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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các công thức thức ăn khác nhau đến khả năng sinh trưởng và hiệu 

quả chăn nuôi cho 90 lợn thịt PiDu25 × F1 (Landrace × Yorkshire) giai đoạn 25-50 kg. Lợn được chia hoàn toàn 

ngẫu nhiên vào lô đối chứng và 2 lô thí nghiệm, mỗi lô 10 con và được lặp lại 3 lần. Lô đối chứng (ĐC) được nuôi 

hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp, lô thí nghiệm 1 (TN1) và lô thí nghiệm 2 (TN2) được nuôi bằng khẩu phần thức 

ăn tự phối trộn từ các nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương như ngô nghiền, cám gạo tẻ, cám mạch, bột cá, khô 

dầu đậu tương, bột đá, premix,... Ở công thức TN2 tỷ lệ khô đậu tương, premix khoáng - vitamin, men tiêu hóa được 

giảm và tăng tỷ lệ của L-Lysine và DL-Methionine so với công thức TN1. Kết quả cho thấy không có sự khác nhau rõ 

rệt (P >0,05) giữa lợn được nuôi bằng thức ăn tự phối trộn so với lợn được nuôi bằng thức ăn công  

nghiệp. Khả năng tăng khối lượng trung bình và tiêu tốn thức ăn của lô ĐC là 622,60 g/ngày và 2,23 kg, lô TN 1 là  

587,60 g/ngày và 2,39 kg và TN 2 tương ứng là 600,60 g/ngày và 2,35 kg. Lợi nhuận thu được trung bình của lô ĐC 

là 596.492 đồng/con, TN 1 là 608.904 đồng và TN 2 cao nhất đạt 642.739 đồng/con. Như vậy, sử dụng thức ăn tự 

phối trộn đảm bảo khả năng tăng khối lượng và giảm chi phí thức ăn. 

Từ khóa: Năng suất sinh trưởng, lợn choai, thức ăn phối trộn. 

Improving Economical Efficiency of Growing Pig Production  
for Export Using Self-mixed Diets  

ABSTRACT 

This experiment was carried out on 90 growing pigs (PiDu25 x F1 (Landrace x Yorkshire)) weighted 25-50 kg to 

evaluate the growth performance and economic efficiency of using diets self-formulated from available feedstuffs. All 

the pigs were allotted randomly into the control group and two experimental groups with 10 pigs each and three 

replications. The control group was fed ad libitum on a commercial compound feed and the experimental groups were 

fed diets self - mixed from available feedstuffs. The diet for experimental group 2 had less soybean meal, vitamins - 

minerals premixes, digestive enzymes, but more L-Lysine and DL-Methionine compared to experimental group 1. 

Results showed that there were no significant differences in growth performance (P >0.05) between pigs fed the 

commercial feed and those fed diets formulated from available feedstuffs. The growth rate (ADG) and feed 

conversion ratio (FCR) were 622.60 g/day and 2.23 kg, respectively, for the control group, 587.60 g/day and 2.39 kg 

for experimental group 1,600.60 g/day and 2.35 kg for experimental group 2. The profit was 596.492 VND, 608.904 

VND and 608.904 VND/pig for the control group, experimental group 1, and experimental group 2, respectively. Thus, 

using self-mixed feed can ensure increased growth rate and reduced feed costs. 

Keywords: Growth performance, growing pigs, feedstuffs. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những nëm gæn đåy ngành chën nuôi 

lợn ở nþớc ta phát triển câ về quy mô đàn và sân 

lþợng thịt để đáp ứng nhu cæu ngày càng cao 

cûa ngþời dân và xuçt khèu. Điều này đþợc thể 

hiện thông qua giá trị đóng góp cûa ngành chën 

nuôi lợn là 78% tổng giá trị sân xuçt cûa ngành 
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chën nuôi (Võ Trọng Thành, 2011). Tuy nhiên, 

hiện nay một số vçn đề đang gặp phâi trong 

chën nuôi đó là giá câ thị trþờng không ổn định, 

sân lþợng thịt lợn đþợc xuçt khèu theo con 

đþờng chính ngäch còn khá khiêm tốn, nguồn 

thức ën trong chën nuôi sử dýng chû yếu là thức 

ën công nghiệp, nhçt là thức ën dùng cho chën 

nuôi lợn choai xuçt khèu. Qua kiểm tra gæn 

đåy, một số công ty sân xuçt thức ën chën nuôi 

ở nþớc ta có sử dýng chçt cçm để täo näc, tëng 

trọng cho vêt nuôi nhþ chçt vàng ô, 

salbutamol,… (Nguyên An, 2015). Điều này đã 

ânh hþởng rçt lớn đến sức khỏe cûa ngþời tiêu 

dùng. Trong những nëm qua, sân phèm thịt lợn 

choai xuçt khèu cûa Việt Nam sang các thị 

trþờng nhþ Hong Kong, Malaysia,... đang đþợc 

quan tåm và đèy mänh, sân lþợng thịt xuçt 

khèu đät 11.000 tçn (2016) và chî trong nëm 

tháng đæu cûa nëm 2017 đã xuçt khèu đät 

khoâng 10.600 tçn (Đình Thíng, 2017). Chính 

vì vêy, nghiên cứu này nhìm đánh giá khâ nëng 

sân xuçt lợn choai xuçt khèu bìng việc sử dýng 

khèu phæn thức ën tự phối trộn nhþ là một 

hþớng cho các cơ sở chën nuôi nhìm giâm chi 

phí thức ën, täo ra nguồn thực phèm chçt lþợng 

cao và đâm bâo an toàn đối với sức khỏe cûa 

ngþời tiêu dùng, tÿ đó góp phæn nâng cao hiệu 

quâ kinh tế và phát triển ngành chën nuôi lợn 

một cách bền vững. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu 

Thử nghiệm các công thức thức ën đþợc 

thực hiện trên 90 lợn choai PiDu25 (25% 

Pietrain; 75% Duroc) × F1 (Landrace × 

Yorkshire) giai đoän 25-50 kg. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Khâ nëng sinh trþởng: thí nghiệm đþợc tiến 

hành täi trang träi ông Nguyễn Xuân Chuyển, xã 

Cèm Hoàng, huyện Cèm Giàng, tînh Hâi Dþơng 

tÿ tháng 1/2018 đến tháng 8/2018. Tổng số 90 lợn 

choai đồng đều về tuổi và khối lþợng lúc bít đæu 

thí nghiệm đþợc chia hoàn toàn ngéu nhiên vào 3 

lô, mỗi lô 10 con và lặp läi 3 læn. Các lô thí 

nghiệm đþợc áp dýng cùng quy trình chën nuôi 

và phòng bệnh. Lô đối chứng đþợc nuôi hoàn toàn 

bìng thức ën công nghiệp (CP 952S với 18% 

protein và 3.150 Kcal/kg). Lô thí nghiệm 1 (TN 1) 

đþợc nuôi bìng thức ën cûa công thức 1 và lô thí 

nghiệm 2 (TN 2) đþợc nuôi bìng công thức 2 với 

các nguồn nguyên liệu sẵn có nhþ ngô nghiền, 

cám gäo tẻ, cám mäch, bột cá, khô dæu đêu 

tþơng, bột đá, premix,... Công thức 2 có tỷ lệ khô 

đêu tþơng, premix khoáng - vitamin, men tiêu 

hóa giâm nhþng läi tëng tỷ lệ cûa L-Lysine và  

DL-Methionine so với công thức 1. Thành phæn 

nguyên liệu sử dýng phối trộn thức ën và giá trị 

dinh dþỡng cûa khèu phæn thức ën cho lợn trình 

bày ở bâng 1 và bâng 2. 

Xác định thành phæn hóa học và giá trị 

dinh dþỡng cûa thức ën đþợc thực hiện täi 

Phòng thí nghiệm trung tåm, Khoa Chën nuôi, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các chî tiêu: 

Độ èm (%) xác định theo TCVN - 4326: 2001, 

khoáng tổng số (%) theo TCVN 4327: 2007, 

protein (%) theo TCVN 4328-1: 2007, lipid (%) 

theo TCVN 4331: 2001, nëng lþợng trao đổi ME 

(kcal/kg chçt khô) theo Noblet & Perez (1993): 

ME = 4168  12,3 × khoáng tổng số + 1,4 × 

protein thô + 4,1 × lipit  6,1 × xơ thô. 

Thức ën cho ën đþợc cân và ghi chép theo 

ngày. Khối lþợng lợn đþợc cân lúc bít đæu thí 

nghiệm và kết thúc thí nghiệm vào buổi sáng 

trþớc khi cho ën, cån læn lþợt tÿng con. Các chî 

tiêu theo dõi gồm khối lþợng bít đæu thí nghiệm 

(kg/con), khối lþợng kết thúc thí nghiệm 

(kg/con), thời gian nuôi thí nghiệm (ngày), tëng 

khối lþợng trong thời gian nuôi (kg/con), tổng 

khối lþợng thức ën tiêu thý (kg/con), tëng khối 

lþợng trung bình (g/con/ngày), tiêu tốn thức ën 

(kg TĂ/kg tëng KL). 

Các bệnh thþờng gặp trên đàn lợn thí 

nghiệm: theo dõi và ghi chép đæy đû các bệnh 

thþờng gặp trên đàn lợn thí nghiệm để đánh giá 

khâ nëng chống chịu bệnh cûa lợn đþợc nuôi ở 

các khèu phæn thức ën phối trộn. 

Hiệu quâ kinh tế đþợc đánh giá sơ bộ theo 

công thức sau: 

Lợi nhuên = Tổng thu  tổng chi 

Trong đó, tổng thu = khối lþợng lợn × giá 

bán, tổng chi = thức ën × giống × thú y + chi khác 

(công lao động, điện, nþớc, khçu hao chuồng träi).
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Bâng 1. Tỉ lệ các thành phần nguyên liệu sử dụng phối trộn thức ăn cho lợn (%) 
 

Nguyên liệu Công thức 1 Công thức 2 

Ngô nghiền 32,69 33,93 

Cám gạo tẻ 25,00 25,00 

Cám mạch 20,00 20,00 

Bột cá 3,50 3,50 

Khô đậu tương 14,72 13,43 

Bột đá 1,47 1,47 

Premix khoáng- vitamin 1,00 0,50 

NaCl  1,00 1,00 

Men tiêu hóa 1,00 0,50 

L-Lysine 0,00 0,47 

DL-Methionine 0,00 0,20 

Bâng 2. Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần thức ăn cho lợn thí nghiệm 

Chỉ tiêu ĐC TN 1 TN 2 

Vật chất khô (%) 90,29 90,82 89,91 

Protein thô (%) 18,23 18,62 18,33 

Ca (%) 0,71 0,72 0,68 

P (%) 0,68 0,62 0,57 

ME (Kcal/kg) 3155 3152 3159 

 

2.3. Xử lý số liệu  

Số liệu thí nghiệm đþợc xử lý theo phþơng 

pháp thống kê mô tâ và phån tích phþơng sai 

(ANOVA) một nhân tố (khèu phæn ën) bìng 

phæn mềm Minitab 16. Các tham số thống kê là 

số trung bình (mean), độ lệch chuèn (SD). Sử 

dýng phép thử Tukey để so sánh sự sai khác cûa 

các giá trị trung bình cûa các công thức khi có 

sự sai khác ở mức P <5%.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Khâ năng sinh trưởng của lợn choai 

được nuôi bằng thức ăn công nghiệp và 

thức ăn tự phối trộn 

Kết quâ theo dõi khâ nëng sinh trþởng cûa 

lợn đþợc nuôi bìng thức ën công nghiệp và thức 

ën tự phối trộn đþợc trình bày ở bâng 4. Với 

cùng thời gian nuôi 40 ngày, khâ nëng sinh 

trþởng và tiêu tốn thức ën cûa lợn ở các lô thí 

nghiệm tþơng đþơng so với lô đối chứng. Trong 

hai lô thí nghiệm sử dýng thức ën tự phối trộn, 

lô TN 2 lợn có khâ nëng sinh trþởng và hiệu quâ 

sử dýng thức ën tốt hơn so với lô TN 1. 

Theo Vü Đình Tôn và Võ Trọng Thành 

(2005) khi nghiên cứu các hộ chën nuôi lợn täi 4 

huyện thuộc 4 tînh Đồng bìng sông Hồng, lợn 

choai đþợc bán để xuçt khèu có khối lþợng 

trung bình 43,62 kg với khâ nëng tëng khối 

lþợng là 12,87 kg/tháng và nuôi trong thời gian 

73,81 ngày. Phùng Thëng Long và Nguyễn Phú 

Quốc (2009) nghiên cứu khâ nëng sinh trþởng 

sau 2 tháng thí nghiệm cûa lợn lai (Pietrain × 

(Yorkshire × Móng Cái)) đþợc nuôi bìng thức ën 

sẵn có trong nông hộ ở Quâng Trị nhþ bột sín, 

bột ngô, cám gäo, bột cá và vitamin có phæn cao 

hơn so với lô đþợc nuôi bìng thức ën hỗn hợp 

hoàn chînh. Việc sử dýng thức ën phối trộn tÿ 

các nguyên liệu ở địa phþơng có giá thành thçp 

hơn so với thức ën hỗn hợp sân xuçt công 

nghiệp, trong khi khâ nëng sinh trþởng, chuyển 

hóa thức ën cûa lợn đät kết quâ tþơng tự nhþ 
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khi sử dýng thức ën công nghiệp (Trþơng Vën 

Hiểu và cs., 2012).  

3.2. Các bệnh thường gặp trên đàn lợn thí 

nghiệm 

Kết quâ theo dõi tình hình míc bệnh cûa 

đàn lợn đþợc trình bày ở bâng 5. 

Lợn thí nghiệm giai đoän 25-50 kg chû yếu 

míc hai bệnh là tiêu chây và viêm đþờng hô 

hçp. Lô ĐC có tỷ lệ míc bệnh tiêu chây 

(13,33%), bệnh viêm đþờng hô hçp (16,67%). 

Còn ở lô TN 1 tỷ lệ tiêu chây là 16,67%, tỷ lệ 

míc bệnh viêm đþờng hô hçp là 3,33%; đối với lô 

TN 2 đàn lợn choai chî míc bệnh tiêu chây 

(10%). Nhþ vêy, trong giai đoän nuôi ngín này 

lợn chî míc các bệnh thông thþờng. Tỷ lệ míc 

bệnh cûa các lô khá thçp và riêng lô thí nghiệm 

2 không có cá thể nào bị míc bệnh viêm đþờng 

hô hçp. Træn Quốc Việt và cs. (2008) lợn đþợc 

nuôi bìng khèu phæn đþợc phối trộn tÿ các 

nguồn nguyên liệu đã giúp giâm tỷ lệ míc bệnh 

tiêu chây. 

Bâng 3. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn 

Tên Độ ẩm (%) Pr (%) Lipid (%) KTS (%) ME (Kcal) 

Ngô nghiền 13,60  8,15  3,72  1,21  3321,00  

Cám gạo 9,90  13,79  16,40  8,11  2900,00  

Cám mạch 13,30  10,08  1,82  2,25  3000,00  

Bột cá 5,70  60,00  9,15  20,75  3380,00  

Khô đậu tương 12,40  46,00  1,66  6,48  3200,00  

Bột đá 0,90  - -  98,99 -  

Premix 1,00  -  - 99,00  -  

Muối 0,59   -  - 99,10  -  

L-Lysine 1,30 95,80 - 0,50 - 

DL-Methionine 0,50 58,75 - 1,00 - 

Bâng 4. Khâ năng sinh trưởng của lợn được nuôi  

bằng thức ăn công nghiệp và thức ăn tự phối trộn 

Chỉ tiêu n 
ĐC TN 1 TN 2 

P 
Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Khối lượng bắt đầu thí nghiệm (kg) 30 25,72 ± 2,47 25,82 ± 1,36 25,47 ± 1,01 0,83 

Khối lượng kết thúc thí nghiệm (kg) 30 50,63 ± 5,03 49,33 ± 2,58 49,50 ± 2,70 0,56 

Tăng khối lượng trung bình (g/con/ngày) 30 622,60 ± 97,90 587,60 ± 43,50 600,60 ± 55,00 0,37 

Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kg/con) 3 55,64 ± 0,10 56,18 ± 0,26 56,50 ± 0,71 0,28 

Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (kg) 3 2,23 ± 0,04 2,39 ± 0,01 2,35 ± 0,01 0,05 

Bâng 5. Các bệnh thường gặp trên đàn lợn thí nghiệm 

Loại bệnh 

ĐC (n = 30) TN 1 (n = 30) TN 2 (n = 30) 

Số con mắc 
(con) 

Tỷ lệ mắc 
(%) 

Số con mắc 
(con) 

Tỷ lệ mắc 
(%) 

Số con mắc 
(con) 

Tỷ lệ mắc 
(%) 

Tiêu chảy 4 13,33 5 16,67 3 10,00 

Viêm đường hô hấp 5 16,67 3 3,33 0 0,00 
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Bâng 6. Hiệu quâ kinh tế chăn nuôi lợn choai xuất khẩu (n = 3) 

Chỉ tiêu ĐC TN 1 TN 2 

 Phần chi (đồng) 

  

Con giống 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

Thức ăn 17.025.840 14.467.473 13.827.810 

Thú y 400.000 450.000 350.000 

Chi khác 1.700.000 1.730.000 1.730.000 

Tổng chi (đồng) 64.125.840 61.647.473 60.907.810 

Phần thu (đồng) 82.020.600 79.914.600 80.190.000 

Lợi nhuận (đồng) 17.894.760 18.267.127 19.282.190 

Lợi nhuận/con (đồng) 596.492 608.904 642.739 

 

3.3. Hiệu quâ kinh tế chăn nuôi lợn choai 

xuất khẩu 

Kết quâ phân tích hiệu quâ kinh tế chën 

nuôi theo các công thức thức ën khác nhau đþợc 

trình bày ở bâng 6. Giá thức ën ở lô ĐC là 

10.200 đồng/kg, lô TN 1 là 8.584 đồng/kg và lô 

TN 2 là 8.158 đồng/kg. Chi phí thức ën/kg tëng 

khối lþợng ở lô ĐC là 22.746 đồng, lô TN 1 là 

20.516 đồng và lô TN 2 là 19.171 đồng. Theo 

Trþơng Vën Hiểu và cs. (2012), chi phí thức 

ën/kg tëng khối lþợng cho lợn thịt (Landrace × 

Yorkshire) ở các lô thí nghiệm sử dýng thức ën 

phối trộn nìm trong khoâng 30.840-31.870 

đồng/kg, thçp hơn so với lô sử dýng hoàn toàn 

thức ën công nghiệp 32.770 đồng. 

Lợi nhuên thu đþợc trung bình cûa lô đối 

chứng là thçp nhçt, tiếp đến là lô TN 1 (chênh 

lệch so với lô ĐC là + 12.412 đồng) và cao nhçt 

là lô TN 2 (chênh lệch so với lô đối chứng là + 

46.247 đồng). Nhþ vêy, ở các công thức sử dýng 

thức ën phối trộn đã làm giâm chi phí thức ën 

và làm tëng hiệu quâ chën nuôi so với sử dýng 

hoàn toàn thức ën công nghiệp. Trong 2 lô thí 

nghiệm thì lô cho ën thức ën cûa công thức 2 

cho khâ nëng sinh trþởng và hiệu quâ kinh tế có 

xu hþớng tốt hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Lợn sinh trþởng ở giai đoän 25-50 kg hoàn 

toàn có thể nuôi đþợc bìng thức ën tự phối trộn. 

Đặc biệt là công thức thức ën có sử dýng bổ sung 

các acid amin (L-Lysine và DL-Methionine) vào 

khèu phæn đã đâm bâo tốc độ tëng trþởng tþơng 

đþơng với lợn đþợc nuôi hoàn toàn bìng thức ën 

công nghiệp, đồng thời giâm đþợc 16% chi phí 

thức ën cho 1 kg tëng khối lþợng. 
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