nghiệp, Hà Nội, 1995. 

Bảng 11.  Hàm lượng năng lượng và protein thô trong khẩu phần thức ăn nuôi lợn 

giống nội tại 6 xã điều tra (tính theo % trên kg thức ăn dạng khô không khí) 

Chỉ tiêu ĐVT Lợn chửa Lợn nái Ďẻ Lợn con Lợn thịt 

Năng lƣợng trao Ďổi Kcal 2623 2616 3052 2743 
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% so với nhu cầu năng 

lƣợng trao Ďổi tại TCVN 

1547 – 1990 

 93,67 87,12 98,52 97,96 

Protein thô % 8,66 8,91 8,59 8,37 

% so với nhu cầu Protein 

tại TCVN 1547 - 1994 
 66,15 59,4 50,52 59,78 

 Kết quả ở bảng trên cho thấy nhu cầu năng lƣợng cho lợn nái chửa trong khẩu 

phần Ďáp ứng 93,67%, lợn nái nuôi con mới Ďáp ứng Ďƣợc 87,2% (do ăn thức ăn 

lỏng và nhiều rau xanh); lợn con và lợn thịt về cơ bản Ďã Ďáp ứng Ďủ nhu cầu về 

năng lƣợng. 

 Về hàm lƣợng Protein thô trong khẩu phần lợn nái chửa và lợ n nái nuôi con 

mới chỉ Ďáp ứng tƣơng ứng 66,15% và 59,4%, lợn con mới Ďáp ứng 50,52% và lợn 

thịt mới Ďáp ứng Ďƣợc 59,78%.  

Nhƣ vậy với phƣơng pháp phối hợp khẩu phần thức ăn truyền thống nhƣ hiện 

nay của các hộ chăn nuôi thì thức ăn nuôi lợn quá nghèo cả về  năng lƣợng và protein 

theo nhu cầu của lợn nội. 

2.  Tình hình sử dụng thức ăn cho lợn : 

Ngƣời chăn nuôi chƣa có kỹ thuật về việc Ďịnh lƣợng thức ăn/ 1 ngày Ďêm 

cho cho từng loại lợn, mà chủ yếu cho lợn ăn theo cảm tính là chủ yếu, cơ bản phụ 

thuộc vào nguồn thức ăn có trong nhà  và rau xanh kiếm Ďƣợc hàng ngày, duy nhất 

chỉ có 01 hộ có mua Ďỗ tƣơng về phối trộn với ngô cho lợn nái nuôi con. Thậm chí 

khi thu hoạch mùa hoặc khi gia Ďình bận, ngày Ďó lợn nhịn ăn.  

  Thƣờng ở nông hộ, mức ăn/ lợn nái/ ngày phổ biến từ 0,5- 0,8 kg thức ăn tinh 

(cám gạo , ngô)  hoặc 0,2- 0,3 kg cám gạo cộng với 1- 1,5 kg sắn củ tƣơi bóc vỏ nấu 

chín với 2- 3-5 kg rau xanh (rau lang rừng, thân cây chuối..) thì Ďạt mức năng lƣợng 

trong khoảng 2860- 3040 kcal và 100- 110 g protein thô so với yêu cầu là 3200- 

3250 kcal và 200 gam protein. Mức Ďáp ứng là 89- 94,6% về năng lƣợng trao Ďổi và 

50- 55% protein thô.  

Qua phỏng vấn các hộ chăn nuôi: Tại Định Hóa, lƣợng ngô sản xuất ra, ngoài 

gia Ďình sử dụng cho ngƣời ăn, số còn lại các hộ (90% số hộ) Ďem bán  hầu hết Ďể 

lấy  tiền mặt. Tại Ďây ngƣời dân chƣa có tập quán dùng ngô Ďể chăn nuôi lợn mà chủ 

yếu chỉ dùng sắn tƣơi nạo vỏ và cạo thành sợi và nấu chín cùng rau xanh. Còn tại 

Phổ Yên, tỷ lệ hộ biết cách sử dụng ngô cho lợn ăn chiếm tới 78,62%, ngƣời dân Ďã 

biết cách phối hợp khẩu phần cho lợn. Tuy nhiên, so với nhu cầu /1 ngày Ďêm cho 

lợn nái, lợn thịt, lợn con thì năng lƣợng Ďáp ứng từ 82-95% so với nhu cầu, song vì 



Ph¹m Sü TiÖp  - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi                                                                   Trang 27 

 

 

protein chỉ Ďáp ứng trong khoảng 50-59% so với nhu cầu/1ngày Ďêm cho lợn con và 

lợn nái nuôi con. 

Nhƣ vậy, thức ăn nuôi lợn ở các xã Ďiều tra Ďều thiếu Ďồng thời cả chất và 

lƣợng, mức thiếu hụt Ďặc biệt là protein thô.  

12. Kỹ thuật chăn nuôi lợn của các hộ Ďiều tra.  

1. Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái chửa : 

Ở các Ďiểm Ďiều tra, Ďã có 115/220 (52.27%) số hộ có Ďiều chỉnh mức ăn theo 

nhu cầu của nái chửa ở kỳ I và kỳ II. Số còn lại 47.73 % hộ nuôi chƣa Ďúng kỹ thuật. 

Mức ăn nhƣ nhau cho suốt cả kỳ mang thai.  

2. Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái nuôi con và lợn con theo mẹ  

Bảng 12: Tóm tắt một số Ďặc Ďiểm về kỹ thuật chăn nuôi lợn nái nuôi con và 

lợn con theo mẹ của các hộ Ďiều tra. 

TT 
Nội dung 

 

Số hộ áp dụng và tỷ lệ 

n % 

 

 

 

I 

Thức ăn của lợn nái căn cứ vào :   

- Giai Ďoạn tiết sữa của lợn nái 45/220 20.45 

- Căn cứ vào thể trạng lợn nái. 43/220 19.55 

- Căn cứ vào số lợn con theo mẹ.  38/220 17.27 

- Căn cứ Ďồng thời cả 3 yếu tố trên 32/220 14.55 

- Không căn cứ vào yếu tố nào cả  51/220 23.18 

 

II 

Lợn con theo mẹ.    

- Có cai sữa lợn con 102/220 46.36 

- Không cai sữa lợn con 112/220 50.91 

- Không có ô nằm và sƣởi ấm cho lợn con 94/220 42.73 

 

Kết quả Ďiều tra cho thấy chỉ có 14.55 % số hộ Ďiều tra Ďƣợc coi là chăn nuôi 

lợn nái có tiến bộ Ďƣơc thể hiện qua việc Ďịnh lƣợng thức ăn cho lợn nái nuôi con 

căn cứ Ďồng thời vào 3 yếu tố (giai Ďoạn tiết sữa lợn nái, số lợn con theo mẹ và thể 

trạng của lợn nái) Ďể Ďáp ứng nhu cầu tiết sữa nuôi con và hạn chế hao mòn ở lợn nái 

trong quá trình cho con bú.  

 Kỹ thuật nuôi lợn con giai Ďoạn theo mẹ: có tới 50.91% số hộ không cai sữa 

lợn con, Ďể lợn theo mẹ Ďến khi lợn con tự tách khỏi mẹ. Đây lá nguyên nhân chủ 

yếu làm hạn chế số lứa Ďẻ/nái/năm.  

Có 42.73 % số hộ ở 2 huyện Ďiều tra Ďều chƣa có ô sƣởi ấm cho lợn con trong 

thời gian Ďầu sau khi sinh và mùa Ďông lạnh, chƣa có hộ nào ứng dụng kỹ thuật  tập 
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ăn sớm cho lợn con. Lợn con nuôi bằng thức ăn nghèo dinh dƣỡng (chủ yếu là cám, 

ngô và rau xanh – ăn cùng với lợn mẹ), không Ďƣợc bổ sung chất Ďạm và chất 

khoáng. 

3. Kỹ thuật phối giống cho lợn nái. 

Chỉ có 121/216 hộ( 56,01%) số hộ Ďiều tra ở Ďịa phƣơng là nhận biết Ďƣợc lợn 

cái của nhà Ďộng dục. Có tới 75,32% lợn nái Ďựoc phối giống trực tiếp trong Ďó phối 

giống không có kiểm tra (phối khi thả rông) chiếm tƣơng ứng 35,8 – 37,7%.  

Đặc biệt tại Đinh Hóa, phần lớn số hộ còn lại mƣợn Ďực giống của hộ trong 

bản về nuôi nhốt chung với lợn của nhà trong thời gian 5-10 ngày sau Ďó trả lại lợn 

Ďực. Tỷ lệ loại hộ này chiếm 57,14 % . Có một số hộ khác tự gây Ďực, sau Ďó sử 

dụng Ďực giống Ďó phối giống với lợn nái ( là mẹ hoặc chị em gái của Ďực giống Ďó). 

Nhƣ vậy vô tình Ďã tạo nên sự phối giống cận huyết gần.  

Nhận xét: Phối giống cho lợn nái tại cả hai cơ sở Ďiều tra 75,32% là phối 

giống trực tiếp. Lợn Ďực giống chƣa Ďƣợc quan tâm về nguồn gốc cũng nhƣ về năng 

suất chất lƣợng, hơn thế  nữa lợn nái còn bị phối giố ng Ďồng huyết, trên Ďây là những 

nguyên nhân làm giảm năng suất và chất lƣợng con giống  

13. Công tác phòng bệnh cho lợn 

 Kết quả Ďiều tra cho thấy ở vùng Ďiều tra có 40,91%số lợn nái Ďƣợc tiêm 

phòng. Tuy nhiên hầu hết lợn con theo mẹ lại không Ďƣợc tiêm phòng, trong khi Ďó 

lợn con là Ďối tƣợng dễ mẫn cảm với bệnh tật. Theo quy Ďịnh hiện hành lợn con Ďến 

2 tháng tuổi phải tiêm phòng xong các bệnh nhƣ : Phó thƣơng hàn, dịch tả và tụ dấu. 

Với lợn thịt tỉ lệ lợn không tiêm phòng cũng rất cao: từ 82,35% - 100 %, trong khi 

lợn thịt nuôi từ 1- 2 năm mới xuất bán hoặc giết mổ tiêu thụ trong gia Ďình  

Qua ý kiến của các hộ Ďiều tra cho biết rằng ở cả Định Hóa cũng nhƣ ở Phổ 

Yên, lợn mắc bệnh nhiều hơn vào vụ Xuân- Hè. Kết quả Ďiều tra về tình hình dịch 

bệnh trong 3 năm gần Ďây (2006-2008), tại bảng 8 cho thấy, ở vùng Ďiều tra, có tới 

52,38% số hộ nuôi lợn nái Ďã mắc phải dịch bệnh, tỉ lệ lợn nái bị bệnh chết  tới 8,2%. 

Số hộ có lợn con bị dịch bệnh là 38,09% và tỉ lệ chết tới 64,91%. Tỷ lệ lợn thịt mắc 

bệnh có thấp hơn so với lợn nái và lợn con, tỉ lệ chêt ở lợn thịt là 17,34 %. Tỉ lệ lợn 

Ďƣợc tiêm phòng thấp, tỉ lệ lợn mắc bệnh cao và tỉ lệ chết rất cao, Ďặc biệt là ở lợn 

con theo mẹ ( 64,91% ). 

14. Khả năng sản xuất của lợn nái Móng Cái và lợn nái Ďịa phƣơng tại cơ sở 

Ďiều tra 

Bảng 13 : Khả năng sinh sản của lợn nái Móng Cái và lợn nái địa phương 

TT Chỉ tiêu ĐVT  Nái Móng Cái   Nái địa phƣơng 
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n X ± mx n X  ± mx 

1.  Tuổi phối giống lần Ďầu Tháng 215 7,71 ± 0,14 178 9,82 ± 0,22 

2.  Tuổi Ďẻ lứa Ďầu Tháng 215 11,7 ± 0,51 178 13,70 ± 0,37 

3.  Số con sơ sinh sống/ ổ  con 215 7,23 ± 0,55 178 6,91 ± 0,29 

4.  Khối lƣợng sơ sinh/ con kg 215 0,68  ± 0,18 178 0,62 ± 0,98 

5.  Tỉ lệ hao hụt lợn con từ sơ 

sinh Ďến xuất chuồng 70 

ngày 

% 215 15,35 ± 0,85 178 16,49 ± 0,39 

6.  Số lợn con xuất chuồng 70 

ngày/ lứa 

con 215 6,12 ± 0,71 178 5,77 ± 0,65 

7.  Lứa Ďẻ/ nái/ năm lứa 215 1,73 ± 0,18 178 1,42 ± 0,15 

 Kết quả ở bảng 13 cho thấy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của lợn nái 

Móng Cái Ďều cao hơn lợn nái Ďịa phƣơng từ 4,43 – 27,7%, trong Ďó, tuổi Ďẻ lứa Ďầu 

của lợn MC nhanh hơn 17,09%; số con sơ sinh sống/ ổ và số lợn con xuất chuồng 70 

ngày tuổi/ lứa cao hơn theo thứ tự là 4,43 và 5,72%.  

 Bảng 14: Khả năng nuôi thịt của con lai F1 ( năm 2008)  

TT Chỉ tiêu ĐVT Lai F1 (ngoại x ĐP) Lai F1 (ngoại x MC) 

X ±  mx X ±  mx 

1 Số con nuôi/lứa/hộ  con 3,64 0,21 3,82 0,19 

2 Khối lƣợng bình quân vào 

nuôi 

kg 13,7 2,45 14,1 1,58 

3 Thời gian nuôi ngày 287 15,56 273 16,33 

5 Khối lƣợng bình quân giết thịt kg 58,8 4,13 60,2 3,37 

6 Tăng trọng bình quân / ngày gam 157,14 23,57 168,85 19,84 

7 Tuổi khi xuất ngày 359 39,36 344 35,76 

8 Tỉ lệ chết khi nuôi thịt % 24,2 - 10,11 - 

10 Tỉ lệ thịt xẻ % 59,30 - 60,39 - 

11 Tỉ lệ thịt nạc/ thịt xẻ % 42,93 - 44,15 - 

 

Về năng suất chăn nuôi lợn thịt ở Ďịa phƣơng, kết quả Ďiều tra từ 150 hộ nuôi 

lợn thịt (bảng 14) cho thấy, thời gian nuôi cho 1 lợn thịt bình quân từ 273 Ďến 287 

ngày với tăng trong/ngày thấp, từ 157,14 - 168,85 g/ngày. Nguyên nhân chủ yếu là 
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vấn Ďề dinh dƣỡng thức ăn và Ďiều kiện chuồng trại quá kém làm cho lợn luôn còi 

cọc, tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ chết cao.    

15. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn 

Tại các xã Ďiều tra các hộ chăn nuôi lợn nái, xấp xỉ 30% sản phẩm lợn con là 

Ďể nuôi thịt tại gia Ďình và khoảng 70% là bán Ďể lấy tiền mặt. Trong số lợn con bán 

ra, 70% lợn con giống là Ďƣợc ngƣời trong bản hẹn hò từ khi mới Ďẻ và Ďến mua tại 

nhà; 20% mang ra chợ phiên và chỉ có 10% bán cho ngƣời bản khác Ďến nhà mua.  

Ngƣời mua lợn con giống  thích loại lợn có khối lƣợng từ 11- 13 kg/con vì dễ 

ôm hoặc gùi về nhà, mặt khác, giá cũng hợp với túi tiền nông dân. Thị hiếu ngƣời 

mua lợn thịt là loại lợn có khối lƣợng trung bình 63- 68 kg. Từ 36- 39 % số hộ cho 

biết thị hiếu ngƣời mua lợn thịt ƣa lợn béo và  61-64% số hộ cho biết thị hiếu về lợn 

thịt là lợn có thể trạng bình thƣờng (không béo và cũng không gầy) 

16. Tiềm năng và nhu cầu của các hộ chăn nuôi  

+ Hưởng lợi từ các dịch vụ khuyến nông:  Qua kết quả Ďiều tra trên 220 hộ gia Ďình 

chăn nuôi lợn tại các xã Ďiều tra, kết quả cho thấy ngƣời chăn nuôi tại các vùng này 

rất ít Ďƣợc tiếp cận với với khoa học kỹ thuật. Kết quả hỏi ý kiến cho biết trong vòng 

3 năm gần Ďây (2006-2008) ở các xã Ďiều tra, có  68/220 (30,90%) số hộ Ďƣợc duy 

nhất 1 lần Ďƣợc dự tập huấn về chăn nuôi, tỉ lệ hộ Ďƣợc dự tập huấn từ 2 lần trở lên 

chỉ có 42/220 hộ (19,10%). 

+ Về tín dụng: chỉ có 45/220 hộ (20.45%) là Ďƣợc vay vốn, còn lại 79,75% không 

Ďƣợc vay vốn.  

+ Nguồn lực của các hộ điều tra: Qua Ďiều tra  Ďƣợc biết ở các xã Ďiều tra có 65/220 

hộ (29.54%) cho rằng họ có vốn Ďể phảt triển chăn nuôi lợn, 145/220 hộ (65.90%) có 

Ďủ nguồn thức ăn, 118/220 hộ (53.63%) có khả năng về lao Ďộng, 100% hộ có Ďất 

làm chuồng trại và có 128/220 (58.18%) hộ cho rằng họ có kinh nghiệm  nuôi lợn.  

+ Nhu cầu của  các hộ điều tra: Đƣợc hỏi ý kiến thì có 88,39% số hộ ở các xã Ďiều 

tra có nhu cầu Ďƣợc trợ giúp về giống (trợ giúp ban Ďầu lợn nái giống Móng Cái, biết 

cách  lựa chọn Ďƣợc con giống tốt), 100% số hộ có nhu cầu Ďƣợc trợ giúp về kỹ thuật 

chăn nuôi lợn (chuồng trại, sử dụng thức ăn, chăm sóc nuôi dƣỡng và phò ng bệnh). 

Có 48,15 % số hộ có nhu cầu Ďƣợc vay vốn Ďể phát triển chăn nuôi lợn. Có 63,63% 

số hộ có nhu cầu học hỏi Ďể chăn nuôi có lãi. Qua các ý kiến của các hộ Ďiều tra cho 

thấy rằng các hộ Ďiều tra ở Định Hóa Ďều có nhu cầu trợ giúp về các vấn Ďề nhƣ 

giống lợn Móng Cái Ďể cải tạo tầm vóc và khả năng sinh sản của lợn nái, kỹ thuật 

nuôi lợn, vay vốn và  thị trƣờng.         

 Nhận định từ kết quả điều tra: 



Ph¹m Sü TiÖp  - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi                                                                   Trang 31 

 

 

+ Nhu cầu chăn nuôi lợn của 2 huyện Định Hoá và Phổ Yên là rất lớn. Trong Ďó, 

huyện Định Hóa là huyện miền núi với Ďại Ďa số là ngƣời dân tộc thiểu số, trình Ďộ và 

năng suất chăn nuôi lợn còn rất thấp, rất ần có sự Ďầu tƣ giúp Ďỡ về kỹ thuật Ďể nâng 

cao năng suất chăn nuôi lợn tại Ďây.  

 + Năng suất sinh sản của lợn nái của Thái nguyên còn thấp, Ďặc biệt tại Định Hóa.  

Nguyên nhân là do lợn nái chủ yếu là giống lợn Ďịa phƣơng, không rõ nguồn gốc, 

năng suất sinh sản thấp. Chăm sóc, nuôi dƣỡng kém, chuồng nuôi tạm bợ, thức ăn chỉ 

Ďảm bảo 60-75% nhu cầu dinh dƣỡng của lợn, việc phòng bệnh ít Ďƣợc chú ý. Tỷ lệ 

sống của lợn con Ďến cai sữa 55 - 70 ngày thấp. Hiệu quả nuôi thấp, ngƣời nuôi lợn 

sinh sản không có lãi. 

+ Cần sử dụng giống lợn Móng Cái năng suất cao thay thế dần lợn nái Ďịa phƣơng 

năng suất thấp và áp dụng các giải pháp kỹ thuật thích hợp Ďể nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi. 

+ Các cuộc hội thảo PRA (Họp dân, so sánh cặp Ďôi, phân tích SWOT, ...) Ďã kết 

luận cần chọn kỹ thuật Ďể sử dụng sau: Cải tạo giống lợn; nâng cao chất lƣợng thức 

ăn cho lợn; thực hiện tốt qui trình thú y; cải tiến chuồng nuôi kết hợp xử lý  chất thải. 

 

4.2. Kết quả nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phù hợp 

nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi lợn MC:  

4.2. 1. Kết quả nghiên cứu chon lọc, làm tươi máu và nâng cao năng suất đàn hạt 

nhân tại địa phương.  

Từ kết quả Ďiều tra và hội thảo tại Ďịa phƣơng, chúng tôi Ďã chọn lọc Ďƣợc 40 

lợn nái Móng Cái có ngoại hình Ďẹp, năng suất sinh sản cao nhất từ Ďàn nái Móng 

Cái tại Ďịa phƣơng (mỗi xã 10 nái/5 hộ), Ďánh số tai Ďể theo dõi. Mua thêm 20 lợn 

nái Móng Cái hậu bị (8 tháng tuổi) và 4 lợn Ďực Móng Cái 12 tháng tuổi từ Trại lợn 

giống Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh, Ďánh số tai, bổ sung cho các hộ có Ďàn nái 

Móng Cái Ďịa phƣơng Ďã Ďƣợc chọn lọc ở trên, Ďể xây dựng “Ďàn nái Móng Cái hạt 

nhân cao sản” thế hệ 1 trong nông hộ.  

Đàn lợn Ďực giống Ďƣợc giao cho 4 hộ nuôi lợn Ďực Ďể thay thế 4 lợn Ďực Ďịa 

phƣơng cũ của gia Ďình; các hộ này phải cam kết phối giống miễn phí cho Ďàn MC 

hạt nhân Ďể sản xuất lợn MC hậu bị cung cấp cho các hộ nuôi lợn nái khác ở Ďịa 

phƣơng. 

Tổ chức theo dõi, phát hiện Ďộng dục, xác Ďịnh thời Ďiểm phối giống thích 

hợp và phối giống thuần chủng cho Ďàn nái hạt nhân thế hệ 1 bằng lợn Ďực Móng Cái 
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nhằm sản xuất lợn hậu bị thế hệ 2. Tổ chức 2 buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn 

Ďực, cái giống cho các hộ gia Ďình tham gia Ďề tài.  

Kết quả, sau 2 lứa Ďẻ, Ďàn nái Móng Cái hạt nhân thế hệ 1 tại Ďịa phƣơng Ďã 

cho năng suất cao hơn rõ rệt so với Ďàn Ďại trà. Đến tháng 9/2011, từ Ďàn nái MC hạt 

nhân cao sản ban Ďầu (thế hệ 1), Ďã sản xuất Ďƣợc 125 cái MC hậu bị thế hệ II, trong 

Ďó Ďã chọn lọc Ďƣợc 62 nái MC hạt nhân cao sản thế hệ II Ďể bổ sung vào mô hình. 

Đến nay, Ďàn nái hạt nhân cao sản thế hệ 2 Ďã sinh sản lứa 1 có năng suất tăng rõ rệt: 

số con sơ sinh sống/lứa Ďạt 11,72 con; số con cai sữa 45 ngày trung bình Ďạt 10,2 

con/ổ, tăng 15% so với trƣớc khi tiến hành triển khai Ďề tài.  

Kết quả Ďã góp phần nâng cao số lƣợng Ďàn Móng Cái hạt nhân (cao sản) tại 

Ďịa phƣơng cuối năm 2011 lên 83 con (trong Ďó có 21 nái hạt nhân thế hệ 1 và 62 nái 

hạt nhân thế hệ 2), tăng 51,80% so với trƣớc khi tiến hành Ďề tài (bảng 15). 

Bảng 15: Số lượng đàn nái Móng Cái hạt nhân cao sản tại địa phương 

TT Nội dung Tổng số  

Trƣớc Ďề tài  Sau Ďề tài So sánh 
(%) 

1 Tổng số nái MC/2 xã (con) 69 195 + 64,61 

2 Trong đó: 

 Nái Móng Cái hạt nhân cao sản 
(con)  

 
40 

 
83 

 
+  51,80 

   

4.2.2.  Kết quả nghiên cứu áp dụng các giải pháp  nuôi dưỡng và kỹ thuật 

chăm sóc đàn lợn giống MC hạt nhân: 

4.2.2.1- Kết quả nghiên cứu xây dựng các khẩu phần thức ăn cho lợn Móng 

Cái và co lai (ngoại x MC) trên cơ sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Ďịa phƣơng.  

a/ Kết quả phân tích thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức 

ăn cho lợn sẵn có tại Định Hoá, Thái nguyên. 

Trên cơ sở số liệu Ďiều tra về nguồn thức ăn sẵn có tại Ďịa phƣơng, chúng tôi 

Ďã thu thập các mẫu nguyên liệu thức ăn chủ yếu tại Định hoá, kết quả phân tích 

thành phần hoá học và giá trị dinh dƣỡng của các loại thức ăn nguyên liệu Ďƣợc thể 

hiện tại bảng sau.  

Bảng 16:   Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn.  

STT Tªn mÉu N¨ng 

lîng 

T§ 

(Kcal/kg) 

Protein 

th« (%) 

X¬ th« 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Lysine 

(%) 

Methy 

-onine 

(%) 

Giá 1 

kg 

(đồng)  

1.  Bét cñ s¾n  3213 2,86 1,77 0,04 1,44 1,65 0,25 2.000 
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2.  H¹t ng« tÎ ®á  3256 10,20 2,01 0,14 0,52 2,50 1,56 6.000 

3.  C¸m g¹o lo¹i I 2786 12,90 8,10 0,22 1,15 5,55 2,49 6.000 

4.  TÊm g¹o tÎ 3060 7,47 5,81 0,05 0,07 3,19 1,46 8.000 

5.  Kh« ®Ëu t¬ng 3929 46,72 6,12 0,34 0,51 27,80 5,70 10.000 

6.  H¹t ®Ëu t¬ng 4458 38,44 6,33 0,22 0,50 22,80 4,87 8.000 

7.  Bét c¸ H¹ long 3250 50,00 1,12 5,63 2,35 21,34 8,21 45.000 

Ghi chú: Phân tích tại Phòng Phân thích Thức ăn Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi, tháng 12/2009.                        

* Giá tại Định hóa, tháng 6/2010. 

Số liệu ở bảng 16 cho thấy, chất lƣợng nguyên liệu thức ăn cho lợn ở Định 

hoá là rất tốt, Ďảm bảo Ďủ dinh dƣỡng khi phối hợp khẩu phần cho các loại lợn.  

b/ Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nội và lợn lai (ngoại x 

nội) 

  Bảng 17:  Tiêu chuẩn TA HH  hoàn chỉnh cho lợn nái nội (TCVN - 1547 - 1994) 

 

Chỉ tiêu 

Loại lợn 

Lợn nội 
Lợn sau CS, con lai F1 

(ngoại x nội) 
Lợn nái 

chửa 

Lợn nái 

nuôi con 

Lợn đực 

giống MC 

Năng lƣợng TĐ (Kcal/kg) 2800 3000 3000 3200 

Protein thô (%) 14,0 16,0 16,0 17,0 

Xơ thô (%) 8,0 8,0 7,0 5,0 

Ca (%) 0,6 0,7 0,7 0,7 

P (%) 0,4 0,5 0,5 0,5 

Lysine (%) 0,6 0,8 0,8 1,0 

Methione (%) 0,35 0,4 0,4 0,5 

c/ Các công thức thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái, lợn con, lợn thịt và lợn 

đực giống. 

Từ các nguyên liệu sẵn có tại Định Hoá, dựa vào Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp 

cho lợn (Tiêu chuẩn Việt nam - TCVN -1547 -1994) tại bảng 16, chúng tôi Ďã lập 

các công thức TAHH cho các loại lợn. Kết quả Ďƣợc trình bày ở bảng 18 và19.  

Bảng 18:  Thức ăn HH cho lợn đực giống và lợn nai sinh sản. 

Số 
TT 

Nguyên liệu thức ăn Loại lợn 

Lợn Ďực giống Lợn nái chửa Lợn nái nuôi con 

1.  Bột sắn (%) 20.0 21.0 10.0 

2.  Ngô tẻ (%) 30.0 29.0 30.0 
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3.  Cám gạo loại I (%) 20.0 29.0 34.0 

4.  Tấm gạo tẻ (%) 11.0 6.0 8.0 

5.  Khô Ďỗ tƣơng (%) 9.5 7.0 10.0 

6.  Bột cá  (%) 7.5 6.0 6.0 

7.  Lysine (%) 0.3 0.3 0.3 

8.  Muối ăn (%) 0.2 0.2 0.2 

9.  Premix Vtm+khoáng 
(%) 

0.5 0.5 0.5 

10.  Bột Ďá vôi (%) 1.0  1.0   1.0   

Giá trị dinh dưỡng trong 1 kg TA:(*) 

1.  ME (Kcal/kg) 3042 3019 3080 

2.  CP (%) 15.1 14.2 16.1 

3.  Ca (%) 0.8 0.6 0.7 

4.  P (%) 0.6 0.5 0.5 

Giá 1 kg TA HH (đ**) 6.481 5.549 5.768 

Ghi chú: (*): Phân tích tại Phòng Phân tích thức ăn – VCN; (**): Giá tại Định Hoá, tháng 6/2010. 

 

Bảng 19:  Thức ăn HH cho lợn con và lợn thịt, con lai F1 (ngoại x nội). 
 

Số 
TT 

Nguyên liệu thức ăn Loại lợn 

Lợn con sau CS 

10-20 kg 

Lợn choai 20-50 kg Lợn thịt 50-90 

kg 

1.  Bột sắn (%) - - 12.0 

2.  Ngô tẻ (%) 42.0 36.0 30.0 

3.  Cám gạo loại I (%) 13.0 29.0 27.0 

4.  Tấm gạo tẻ (%) 21.0 20.5 20.0 

5.  Khô Ďỗ tƣơng (%) 15.0 4.0 5.0 

6.  Bột cá  (%) 7.3 9.0 5.0 

7.  Lysine (%) 0.5 0.3 0.1 

8.  Muối ăn (%) 0.2 0.2 0.1 

9.  Premix Vtm+khoáng (%) 0.5 0.5 0.3 

10.  Bột Ďá vôi (%) 0.5  0.5   0.5   

Giá trị dinh dưỡng trong 1 kg TA:(*) 

1.  ME (Kcal/kg) 3202 3003 2950 

2.  CP (%) 17.3 15.1 13.0 

3.  Ca (%) 0.8 0.7 0.9 

4.  P (%) 0.6 0.5 0.7 

Giá 1 kg TA HH (đ**) 9.317 7.213 6.258 

Ghi chú: (*): Phân tích tại Phòng Phân tích thức ăn – VCN; (**): Giá tại Định Hoá, tháng 6/2010. 

4.2.2.2. Kết quả NC thử nghiệm các khẩu phần thức ăn cho lợn Móng Cái và 

con lai (ngoại x MC) trên cơ sở các nguồn nguyên liệu sẵn có tại Ďịa phƣơng.  

* Đối với lợn nái chửa: 

Bảng 20. Kết quả thử nghiệm các khẩu phần thức ăn cho lợn nái chửa  tại nông hộ 

STT Nội dung Lô TN I  

(KP 1) 

Lô TN II 

 (KP 2) 

Lô ĐC 

(TACT) 
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1 Số nái thí nghiệm (con) 3 3 3 

2 Thời gian thí nghiệm (ngày) 114 114 114 

4 Số nái sảy thai 0 0 0 

5 Số thai Ďẻ ra (con) 11.85a  12.07a  10.25b  

6 Số con sơ sinh sống sau 24 giờ (con) 11.17 a  11.23 a 9.65 b 

7 Tỷ lệ thai chết sau khi Ďẻ (%) 5.74a 6.96a 15.61b 

7 Khối lƣợng sơ sinh/ổ (kg) 6.93a 6.85a 4.15b 

 

Ghi chú: (a,b...) Trong cùng hàng ngang, các giá trị có số mũ là những chữ cái khác nhau thì có sự 

sai khác thống kê rõ rệt (P<0,05).  

Số liệu ở bảng 20 cho thấy: các chỉ tiêu về số con sơ sinh sống/ổ và khối l -

ƣợng so sinh/ổ của lô thí nghiệm 1 là 11.17 con và 6.93 kg; của lô TN2 là 11.23 con 

và 6.85 kg, cao hơn lô Ďối chứng từ 22,06 Ďến 39,72%. Sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê rõ rệt (P<0,05). Do Ďó có thể nói rằng sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

dựa trên các nguyên liệu sẵn có tại Định Hoá có chất lƣợng tốt Ďã góp phần Ďem lại 

hiệu quả cao Ďối với chăn nuôi lợn nái chửa một cách rõ rệt so với nuôi bằng thức ăn 

cổ truyền.  Kết quả trên Ďƣợc thể hiện qua biểu Ďồ 1. 

Bieu đo 1: Ket qua thu nghiem khau phan 

thuc an cho lon nai MC co chua
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*/ Đối với lợn nái nuôi con: 

Bảng 21 Kết quả thử nghiệm KP thức ăn cho lợn nái nuôi con  

STT Nội dung Lô TN I  

(KP 1) 

Lô TN II 

 (KP 2) 

Lô ĐC 

(TACT) 
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1.  Số nái thí nghiệm (con) 3 3 3 

2.  Thời gian thí nghiệm (ngày) 45 45 45 

3.  Số con sơ sinh sống/ổ (con) 11,15  ± 2,25 11,12 ± 2,31 10,31 ± 1,15 

4.  Khối lƣợng sơ sinh/ổ (kg) 6,75a ± 0.34 6,72a ± 0.34 6,51a ±0.28 

5.  Số con cai sữa 45 ngày/ổ (con) 10,24 a ± 1,54 10,21 a ± 1,33 8,87 b ± 0,61 

6.  Tỷ lệ chết của lợn con từ SS Ďến CS 

(%) 

8, 16 8,18 13,97 

7.  Khối lƣợng cai sữa 45 ngày/ổ (kg) 57,45 a± 6,12 56,87 a ±5,19 45,50b ± 4,31 

8.  Khối lƣợng cai sữa 45 ngày/con (kg) 5,61 a ± 0.38 5,57 a ± 0.38 5,13 b ± 0,24 

9.  Gía thành 1 kg lợn con cai sữa (Ď) 

(*) 

25.500 26.500 28.650 

Ghi chú: (a,b...) Trong cùng hàng ngang, các giá trị có số mũ là những chữ cái khác nhau thì có sự 

sai khác thống kê rõ rệt (P<0,05). (*): Tính theo giá thức ăn và ngày công  tại Định Hoá, tháng 

9/2010. 

Số liệu ở bảng 21 cho thấy: Ở cả 2 lô thí nghiệm 1 và 2, tỷ lệ chết của lợn con 

từ sơ sinh Ďề cai sữa chỉ dao Ďộng từ 8,16 Ďến 8,18%, trong khi Ďó, ở lô ĐC, tỷ lệ 

này lên tới 13,97%. Số con cai sữa 45 ngày/con, theo thứ tự, ở các lô TN dao Ďộng từ 

10,21 – 10,24 con, cao hơn lô ĐC từ 13,12 – 13,38%; Khối lƣợng cai sữa của lô TN 

cũng cao hơn lô ĐC từ 19,90 – 20,79%.  Sự sai khác thống kê về các tính trạng trên 

giữa lô TN và ĐC là rất rõ rệt với P<0,05. Kết quả trên Ďƣợc thể hiện rõ hơn qua 

biểu Ďồ 2: 

Bieu do 2: Ket qua thu nghiem khau phan thuc an cho 

lon nai nuoi con
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Giá thành sản xuất 1 kg lợn con cai sữa khi sử dụng TAHH là 25.500 – 

26.500 Ď/kg rẻ hơn từ 7,50 – 10,99% so với sử dụng thức ăn truyền thống.  

*/ Đối với lợn đực giống MC: 

Bảng 22. Kết quả thử nghiệm KP thức ăn cho lợn đực giống MC  
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STT Nội dung Lô TN I  

(TAHH) 

Lô ĐC  

(TACT) 

1.  Số Ďực thử nghiệm (con ) 6 6 

2.  Thời gian thí nghiệm (ngày) 60 60 

3.  Số lần kiểm tra tinh dịch (lần) 12 12 

4.  V (ml) 10,12a ± 1,31 9,26b ± 0,55 

5.  A (%) 8,30a ± 0,64 7,00b ± 0,71 

6.  C (Tr./ml) 9,65a ± 1,15 9,24a ± 1,24 

7.  VAC (tỷ) 8,11a± 0,75 5,99b± 1,01 

Ghi chú: (a,b...) Trong cùng hàng ngang, các giá trị có số mũ là những chữ cái khác nhau thì có sự 

sai khác thống kê rõ rệt (P<0,05).  

Số liệu ở bảng 22 cho thấy: Các chỉ tiêu V, A, C và VAC của lợn Ďực MC Ďƣợc 

ăn bằng khẩu phần có Ďầy Ďủ và cân Ďối về dinh dƣỡng Ďều cao hơn lợn ở lô Ďối 

chứng từ 4,25 Ďến 26,11%. Sự sai khác thống kê về các tính trạng trên giữa lô TN và 

ĐC là rõ rệt với P<0,05.  

* Đối với lợn con sau cai sữa F1 (Landrace x MC):  

Bảng 23. Kết quả thí nghiệm khẩu phần thức ăn cho lợn con sau cai sữa 

STT Nội dung Lô TN I  
(KP 1) 

Lô TN II 
 (KP 2) 

Lô ĐC  
(TACT) 

1.  Số ổ lợn con thí nghiệm (ổ) 3 3 3 

2.  Thời gian thí nghiệm (ngày) 25 25 25 

3.  Số con vào TN/ổ (con) 8,14 ± 1,54 8,19  ± 0,61 8,10  ± 0,32 

4.  Khối lƣợng vào TN/con (kg) 6,17 ± 0.38 6,13 ± 0,24 7,16 ± 0,24 

5.  Số con sau TN 70 ngày/ổ (kg) 7.80 ± 0.55 7.83 ± 0,17 6.51 ± 0,17 

6.  Khối lƣợng sau TN 70 ngày 
/con (kg) 

16,25 a ± 0,16 16,10 b ± 0,22 14,56 b ± 0,22 

7.  Tăng trọng/ngày (g)  403,20 a ± 18,05 398,80 a ± 12,27 336,00 b ± 14,23 

8.  Tiêu tốn TA/kg tăng trọng (kg) 2,81a ± 0.18 2,83a ± 0,21 2,95b ± 0,21 

9.  Tỷ lệ chết từ CS Ďến 70 ngày 
tuổi (%) 

4,18 4,40 7,28 

10.  Gía thành 1 kg lợn con 70 ngày 

tuổi (Ď)* 

42.270 43.200 46.730 

Ghi chú: (a,b...) Trong cùng hàng ngang, các giá trị có số mũ là những chữ cái khác nhau thì có sự 

sai khác thống kê rõ rệt (P<0,05). (*): Tính theo giá thức ăn và ngày công  tại Định Hoá, tháng 

9/2010. 

Số liệu ở bảng 23 cho thấy: tăng trọng bình quân/ngày của 2 lô TN Ďạt từ 

403,20 – 398,80 gam; tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng từ 2,81 – 2,83 kg. Tỷ lệ chết của 
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lợn con từ cai sữa Ďến 70 ngày tuổi ở 2 lô sử dụng TAHH giảm từ 39,65 Ďến 42,66% 

so với thức ăn cổ truyền (P<0,05).  

Giá thành 1 kg lợn con 70 ngày tuổi ở 2 lô sử dụng TAHH  Ďã làm giảm Ďƣợc 

từ 7,55 Ďến 9,54% so với lô Ďối chứng với P<0,05. Kết quả so sánh về khối lƣợng 

lợn con 70 ngày tuổi và giá thành 1kg lợn con 70 ngày tuổi ở các lô TN thấp hơn lô 

ĐC từ 7,55 Ďến 9,54% và Ďƣợc thể hiện trên biểu Ďồ 3.  

 

Bieu do 3: Ket qua thu nghiem khau phan thuc an cho lon con sau 

cai sua.
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e/ KÕt qu¶ NC ảnh hưởng của tập ăn sớm, cai sữa sớm đến khả năng sinh trưởng 

phảt triển của lợn con.  

Với 9 ổ lợn con từ 9 lợn mẹ có năng suất sinh sản tƣơng Ďƣơng nhau chia làm 3 

lô mỗi lô 3 ổ. Lô I; Tập ăn sớm cho lợn con từ 10 ngày tuổi bằng TAHH theo TCVN 

1547-1994; lô II: Tập ăn cho lợn con từ 30 ngày tuổi bằng TAHH theo TCVN 1547-

1994 và lô III Không tập ăn cho lợn con, nuôi bằng TA cổ truyền. Kết quả NC Ďƣợc 

trình bày ở bảng sau:  

B¶ng 24.  KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ảnh hưởng của tập ăn sớm, cai sữa sớm  

STT Thí nghiệm Lô TN 1 Lô TN 2 Lô ĐC 

1.  Số ổ lợn TN (ổ) 3 3 3 

2.  Thời gian tập ăn, cai sữa (ngày 
tuổi) 

Tập ăn lúc 10 
ngày tuổi và cai 

sữa  45 ngày tuổi 

Tập ăn lúc 30 
ngày tuổi và cai 

sữa  45 ngày tuổi 

Lợn con ăn cùng 
lợn mẹ, cai sữa lúc 

60 ngay tuổi 

3.  Thức ăn TAHH hoàn 
chỉnh cho lợn con 

tập ăn của hẵng 
CP. 

TAHH hoàn 
chỉnh cho lợn con 

tập ăn của hẵng 
CP. 

Thức ăn cổ truyền 
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4.  Tuổi kết thúc TN (ngày) 60 60 60 
5.  Số con sơ sinh sống/ổ (con)  11,12 ± 1,15 11,15 ± 1,17 11,11 ± 1,22 

6.  Khối lƣợng sơ sinh/ổ (kg) 8,30a ± 0.34 8,15 a ±0.28 8,20 a ±0.24 
7.  Số con lúc 60 ngày/æ(con) 10,16 a ± 0.54 9,27b ± 0,41 9,12b ± 0,68 

8.  Khối lƣợng 60 ngày/æ (kg) 97,60 a ± 2.38 84,61 b ± 3,24 82,17 b ± 2,65 

Ghi chú: (a,b...) Trong cùng hàng ngang, các giá trị có số mũ là những chữ cái khác nhau thì có sự 

sai khác thống kê rõ rệt (P<0,05). 

Kết quả bảng 24 cho thấy, tập ăn sớm và cai sữa sớm cho lợn con Ďã có tác 

dụng rõ rệt Ďến sinh trƣởng phát triển của lợn con. Số con/ổ lúc 60 ngày tuổi ở lô tập 

ăn 10 ngày tuổi là 10,16 con/lô ở 30 ngày tuổi là 9,27 con và ở lô thức ăn cổ truyền 

là 9,12 con/ổ.  

Bieu do 4: Anh huong cua tap an som den so con va 

khoi luong 60 ngay  tuoi
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 Khối lƣợng cả ổ lúc 60 ngày tuổi theo thứ tự lần lƣợt là 97,60; 84,61 và 82,7 kg/ổ. 

Trong Ďó lô tập ăn sớm lúc 10 ngày tuổi có số con/ổ và khối lƣợng/ổ lúc 60 ngày 

tuổi cao hơn lô không lô tập ăn sớm (nuôi theo phƣơng pháp cổ truyền) lần lƣợt là 

10,23% và 15,81%. Kết quả trên Ďƣợc biểu thị qua biểu Ďồ 4.  

/ Kết quả NC ảnh hưởng của hệ thống sưởi ấm và cung cấp nước sạch cho lợn con 

đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của đàn lợn con MC đến 70 ngày tuổi. 

B¶ng 25 : ¶nh hưởng của chuồng cải tiến với hệ thống sưởi ấm và  

 cung cấp nước sạch cho lợn con  

 

 
 

STT 

 

 
       

  Chỉ tiêu 
 
 

 

 

 
 

ĐVT 

Lợn nái Móng Cái hạt nhân 

Chuồng cải tiến: 
Nền xi măng, mái 
cao, thông thoáng, 
có múm uống, có 
ô và Ďèn sƣởi ấm 
và tập ăn sớm cho 
lợn con    (TN) 

Chuồng cổ truyền: 
Nền Ďất, mái thấp,  
không        có núm 
uống, không có ô 
và Ďèn sƣởi ấm và 
tập ăn sớm cho lợn 
con    (ĐC) 

 
So 

sánh 
(TN/ 
ĐC), 

% 

1 Số ổ theo dõi ổ 3 3 - 
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2 Số con sơ sinh còn sống/ổ  Con 10,65 ± 1,65 10,47 ±  1,21  

3 Số con 70 ngày tuổi/ổ  Con 9,41a  ± 0,72 8,57b  ± 1,08 + 8,92 

4 Tỷ lệ sống Ďến 70 ngày % 89,35 81,85 + 8,70 

5 Khối lƣợng 70 ngày/con Kg 15,13 a ± 1,42 13,62 b ± 2,41 + 9,98 

6 Tỷ lệ mắc các bệnh truyền 
nhiễm ở lợn con 

+ Bệnh về hô hấp  
+ Bệnh Ďƣờng tiêu hóa 

 
 

% 
% 

 
 

2,71 a ±  0,21 
9,33 a ± 0,65 

 
 

16,16 b ± 0,87 
28,35 b ± 1,14 

 
 

- 13,45 
- 19,02 

Ghi chú: (a,b...) Trong cùng hàng ngang, các giá trị có số mũ là những chữ cái khác nhau 

thì có sự sai khác thống kê rõ rệt (P<0,05).  

 Thí nghiệm Ďƣợc tiến hành  trên 6 ổ lợn con từ 6 lợn nái MC Ďồng Ďều về tuổi, 

lứa Ďẻ và khối lƣợng, Ďƣợc chia làm 2 lô (mỗi lô có 3 ổ, tƣơng ứng với 3 lần lặp lại):  

Lô thí nghiệm: lợn con Ďƣợc sƣởi ấm bằng Ďèn hồng ngoại 250V, Ďƣợc cung 

cấp nƣớc sạch qua hệ thống núm uống tự Ďộng từ sau khi Ďẻ Ďến 60 ngày tuổi.  

Lô Ďối chứng: lợn con Ďƣợc nuôi theo phƣơng pháp truyền thống: không có 

ngăn Ďể sƣởi ấm, tập ăn sớm, không có hệ thống cung cấp nƣớc uống riêng cho lợn 

con. Kết quả Ďƣợc trình bày ở bảng 25 

 Số liệu ở bảng 25 cho thấy: lợn nái Móng Cái Ďƣợc nuôi trong kiểu chuồng 

cải tiến (có núm uống, Ďèn sƣởi ấm, ô tập ăn) cho năng suất sinh sản cao hơn nuôi ở 

kiểu chuồng cổ truyền (không có núm uống, Ďèn sƣởi ấm, ô tập ăn): khối lƣợng bình 

quân  của lợn con 70 ngày tuổi ở 2 lô Ďạt 13,62 – 15,13 kg/con, lô TN cao hơn lô ĐC 

1,514 kg/con  hay 9,98%. Sự sai khác rõ rệt ở mức P  0,005. Tỷ lệ nuôi sống Ďến 70 

ngày ở 2 lô Ďạt 81 - 88%, trong Ďó, lô TN cao hơn lô ĐC 7,66%.  

Đối với lợn con, lô TN có hệ thống Ďèn sƣởi ấm và nƣớc sạch qua núm uống, 

qua theo dõi và ghi chép cho thấy, theo thứ tự, chỉ có 11/407 (chiếm 2,7%) và  

38/407 (chiếm 9,33%) lợn con ở lô TN mắc bệnh về Ďƣờng hô hấp và bệnh về Ďƣờng 

tiêu hoá. Trong khi Ďó, tỷ lệ này ở lô Ďối chứng là 16,16% (65/402) và 28,35% 

(114/402).  

Nguyên nhân là do lợn Ďƣợc hạn chế tối Ďa tiếp xúc với mầm bệnh trông 

phân, nƣớc tiểu, lớp không khí ô nhiễm trên mặt Ďất, chuồng có Ďầy Ďủ ánh sáng, 

thông thoáng. Đặc biệt lợn con Ďƣợc sƣởi ấm, tập ăn, phòng, chữa bệnh dễ dàng, kịp 

thời .  

Kêt quả trên Ďƣợc thể hiện ở biểu Ďồ 6. 
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Bieu do 6: Anh huong cua suoi am va cung cap nuoc sach 

den mac cac benh truyen nhiem o lon con 

2.71

9.33

16.16

28.35

0

5

10

15

20

25

30

Benh ve duong ho hap (%) Benh ve duong tieu hoa (%)

Co suoi am,  co num

nuoc uong

Khong suoi am, uong

nuoc mang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ph¹m Sü TiÖp  - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi                                                                   Trang 42 

 

 

4.3. Kết quả xây dựng quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn Móng Cái hạt nhân cao sản trong 

nông hộ 

Từ các kết quả nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi lợn 

nái (gồm các kỹ thuật về giống; thức ăn và dinh dƣỡng; chăm sóc và quản lý; chuồng 

trại và thú y) nhằm nâng cao năng suất sinh sản lợn nái Móng Cái, chúng tôi Ďã xây 

dựng Ďƣợc 3 quy trình chăn nuôi lợn Móng Cái hạt nhân cao sản trong nông hộ nhƣ 

sau: 

1. Quy trình chọn lọc, nhân giống Ďàn nái MC hạt nhân trong nông hộ  

2. Qui trình chăm sóc, nuôi dƣỡng Ďàn lợn Móng Cái hạt nhân trong nông  hộ. 

3. Qui trình vệ sinh thú y an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi lợn Móng Cái 

Các quy trình trên Ďã Ďƣợc Hội Ďồng KHCN Viện Chăn nuôi nghiệm thu  ngày 

09/5/2011 theo Quyết Ďịnh số 167/QĐ-VCN-KHCN ngày 06/5/2011 của Viện 

trƣởng Viện Chăn nuôi. Kết quả Ďạt loại Khá.  

 

4.4.  Kết quả xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng Cái cao sản.  

4.4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình: 

Theo dõi từ 45 lợn nái MC cao sản thế hệ II, 21 nái hạt nhân cao sản thế hệ I phối với lợn 

Ďực MC và 35 nái MC Ďại trà phối với lợn Ďực ngoại tại 2 xã xây dựng  mô cho thấy:  

Theo số liệu ở bảng 25: 

- Đối với đàn nái hạt nhân cao sản sản xuất lợn Móng Cái hậu bị:  các chỉ tiêu 

về năng suất ở Ďàn nái hạt nhân cao sản thế hệ II cao hơn Ďàn nái thế hệ I từ 9,78 – 

10,22%. Trong Ďó, số con SSS/ổ và số con 70 ngày tuổi/ổ ở nái thế hệ II tăng từ 9,78 

– 13,81%; khối lƣợng lợn con lúc 70 ngày tuổi tăng Ďƣợc 10,22%.  

- Đối với đàn lợn MC đại trà sản xuất lợn thịt F1 năm 2011: số con SSS/ổ và 

số con 70 ngày tuổi/ổ theo thứ tự Ďạt 10,55 con và 9,88 con. Khối lƣợng SS và khối 

lƣợng 70 ngày tuổi ttheo thứ tự Ďạt 0,85 và 18,51 kg; số lứa Ďẻ/nái/năm Ďạt 1,76 lứa.  

So sánh với Ďàn MC Ďại trà trƣớc khi tiến hành Ďề tài (lô ĐC của bảng 2), số 

con SSS/ổ và khối lƣợng SS/ổ của Ďàn MC Ďại trà năm 2011 Ďã tăng 9,42 – 16,26%. 

 

Bảng 26: Năng suất chăn nuôi lợn nái, lợn thịt F1 trước và sau khi 

xây dựng mô hình 



Ph¹m Sü TiÖp  - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi                                                                   Trang 43 

 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 (**) 

A Đối với lợn nái Móng Cái:  Nái hạt nhân 

cao sản (thế 

hệ 2) phối với 

Ďực MC 

(n=45) 

Nái hạt nhân 

cao sản (thế 

hệ 1) phối 

với Ďực MC 

(n=21) 

Nái MC 

Ďại trà 

(phối với 

Ďực ngoại) 

(n=35)  

1 Số con sơ sinh sống/ ổ  con 12,15a 12,01b 10,55b 

2 Khối lƣợng sơ sinh/ con kg 0,76 a 0,72 a 0,85 b 

3 Số lợn con xuất chuồng 70 ngày/ ổ con 10.77 a 10.22 b 9.88 b 

4 Khối lƣợng bq 70 ngày tuổi/con kg 12.74 a 12.13 b 18.51 c 

5 Lứa Ďẻ/ nái/ năm Lứa 1.93 1.81 1.76 

B Đối với lợn thịt F1(Ngoại x MC)  Năm 2009 (*) 

 n=86 

Năm 2011 (**) 

n=212 

1.  Số con nuôi/lứa/hộ con 3,82 16,28 

2.  Khối lƣợng bình quân giết thịt kg 68,21a 76,55 b 

3.  Tăng trọng bình quân / ngày gam 401,43 a 492,40 b 

4.  Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng kg - 3,45 

5.  Tỉ lệ thịt nạc/ thịt xẻ % 46,15 48,34 

Ghi chú: a,b: Theo hàng ngang, các ô có chữ cái khác nhau thì có sự sai khác P < 0,05.   

(*): Số liệu điều tra tháng 12 năm 2009; (**): số liệu báo cáo từ  các mô hình tháng 8/2011 

Kết quả trên Ďƣợc minh họa tại biểu Ďồ 7. 

Bieu do 7: Nang suat sinh san cua dan nai Mong Cai hat 

nhan cao san qua 2 the he

15.74

14.13

10.22

10.77

0
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18

So lon con 70 ngay tuoi / o  (con) Khoi luong binh quan / con 70 ngay

tuoi (kg)

Nai hat nhan the he I

Nai hat nhan the he II

. 

 - Đối với lợn nuôi thịt: Sau 125 ngày nuôi, khối lƣợng trung bình của lợn thịt 

Ďạt 76,50 kg với tăng trọng/ngày Ďạt 492,40 gam, cao hơn 18,40% so với năm 2009 
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(trƣớc khi tiến hành Ďề tài). Tỷ lệ thịt nạc/thịt xẻ là 48,34%, cao hơn năm 2009 là 

2,19%.  

      Bieu do 8: Nang suat va chat luong thit lon truoc va sau 

de tai

68.2

46.15

76.5

48.34
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Khoi luong binh quan giet thit (kg) Ty le thit nac (%)

Nam 2009

Nam 2011

 

Các kết quả trên tƣơng Ďƣơng với công bố của Nguyễn văn Đức (1997, 2003), 

Phạm Sỹ Tiệp, Võ thị Hồng Hạnh (1997) và Nguyễn văn Đức (2003). 

4.4.2. Hiệu quả kinh tế của mô hình 

Tổng hợp hiệu quả chăn nuôi lợn nái MC hạt nhân cao sản thế hệ hai của 2 

mô hình tại 2 xã thuộc huyện Định hóa năm 2010 và 9 tháng Ďầu năm 2011, kết quả 

Ďƣợc trình bày tại bảng 27:  

Bảng 27:  Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn nái và lợn thịt tại các mô hình (*)  

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Chăn nuôi lợn nái 
MC hạt nhân cao 
sản thế hệ 2, sản 

xuất lợn MC hậu bị 
xuất chuồng       

(n=40).  

Chăn nuôi lợn nái 
MC Ďại trà sản 
xuất lợn giống 

nuôi  thịt, con lai 
F1 (ngoại x MC) 

(n=65). 

Chăn nuôi lợn 
thịt, con lai F1 

(ngoại x MC), quy 
mô  50 - 70 

con/lứa. 

1 Tổng chi/lứa 1000Ď 5.920/nái 5.956/ nái 2.950/con 

2 Tổng thu/lứa 1000Ď 9.625/ nái 9.180/nái 3.710/con 

3 Hiệu quả      

 - Lãi 1000Ď 3.705/nái 3.224/nái 0.760/con 

 - Lãi/tổng chi Lần 0,62 0,54 0,26 

Ghi chú: (*): Giá tại Định Hóa, tháng 9/2011. 

Số liệu ở bảng trên cho thấy: Tại thời Ďiểm cuối năm 2011: 

- Đối với nái MC hạt nhân cao sản, sản xuất lợn MC hậu bị, với giá lợn cái 
hậu bị tại Ďây là  120.000Ď/kg lợn con giống, ngƣời nuôi Ďƣợc lãi 3.705.000Ď/lứa lợn 

con, hiệu quả trên 1 Ďồng vốn Ďầu tƣ là 0,62.  
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- Đối với Ďàn lợn nái MC Ďại trà, với giá lợn giống F1 nuôi thịt tại Ďây là 

55.000Ď/kg lợn con giống, Ďƣợc lãi 3.224.000Ď/lứa lợn con, hiệu quả trên 1 Ďồng vốn 

Ďầu tƣ là 0,54.  

- Đối với chăn nuôi lợn thịt: với khối lƣợng hơi trung bình 74 kg/con sau 125 

ngày nuôi thịt và giá lợn thịt tại Ďây trung bình là 50.000Ď/kg lợn hơi, Ďàn lợn thịt 

Ďƣợc lãi 760.000Ď/con hay từ 38,0 Ďến 52,2 triệu Ďồng/lứa, hiệu quả trên 1 Ďồng vốn 

Ďầu tƣ là 0,26.  

 

B. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ TÀI. 

      1. Các sản phẩm khoa học: Liệt kê các sản phẩm chính (giống mới, mô hình ,quy 

trình, các báo cáo  ………. Các công trình công bố (nếu có) đóng lại và cho vào phụ lục) 

Bảng 28. Các sản phẩm khoa học 

TT Tên sản phẩm  Đơn 

vị 

tính  

Số lƣợng 

theo kế 

hoạch  

Số lƣợng 

đạt đƣợc 

% so kế 

hoạch 

Ghi 

chú 

1.  Đàn lợn nái Móng Cái hạt nhân 

cao sản thế hệ II.  

Con 40-50 62 119,35-

135,48 

 

2.  Quy trình chọn lọc, nhân giống 

Ďàn nái MC hạt nhân trong 

nông hộ 

Quy 

trình 

1 1 100  

3.  Qui trình chăm sóc, nuôi dƣỡng 

Ďàn lợn Móng Cái hạt nhân 

trong nông  hộ.  

Quy 

trình 

1 1 100  

4.  Qui trình vệ sinh thú y an toàn 

dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 

Móng Cái 

Quy 

trình 

1 1 100  

5.  Mô hình chăn nuôi lợn Móng 

Cái hạt nhân cao sản trong 

nông hộ. 

Mô 

hình 

02 02 100  

 

2. Kết quả  đào tạo/tập huấn cho cán bộ hoặc nông dân  

Bảng 29. Kết quả tập huấn kỹ thuật cho cán bộ và nông dân 

Số 

TT 

Số lớp Số 

ngƣời/lớp 

Ngày 

/lớp 

Tổng số ngƣời Ghi chú 

    Tổng số Nữ  Dân tộc thiểu số   

1.  04 40 02 160 119 121  
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C. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.  

1. Hiệu quả môi trƣờng (đánh giá tác động/ảnh hưởng của kết quả nghiên 

cứu đến môi trường) 

+ Khả năng cải tạo Ďất: 100% số lƣợng phân chuồng Ďã Ďƣợc ủ yếm khí trƣớc khi sử 

dụng nên Ďã tiêu diệt toàn bộ mầm bệnh lây nhiễm từ phân. Bên cạnh Ďó, phân lợn 

Ďã Ďƣợc bón cho cây trong vƣờn của gia Ďình nên làm tăng Ďộ phì nhiêu cho Ďất, kết 

quả Ďã làm tăng năng suất của vƣờn cây ăn quả lên 15 – 20%.  

+ Giảm thiểu Ďƣợc 90% lƣợng củi Ďun nhờ sử dụng Biogas từ chăn nuôi lợn Móng 

Cái, góp phần giảm thiểu chặt phá rừng tại Ďịa phƣơng.   

2. Hiệu quả kinh tế - xã hội  (đánh giá tác động/ảnh hưởng của nghiên cứu 

đến giảm nghèo, bình đẳng giới..) 

 + Đề tài Ďã góp phần tạo thêm Ďƣợc việc làm cho 200 ngƣời chăn nuôi lợn nái và 

250 ngƣời nuôi lợn thịt F1 (ngoại x MC). Sau 2 năm triển khai thực hiện, thông qua 

4 lớp tập huấn kỹ thuật, Ďã Ďào tạo nâng cao kiến thức về chăn nuôi lợn nái sinh sản 

có năng suất, chất lƣợng cao cho 450 lƣợt ngƣời tai Ďịa phƣơng. Đối tƣợng Ďƣợc 

hƣởng lợi từ Ďề tài: 90% là phụ nữ và ngƣời nghèo.  

+ Các quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn Móng Cái cao sản phù hợp với Ďiều kiện của 

ngƣời nghèo và dân tộc thiểu số tại Ďịa phƣơng. Đặc biệt, sau khi áp dụng quy trình 

kỹ thuật chuồng trại và xử lý chất thải, Ďã góp phần giảm thiểu mùi hôi từ chuồng 

nuôi, làm cho quan hệ giữa các chủ trại với ngƣời dân xung quanh Ďƣợc Ďoàn kết 

chặt chẽ hơn. 

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ 

1/ Tổ chức thực hiện  

Đề tài Ďã Ďƣợc quản lý và tổ chức tốt. Có sự phối kết hợp chặt chẽ với Bộ 

môn Di truyền giống và Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phƣơng – Viện Chăn nuôi. 

Có sự tham gia của chính quyền Ďịa phƣơng các cấp, các hộ nông dân và các cán bộ 

kỹ thuật phòng nông nghiệp và PTNT huyện, trạm khuyến nông huyện và các xã 

triển khai xây dựng mô hình.  

 2/ Sử dụng kinh phí  (tổng hợp theo từng nội  dung của đề tài) 
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  ĐV tính: 1000 đ 

 

 

TT 

Nội dung chi 
Kinh phí 

theo dự toán 

Kinh phí 

đƣợc cấp  

Kinh phí đã 

sử dụng 

1. Nội dung 1: Điều tra thực trạng về 

giống, thức ăn và năng suất chăn nuôi 

lợn Móng Cái  trong nông hộ, trang trại 

nhỏ tại Thái Nguyên 

 

47.240,00 

 

47.240,00 

 

47.240,00 

2 Nội dung 2: NC ứng dụng các giải pháp 

kỹ thuật nâng cao năng suất chăn nuôi 

lợn 

208.383,00 208.383,00 208.383,00 

3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình chăn 

nuôi lợn nái MC hạt nhân cao sản trong 

nông hộ 

82.248,00 82.248,00 82.248,00 

4. Chi chung 142.129,00 142.129,00 142.129,00 

 Tổng số: 480.000,00 480.000,00 480.000,00 

 

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

6.1. Kết luận 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Ďề tài Ďã hoàn thành các mục tiêu Ďề ra, 

Ďã góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao năng suất của Ďàn lợn Móng 

Cái tại Ďịa phƣơng, góp phần tăng thu nhập cho ngƣời dân tại tỉnh Thái Nguyên. Cụ 

thể: 

- Đã chọn lọc Ďƣợc Ďàn lợn giống Móng Cái hạt nhân cao sản Ďảm bảo tiêu 

chuẩn chất lƣợng và an toàn dich bệnh. Đàn hạt nhân cao sản thế hệ 1 gồm 40 con Ďã 

sản xuất Ďƣợc 125 lợn cái hậu bị tƣơi máu thế hệ 2, trong số Ďó, Ďã chọn lọc Ďƣợc 62 

lợn nái hạt nhân cao sản thế hệ 2, cùng với Ďàn thế hệ 1 sản xuất lợn hậu bị năng 

suất, chất lƣợng cao cung cấp cho Ďịa phƣơng.  

- Đã xây dựng Ďƣợc 3 qui trình: quy trình chọn lọc, nhân giống; qui trình 

chăm sóc nuôi dƣỡng Ďàn lợn Móng Cái hạt nhân trong nông hộ và qui trình vệ sinh 

thú y an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi lợn Móng Cái 



Ph¹m Sü TiÖp  - B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi                                                                   Trang 48 

 

 

- Đã xây dựng thành công 02 mô hình chăm sóc lợn nái Móng Cái hạt nhân 

thế hệ thứ 2 trong nông hộ gồm 62 con. Các mô hình này Ďã góp phần:  

+ Nâng cao năng suất sinh sản lợn nái Móng Cái tại Ďịa phƣơng từ 10 – 15%; năng 

suất sinh trƣởng của lợn thịt F1 (ngoại x MC) tăng 21,21% so với trƣớc khi tham gia 

Ďề tài. 

+ Nâng cao lợi nhuận cho ngƣời chăn nuôi: chăn nuôi lợn nái Móng Cái cao sản 

Ďƣợc lãi từ 3.224 – 3.705 triệu Ďồng/lứa lợn con tăng 26,0 – 32,0%, lợn thịt quy mô 

50 – 70 con Ďƣợc lãi từ 38,0 – 52,2 triệu Ďồng/lứa, tăng từ 20,0 – 22,0% so với trƣớc 

khi tham gia Ďề tài.  

+ Tổng Ďàn lợn Móng Cái cao sản của 2 xã mô hình Ďã tăng từ 11,51 – 13,85%, năm 

2010 – 2011 Ďã sản xuất Ďƣợc 125 lợn cái và 12 lợn Ďực Móng Cái hậu bị chất lƣợng 

cao cung cấp cho Ďịa phƣơng. Trong số Ďó Ďã tuyển chọn Ďƣợc 62 nái Móng Cái hạt 

nhân cao sản thế hệ II chuyên sản xuất lợn Móng Cái hậu bị chất lƣợng cao cho Ďịa 

phƣơng. 

+ Tạo thêm Ďƣợc việc làm cho 200 ngƣời chăn nuôi lợn nái và 250 ngƣời nuôi lợn 

thịt F1 (ngoại x MC). Đào tạo Ďƣợc 160 ngƣời có kỹ thuật cao trong chăn nuôi lợn. 

nái hạt nhân Móng Cái. Nâng cao kiến thức và vị thế của ngƣời phụ nữ, ngƣời dân 

tộc thiểu số trong xã hội. Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, bảo vệ Ďƣợc rừng Ďầu 

nguồn và sinh thái môi trƣờng.  

- Về quản lý, tổ chức thực hiện và phối hợp với Ďối tác: Đề tài Ďã Ďƣợc quản 

lý và tổ chức tốt. Có sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền Ďịa phƣơng, các hộ 

nông dân và các cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp và PTNT huyện, trạm khuyến 

nông huyện và các xã triển khai xây dựng mô hình.  

6.2. Đề nghị:  

Cho nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn Móng Cái cao sản ra sản xuất trong 

huyện Ďể sản xuất lợn Móng Cái hậu bị chất lƣợng cao, cung cấp cho Ďịa phƣơng và 

các tỉnh lân cận. 
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