


 1. Nguồn gốc giống

Để có giống tốt, chỉ chọn những cá thể đặc trưng của giống, tốt nhất đang 
sống nơi nguồn gốc xuất xứ. Ví dụ, đối với giống lợn đen địa phương LP, nên 
chọn những cá thể hiện đang sống hoặc có nguồn gốc từ xã Lũng Pù, huyện 
Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

2. Tiêu chí tuyển chọn lợn giống

Đặc điểm ngoại hình

Màu sắc lông: Bộ long đen toàn thân, ngoại trừ giữa trán, chân và chót 
đuôi là màu trắng. Tai: tương đối to, cúp, mõm dài, chân vững, đi bằng ngón, 
lưng không võng, trung bình: 10 vú. 

3. Phương pháp chọn lợn giống

Cách chọn lợn đực giống

- Lý lịch rõ ràng: tổ tiên, ông bà, bố mẹ phải tốt (nên chọn lợn có nguồn 
gốc tại Xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc). 

- Ngoại hình: Không có khuyết tật, phải điển hình về đặc trưng của giống. 
Mầu lông mang đặc trưng của giống lợn đen Lũng Pù: toàn thân mầu đen, có 6 
điểm trắng là bốn chân, chỏm đuôi và đỉnh trán; thân hình cân đối, hài hoà, thể 
chất khoẻ mạnh; chân khoẻ, đi bằng móng; lông thưa; da mịn, dáng đi hoạt 
bát, nhanh nhẹn; mông vai nở; lưng không võng; bụng gọn. 

- Lợn đực cai sữa đạt các tiêu chuẩn cơ bản sau: cai sữa 60 ngày tuổi đạt 
khối lượng trên 12 kg/con và lúc 90 ngày tuổi đạt trên 20,0 kg/con. 

Cách chọn lợn đực giống

- Lý lịch rõ ràng: tổ tiên, ông bà, bố mẹ phải tốt (nên chọn lợn có nguồn 
gốc tại Xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc). 

- Ngoại hình: Không có khuyết tật, phải điển hình về đặc trưng của 
giống. Mầu lông mang đặc trưng của giống lợn đen Lũng Pù: toàn thân mầu 
đen, có 6 điểm trắng là bốn chân, chỏm đuôi và đỉnh trán; thân hình cân đối, 
hài hoà, thể chất khoẻ mạnh; chân khoẻ, đi bằng móng; lông thưa; da mịn, 
dáng đi hoạt bát, nhanh nhẹn; mông vai nở; lưng không võng; bụng gọn. 

- Lợn đực cai sữa đạt các tiêu chuẩn cơ bản sau: cai sữa 60 ngày tuổi 
đạt khối lượng trên 12 kg/con và lúc 90 ngày tuổi đạt trên 20,0 kg/con. 

Cách chọn lợn cái giống: 

- Lợn cái chọn làm giống phải có lý lịch rõ ràng: tổ tiên, ông bà, bố mẹ 
phải tốt (nên có nguồn gốc từ xã Lũng Pù, Mèo Vạc).

- Ngoại hình: Không có khuyết tật, phải điển hình về đặc điểm giống. 
Thân hình cân đối, hài hoà, thể chất khoẻ mạnh, 4 chân khoẻ, lông thưa, da 
mịn, dáng đi hoạt bát, nhanh nhẹn. 

- Lợn cái cai sữa: Số vú có từ 10 vú trở lên nằm song song với nhau, chất 
lượng vú tốt, núm vú phát triển, khoảng cách giữa các vú phải đều nhau, 
không bị lép và số vú chẵn.  

- Chọn lợn cái LP hậu bị được tiến hành tại 2 thời điểm: lúc cai sữa và 3 
tháng tuổi chủ yếu theo 

- Về khối lượng: sơ sinh đạt 0,6 kg/con, cai sữa 42 ngày tuổi đạt 8kg/con, 
và 90 ngày tuổi đạt 12 – 15 kg/con.

- Mông và vai phát triển cân đối.

- Ngực rộng, bụng không xệ.

- Cơ thể phát triển cân đối: dài mình, không chọn những cá thể ngắn mình 
và thấp.

4. Nhân giống lợn đen Lũng Pù 

Để phát triển đàn nhanh với chất lượng tốt, cần chú ý đến cách ghép phối 
sao cho đàn lợn sinh ra không bị đồng huyết và quá trình nhân giống sẽ chọn 

được những cá thể tốt để xây dựng đàn hạt nhân.

Sử dụng phương pháp nhân giống theo nhóm huyết thống từ đàn lợn đã 
được tuyển chọn để tránh sự đồng huyết.

THÚ Y AN TOÀN DỊCH BỆNH  TRONG CHĂN NUÔI LỢN

I. VẮCXIN VÀ PHÒNG BỆNH BẰNG VẮCXIN

- Phòng bệnh bằng vacxin là biện pháp phòng bệnh chủ động có hiệu quả 
nhất. 

- Khi tiêm vacxin vào cơ thể, kháng thể chưa có sức chống bệnh mà cần 
thời gian từ 7 –21 ngày (tuỳ theo từng loại vacxin) mới có miễn dịch bảo hộ 

 Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng vacxin

- Chỉ sử dụng vac xin khi lọ vac xin còn đầy đủ nhãn mác, nhãn mác phải 
rõ ràng.

 Chỉ sử dụng vac xin còn hạn sử dụng.

- Chỉ sử dụng vac xin khi lọ vac xin không bị đổi màu, không bị thay đổi 
mùi.

- Tuyệt đối không được tiêm quá liều quy định, không được pha trộn lẫn 
các loại vacxin với nhau để tiêm.

- Bảo quản vac xin nhược độc: 

Phải được bảo quản trong trong tủ lạnh (thường để giáp với ngăn làm đá 
với nhiệt độ 4 – 80C), không được để trong ngăn làm đá.

- Vac xin keo phèn:

- Bảo quản vac xin: Để nơi tối mát, tốt nhất để ngăn mát tủ lạnh  (4-80C).

- Sử dụng vac xin: Trước khi tiêm cần lắc kỹ, khi lọ vac xin đã mở để sử 
dụng thì chỉ tiêm trong 1 ngày.

II. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở LỢN

A- BỆNH DO SIÊU VI TRÙNG

1. Bệnh dịch tả lợn

a. Triệu chứng:

- Lợn bị sốt cao tới 40 – 41 độ C, chê cám, bỏ ăn, uống nước nhiều, ngủ li 
bì, rúc vào chỗ tối.

- Đi ỉa chảy vọt cần câu, phân có mùi tanh thối khắm.

- Lợn bị bệnh thường chết sau 1-2 tuần, tỷ lệ chết cao tới 95%.

- Nếu mổ sẽ thấy các vết loét hình cúc áo trên niêm mạc ruột già, lách có 
mầu nâu sẫm đen.

b. Nguyên nhân:

- Bệnh do virus dịch tả lợn gây ra.

- Bệnh xẩy ra với các lứa tuổi của lợn, lây lan nhanh qua thức ăn, nước 
uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh từ thức ăn thừa, những con lợn 
khác hoặc những người đến thăm.

c. Phòng bệnh:

- Tiêm vắc xin dịch tả lợn: định kỳ 2 lần/ năm; lợn con trước khi cai sữa và 
lợn mới mua về cần được tiêm vắc xin.

- Không mua lợn giống không rõ nguồn gốc về nuôi, không mua thịt lợn 
ốm, chết về ăn

-  Khi bệnh xảy ra:

+ Có thể tiêm vắc xin thẳng vào ổ dịch. 

+ Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, khử trùng tiêu độc dụng cụ chăn nuôi, nền 
chuồng, phân và nước tiểu.

d. Chữa bệnh: Hiện tại, chưa có phương pháp điều trị nào cho bệnh này.

2. Bệnh Tai xanh: 

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm ở lợn mọi lứa tuổi, bệnh lây lan 
nhanh, làm ốm và có thể gây chết nhiều lợn. Lợn nhiễm bệnh Tai xanh thường 
bị suy giảm miễn dịch, do đó tạo điều kiện cho nhiều loại dịch bệnh khác kế 
phát như Dịch tả lợn, Phó thương hàn, Tụ huyết trùng, E. Coli, Liên cầu 
khuẩn, Mycoplasma,… đây là những nguyên nhân kế phát gây chết nhiều lợn 
bệnh, gây ra những tổn thất lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. 

Hiện nay, bệnh này đã lây lan và trở thành dịch địa phương ở nhiều nước 
trên thế giới, kể cả các nước có ngành chăn nuôi lợn phát triển. Ở Việt Nam, 
bệnh Tai xanh đã xuất hiện tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nghiêm trọng 
về kinh tế, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

a. Triệu chứng:

- Lợn nái: biếng hoặc bỏ ăn từ 7-14 ngày, sốt trên 40 độ C, thai chết lưu, 
gây sảy thai; mất sữa, ho nhiều.

- Lợn đực giống: Bỏ ăn hoặc ăn ít, sốt cao trên 40 độ C, giảm hưng phấn, 
mất tính dục.

b. Nguyên nhân: Do vi rút PPRS gây ra

c. Phòng bệnh:

- Nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo để nâng cao sức đề kháng của cơ thể lợn.

-  Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

d. Chữa bệnh: Chưa có thuốc đặc trị. 

3. Bệnh lở mồm long móng

a. Triệu chứng:

- Triệu chứng phổ biến nhất có thể 
quan sát được đầu tiên là lợn đi tập tễnh.

- Khi bắt đầu mắc bệnh lợn thường 
sốt cao.

- Các mụn nước xuất hiện ở lưỡi và 
miệng, sau đó các mụn này vỡ ra và tạo ra 
các vết loét. Các mụn nước cũng xuất 
hiện ở xung quanh vùng âm hộ, vùng da 
bên ngoài dương vật và ở đầu vú.

- Bọt trắng (giống như bọt bia) xuất hiện ở mõm lợn.

- Các mụn nước hình thành trên vành móng và trên móng. Khi những 
mụn này vỡ, móng lợn sẽ bị long ra. 

b. Nguyên nhân:

- Bệnh do virút lở mồm long móng gây ra.

c. Phòng bệnh:

- Hiện tại, chưa có loại thuốc đặc trị nào cho bệnh Lở mồm long móng. 
Do vậy, tiêm phòng cho lợn là giải pháp duy nhất.

- Sử dụng vắc-xin Lở mồm long móng, đây có thể là vắc-xin dùng cho hai 
chủng virus (týp O và týp Asia-1).

+ Lợn con: 1ml/con.

+ Lợn thịt: 2 ml/con, sau 6 tháng tiêm lặp lại.

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc trong vùng dịch.

d. Chữa bệnh:

- Hiện tại chưa có một phương pháp điều trị nào cho bệnh này.

- Khi lợn nhiễm bệnh Lở mồm long móng, cần liên lạc ngay với thú y 
hoặc chính quyền địa phương.





ngày tuổi).

- Tiêm phòng các vacxin: 
dịch tả, leptô, tụ dấu, khi lợn 
đực 6-7 tháng tuổi.

- Tẩy giun sán lần 2 trước 
lúc lợn đực được đưa vào sử 
dụng: khai thác tinh hay cho 
phối trực tiếp trong giai đoạn 7-
8 tháng tuổi.

3.2. Kỹ thuật chăn nuôi 
lợn đực giống Lũng Pù làm 
việc

Lợn đực giống làm việc là 
lợn đực giống đang sử dụng cho 
phối giống bằng nhảy trực tiếp 
và đang khai thác tinh để phối 
giống bằng thụ tinh nhân tạo. 

Chăm sóc nuôi dưỡng 

- Lợn đực giống làm việc 
phải vận động hàng ngày: 1-2 
lần/ngày, 2 tiếng/lần.

- Không cho lợn đực giống 

 1. Chọn giống 

- Chọn ở cơ sở tốt tại xã 
Lũng Pù Huyện Mèo Vạc: 

- Ngoại hình mang đặc 
trưng của giống: mầu sắc lông 
da mang tính điển hình. Cơ 
quan sinh sản: số vú đều, lộ rõ, 
có 10 – 12 vú, âm hộ phát triển 
bình thường. Da lông mịn, bóng 
mượt

2. Nuôi dưỡng:

Khẩu phần ăn: Thức ăn 
đảm bảo có năng lượng 2900- 
3000Kcl và 14-17% trong 1kg

Tiêu chuẩn ăn:   

Thức ăn có thể mua thức ăn 
công nghiệp có tiêu chẩn như 
trên, hoặc tự phối chế bằng các 
loại thức ăn sẵn có của địa 
phương

. Công thức thức ăn cho lợn 
Lũng Pù hậu bị có chửa và nái 
chửa tự phối chế như sau:

3.Kỹ thuật chăn nuôi lợn 
đực giống Lũng Pù 

3.1 Kỹ thuật chăn nuôi lợn 
đực Lũng Pù hậu bị

Để lợn đực hậu bị phát 
triển cân đối, không quá béo, 
quá gầy. Đối với lợn LP, có thể 
tự phối chế công thức thức ăn 
cho lợn đực hậu bị từ 91 ngày 
tuổi đến khi sử dụng theo công 
thức: 55 % ngô bột ngiền, 30 
%Cám tẻ loại I và 15% Đậm 
đặc.

- Tẩy giun sán trước lúc 
đưa lợn đực hậu bị vào nuôi (90 

- Bột ngô, gạo tấm: 55 % - Premix Vitamin: 1 %
- Cám gạo: 28 % - Premix khoáng: 1 %
- Khô lạc: 10 % - Chất đạm: 14-17%
- Bột cá: 5 % - Năng lượng: 2900-3000 Kcalor

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐEN LŨNG PÙ  KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐEN LŨNG PÙ  KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐEN LŨNG PÙ  

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐEN LŨNG PÙ  KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐEN LŨNG PÙ  KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐEN LŨNG PÙ  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

