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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của tỷ lệ lysine tiêu hóa/năng lượng trao đổi (Lys 

tiêu hóa/ME) trong khẩu phần ăn của lợn nái ngoại mang thai đến năng suất sinh sản, hiệu quả chuyển hóa thức ăn, 

hao hụt khối lượng cơ thể và thời gian động dục trở lại. Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm, một trong điều kiện chuồng 

kín ở trại lợn Ba Vì và một trong điều kiện chuồng hở ở trại lợn Phổ Yên. Ở mỗi thí nghiệm, 30 nái lai giữa Landrace 

và Yorkshire giai đoạn mang thai ở lứa đẻ thứ 2-4 được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 30 chuồng cá thể với 3 

nghiệm thức, tương ứng với 3 mức Lys tiêu hóa/ME khác nhau trong khẩu phần (1,56; 1,76 và 1,95 g/Mcal), mỗi 

nghiệm thức gồm 10 con nuôi trong 10 ô, 1 con/ô và mỗi ô được coi là một lần lặp lại. Kết quả cho thấy tăng tỷ lệ Lys 

tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn cho lợn nái mang thai được nuôi trong chuồng kín và chuồng hở đã tăng khối lượng 

lợn con sơ sinh và cai sữa (tính theo ổ và theo từng con), đồng thời giảm tiêu tốn thức ăn cho 1kg lợn con cai sữa và 

giảm hao hụt khối lượng của lợn mẹ. Tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn nái lai giữa 

Landrace và Yorkshire giai đoạn mang thai là từ 1,76 đến 1,95 g/Mcal.  

Từ khóa: Khẩu phần ăn, lysine tiêu hóa, lợn nái mang thai, năng lượng trao đổi. 

Determination of the Suitable Ratio of Digestible Lysine to Metabolisable Energy  
in the Diet of Pregnant Sows under the Opened and Closed Housing Conditions 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effects of the ratio of digestible lysine/metabolisable energy (ME) 

in the diets of pregnant sows on reproductive performance, feed conversion ratio, loss of body weight, and post-

weaning time to returned estrus. This study included 2 experiments, one in a closed housing condition in Ba Vi pig 

farm and one in an opened housing condition in Pho Yen pig farm. In each experiment, 30 pregnant sows 

(Landrace and Yorkshire crossbred) from 2 to 4 parities were arranged according to a completely randomized 

design into 30 individual pens with 3 treatments (with the digestible lysine/ME ratios of 1,56; 1,76 và 1,95 g/Mcal), 

each treatment consisted of 10 animals in 10 pens, 1 sow/pen and each pen was considered a replicate. The 

results showed that in both opened and closed housing conditions, an increase in the ratio of digestible lysine/ME 

in pregnant sow diets increased neonatal and weaning piglet weight (per litter and per head), and reduced feed 

consumption per kg of weaned piglets and weight loss of lactation sows. The appropriate digestible lysine/ME ratio 

in the diet of pregnant sows was from 1.76 to 1.95 g/Mcal.  

Keywords: Diets, digestible lysine, metabolisable energy, pregnant sows. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc cung cçp chçt dinh dþỡng cho lợn nái 

trþởng thành trong thời kỳ mang thai phâi đáp 

ứng nhu cæu cûa chúng để duy trì cüng nhþ cho 

sự tëng trþởng và phát triển cûa mô bào thai 

(NRC, 1998). Dinh dþỡng cûa lợn mẹ đóng một 

vai trò quan trọng trong sự tëng trþởng và phát 

triển cûa bào thai cüng nhþ nëng suçt và sức 

khôe sau sinh (Wu & cs., 2004; Cerisuelo & cs., 
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2009). Ở giai đoän cuối thai kỳ, bào thai phát 

triển với tốc độ rçt nhanh (Trottier & Johnston, 

2001) và sự phát triển cûa tuyến vú cüng xây ra 

trong thời điểm này để chuèn bị cho việc tiết 

sữa nuôi con síp tới. Sự tëng cån hợp lý cûa lợn 

mẹ trong thời kỳ mang thai ngën ngÿa đþợc hao 

hýt khối lþợng cơ thể trong giai đoän nuôi con 

và tránh đþợc sự chêm động dýc trở läi (Trottier 

& Johnston, 2001). Tuy nhiên, nên tránh tëng 

mỡ mẹ quá mức trong thời kỳ mang thai vì nó 

làm giâm lþợng thức ën ën vào trong thời kỳ 

nuôi con (Revell & cs., 1998). Vì vêy, mýc tiêu 

khi cho lợn nái ën phâi có đþợc sự phát triển tối 

þu cûa bào thai trong khi vén duy trì lþợng 

protein và chçt béo thích hợp cûa lợn mẹ (Ji & 

cs., 2005). 

Trong vài thêp kỷ qua, nhờ những câi thiện 

về di truyền, dinh dþỡng và điều kiện môi 

trþờng nuôi dþỡng, lợn nái có kích thþớc cơ thể 

lớn hơn và khâ nëng sinh sân tốt hơn (Yang & 

cs., 2008). Chính vì vêy, việc xác định nhu cæu 

các chçt dinh dþỡng cho lợn nái là rçt cæn thiết, 

đặc biệt là lysine. Một số nghiên cứu đã chứng 

minh rìng mức lysine trong khèu phæn ën ở giai 

đoän mang thai đã ânh hþởng đến nëng suçt 

sinh sân cûa lợn nái (Heo & cs., 2008; Yang & 

cs., 2009). Tëng lþợng lysine ën vào cûa lợn nái 

đã làm tëng khối lþợng cơ thể và giâm sự thay 

đổi khối lþợng cûa bào thai (Kim & cs., 2009). 

Theo Yang & cs. (2008), tëng nồng độ lysine 

trong khèu phæn ën cho lợn nái mang thai cao 

hơn so với khuyến cáo cûa NRC (1998) đã tëng 

tối đa lứa đẻ và giâm thời gian động dýc trở läi 

sau cai sữa.  

Môi trþờng (nhiệt độ, khí hêu và chuồng 

nuôi) là một trong những yếu tố quan trọng ânh 

hþởng đến câ lþợng thức ën thu nhên và nhu 

cæu dinh dþỡng cho lợn. Theo kết quâ điều tra 

cûa Trịnh Quang Tuyên & cs. (2015), khối lþợng 

lợn con cai sữa cao hơn và tỷ lệ hao hýt ở lợn con 

theo mẹ thçp hơn cûa lợn nái nuôi trong chuồng 

kín so với hai kiểu chuồng kín linh hoät và 

chuồng hở. Kết quâ này đät đþợc là do chuồng 

kín có hệ thống điều khiển nhiệt độ và độ èm, 

lợn con đþợc sống trong điều kiện nhiệt độ, độ 

èm lý tþởng nên ít chịu sự tác động cûa thời tiết.  

Xuçt phát tÿ những lý do trên, mýc tiêu cûa 

nghiên cứu này đþợc thực hiện nhìm xác định 

ânh hþởng cûa tỷ lệ lysine tiêu hóa/nëng lþợng 

trao đổi trong khèu phæn ën cûa lợn nái mang 

thai đến nëng suçt sinh sân, hao hýt khối lþợng 

cơ thể và thời gian động dýc läi trong điều kiện 

chuồng kín và chuồng hở. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm thí nghiệm 

Thí nghiệm đþợc triển khai tÿ tháng 1/2017 

đến tháng 10/2017 täi träi lợn Ba Vì - Hà Nội 

cûa Công ty CP TACN Thái Dþơng và träi lợn 

Phổ Yên - Thái Nguyên cûa Công ty CP Sân 

xuçt và Kinh doanh Thþơng mäi Hà Thái. 

2.2. Gia súc và bố trí thí nghiệm 

Gia súc thí nghiệm: lợn nái lai giữa 

Landrace và Yorkshire giai đoän mang thai ở 

lứa thứ 2-4. 

Nghiên cứu này gồm hai thí nghiệm, một 

thí nghiệm đþợc nuôi trong điều kiện chuồng 

kín ở träi lợn Ba Vì và một thí nghiệm đþợc nuôi 

trong điều kiện chuồng hở ở träi lợn Phổ Yên. Ở 

mỗi thí nghiệm, 30 nái mang thai ở lứa thứ 2-4 

(lợn có khối lþợng, nëng suçt sinh sân đät trung 

bình đàn trở lên và giữa các cá thể không chênh 

lệch quá 10%) đã đþợc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên trên 30 chuồng cá thể (trong cùng một 

dãy chuồng nuôi) với 3 nghiệm thức, mỗi 

nghiệm thức gồm 10 con nuôi trong 10 ô, 1 con/ô 

và mỗi ô là một læn lặp läi. Thời gian cai sữa cûa 

lợn con là 24 ngày ở câ điều kiện nuôi trong 

chuồng kín và chuồng hở. Thiết kế thí nghiệm 

nhþ bâng 1. 

2.3. Thức ăn thí nghiệm 

Khèu phæn thí nghiệm đþợc xây dựng dựa 

trên ngô, khô đỗ tþơng và cám gäo. Tçt câ các 

nguyên liệu này và khèu phæn thí nghiệm đþợc 

phân tích protein thô, khoáng tổng số, mỡ thô 

và xơ thô.  

Hàm lþợng các axit amin methionine + 

cystine, tryptophan và threonine trong khèu 

phæn đþợc cån đối theo tỷ lệ với lysine tiêu hóa 

và mêt độ các chçt dinh dþỡng khác trong các 

khèu phæn thí nghiệm (khoáng, vitamin…) đþợc 

xây dựng theo khuyến cáo cûa NRC (2012). 
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Bâng 1. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm 

Chỉ tiêu Nghiệm thức 1 Nghiệm thức 2 Nghiệm thức 3 

Số lợn thí nghiệm (con/nghiệm thức) 10 10 10 

Số lợn thí nghiệm/lần lặp lại (con) 1 1 1 

Số lần lặp lại (n) 10 10 10 

ME (kcal/kg) 3.013 3.008 3.002 

Protein thô trong khẩu phần (%) 13,54 13,55 13,57 

Tỷ lệ lysine tiêu hóa/ME (g/Mcal) 1,56 1,76 1,95 

 Lợn nái ở giai đoạn nuôi con được ăn cùng một chế độ khẩu phần ăn như nhau ở các 

lô thí nghiệm, lợn con được cai sữa lúc 24 ngày tuổi 

Ghi chú: ME, năng lượng trao đổi. 

 Bâng 2. Thành phần nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần thí nghiệm 

Nguyên liệu (%) 
Mức lysine tiêu hóa/ME (g/Mcal) 

1,56 1,76 1,95 

Ngô  49,69 49,532 49,364 

Khô đỗ tương 18,50 18,50 18,50 

Cám gạo  27,75 27,75 27,75 

Dầu đậu tương  1,5 1,5 1,5 

Bột đá vôi  1,6 1,6 1,6 

Di-canxi phospho  0,2 0,2 0,2 

Muối ăn 0,5 0,5 0,5 

L-Lysine  0,01 0,09 0,17 

DL-Methionine 0 0,03 0,06 

Threonine 0 0,05 0,11 

Tryptophan 0 0,008 0,016 

Premix khoáng - vitamin  0,25 0,25 0,25 

Tổng (%) 100 100 100 

Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần (% dạng sử dụng) 

Vật chất khô (%) 87,51 87,50 87,53 

ME (kcal/kg) 3.013 3.008 3.002 

Protein thô (%) 13,54 13,55 13,57 

Lysine tiêu hóa (%) 0,47 0,53 0,587 

Lys tiêu hóa/ME (g/Mcal) 1,56 1,76 1,95 

Ghi chú: ME, năng lượng trao đổi. ME của khẩu phần được tính theo công thức của Noblet và Perez (1993): ME 

(Kcal/kg) = 4.369 – 10,9 × Ash + 4,1 × EE – 6,5 x CF; Tỷ lệ các axit amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến của khẩu 

phần được tính toán dựa trên các nguyên liệu thức ăn được tham khảo từ NRC (2012); Tỷ lệ lysine tiêu hóa được 

thiết kế dựa trên kết quả điều tra, NRC (2012) và US Pork Center of Excellence (2010) 

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 

Thức ën đþa vào và thức ën thÿa đþợc cân 

hàng ngày.  

Khối lþợng cơ thể mẹ đþợc xác định vào lúc 

đẻ, khối lþợng lợn con cån lúc sơ sinh và cai sữa. 

Số lþợng lợn con sơ sinh, lợn con sơ sinh còn 
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sống, lợn con cai sữa/ổ, thời gian phối giống trở 

läi đþợc xác định bìng đếm trực tiếp.  

Trên cơ sở đó xác định các chî tiêu: 

Lþợng thức ën thu nhên hàng ngày (VCK, 

Lys tiêu hoá), tiêu tốn thức ën/kg lợn con cai sữa. 

Hao mòn cơ thể mẹ; số con sơ sinh, còn 

sống/ổ; khối lþợng con sơ sinh, còn sống/ổ; số con 

và khối lþợng con cai sữa/ổ; thời gian động dýc 

läi sau cai sữa. 

2.5. Xử lý số liệu  

Số liệu đþợc phån tích phþơng sai một nhân 

tố (One Way ANOVA) bìng phæn mềm thống kê 

Minitab 16.0 theo mô hình Yij = + Pi + eij, trong 

đó: Yij là các chî tiêu theo dõi,  giá trị trung 

bình, Pi ânh hþởng cûa tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME 

trong khèu phæn, eij sai số ngéu nhiên. Turkey-

Test đþợc sử dýng để so sánh các giá trị trung 

bình với độ tin cêy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Năng suất sinh sân của lợn nái 

Kết quâ theo dõi về một số chî tiêu nëng suçt 

sinh sân cûa lợn nái đþợc trình bày ở bâng 3 và 4. 

Tëng tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khèu khæn ën 

cûa lợn nái mang thai ở câ điều kiện chuồng hở 

và chuồng kín đã không ânh hþởng đến tỷ lệ 

sống cûa lợn con theo mẹ đến cai sữa (P >0,05), 

mặc dù xét về giá trị tuyệt đối tỷ lệ sống ở lô lợn 

nái mang thai đþợc ën mức 1,56g Lys tiêu 

hóa/Mcal ME là thçp nhçt (89,32-88,72), tiếp đến 

lô lợn nái mang thai đþợc ën mức 1,76g Lys tiêu 

hóa/Mcal ME (91,01-92,23) và cao nhçt là lô lợn 

nái đþợc ën mức 1,95 g Lys tiêu hóa/Mcal ME 

(92,78-93,12). Tþơng tự, số con sơ sinh và cai 

sữa/ổ không bị ânh hþởng bởi mức Lys tiêu 

hóa/ME trong khèu phæn ën cûa lợn nái mang 

thai (P >0,05). Tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khèu 

phæn ën cûa lợn nái mang thai đþợc nuôi ở câ 

điều kiện chuồng hở và chuồng kín có tác động 

đáng kể đến khối lþợng sơ sinh và cai sữa/ổ, cüng 

nhþ khối lþợng sơ sinh và cai sữa tính theo tÿng 

con (P <0,05). Tëng tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME tÿ 1,56 

lên 1,95 g/Mcal đã làm tëng khối lþợng lợn con 

sơ sinh và cai sữa tính theo ổ tÿ 5,77 đến 

14,88%, và theo tÿng con tÿ 2,15 đến 9,22%. 

Lþợng lysine ën vào tëng khi tỷ lệ Lys tiêu 

hóa/ME trong khèu phæn tëng (P <0,05) (Bâng 5 

và 6). Điều này có thể lý giâi vì sao khối lþợng 

lợn con sơ sinh và cai sữa tëng. Hơn nữa, việc 

tëng mức lysine trong khèu phæn ën có thể đã 

làm tëng lþợng protein tích lüy ở bào thai 

trong suốt giai đoän mang thai (Gómez-

Carballar & cs., 2013). Tþơng tự nhþ kết quâ 

nghiên cứu này, một số nghiên cứu trþớc đåy 

(Yang & cs., 2009; Zhang & cs., 2011; Gómez-

Carballar & cs., 2013) cho rìng tëng tỷ lệ 

lysine tổng số/ME (lysine tëng và ME giữ 

nguyên) trong khèu phæn ën cûa lợn nái mang 

thai tÿ ngày thứ 30 hoặc 70 đến lúc đẻ đã làm 

tëng khối lþợng lợn con sơ sinh (tính theo con 

và theo ổ). Tuy nhiên, kết quâ cûa các tác giâ 

này läi cho thçy không có sự khác nhau về khối 

lþợng lợn con cai sữa (tính theo con và theo ổ) 

giữa các khèu phæn có tỷ lệ lysine tổng số/ME 

khác nhau. Heo & cs. (2008) triển khai thí 

nghiệm trên lợn nái đþợc ën khèu phæn ở giai 

đoän mang thai và nuôi con có mức lysine khác 

nhau, kết quâ cho thçy khối lþợng lợn con sơ 

sinh và cai sữa ở khèu phæn có mức lysine cao 

đã đþợc câi thiện so với khèu phæn ën có mức 

lysine thçp. 

3.2. Hiệu quâ sử dụng thức ăn của lợn nái 

Hiệu quâ sử dýng thức ën cûa lợn nái đþợc 

trình bày ở bâng 5 và 6. Lþợng thức ën thu 

nhên cûa lợn nái trong giai đoän mang thai và 

nuôi con trong điều kiện chuồng hở không có sự 

khác nhau giữa các khèu phæn có tỷ lệ Lys tiêu 

hóa/ME khác nhau (P >0,05). Tuy nhiên, trong 

điều kiện chuồng kín, lþợng thức ën thu nhên 

cûa lợn nái ở giai đoän nuôi con không bị ânh 

hþởng bởi tỷ Lys tiêu hóa/ME, trong khi đó chî 

tiêu này ở giai đoän mang thai có sự khác nhau 

giữa khèu phæn có tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME cao, 

trung bình (1,95 và 1,76 g/Mcal) với khèu phæn 

thçp (1,55 g/Mcal). 

Ở câ điều kiện chuồng hở và chuồng kín, 

lþợng Lys tiêu hóa ën vào hàng ngày cûa lợn nái 

giai đoän mang thai tëng khi tỷ lệ Lys tiêu 
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hóa/ME tëng trong khèu phæn ën (P <0,05), giá 

trị này dao động trong khoâng tÿ 11,24 đến 

14,46 g/con/ngày. Theo NRC (2012), lþợng Lys 

tiêu hóa thu nhên hàng ngày cûa lợn nái mang 

thai dao động tÿ 7,1 đến 15,8 g/con/ngày tÿ lứa 

thứ nhçt đến lứa thứ ba và tÿ 5,6 đến 11,0 

g/con/ngày tÿ lứa thứ 4 trở lên, sự dao động này 

tùy thuộc vào tëng khối lþợng dự kiến cûa bào 

thai. Theo PIC (2014), lþợng Lys tiêu hóahồi 

tràng chuèn ën vào hàng ngày ở giai đoän 0-90 

ngày mang thai và 90-116 ngày tþơng ứng là 13 

và 17 g/con/ngày. Lþợng Lys thu nhên hàng 

ngày trong nghiên cứu cûa chúng tôi nìm trong 

khoâng khuyến cáo cûa NRC (1998; 2012) và 

PIC (2014). 

Kết quâ ở bâng 5 và 6 cüng cho thçy tëng tỷ 

lệ Lys tiêu hóa/ME tÿ 1,56 đến 1,96 g/Mcal đã 

làm giâm tiêu tốn thức ën cho 1kg lợn con cai sữa 

(giâm tÿ 5,93 xuống 5,25kg ở điều kiện chuồng 

hở và giâm tÿ 5,84 xuống 5,18kg ở điều kiện 

chuồng kín) (P <0,05). Tiêu tốn thức ën cho 1kg 

lợn con cai sữa ở điều kiện chuồng kín (5,49kg) 

thçp hơn so với chuồng hở (5,62kg) (P <0,05). 

Bâng 3. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa /ME trong khẩu phần ăn  

của lợn nái giai đoạn mang thai đến năng suất sinh sân ở điều kiện chuồng hở 

Chỉ tiêu 
Mức lysine tiêu hóa/ME, g/Mcal 

SEM P 
1,56 1,76 1,95 

n 10 10 10   

Số con sơ sinh/ổ (con) 11,8 12,0 12,1 0,347 0,825 

Số con cai sữa/ổ (con) 10,5 10,9 11,2 0,265 0,192 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 89,32 91,01 92,78 1,668 0,356 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 16,30 17,24 17,91 0,526 0,112 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 1,39
a
 1,44

ab
 1,48

b
 0,027 0,048 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 68,34
a
 72,52

a
 78,51

b
 1,482 0,001 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 6,52
a
 6,66

ab
 7,03

b
 0,107 0,007 

ADG của lợn con theo mẹ (g/con/ngày) 214,1
a
 217,6

ab
 231,1

b
 6,18 0,025 

Ghi chú: ADG: tăng khối lượng hàng ngày; các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác giữa các 

giá trị trung bình có mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn  

của lợn nái giai đoạn mang thai đến năng suất sinh sân ở điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Mức lysine tiêu hóa/ME, g/Mcal 

SEM P 
1,56 1,76 1,95 

n 10 10 10   

Số con sơ sinh/ổ (con) 12,1 12,3 12,4 0,382 0,853 

Số con cai sữa/ổ (con) 10,7 11,3 11,5 0,263 0,101 

Tỷ lệ sống đến cai sữa (%) 88,72 92,23 93,12 1,685 0,168 

Khối lượng sơ sinh/ổ (kg) 17,03
a
 18,18

ab
 19,08

b
 0,515 0,031 

Khối lượng sơ sinh/con (kg) 1,41
a
 1,49

ab
 1,54

b
 0,035 0,044 

Khối lượng cai sữa/ổ (kg) 70,79
a
 76,73

b
 81,17

b
 1,543 0,001 

Khối lượng cai sữa/con (kg) 6,62
a
 6,81

ab
 7,09

b
 0,122 0,042 

ADG của lợn con theo mẹ (g/con/ngày) 217,1 221,6 230,8 5,74 0,153 

Ghi chú: ADG: tăng khối lượng hàng ngày; các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có mức 

ý nghĩa P <0,05. 
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Bâng 5. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn  

của lợn nái giai đoạn mang thai đến hiệu quâ sử dụng thức ăn trong điều kiện chuồng hở  

Chỉ tiêu 
Mức Lys tiêu hóa/ME, g/Mcal 

SEM P 
1,56 1,76 1,95 

n 10 10 10   

TTTA giai đoạn nuôi con/nái (kg) 126,8 129,4 131,4 0,92 0,006 

TTTA giai đoạn nuôi con/nái/ngày (kg) 5,28 5,39 5,47 0,037 0,007 

TTTA giai đoạn mang thai/nái (kg) 288,8 290,5 291,0 0,84 0,184 

TTTA giai đoạn mang thai/nái/ngày (kg) 2,39 2,41 2,42 0,009 0,130 

Lys tiêu hóa ăn vào giai đoạn mang thai (g/nái/ngày) 11,23
a 

12,76
b 

14,17
c 

0,067 0,002 

TTTA cho lợn con từ sơ sinh đến cai sữa (kg/ổ) 3,68 3,82 3,92 0,093 0,192 

Tổng số TTTA/kg lợn con cai sữa* (kg) 5,93
a 

5,66
ab 

5,25
b 

0,109 0,001 

Ghi chú: TTTA: tiêu tốn thức ăn, *: tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn mang thai, nuôi con và thức ăn tập 

ăn của lợn con theo mẹ; các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn  

của lợn nái giai đoạn mang thai đến hiệu quâ sử dụng thức ăn trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Mức lysine tiêu hóa/ME, g/Mcal 

SEM P 
1,56 1,76 1,95 

n 10 10 10   

TTTA giai đoạn nuôi con/nái (kg) 130,8 131,9 133,8 0,89 0,079 

TTTA giai đoạn nuôi con/nái/ngày (kg) 5,39 5,44 5,51 0,036 0,080 

TTTA giai đoạn mang thai/nái (kg) 277,5
a
 279,5

b
 280,4

b
 0,88 0,027 

TTTA giai đoạn mang thai/nái/ngày (kg) 2,42
a
 2,45

b
 2,46

b
 0,008 0,001 

Lys tiêu hóa ăn vào giai đoạn mang thai (g/nái/ngày) 11,37
a
 13,01

b
 14,46

c
 0,063 0,001 

TTTA cho lợn con từ sơ sinh đến cai sữa (kg/ổ) 3,75 3,96 4,03 0,092 0,101 

Tổng số TTTA/kg lợn con cai sữa* (kg) 5,84
a
 5,45

ab
 5,18

b
 0,107 0,001 

Ghi chú: TTTA: tiêu tốn thức ăn, *: tính bao gồm thức ăn của lợn mẹ giai đoạn mang thai, nuôi con và thức ăn tập 

ăn của lợn con theo mẹ; các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có mức ý nghĩa P <0,05. 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME 

trong khẩu phần đến thay đổi khối lượng 

và thời gian động dục trở lại của lợn nái 

nuôi con 

Trong điều kiện nuôi chuồng hở và chuồng 

kín, khối lþợng lợn nái lúc đẻ và lúc cai sữa 

không có sự khác nhau giữa các khèu phæn có các 

mức Lys tiêu hóa/ME khác nhau (P >0,05). Tuy 

nhiên, trong cùng điều kiện thí nghiệm về 

chuồng nuôi, tëng tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong 

khèu phæn ën cho lợn nái mang thai đã làm giâm 

hao hýt khối lþợng và tỷ lệ hao hýt khối lþợng 

trong giai đoän nuôi con (P <0,05). Hao hýt khối 

lþợng và tỷ lệ hao hýt khối lþợng ở nhóm lợn ën 

khèu phæn có mức 1,76g Lys tiêu hóa/Mcal ME 

không có sự sai khác so với hai nhóm lợn ën khèu 

phæn có mức 1,56 và 1,95 g/Mcal Lys tiêu 

hóa/ME (P >0,05). Trong điều kiện chuồng hở, 

hao hýt khối lþợng và tỷ lệ hao hýt khối lþợng ở 

nhóm lợn ën khèu phæn có mức 1,56g; 1,76 và 

1,95 g/Mcal Lys tiêu hóa/ME tþơng ứng là 

16,99; 14,85 và 13,64kg; và 6,75; 5,82 và 5,32%. 

Trong điều kiện chuồng kín, hao hýt khối lþợng 

và tỷ lệ hao hýt khối lþợng ở nhóm lợn ën khèu 

phæn có mức 1,56g; 1,76 và 1,95 g/Mcal Lys tiêu 

hóa/ME tþơng ứng là 17,66; 15,13 và 14,27kg; 

và 6,91; 5,87 và 5,49%. 
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Trong nghiên cứu này, hao hýt khối lþợng 

lợn nái trong giai đoän nuôi con ở nhóm lợn nái 

mang thai ën khèu phæn có mức 1,76 và  

1,95 g/Mcal Lys tiêu hóa/ME thçp hơn ở nhóm 

lợn nái mang thai ën khèu phæn có mức  

1,56 g/Mcal Lys tiêu hóa/ME, tþơng ứng là 12,60 

và 19,72% ở điều kiện chuồng hở và 14,33 và 

19,20% ở điều kiện chuồng kín. Tëng lþợng thức 

ën và lysine ën vào trong giai đoän mang thai 

phæn nào đã làm giâm hao hýt khối lþợng cûa 

lợn nái trong giai đoän nuôi con và bởi vêy làm 

giâm tác động tiêu cực đến nuôi dþỡng lợn con 

theo mẹ (Eissen & cs., 2003). Tþơng tự, Heo & cs. 

(2008) cho rìng hao hýt khối lþợng và độ dày mỡ 

lþng cûa lợn nái nuôi tëng khi giâm lþợng lysine 

ën vào và nhþ vêy, lợn nái sẽ phâi huy động mô 

cơ thể để hỗ trợ cho việc tiết sữa và phát triển 

cûa lợn con khi lþợng chçt dinh dþỡng ën vào 

không đáp ứng đû (Tokach & cs., 1992). Một số 

nghiên cứu khác cüng cho thçy tëng hàm lþợng 

lysine trong khèu phæn ën cûa lợn nái mang thai 

đã làm tëng khối lþợng cơ thể và độ dày mỡ lþng 

(Zhang & cs., 2011; Yang & cs., 2009; Kuisina & 

cs., 1999). Trái läi, Gómez-Carballar & cs. (2013) 

không quan sát thçy ânh hþởng cûa hàm lþợng 

lysine trong khèu phæn ën cho giai đoän mang 

thai đến tëng khối lþợng cûa lợn nái trong giai 

đoän mang thai và hao hýt khối lþợng trong giai 

đoän nuôi con ở lứa đẻ thứ hai và ba. Kuisina & 

cs. (1999) kết luên rìng lợn nái mang thai đþợc 

ën khèu phæn với một mức nëng lþợng trao đổi 

27 MJ/ngày và tëng lþợng lysine thu nhên hàng 

ngày tÿ 4 đến 16 g/ngày đã làm tëng khối lþợng 

cơ thể trong lúc mang thai, tuy nhiên hao hýt 

khối lþợng trong giai đoän nuôi con không có sự 

sai khác. Nhìn chung, các kết quâ nghiên cứu về 

hàm lþợng lysine trong khèu phæn (hay tỷ lệ 

lysine/ME) đến khối lþợng cơ thể trong giai đoän 

mang thai và hao hýt khối lþợng trong giai đoän 

nuôi con có xu hþớng khác nhau. 

Bâng 7. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn của lợn nái giai đoạn 

mang thai đến thay đổi khối lượng và thời gian động dục trở lại trong điều kiện chuồng hở  

Chỉ tiêu 
Mức Lys tiêu hóa/ME (g/Mcal) 

SEM P 
1,56 1,76 1,95 

n 10 10 10   

Khối lượng lợn nái lúc đẻ (kg) 252,0 255,6 256,7 3,38 0,594 

Khối lượng lợn nái lúc cai sữa (kg) 235,0 240,8 243,1 3,47 0,258 

Hao hụt khối lượng (kg)  16,99
a 

14,85
ab 

13,64
b 

0,87 0,036 

Tỷ lệ hao hụt khối lượng (%) 6,75
a 

5,82
ab 

5,32
b 

0,354 0,026 

Thời gian động dục lại sau cai sữa (ngày) 6,1
a 

5,5
ab 

5,2
b 

0,360 0,217 

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có mức ý nghĩa P <0,05. 

Bâng 8. Ảnh hưởng của tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khẩu phần ăn của lợn nái giai đoạn  

mang thai đến thay đổi khối lượng và thời gian động dục trở lại trong điều kiện chuồng kín 

Chỉ tiêu 
Mức Lys tiêu hóa/ME (g/Mcal) 

SEM P 
1,56 1,76 1,95 

n 10 10 10   

Khối lượng lợn nái lúc đẻ (kg) 255,4 258,3 259,4 4,10 0,770 

Khối lượng lợn nái lúc cai sữa (kg) 237,7 243,2 245,2 3,91 0,388 

Hao hụt khối lượng (kg)  17,66
a 

15,13
ab

 14,27
b 

0,93 0,041 

Tỷ lệ hao hụt khối lượng (%) 6,91
a 

5,87
ab 

5,49
b 

0,342 0,018 

Thời gian động dục lại sau cai sữa (ngày) 5,6 5,6 5,4 0,371 0,908 

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có mức ý nghĩa P <0,05. 
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Khi nuôi dþỡng lợn nái trong thời kỳ mang 

thai, mýc đích chính là cung cçp đû chçt dinh 

dþỡng cho sự phát triển cûa thai, cho lợn nái còn 

non đät kích thþớc cơ thể trþởng thành hoặc để bù 

đíp khối lþợng cơ thể hao hýt trong giai đoän nuôi 

con trþớc đó. Sự phát triển nhanh cûa bào thai và 

các tuyến vú ở giai đoän cuối thai kỳ nhìm chuèn 

bị cho lợn nái bþớc vào lúc đẻ và giai đoän nuôi 

con síp tới (Trottier & Johnston, 2001). 

Tỷ lệ hao hýt cûa lợn nái trong thời gian 

nuôi con có ânh hþởng rçt lớn đến thời gian 

động dýc trở läi cûa lợn nái sau cai sữa. Mặc dù, 

tỷ lệ hao hýt và hao hýt khối lþợng cơ thể mẹ ở 

các nhóm lợn nái mang thai đþợc ën khèu phæn 

với 3 mức Lys tiêu hóa/ME khác nhau có sự sai 

khác đáng kể, nhþng thời gian động dýc trở läi 

giữa 3 lô thí nghiệm này läi tþơng tự nhþ nhau 

(P >0,05; Bâng 6). Trái với kết quâ nghiên cứu 

cûa chúng tôi, Heo & cs. (2008) kết luên rìng 

tëng lþợng lysine trong khèu phæn lợn nái đã 

làm tëng lþợng lysine ën vào hàng ngày, dén 

đến giâm khoâng cách cai sữa đến động dýc läi. 

Sự khác nhau giữa kết quâ nghiên cứu hiện täi 

và cûa Heo & cs. (2008) là do nghiên cứu này chî 

sử dýng tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME khác nhau trong 

khèu phæn cûa lợn nái giai đoän mang thai (còn 

giai đoän nuôi con là nhþ nhau), trong khi đó 

nghiên cứu cûa Heo & cs. (2008) thử nghiệm các 

mức lysine khác nhau trong khèu phæn ën cho 

lợn nái câ giai đoän mang thai và nuôi con.  

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện chuồng kín và chuồng hở, 

tëng tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME trong khèu phæn ën 

cho lợn nái lai giữa Landrace và Yorkshire giai 

đoän mang thai làm tëng khối lþợng lợn con sơ 

sinh và cai sữa, đồng thời giâm tiêu tốn thức ën 

cho 1kg lợn con cai sữa và giâm hao hýt khối 

lþợng cûa lợn mẹ. Tỷ lệ Lys tiêu hóa/ME thích 

hợp trong khèu phæn ën cûa lợn nái lai giữa 

Landrace và Yorkshire giai đoän mang thai là 

tÿ 1,76 đến 1,95 g/Mcal. 
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