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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành tại Trại chăn nuôi của Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ tháng 

10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 

(TKL) và năng suất thân thịt. Khả năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn, năng suất thân thịt được theo dõi trên 10 lợn 

đực thiến và 8 lợn cái F1 (Rừng × Meishan). Lợn được đeo số và nuôi riêng theo tính biệt gồm 5 đực thiến/ô và  

4 cái/ô. Kết quả cho thấy, khả năng tăng khối lượng và tỷ lệ nạc của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) đạt mức thấp 

(279,35 g/ngày và 50,79%), nhưng tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt mức cao (3,47kg). Tính biệt không ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn/kg TKL và năng suất thân thịt (P >0,05). Tổng lượng thức ăn 

thu nhận ở lợn cái cao hơn lợn đực (P <0,05). Lựa chọn lợn đực và cái nuôi thịt không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn lai F1 (Rừng × Meishan). 

Từ khóa: Lợn lai F1 (Rừng × Meishan), năng suất thân thịt, khả năng sinh trưởng. 

Growth Performance and Carcass Characteristics of Crossbred F1 (Wild × Meishan) Pigs  

ABSTRACT 

The study was conducted at animal farm of Faculty of Animal Science, Vietnam National University of 

Agriculture from October 2018 to November 2019 to evaluate growth performance, feed conversion ratio (FCR) and 

carcass characteristics. A total of 10 barrows and 8 gilts of crossbred F1 (Wild × Meishan) pigs were used for 

measurement of growth performance, feed conversion ratio (FCR) and carcass characteristics. The pig was 

individually notched by ear tag and kept separately by gender including 5 barrows per case and 4 gilts per case. The 

results showed that the average daily gain (ADG) and percentage of lean meat of crossbred F1 (Wild × Meishan) pigs 

were low (279.35 g/day and 50.79%, respectively). However, FCR was high (3.47kg). Gender did not affect growth 

performance, feed conversion ratio and carcass characteristics (P >0.05), feed intake of gilts was higher than 

barrows (P <0.05). These results suggest that using barrows or females for fattening should be without effects on 

growth performance, feed conversion ratio and carcass characteristics of F1 (Wild × Meishan) pigs. 

Keywords: Carcass characteristics, crossbred F1 (Wild × Meishan) pigs, growth performance. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lợn Meishan có nguồn gốc từ Trung Quốc 

với đặc đặc điểm nổi bật lông da đen, mặt nhăn 

gẫy, thành thục về sinh dục sớm, nhiều vú, đẻ 

nhiều con, lợn nái hiền lành, nuôi con tốt 

(Bidanel & cs., 1990). Tuy nhiên, lợn Meishan 

có khả năng sinh trưởng chậm, tỷ lệ mỡ cao 

(Trịnh Hồng Sơn & cs., 2012). Năm 2010, 

Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương đã 

tiếp nhận lợn Meishan thuần và nuôi khảo 

nghiệm. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy 

giống lợn này đã thích nghi và phù hợp với điều 

kiện chăn nuôi ở Việt Nam (Trịnh Hồng Sơn & 

cs., 2012). Năm 2014, Bộ NN&PTNT đã công 

nhận Meishan là giống lợn mới VCN-MS15 và 

cho phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.  

Bên cạnh đó, lợn rừng có tỷ lệ nạc cao, chất 

lượng thịt thơm ngon và hàm lượng cholesterol 

thấp (Phan Xuân Hảo & cs., 2013). Tạo ra tổ 
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hợp lai giữa lợn rừng và lợn Meishan để nâng 

cao tỷ lệ nạc và chất lượng thịt trong chăn nuôi 

lợn thương phẩm là cần thiết, nhằm sản xuất ra 

loại thịt có hàm lượng dinh dưỡng tốt, khẩu vị 

ngon đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 

tiêu dùng. 

Kết quả công bố trong nước trong những 

năm gần đây tập trung chủ yếu vào các giống 

bản địa như lợn Bản (Vũ Đình Tôn & Phan 

Đăng Thắng, 2009; Phan Xuân Hảo & Ngọc Văn 

Thanh, 2010; Vũ Đình Tôn & cs., 2012); lợn đen 

(Nguyễn Mạnh Cường & cs., 2010); lợn Khùa 

(Nguyễn Ngọc Phục & cs., 2010); lợn Lũng Pù 

(Nguyễn Văn Đức & cs., 2008). Sinh trưởng của 

tổ hợp lai giữa lợn rừng và lợn bản địa đã được 

đề cập trong nghiên cứu của Phan Xuân Hảo & 

cs. (2013) và Nguyễn Ngọc Phục & cs. (2010). 

Năng suất sinh trưởng của các tổ hợp lai 3 và 4 

giống có sự tham gia của giống Meishan, 

Landrace, Yorkshire, Duroc đã được thực hiện ở 

Trung Quốc (Jiang & cs., 2012) và Việt Nam 

(Nguyễn Thị Hương & cs., 2018ab; Nguyễn 

Xuân An & cs., 2019). Trinh Hong Son & cs. 

(2016) nghiên cứu về năng suất sinh sản của lợn 

nái lai Rừng × Meishan.  

Tuy nhiên, theo hiểu biết của chúng tôi, 

hiện chưa có nghiên cứu nào đề cập đến khả 

năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của 

lợn lai Rừng × Meishan ở Việt Nam. Do đó, việc 

nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và năng 

suất thân thịt của lợn lai Meishan là cần thiết 

nhằm tìm ra những giải pháp kỹ thuật để nâng 

cao khả năng sản xuất và chất lượng sản 

phẩm. Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả 

năng sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn/kg tăng 

khối lượng và năng suất thân thịt của lợn lai F1 

(Rừng × Meishan). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Tổng số 18 lợn lai F1 (Rừng × Meishan) bao 

gồm 10 lợn đực thiến và 8 lợn cái lúc 28 ngày 

tuổi được nuôi tại Trại chăn nuôi của Khoa 

Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 

tháng 10/2018 đến tháng 11/2019. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Lợn lai F1 (Rừng × Meishan) được đeo số 

nhựa từng con và nuôi riêng theo tính biệt trong 

từng ô. Tổng số 10 lợn đực thiến được chia ngẫu 

nhiên về hai ô chuồng (5 con/ô) và 8 lợn cái được 

chia ngẫu nhiên về 2 ô chuồng (4 con/ô). Khối 

lượng của từng cá thể được xác định tại thời 

điểm cai sữa (28 ngày tuổi) và kết thúc lúc 125,5 

ngày tuổi (SD = 14,45 ngày) bằng cân đồng hồ 

(Nhơn Hoà, loại 100kg  200g). Lợn lai F1 (Rừng 

× Meishan) được nuôi dưỡng với khẩu phần thức 

ăn bao gồm: năng lượng trao đổi: 3.150Kcal ME; 

Protein thô: 18,0%; Ca: 0,8-1,5%; P: 0,7%; có 

máng ăn, núm uống tự động và khẩu phần cho 

ăn hàng ngày: 1,0-1,5 kg/con/ngày. Tăng khối 

lượng (g/ngày) được tính dựa trên khối lượng lúc 

bắt đầu (cai sữa) và kết thúc nuôi. Độ dày mỡ 

lưng được xác định bằng thước đo panme tại ba 

vị trí (1) đốt sống cổ số 1 (đốt Atlas); (2) xương 

sườn 3-4 cuối (P2) và (3) giữa cơ bán nguyệt. Tỷ 

lệ nạc (%) được xác định theo phương pháp 2 

điểm của Branscheid & cs. (1987):  

y (%) = 47,978 + (26,0429 × S/F) + (4,5154 × 

F)  (2,5018 × lgS)  (8,4212 × S) 

Trong đó: y: tỷ lệ nạc (%); S: dày mỡ lưng ở 

vị trí giữa cơ bán nguyệt (M. glutaeus medius) 

(mm); F: dày cơ từ phía trước của cơ bán nguyệt 

đến giới hạn trên của cột sống (mm). 

Hệ số chuyển hoá thức ăn (kg) được xác 

định bằng tổng lượng thức ăn thu nhận chia cho 

tổng khối lượng lợn tăng lên trong giai đoạn thí 

nghiệm (Khối lượng kết thúc - Khối lượng bắt 

đầu thí nghiệm lúc 28 ngày tuổi). Khối lượng 

giết mổ của từng cá thể được xác định tại thời 

điểm kết thúc bằng cân đồng hồ (Nhơn Hoà, loại 

100kg  200g). Khối lượng móc hàm được cân 

bằng cân đồng hồ (Nhơn Hoà, loại 100kg  200g) 

sau khi cạo lông, bỏ tiết và nội tạng. Tỷ lệ móc 

hàm được tính dựa trên khối lượng móc hàm và 

khối lượng trước khi giết thịt. Khối lượng thịt xẻ 

được cân sau khi đã bỏ đầu và 4 chân. Tỷ lệ thịt 

xẻ được tính dựa trên khối lượng thịt xẻ và khối 

lượng trước giết thịt. Dài thân thịt được xác 

định bằng thước dây đo từ đốt sống cổ số một 

(đốt Atlas) đến đầu xương Pubis. 
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Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1 

(2002). Các tham số thống kê: dung lượng mẫu 

(n), trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (SD). 

Phân tích phương sai một yếu tố (one-way 

ANOVA) được sử dụng để phân tích ảnh hưởng 

của tính biệt đến các chỉ tiêu về khả năng sinh 

trưởng và năng suất thân thịt theo mô hình 

thống kê: yij = µ + Gi + ij. Trong đó yij: chỉ tiêu 

sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn và năng suất thân 

thịt; µ: trung bình quần thể; Gi: ảnh hưởng của 

tính biệt thứ ith (i = 2: cái và đực) và ij: sai số 

ngẫu nhiên. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức 

ăn của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) 

Các chỉ tiêu năng suất sinh trưởng và tiêu 

tốn thức ăn của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) 

được trình bày ở bảng 1. Khả năng sinh trưởng 

của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) trong nghiên 

cứu này đạt mức thấp với tăng khối lượng đạt 

279,35 g/ngày và tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng đạt mức cao với 3,47kg. 

Tăng khối lượng thấp và tiêu tốn thức ăn 

cao đối với lợn bản địa và con lai giữa lợn rừng 

và lợn bản địa đã được đề cập trong các nghiên 

cứu trước đây. Nguyễn Ngọc Phục & cs. (2010) 

khi nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của lợn 

lai F1 (Rừng × Khùa) nuôi tại vùng núi tỉnh 

Quảng Bình cho thấy, tăng khối lượng giai đoạn 

từ 3,67kg đến 20,37kg đạt 56,27 g/ngày; tăng 

khối lượng giai đoạn từ 3,86kg đến kết thúc 

38,75kg đạt 72,93 g/ngày. Lợn Bản nuôi tại Sơn 

La có tăng khối lượng đạt 66-85 g/ngày (Lemke 

& cs., 2006). Tăng khối lượng và và tiêu tốn 

thức ăn của lợn Táp Ná nuôi tại Cao Bằng lần 

lượt là 350,27 g/ngày và 3,82kg (Nguyễn Thị 

Thuỷ Tiên & cs., 2013). Từ Quang Hiển & cs. 

(2004) cho biết, sinh trưởng tích luỹ của lợn 

Lang nuôi tại Cao Bằng qua các tháng nuôi (từ 

tháng thứ 2 đến tháng thứ 12) có khối lượng lần 

lượt là 6,87; 11,06; 17,16; 2,37; 33,06; 43,13; 

51,64; 58,81; 65,63 và 75,12kg. Lợn Mường 

Khương có khối lượng trung bình ở 4, 6 và 8 

tháng tuổi lần lượt là 25,17; 53,32 và 72,14kg 

(Lê Đình Cường & cs., 1990). Từ Quang Hiển & 

cs. (2004) cho biết lợn Lang ở Hạ Lang có sinh 

trưởng tuyệt đối ở 5 tháng tuổi là 239,67 g/ngày 

và 10 tháng tuổi là 227,33 g/ngày. Lợn Bản nuôi 

tại Điện Biên có tăng khối lượng (154,56 g/ngày) 

đạt mức thấp (Phan Xuân Hảo & Ngọc Văn 

Thanh, 2010). 

Tổ hợp lai Rừng × Bản có tăng khối lượng 

giai đoạn từ 46,67 ngày đến 225,67 ngày tuổi 

đạt 101,44 g/ngày (Phan Xuân Hảo & cs., 2013). 

Đối với lợn đen Lũng Pù nuôi tại Mèo Vạc tỉnh 

Hà Giang có tăng khối lượng đạt từ  

376,60 g/ngày đến 396,74 g/ngày (Nguyễn Văn 

Đức & cs., 2008). Lợn lai Móng Cái × Bản nuôi 

tại tỉnh Hoà Bình có tăng khối lượng giai đoạn 

từ 90 ngày đến 270 ngày tuổi đạt 125,30 g/ngày 

(Vũ Đình Tôn & cs., 2012). 

Ảnh hưởng của tính biệt đến các chỉ tiêu về 

khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của 

lợn lai F1 (Rừng × Meishan) được trình bày ở 

bảng 2. 

Tính biệt không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

về khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn/kg 

tăng khối lượng của lợn lai F1 (Rừng x Meishan) 

(P >0,05), ngoại trừ tổng lượng thức ăn thu 

nhận, lợn cái có xu hướng cao hơn so với lợn đực 

(P <0,05). Nghiên cứu của Phan Xuân Hảo & 

Ngọc Văn Thanh (2010) cũng cho thấy tính biệt 

không ảnh hưởng đến khối lượng của lợn Bản 

nuôi tại Điện Biên. 

Bảng 1. Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) 

Chỉ tiêu n Mean SD Min Max 

Khối lượng bắt đầu (kg) 18 4,78 0,23 4,30 5,10 

Khối lượng kết thúc (kg) 18 31,85 4,80 23,00 38,00 

Tăng khối lượng (g/ngày) 18 279,35 44,63 199,21 375,00 

Tổng khối lượng tăng (kg) 4 138,75 18,26 123,80 161,70 

Tổng thức ăn thu nhận (kg) 4 481,91 79,90 391,55 556,12 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 4 3,47 0,29 3,15 3,83 
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Bảng 2. Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) theo tính biệt 

Chỉ tiêu 
Đực Cái 

n Mean SD n Mean SD 

Khối lượng bắt đầu (kg) 10 4,84 0,18 8 4,71 0,26 

Khối lượng kết thúc (kg) 10 29,65 4,58 8 34,60 3,68 

Tăng khối lượng (g/ngày) 10 286,62 50,57 8 270,26 37,13 

Tổng khối lượng tăng (kg) 2 124,05 0,35 2 153,45 11,67 

Tổng thức ăn thu nhận (kg) 2 414,90
b
 33,02 2 548,91

a
 10,2 

Tiêu tốn thức ăn (kg) 2 3,35 0,28 2 3,59 0,34 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, giá trị Mean mang chữ cái khác nhau cho thấy sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 3. Năng suất thân thịt của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) (n = 18) 

Chỉ tiêu Mean SD Min Max 

Khối lượng móc hàm (kg) 24,70 3,77 17,57 29,70 

Tỷ lệ móc hàm (%) 77,53 0,69 76,36 78,67 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 21,54 3,27 15,62 25,87 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 67,61 0,54 66,84 68,44 

Dài thân thịt (cm) 67,94 3,17 64,00 77,00 

Dày mỡ lưng ở đốt sống cổ Atlat (mm) 25,54 0,42 24,80 26,10 

Dày mỡ lưng ở vị trí P2 (mm) 7,28 1,08 5,90 8,80 

Dày mỡ lưng ở giữa cơ bán nguyệt (mm) 13,16 0,61 12,20 14,10 

Dày cơ bán nguyệt (mm) 27,94 1,49 26,00 30,20 

Tỷ lệ nạc (%) 50,79 0,20 50,49 51,14 

 

 3.2. Năng suất thân thịt của lợn lai  

F1 (Rừng × Meishan) 

Các chỉ tiêu về năng suất thân thịt của lợn 

lai F1 (Rừng × Meishan) được trình bày ở bảng 

3. Lợn lai F1 (Rừng × Meishan) nuôi tại Khoa 

Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 

tỷ lệ móc hàm đạt 77,53%, tỷ lệ thịt xẻ đạt 

67,61% và tỷ lệ nạc đạt 50,79% (Bảng 3). 

Tổ hợp lợn lai Móng Cái × Bản nuôi tại tỉnh 

Hoà Bình có tỷ lệ móc hàm đạt 69,99%, tỷ lệ thịt 

xẻ đạt 57,38% và dài thân thịt đạt 61,83cm (Vũ 

Đình Tôn & cs., 2012). Đối với lợn lai F1 (Rừng × 

Khùa) khi giết thịt ở khối lượng 17-25kg có tỉ lệ 

móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ nạc đạt các giá trị 

tương ứng là 73,26; 67,72 và 46,89%; và khi giết 

mổ ở khối lượng 35-40kg, các tỉ lệ trên đạt các 

giá trị tương ứng 76,63, 68,55 và 47,58% 

(Nguyễn Ngọc Phục & cs., 2010). Lợn Mẹo/lợn 

Bản nuôi tại Sơn La có tỉ lệ móc hàm đạt từ 

69,1-72,3%, tỷ lệ thịt xẻ đạt 65,3% và tỷ lệ nạc 

đạt 35,2% (Nguyen Van Hau, 2008). Lợn Táp 

Ná nuôi tại Cao Bằng có tỉ lệ móc hàm đạt 79%, 

tỷ lệ thịt xẻ đạt 64,68% và tỷ lệ nạc đạt 32,9% 

(Nguyễn Văn Trung & cs., 2010). Lợn Sóc nuôi 

tại Quảng Trị có tỉ lệ móc hàm đạt 75%, tỉ lệ nạc 

đạt 43,2% (Truong Tan Khanh & Tran Van Do, 

2008). Kết quả công bố của Clausen & Gerwig 

(1955) cũng cho biết, khi tăng tỷ lệ máu lợn đực 

rừng trong công thức lai với lợn nái Landrace 

Đan mạch làm cho tỉ lệ mỡ tăng lên và độ dài 

thân thịt giảm đi. Kết quả công bố của Hồ 

Trung Thông & cs. (2012) cho biết, lợn Kiềng 

Sắt nuôi tại Quảng Ngãi có tỷ lệ móc hàm đạt 

74,16%, tỷ lệ thịt xẻ đạt 60,28% và dài thân thịt 

đạt 54,73cm. Lợn Bản nuôi tại Điện Biên có tỷ 

lệ móc hàm đạt 75,41%, tỷ lệ thịt xẻ đạt 59,27% 

(Phan Xuân Hảo & Ngọc Văn Thanh, 2010). Kết 

quả công bố của Razmaitë & cs. (2009) cũng cho 

thấy, con lai giữa lợn đực rừng với lợn bản địa 

Lithua có tỉ lệ gen lợn rừng 1/2 lớn chậm hơn 52 

ngày so với con lai có tỉ lệ 1/4 khi đến khối lượng 

giết mổ 90kg. Lợn đen Lũng Pù nuôi tại Mèo 

Vạc tỉnh Hà Giang có tỷ lệ móc hàm đạt 68,33%, 

tỷ lệ thịt xẻ đạt 66,02% và tỷ lệ nạc đạt 37,43% 

(Nguyễn Văn Đức & cs., 2008). 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của tính biệt đến năng suất thân thịt của lợn lai F1 (Rừng × Meishan) 

Chỉ tiêu 
Đực Cái 

n Mean SD n Mean SD 

Khối lượng móc hàm (kg) 10 23,02 3,63 8 26,8 2,92 

Tỷ lệ móc hàm (%) 10 77,61 0,81 8 77,43 0,54 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 10 20,02 3,09 8 23,44 2,51 

Tỷ lệ thịt xẻ (%) 10 67,51 0,55 8 67,73 0,53 

Dài thân thịt (cm) 10 67,70 1,89 8 68,25 4,43 

Dày mỡ lưng ở đốt sống cổ Atlat (mm) 10 25,57 0,49 8 25,51 0,36 

Dày mỡ lưng ở vị trí P2 (mm) 10 7,28 1,11 8 7,28 1,12 

Dày mỡ lưng ở giữa cơ bán nguyệt (mm) 10 13,24 0,56 8 13,06 0,70 

Dày cơ bán nguyệt (mm) 10 27,41 1,26 8 28,60 1,58 

Tỷ lệ nạc (%) 10 50,76 0,18 8 50,84 0,23 

 

Ảnh hưởng của tính biệt đến các chỉ tiêu về 

năng suất thân thịt của lợn lai F1 (Rừng × 

Meishan) được trình bày ở bảng 4. 

Tỷ lệ móc hàm (77,61%) của lợn đực lai F1 

(Rừng × Meishan) cao hơn so với lợn cái 

(77,43%). Tuy nhiên, tỷ lệ thịt xẻ, dài thân thịt 

ngược lại và sự sai khác ở các chỉ tiêu này không 

có ý nghĩa thống kê (P >0,05). Kết quả này phù 

hợp với công bố của Phan Xuân Hảo & Ngọc 

Văn Thanh (2010) khi nghiên cứu về các chỉ tiêu 

về năng suất thân thịt của lợn Bản nuôi tại 

Điện Biên. Như vậy, việc lựa chọn lợn đực và cái 

nuôi thịt không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh 

trưởng và năng suất thân thịt của lợn lai  

F1 (Rừng × Meishan). 

4. KẾT LUẬN 

Tăng khối lượng của lợn lai F1 (Rừng × 

Meishan) đạt mức thấp (279,35 g/ngày) và tiêu 

tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt mức cao 

(3,47kg). Tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ nạc 

lần lượt là 77,53%; 67,61% và 50,79%. Tính biệt 

không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về khả năng 

sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn này. 
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