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Tóm tắt – Mục tiêu nghiên cứu này là so sánh
giá trị kiểu hình khảo sát thực tế với kết quả
dự đoán các tổ hợp lai một số chỉ tiêu về sinh
trưởng, dày mỡ lưng và tiêu tốn thức ăn bằng
phần mềm Crossbreeding Effects – CBE 4.0 trên
heo đồng thời dự đoán một số tổ hợp lai chưa
được thực hiện. Nghiên cứu được tiến hành tại
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi
heo Bình Thắng từ năm 2013 – 2017. Trong
nghiên cứu này, đối với mỗi cặp giống thuần
Duroc và Pietrain, Duroc và Landrace, Pietrain
và Landrace, ngoài 12 tổ hợp lai đã được khảo
sát và phân tích, 9 cặp lai khác chưa được khảo
sát trong thực nghiệm sẽ được dự đoán năng suất.
Kết quả cho thấy, giá trị thực tế khảo sát và giá
trị dự đoán chênh lệch nhau không đáng kể; đối
với một số tổ hợp lai chưa khảo sát, giá trị dự
đoán có độ tin cậy cao (P<0,05). Theo kết quả
dự đoán của phần mềm CBE, nếu một số tổ hợp
lai được thực hiện trên một số tính trạng như dày
mỡ lưng, tốc độ tăng trưởng và chuyển hóa thức
ăn của con lai nhưng những tính trạng này không
được cải thiện thì không cần thiết phải tiến hành
lai các tổ hợp lai này.

Từ khóa: CBE - Crossbreeding Effects,
giống heo, tổ hợp lai.
Abstract – The objective of the study is to compare the practical results with the predicted results by Crossbreeding Effects (CBE) software on
pig crossbred based on daily gain, backfat thickness and feed conversion ratio. Another purpose
of this study is to predict those three traits among
some expected hybridization. This research was
conducted on pig farm at Binh Thang Research
and Development center from 2013 to 2017.
In this study, for each pair of purebred Duroc
and Pietrain, Duroc and Landrace, Pietrain and
Landrace, twelve hybridizations were analyzed,
nine unhybridizations were predicted by CBE
software. The results showed that there was no
significant difference between the predicted and
actual data. With some unhybridization crossbred , the predictions showed high reliability (P
<0.05). Based on the predicted data of CBE
software , some traits of the crossbred animals
would not be improved, therefore, it was not
necessary to conduct these hybridizations.
Keywords: CBE - Crossbreeding Effects, pig
crossbred, hybridization.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hệ thống chăn nuôi heo thương phẩm ở
Việt Nam và trên thế giới, việc tạo ra các tổ hợp
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lai để kết hợp ưu điểm cũng như hạn chế một số
nhược điểm không mong đợi là cần thiết. Các tổ
hợp lai cần được thực nghiệm và phân tích đánh
giá. Việc phân tích các thành phần di truyền ảnh
hưởng đến giá trị kiểu hình của các tổ hợp lai
cho phép xác định được mức độ ảnh hưởng của
từng thành phần di truyền đóng góp vào việc cải
thiện năng suất trong hệ thống lai giống. Trên cơ
sở đó, có thể đánh giá tổ hợp lai nào sẽ thể hiện
các đặc điểm sản xuất và mang lại hiệu quả như
mong muốn. Hay nói cách khác, các tổ hợp lai
có tiềm năng năng suất cao nhất có thể được xác
định dựa trên các ảnh hưởng di truyền đã được
xác định. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, có thể
vì nhiều lí do khác nhau như chi phí tốn kém hay
cần nhiều thời gian, nên không phải lúc nào tất
cả các tổ hợp lai đều có thể được khảo sát đầy đủ.
Do đó, các giá trị dự đoán kiểu hình của một số tổ
hợp lai chưa được khảo sát thực nghiệm dựa trên
phân tích các thành phần di truyền ảnh hưởng đến
tính trạng quan tâm sẽ trở nên quan trọng hơn.
Để khắc phục nhược điểm này, phần mềm CBE
(Crossbreeding Effects) được phát triển bởi Viện
Nghiên cứu Chăn nuôi – Đại học Prague, Cộng
hòa Séc để dự đoán các tổ hợp lai không được
thực hiện dựa trên các kết quả khảo sát một số
tổ hợp lai khác [1]. Hiện tại phần mềm đã được
sử dụng phổ biến trong chăn nuôi nói chung và
chăn nuôi heo nói riêng để dự đoán các tổ hợp
lai không được thực hiện. Do đó, mục tiêu của
nghiên cứu này là so sánh giá trị kiểu hình của
các công thức lai được khảo sát thực tế với các
giá trị dự đoán một số chỉ tiêu sinh trưởng của
một số tổ hợp lai giữa giống heo Duroc, Pietrain
và Landrace bằng phần mềm CBE 4.0.
II.

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

cao đã rất phổ biến ở hầu hết các quốc gia phát
triển [2], [3]. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về
con lai thương phẩm giữa các giống heo bản địa
với các giống nhập nội cũng như các nguồn này
với nhau đạt được nhiều kết quả tốt [4]–[9]. Tuy
nhiên, một số công thức lai muốn thực hiện và
phân tích được cần rất nhiều thời gian và công
sức cũng như kinh phí để thực hiện. Trong khi
đó, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chăn
nuôi – Đại học Prague, Cộng hòa Séc đã phát
triển phần mềm CBE – Crossbreeding Effect để
ước tính các ảnh hưởng của lai giống từ cấu trúc
các dữ liệu khác nhau. Đánh giá các ảnh hưởng
lên giá trị kiểu hình của một tổ hợp lai cũng như
dựa trên các dữ liệu của con thuần để dự đoán
kiểu hình của tổ hợp lai khác. Hiện tại, hệ thống
phần mềm này được sử dụng rộng rãi trong công
tác lai giống của các giống vật nuôi như gia cầm
[10], heo [11], thỏ [12], [13].
III.

PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN
NGHIÊN CỨU

A. Khảo sát các tổ hợp lai
Các dữ liệu khảo sát các giống thuần và các
tổ hợp lai sử dụng cho nghiên cứu này được thu
thập từ năm 2013 – 2017 tại Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển Chăn nuôi heo Bình Thắng.
Các giống thuần đã được theo dõi và thu thập dữ
liệu kiểm tra năng suất cá thể gồm 878 cá thể
giống Duroc (D), 271 cá thể giống Pietrain (P)
và 1089 cá thể giống Landrace (L). Các tổ hợp
lai giữa hai giống thuần đã được khảo sát thực
nghiệm, bao gồm DP, PD, D.PD, P.DP, DL, LD,
D.LD, L.DL, PL, LP, P.PL và L.PL như trình bày
trong Bảng 1.
Ngoài ra, một số tổ hợp lai khác chưa khảo sát
thực nghiệm như trong Bảng 1 bao gồm D.DP,
P.PD, D.PD-D.PD, D.LD, L.LD, DL.DL, P.LP,
L.LP và PL.PL cũng đã được dự đoán các chỉ
tiêu năng suất tương tự như các tổ hợp lai đã
được khảo sát thực nghiệm dựa trên cơ sở phân
tích các thành phần di truyền ảnh hưởng đến giá
trị kiểu hình của các tổ hợp lai này.
Các tính trạng khảo sát:
- Tăng khối lượng bình quân/ngày (g/ngày)
- Dày mỡ lưng lúc đạt khối lượng 100 kg (mm)
- Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg thức ăn/kg
khối lượng tăng)

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Trên thế giới, các giống heo cao sản hiện nay
là kết quả của quá trình chọn lọc lâu dài dựa trên
các điều kiện sản xuất, khí hậu và nhu cầu thị
trường khác nhau ở các quốc gia. Trên cơ sở các
dòng/giống cao sản được chọn lọc, các tổ hợp lai
giữa chúng được nghiên cứu để sản xuất heo thịt
thương phẩm cho các thị trường khác nhau. Từ
nhiều năm trước đây, việc sử dụng đực thuần và
con lai từ các dòng Duroc, Pietrain và Hampshire,
Landrace, lai với nái lai F1 giữa Landrace và
Yorkshire để tạo đàn thương phẩm có chất lượng
73

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

Bảng 1: Số lượng cá thể đã được khảo sát ở mỗi tổ hợp lai từ 2013 - 2017
TT

Tổ hợp lai

Diễn giải tỉ lệ máu

Kí hiệu

Số cá thể đã theo dõi (n)

1

Đực P x cái D

50% Pietrain : 50% Duroc

PD

385

2

Đực D x cái P

50% Duroc : 50% Pietrain

DP

351

3

Đực D x cái PD

75% Duroc : 25% Pietrain

D.PD

518

4

Đực P x cái DP

25% Duroc : 75% Pietrain

P.DP

338

5

Đực D x cái L

50% Duroc : 50% Landrace

DL

169

6

Đực L x cái D

50% Landrace : 50% Duroc

LD

109

7

Đực D x cái DL

75% Duroc : 25% Landrace

D.DL

181

8

Đực L x cái DL

75% Landrace : 25% Duroc

L.DL

162

9

Đực P x cái L

50% Pietrain: 50% Landrace

PL

121

10

Đực L x cái P

50% Landrace: 50% Pietrain

LP

125

11

Đực P x cái PL

75% Pietrain: 25% Landrace

P.PL

132

12

Đực L x cái PL

75% Landrace: 25% Pietrain

L.PL

177

Cộng:

2.768

Bảng 2: Các tổ hợp lai đã đưa vào dự đoán về các chỉ tiêu năng suất
TT
1

2

3

Nhóm giống

Pietrain (P) và Duroc (D)

Duroc (D) và Landrace (L)

Pietrain (P) và Landrace (L)

Tổ hợp lai

Kí hiệu

Diễn giải

Đực D x cái DP

D.DP

25% Pietrain : 75% Duroc
25% Duroc : 75% Pietrain

Đực P x cái PD

P.PD

Đực D.PD x cái D.PD

D.PD-D.PD

Đực D x cái LD

D.LD

75% Duroc : 25% Landrace

Đực L x cái LD

L.LD

75% Landrace : 25% Duroc

Đực DL x cái DL

DL.DL

Đực P x cái LP

P.LP

75% Pietrain: 25% Landrace

Đực L x cái LP

L.LP

75% Landrace : 25% Pietrain

Đực PL x cái PL

PL.PL

BF100=BFT T +[(P100 – PT T ) BFT T /(PT T – b)]
Với b = -20 nếu là con đực, b = 5 đối với con
cái
Trong đó, BF100: Dày mỡ lưng điều chỉnh về
100 kg (mm)
BFT T : Dày mỡ lưng thực tế (mm)
PT T : Khối lượng thực tế (kg)
P100 : Khối lượng điều chỉnh (= 100 kg).

B. Thu thập và hiệu chỉnh số liệu
Tiến hành chọn heo đực và cái hậu bị từ 60 65 ngày tuổi có khối lượng từ 18 – 22 kg/con và
có lí lịch đầy đủ, rõ ràng đưa vào kiểm tra năng
suất cá thể. Trong giai đoạn kiểm tra năng suất
từ 20 – 100kg, cập nhật số liệu cá thể trên các
chỉ tiêu khối lượng vào kiểm tra, khối lượng kết
thúc kiểm tra, dày mỡ lưng lúc kết thúc và tổng
thức ăn tiêu thụ. Tại thời điểm kết thúc kiểm tra
năng suất cá thể (95 - 110 kg), cân khối lượng,
đo dày mỡ lưng tại điểm P2 và điều chỉnh thống
nhất độ dày mỡ lưng về 100 kg (BF100 – mm)
theo khuyến cáo của Hiệp hội Cải tiến Giống heo
Hoa Kì [14] trước khi đưa vào phân tích thống
kê di truyền. Công thức điều chỉnh đã được áp
dụng như sau:

C. Phương pháp tính toán và phân tích thống kê
So sánh thống kê các giá trị kiểu hình của
các tổ hợp lai bằng mô hình phân tích tuyến tính
tổng quát GLM (General Linear Model) trên phần
mềm SAS vers. 9.3.1:
Yi jk = µ + α i + β j + ei jk
Trong đó,
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Yi jk : Giá trị kiểu hình của tính trạng phân tích
µ: Giá trị trung bình của mẫu phân tích
α i : Ảnh hưởng của giới tính
β j : Ảnh hưởng của tổ hợp lai
ei jk : Sai số ngẫu nhiên
Dự đoán giá trị kiểu hình của các công thức
chưa khảo sát thực nghiệm sử dụng phần mềm
CBE [1] với mô hình phân tích thống kê di truyền
Jakubec như sau:
Ḡ = µ + Ad + Dd + Am + Dm + e
Trong đó: Ḡ= giá trị kiểu hình trung bình của
tổ hợp lai
µ = giá trị kiểu hình trung bình của cha mẹ
Ad = giá trị di truyền cộng gộp của bản thân
cá thể
Dd = giá trị di truyền trội của bản thân cá thể
Am = giá trị di truyền cộng gộp từ mẹ
Dm = giá trị di truyền trội từ mẹ
e = sai số ngẫu nhiên
IV.
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lai D.PD (đã được khảo sát). Do vậy, cả hai tổ
hợp lai D.PD và D.DP đều cho thấy tiềm năng
năng suất như nhau và có thể đưa vào sử dụng
trong sản xuất. Tuy nhiên, cần xem xét thêm về
các đặc điểm ngoại hình và hiệu quả kinh tế. Ở
các tổ hợp lai giữa Duroc và Landrace (Bảng 4),
chênh lệch giữa giá trị dự đoán với giá trị thực
nghiệm của tính trạng tăng khối lượng ở các tổ
hợp lai đã khảo sát thấp nhất ở nhóm Landrace
thuần (-0,16 gr/ngày) với số lượng cá thể khảo
sát là 1089 con và chênh lệch lớn nhất ở nhóm
lai L.DL (7,70 gr/ngày) với số lượng cá thể khảo
sát chỉ có 162 con. Kết quả này một lần nữa chỉ
ra rằng giá trị dự đoán càng chính xác so với giá
trị thực nghiệm khi số lượng cá thể khảo sát càng
tăng lên. Ở các tổ hợp lai chưa được khảo sát,
tổ hợp lai D.LD cũng có giá trị dự đoán tương
đương với tổ hợp D.DL. Đồng thời, nếu tiếp tục
sử dụng nhóm lai DL để tự nhân giống (DL x
DL), tốc độ tăng khối lượng bình quân/ngày của
cá thể đời sau dự báo sẽ giảm từ 711,53 gr/ngày
xuống còn 700,57 gr/ngày (tương đương 3,9%)
so với cha mẹ (DL).
Đối với các tổ hợp lai giữa Pietrain và Landrace (Bảng 5), chênh lệch giữa giá trị dự đoán
với giá trị thực nghiệm của tính trạng TKL ở
các tổ hợp lai đã khảo sát dao động từ 0,16 6,05 gr/ngày. Tương tự như vậy, chênh lệch giữa
hai giá trị dự đoán và thực nghiệm thấp nhất
ở nhóm Landrace và Pietrain thuần (tương ứng
0,16 và 1,69 gr/ngày) do số lượng cá thể khảo
sát nhiều hơn (1089 và 271 cá thể). Đối với các
tổ hợp lai chưa khảo sát thực nghiệm, kết quả
phân tích một lần nữa có thể khẳng định, nếu
tiếp tục sử dụng nhóm lai PL để tự nhân giống
(PLxPL), năng suất sinh trưởng sẽ giảm xuống
đáng kể (khoảng 6,7%). Đồng thời, nếu tăng tỉ
lệ máu Pietrain trong tổ hợp lai giữa Pietrain và
Landrace lên 75%, khả năng sinh trưởng sẽ giảm
xuống chỉ tương đương với nhóm Pietrain thuần.
Đối với các tổ hợp lai dự đoán, tất cả các kết quả
dự đoán nằm trong khoảng tin cậy (P<0,05) với
khoảng tin cậy thấp nhất vào khoảng 30 gr/ngày
(644,59 - 672,78 gr).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả dự đoán tính trạng sinh trưởng ở các
tổ hợp lai
Ở tính trạng tăng khối lượng bình quân/ngày
(TKL) giai đoạn 20 - 100kg, giá trị kiểu hình dự
đoán của các tổ hợp lai đã được phân tích và trình
bày trong Bảng 3 với cặp giống thuần Duroc và
Pietrain, Bảng 4 với cặp giống thuần Duroc và
Landrace và Bảng 5 với cặp giống thuần Pietrain
và Landrace. Đối với các tổ hợp lai giữa Duroc
và Pietrain, kết quả trong Bảng 3 cho thấy ở 6 tổ
hợp lai đã khảo sát, chênh lệch giữa giá trị thực
nghiệm với giá trị dự đoán dao động từ 0,70 4,41 gr/ngày. Các tổ hợp lai có số lượng cá thể đã
được khảo sát càng lớn, chênh lệch giữa giá trị dự
đoán với thực nghiệm càng nhỏ và ngược lại. Đối
với ba tổ hợp chưa được khảo sát, các giá trị dự
đoán có khoảng tin cậy (α = 0,05) tương đối nhỏ,
từ 730,36 - 756,05 gr/ngày, từ 669,45 - 696,34
gr/ngày và từ 725,04 - 738,86 tương ứng với các
tổ hợp lai D.DP, P.PD và D.PD - D. PD. Ngoài
ra, kết quả trong Bảng 3 còn cho thấy năng suất
sinh trưởng dự đoán của đời con sẽ giảm xuống
ở thế hệ tiếp theo (731,98 gr/ngày so với 743,19
gr/ngày), nếu tiếp tục sử dụng tổ hợp lai D.PD
để tự nhân giống (D.PD x D.PD). Trong khi đó,
giá trị kiểu hình của tổ hợp lai D.DP (chưa được
khảo sát) hoàn toàn tương đương so với tổ hợp

B. Kết quả dự đoán tính trạng dày mỡ lưng ở
các tổ hợp lai
Đối với tính trạng dày mỡ lưng, nhìn chung
chênh lệnh giữa giá trị dự đoán với giá trị thực
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Bảng 3: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng tăng khối lượng bình quân (TKL) của
các tổ hợp lai giữa Duroc và Pietrain giai đoạn 20 - 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát
(gr/ngày)

Giá trị dự đoán
(gr/ngày)

Chênh lệch (gr/ngày)

1

DD

878

743,60

742,90

0,70

2

PP

271

620,29

622,98

-2,69

3

DP

351

717,44

714,51

2,88

4

PD

385

712,96

713,95

-1,05

5

D.PD

518

741,58

743,19

-1,61

6

P.DP

338

687,32

682,89

4,41

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

D.DP

-

743,19 ± 6,57

730,36 – 756,05∗

8

P.PD

-

682,91 ± 6,85

669,45 – 696,34∗

9

D.PD-D.PD

-

731,98 ± 3,54

725,04 – 738,86∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.
Bảng 4: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng tăng khối lượng bình quân (TKL) của
các tổ hợp lai giữa Duroc và Landrace giai đoạn 20 - 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát
(gr/ngày)

Giá trị dự đoán
(gr/ngày)

1
2
3

Chênh lệch (gr/ngày)

DD

878

743,60

742,90

0,70

LL

1089

705,22

705,38

-0,16

DL

169

731,26

728,44

2,82

4

LD

109

719,17

722.24

-3,07

5

D.DL

181

705,46

711,55

-6,09

6

L.DL

162

697,27

689,57

7,70

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

D.LD

-

711,53 ± 9,05

693,74 – 729,27∗

8

L.LD

-

689,58 ± 9,44

671,11 – 708,06∗

9

DL.DL

-

700,57 ± 8,47

683,96 – 717,14∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.

nghiệm ở mức tương đối nhỏ. Mức chênh lệch
dao động từ 0,02 - 0,14mm ở các tổ hợp lai Duroc
với Pietrain (Bảng 6), từ 0,02 - 0,30 mm ở các tổ
hợp lai Duroc với Landrace (Bảng 7) và từ 0,02
- 0,09 mm ở các tổ hợp lai Pietrain với Landrace
(Bảng 8). Do mức chênh lệch nhỏ như vậy, nên
mức độ chính xác của các giá trị dự đoán ở các tổ
hợp lai chưa được khảo sát tương đối cao. Điều
này được thể hiện qua khoảng tin cậy của giá trị
dự đoán (với α = 0,05) tương đối hẹp ở hầu hết
các tổ hợp lai chưa được khảo sát trong từng cặp
lai Duroc - Pietrain, Duroc - Landrace và Pietrain
- Landrace.

Từ các kết quả dự đoán giá trị kiểu hình của
các tổ hợp lai chưa được khảo sát thực nghiệm
trong Bảng 6, có thể dễ dàng nhận ra rằng dày
mỡ lưng sẽ tăng lên nếu tăng tỉ lệ pha máu Duroc
ở cặp lai Duroc với Pietrain (75:25). Ngược lại,
nếu tăng tỉ lệ pha máu Pietrain lên 75% trong cặp
lai này, dày mỡ lưng sẽ được cải thiện đáng kể.
Tuy vậy, tốc độ sinh trưởng bị giảm sút tương đối
lớn như các kết quả đã thảo luận ở phần trên. Do
vậy, khi lai tạo các dòng đực lai cuối cùng, các tổ
hợp lai DP/PD và D.PD/D.DP nên được khuyến
cáo sử dụng trong hệ thống nhân giống lai sao
cho cả tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng có
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Bảng 5: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng tăng khối lượng bình quân (TKL) của
các tổ hợp lai giữa Pietrain và Landrace giai đoạn 20 - 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát
(gr/ngày)

Giá trị dự đoán
(gr/ngày)

Chênh lệch (gr/ngày)

1

PP

271

621,29

622,98

-1,69

2

LL

1089

705,22

705,38

-0,16

3

PL

121

691,59

695,27

-3,68

4

LP

125

681,59

678,65

2,94

5

P.PL

132

648,13

642,35

5,78

6

L.PL

177

668,99

675,04

-6,05

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

P.LP

-

622,96 ± 7,66

607,95 – 637,92∗

8

L.LP

-

675,02 ± 8,13

659,08 – 690,98∗

9

PL.PL

-

658,68 ± 7,19

644,59 – 672,78∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.
Bảng 6: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng dày mỡ lưng (ML100) của các tổ hợp
lai giữa Duroc và Pietrain giai đoạn 20 - 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát (mm)

Giá trị dự đoán (mm)

Chênh lệch (mm)

1

DD

878

11,27

11,25

0,02

2

PP

271

9,55

9,59

-0,04

3

DP

351

10,12

10,02

0,10

4

PD

385

9,98

10,02

-0,04

5

D.PD

518

10,58

10,72

-0,14

6

P.DP

338

10,03

9,89

0,14

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

D.DP

-

10,71 ± 0,08

10,52 – 10,89∗

8

P.PD

-

9,89 ± 0,11

9,68 – 10,07∗

9

D.PD-D.PD

-

10,77 ± 0,04

10,61 – 10,81∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.

thể được cân đối ở mức tối ưu nhất. Về mặt kinh
tế, sẽ có lợi hơn nếu chỉ sử dụng tổ hợp lai D.PD
hoặc D.DP vì theo Nguyễn Hữu Thao và cộng sự
[7], nái nền được sử dụng trong công thức này
sẽ là PD hoặc DP thường cho năng suất sinh sản
cao hơn đáng kể so với Pietrain và Duroc thuần
nếu tổ hợp lai DP hoặc PD được khuyến cáo.

đặc biệt là tổ hợp lai DL vì khi sử dụng nái nền
Landrace, hiển nhiên sẽ cho năng suất sinh sản
cao hơn.
Đối với cặp lai Pietrain với Landrace (Bảng 8),
khi tăng tỉ lệ pha máu Pietrain lên 75% trong các
tổ hợp lai này, dày mỡ lưng sẽ đạt tương đương
với nhóm Pietrain thuần. Ngược lại, nếu tăng tỉ lệ
máu Landrace lên 75% trong tổ hợp lai, dày mỡ
lưng sẽ tăng lên đáng kể và gần tương đương với
nhóm Landrace thuần. Do vậy, nếu xem xét đồng
thời cả tính trạng dày mỡ lưng và tính trạng tăng
trưởng ở cặp lai này, tổ hợp lai PL (F1) cần được
khuyến cáo sử dụng làm dòng đực cuối cùng vì
đáp ứng cả hai tính trạng, đồng thời với việc sử

Đối với cặp lai giữa Duroc và Landrace (Bảng
7), khi tăng tỉ lệ pha máu Duroc hoặc ngược lại
(tăng máu Landrace) trong các tổ hợp lai này,
cả tốc độ sinh trưởng và dày mỡ lưng hầu như
không được cải thiện. Do đó, với cặp lai giữa hai
giống này chỉ nên dừng lại sử dụng các con lai
F1 (tỉ lệ pha máu 50:50) để làm đực cuối cùng,
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Bảng 7: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng dày mỡ lưng (ML100) của các tổ hợp
lai giữa Duroc và Landrace giai đoạn 20 - 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát (mm)

Giá trị dự đoán (mm)

Chênh lệch (mm)

1
2

DD

878

11,27

11,25

0,02

LL

1089

11,34

11,36

3

0,02

DL

169

10,81

10,68

-0,02

4

LD

109

10,62

10,78

0,13

5

D.DL

181

10,58

10,88

-0,16

6

L.DL

162

11,42

10,97

-0,30

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

D.LD

-

10,49 ± 0,143

10,62 – 11,16∗

8

L.LD

-

10,97 ± 0,15

10,73 – 11,28∗

9

DL.DL

-

10,97 ± 0,13

10,68 – 11,17∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.
Bảng 8: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng dày mỡ lưng (ML100) của các tổ hợp
lai giữa Pietrain và Landrace giai đoạn 20 – 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát (mm)

Giá trị dự đoán (mm)

Chênh lệch (mm)

1

PP

271

9,55

9,59

-0,04

2

LL

1089

11,34

11,36

0,02

3

PL

121

10,09

10,04

0,05

4

LP

125

10,23

10,28

-0,05

5

P.PL

132

10,10

10,18

-0,08

6

L.PL

177

11,30

11,21

0,09

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

P.LP

-

9,51 ± 0,12

9,32 – 9,71∗

8

L.LP

-

11,22 ± 0,13

10,96 – 11,46∗

9

PL.PL

-

10,68 ± 0,11

10,49 – 10,92∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.

dụng Landrace làm nái nền để tạo con lai PL sẽ
cho hiệu quả kinh tế cao hơn vì khai thác được
khả năng sinh sản của giống Landrace.

- Landrace và Pietrain - Landrace được trình bày
trong Bảng 9, Bảng 10 và Bảng 11. Ở các tổ hợp
lai đã khảo sát, mức chênh lệch giữa giá trị dự
đoán với giá trị thực nghiệm phụ thuộc vào dung
lượng mẫu cá thể khảo sát. Các tổ hợp lai có số
lượng cá thể khảo sát càng lớn, giá trị chênh lệch
giữa dự đoán và thực nghiệm càng nhỏ, và ngược
lại. Tuy vậy, các kết quả cho thấy mức chênh lệch
giữa giá trị dự đoán với giá trị thực nghiệm trên
tính trạng này tương đối nhỏ ở tất cả các tổ hợp
lai đã khảo sát (0,0001 - 0,0115 kgTĂ/kgTT).
Đối với các tổ hợp lai giữa Duroc và Pietrain
(Bảng 9), kể cả những tổ hợp đã khảo sát hay
chưa khảo sát, khi tăng tỉ lệ pha máu Duroc trong
các tổ hợp lai đực cuối cùng, hiệu quả sử dụng

C. Dự đoán chuyển hóa thức ăn ở các tổ hợp lai
Ngoài tính trạng tăng khối lượng bình
quân/ngày và dày mỡ lưng, hệ số chuyển hóa thức
ăn (CHTA) cũng là một trong các tính trạng có
giá trị kinh tế quan trọng thường xuyên được báo
cáo trong các chương trình kiểm tra năng suất cá
thể và đánh giá chọn lọc. Trong nghiên cứu này,
các giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của
tính trạng chuyển hóa thức ăn ở các tổ hợp lai
giữa ba cặp giống thuần Duroc - Pietrain, Duroc
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Bảng 9: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng chuyển hóa thức ăn (CHTA) của các
tổ hợp lai giữa Duroc và Pietrain giai đoạn 20 - 100kg
Giá trị khảo sát

Giá trị dự đoán

Chênh lệch

(kgTĂ/kgTT)

(kgTĂ/kgTT)

(kgTĂ/kgTT)

2,64

2,64

0,00

271

2,87

2,86

0,02

DP

351

2,68

2,68

0,00

PD

385

2,70

2,69

0,01

5

D.PD

518

2,67

2,66

0,01

6

P.DP

338

2,78

2,79

-0,01

TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

1

DD

878

2

PP

3
4

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

D.DP

-

2,67 ± 0,010

2,65 – 2,68∗

8

P.PD

-

2,79 ± 0,011

2,77 – 2,81∗

9

D.PD-D.PD

-

2,68 ± 0,005

2,66 – 2,69∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.

Đối với các tổ hợp lai giữa Pietrain và Landrace, kết quả trong Bảng 11 đã cho thấy giá trị
dự đoán về hệ số chuyển hóa thức ăn không có
sai khác giữa hai tổ hợp chưa khảo sát P.LP và
L.LP (2,79 và 2,74) so với hai tổ hợp đã được
khảo sát P.PL và L.PL (2,79 và 2,73) khi so sánh
trên cùng tỉ lệ pha máu giữa hai giống. Đồng thời,
khi tăng tỉ lệ pha máu Pietrain trong tổ hợp lai
từ 50% lên 75%, cũng đồng nghĩa với giảm hiệu
quả chuyển hóa thức ăn (Bảng 11), cho dù dày
mỡ lưng có thể được cải thiện (Bảng 8). Như vậy,
ở các cặp lai giữa hai giống này, tổ hợp lai PL
(F1) vẫn cho thấy ưu thế nhất nếu xem xét đồng
thời cả ba tính trạng trên khía cạnh năng suất
(tăng trưởng 691,59 gr/ngày, dày mỡ lưng 10,09
mm và tiêu tốn thức ăn 2,67 (kgTĂ/kgTT), cũng
như hiệu quả kinh tế (sử dụng Landrace làm nái
nền để tạo con lai F1 sẽ cho năng suất sinh sản
cao hơn nhiều so với Pietrain).

thức ăn cũng tăng lên so với con lai F1 (50:50).
Ngược lại, khi tăng tỉ lệ pha máu Pietrain trong
các con lai, hiệu quả sử dụng thức ăn cũng giảm
xuống. Tổ hợp lai dự đoán D.DP có hiệu quả sử
dụng thức ăn tương đương với tổ hợp D.PD đã
được khảo sát. Tuy nhiên, khi xem xét kết hợp
cả ba tính trạng khảo sát, tổ hợp lai D.PD có ưu
thế hơn (tăng trưởng 738,58 gr/ngày, dày mỡ lưng
10,58mm, tiêu tốn thức ăn 2,67 kgTĂ/kgTT) và
cần được khuyến cáo đưa vào sản xuất.
Đối với các tổ hợp lai giữa Duroc và Landrace
(Bảng 10), giá trị dự đoán về hiệu quả sử dụng
thức ăn của tổ hợp lai 75% máu Duroc (D.LD) và
75% máu Landrace (L.LD) đều tương đương so
với tổ hợp D.DL và L.DL đã khảo sát tương ứng
theo tỉ lệ pha máu của từng giống. Khi tăng tỉ
lệ pha máu Duroc hoặc Landrace lên 75%, hiệu
quả sử dụng thức ăn cũng không được cải thiện
so với các tổ hợp lai F1 (50:50). Tương tự như
với cặp lai giữa Duroc và Pietrain, nếu xem xét
toàn diện trên cả ba tính trạng tăng trưởng, dày
mỡ lưng và chuyển hóa thức ăn, tổ hợp lai DL
(F1) cần được khuyến cáo sử dụng làm đực cuối
cùng vì cả lí do năng suất (tăng trưởng 731,26
gr/ngày, dày mỡ lưng 10,81 mm và tiêu tốn thức
ăn 2,68 kgTĂ/kgTT) và lí do kinh tế (sử dụng
Landrace làm nái nền để tạo con lai F1 sẽ cho
năng suất sinh sản cao hơn nhiều so với Duroc).

Như vậy, từ các kết quả trên cho thấy, các tổ
hợp lai đều cho các chỉ tiêu về sinh trưởng như
tăng khối lượng bình quân/ngày, dày mỡ lưng và
hệ số chuyển hóa thức ăn ở các con lai đều tốt
hơn so với giống thuần. Bên cạnh đó, các kết
quả còn cho thấy, khi sử dụng phần mềm CBE
để dự đoán so với số liệu thực tế sản xuất là
không đáng kể ở hầu hết các tổ hợp lai, đặc biệt
khi số liệu càng tăng thì độ chính xác càng cao.
Hay nói cách khác, phần mềm CBE hoàn toàn có
thể sử dụng để dự đoán một số tổ hợp lai chưa
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Bảng 10: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng chuyển hóa thức ăn của các tổ hợp
lai giữa Duroc và Landrace giai đoạn 20 - 100kg
Giá trị khảo sát

Giá trị dự đoán

Chênh lệch

(kgTĂ/kgTT)

(kgTĂ/kgTT)

(kgTĂ/kgTT)

2,64

2,64

0,00

1089

2,70

2,69

0.01

DL

169

2,68

2,68

0,00

LD

109

2,69

2,68

0,01

5

D.DL

181

2,70

2,69

0,01

6

L.DL

162

2,71

2,72

-0,01

TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

1

DD

878

2

LL

3
4

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

D.LD

-

2,69 ± 0,02

2,66 – 2,72∗

8

L.LD

-

2,72 ± 0,02

2,69 – 2,76∗

9

DL.DL

-

2,71 ± 0,02

2,68 – 2,74∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.
Bảng 11: Giá trị thực nghiệm và giá trị dự đoán của tính trạng chuyển hóa thức ăn của các tổ hợp
lai giữa Pietrain và Landrace giai đoạn 20 – 100kg
TT

Tổ hợp lai

Số cá thể (n)

Giá trị khảo sát

Giá trị dự đoán

Chênh lệch

(kgTĂ/kgTT)

(kgTĂ/kgTT)

(kgTĂ/kgTT)

1

PP

271

2,87

2,86

0,01

2

LL

1089

2,70

2,70

0,00

3

PL

121

2,67

2,66

0,01

4

LP

125

2,72

2,72

0,00

5

P.PL

132

2,79

2,79

0,00

6

L.PL

177

2,74

2,73

0,01

Dự đoán tổ hợp lai chưa được khảo sát
7

P.LP

-

2,79 ± 0,02

2,76 – 2,82∗

8

L.LP

-

2,74 ± 0,02

2,71 – 2,77∗

9

PL.PL

-

2,76 ± 0,01

2,74 - 2,79∗

Ghi chú: (*) : khoảng tin cậy của giá trị dự đoán với α = 0,05.

hoặc không thể thực hiện được. Kết quả nghiên
cứu này cho thấy, các tổ hợp lai tiềm năng như
D.PD, DL và PL có thể sử dụng để tự giao (D.PD
x D.PD, DL x DL và PL x PL) để nhân giống.
Tuy nhiên, từ kết quả dự đoán, hầu hết các tổ hợp
lai này đều cho thấy tốc độ sinh trưởng sẽ giảm
sút đáng kể, dày mỡ lưng sẽ tăng và hiệu quả
chuyển hóa thức ăn giảm xuống. Hay nói cách
khác, nếu tiếp tục sử dụng các tổ hợp lai này để
tự nhân giống, tính dị hợp tử trong kiểu gen của
đời con sẽ giảm xuống, đồng nghĩa với ưu thế lai
sẽ giảm thấp ở các thế hệ tiếp theo [12]. Do vậy,

để tiếp tục nhân giống, chọn lọc ổn định năng
suất và các đặc tính mong đợi của các dòng lai
mới tạo ra, cần có quần thể chọn lọc đủ lớn sao
cho áp lực chọn lọc và li sai chọn lọc đủ bù đắp
được những giảm sút ưu thế lai qua mỗi thế hệ
tự nhân giống. Đồng thời, việc chọn lọc ổn định
các đặc tính di truyền của các dòng lai cần trải
qua nhiều thế hệ, có thể chi phí lớn do phải loại
thải nhiều [15].
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sát thực tế khi lai giống.
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