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TÓM TẮT
Một số đặc điểm sinh học của 2 tổ hợp lai giữa giống ong nội Đồng Văn A.c.cerana với giống
ong nội Hà Tây và Yên Bái A.c.indica được nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2009 tại Hòa Bình
và Lào Cai. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy số lượng nhộng trung bình của tổ hợp lai Đồng
Văn - Yên Bái (DY) và Đồng Văn - Hà Tây (DH) đạt 655 - 677 nhộng/24h, trong khi số lượng nhộng
trung bình của đối chứng Hà Tây (H) chỉ là 580 nhộng/24h. Năng suất mật của tổ hợp lai DY và DH đạt
4,59 - 5,90 kg/đàn vượt đối chứng (H) 19,84 đến 45,95%.
Từ khóa: A. c. cerana, A. c. indica, đàn ong, năng suất mật, nhộng, tổ hợp lai.

SUMMARY
Some biological characteristics of two cross – breed combination between the indigenous honey
breed Dong Van A.c.cerana (D) and the indigenous honey breed Ha Tay (DH) and Yen Bai (DY)
A.c.indica were studied from June to December, 2009 in Hoa Binh and Lao Cai. The results initially
showed that the average number of brood of the DY and DH reached 655- 677 broods/day while of
these in control was only 580 broods/day. Honey yield of DY and DH reached 4.59 – 5.90 kg/hive
exceeded the control by 19.84- 45.95% .
Key words: A.c.cerana, A.c.indica, broods, cross -breed combination, honey yield, hives.

1. §ÆT VÊN §Ò
ë n−íc ta, ong mËt Apis cerana hay cßn
gäi lμ ong néi ®· ®−îc nu«i tõ l©u ®êi. MËt
ong néi th¬m ngon, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i rÊt
®−îc ng−êi tiªu dïng trong n−íc −a chuéng.
Tuy nhiªn, ong néi cã nh−îc ®iÓm lμ søc ®Î
trøng cña ong chóa thÊp, hay bèc bay chia
®μn vμ m¾c c¸c bÖnh vÒ Êu trïng nªn ch−a
khai th¸c hiÖu qu¶ ®iÒu kiÖn nguån hoa ®a
d¹ng vμ phong phó ë ViÖt Nam (Phïng H÷u
ChÝnh, 1996).

Loμi ong nμy cã 2 ph©n loμi ong néi ®ang
®−îc nu«i ë n−íc ta ®ã lμ Apis cerana cerana
vμ Apis cerana indica. Ph©n loμi A.c. cerana
ph©n bè trªn cao nguyªn §ång V¨n - Hμ
Giang (gäi lμ ong néi §ång V¨n) vμ ph©n loμi
A. c. indica ph©n bè ë c¸c vïng cßn l¹i trªn
c¶ n−íc (Ph¹m Hång Th¸i vμ cs., 2009). Ong
néi §ång V¨n cã −u ®iÓm lμ tÝnh tô ®μn lín
vμ n¨ng suÊt mËt cao, lμ nguån gen quÝ rÊt
cÇn ®−îc bao tån vμ khai th¸c hîp lý. Ph©n
loμi A. c. indica ë Hμ T©y vμ Yªn B¸i (gäi lμ
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ong néi Hμ T©y vμ ong néi Yªn B¸i) ®· thÝch
nghi víi khÝ hËu vμ nguån hoa ë phÝa B¾c
nh−ng tÝnh tô ®μn vμ n¨ng suÊt mËt thÊp.
Nghiªn cøu nμy tiÕn hμnh lai t¹o ong néi
§ång V¨n víi ong néi Hμ T©y vμ Yªn B¸i ®Ó
t×m ra tæ hîp lai cã n¨ng suÊt mËt vμ tÝnh tô
®μn c¸o h¬n gièng ong néi ®ang ®−îc nu«i
phæ biÕn t¹i ®ång b»ng vμ trung du B¾c bé.

- T¹o tæ hîp lai §ång V¨n – Yªn B¸i
(DY) ®−îc thùc hiÖn theo h×nh 3. T¹o chóa t¬
néi §ång V¨n giao phèi víi ong ®ùc néi Yªn
B¸i t¹i Yªn B¸i.
Thμnh lËp tr¹i ong thÝ nghiÖm gåm 4
nhãm ®μn:
- Nhãm 1: gåm 20 ®μn ong lai §ång V¨n
- Hμ T©y (DH).
- Nhãm 2: gåm 20 ®μn ong lai §ång V¨n
- Yªn B¸i (DY).
- Nhãm 3: gåm 20 ®μn ong §ång V¨n (D).
- Nhãm 4: gåm 20 ®μn ong Hμ T©y (H).
Tæng sè ®μn thÝ nghiÖm gåm 80 ®μn.
TÊt c¶ c¸c ®μn ong thÝ nghiÖm ®−îc ch¨m
sãc vμ nu«i d−ìng nh− nhau.
ChØ tiªu theo dâi:
+ Søc ®Î trøng cña ong chóa: §−îc x¸c
®Þnh th«ng qua sè l−îng nhéng trung b×nh
(Phïng H÷u ChÝnh, 1996) cña c¸c tæ hîp lai
vμ c¸c gièng thuÇn, ®−îc ®o vμo vô d−ìng
®μn c¸c th¸ng 5, 6 vμ th¸ng 8, 9 vμ vμo tr−íc
vô mËt thu ®«ng 30 ngμy, th¸ng 10 -12.
+ N¨ng suÊt mËt ®−îc tÝnh b»ng tæng
khèi l−îng mËt thu ®−îc trong vô thu ®«ng.

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P
NGHI£N CøU
- Ong néi thuÇn §ång V¨n ®−îc chän läc
vμ tuyÓn chän t¹i Tr¹i ong gièng §ång V¨n Hμ Giang cña Trung t©m Nghiªn cøu ong
(H×nh 1). Ong chóa t¬ §ång V¨n ®−îc t¹o vμ
giao phèi víi ong ®ùc t¹i cao nguyªn §ång
V¨n - Hμ Giang.
- T¹o tæ hîp lai §ång V¨n - Hμ T©y (DH)
vμ ong thuÇn Hμ T©y (H×nh 2). T¹o chóa t¬
§ång V¨n vμ chóa t¬ Hμ T©y t¹i Hμ T©y, cho
2 lo¹i chóa t¬ cïng giao phèi víi ong ®ùc Hμ
T©y ®Ó t¹o tæ hîp lai DH vμ ong thuÇn Hμ
T©y H lμm ®èi chøng.
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3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU
3.1. Søc ®Î trøng cña ong chóa cña c¸c
tæ hîp lai vμ gièng thuÇn
Søc ®Î trøng cña ong chóa lμ sè l−îng
trøng ong chóa ®Î trong mét ngμy ®ªm vμ ®−îc
®¸nh gi¸ th«ng qua sè l−îng nhéng. §μn ong
cã sè l−îng nhéng lín biÓu hiÖn søc ®Î trøng
cña ong chóa cao vμ ong thî nu«i d−ìng Êu
trïng tèt, sè l−îng nhéng cμng lín th× sè ong
thî nhiÒu, quÇn thÓ ®μn ong cμng ®«ng ®óc.
KÕt qu¶ theo dâi søc ®Î trøng cña ong
chóa cña c¸c tæ hîp lai vμ c¸c gièng thuÇn
®−îc tr×nh bμy t¹i b¶ng 1. Sù sai kh¸c râ rÖt
vÒ sè l−îng trøng trung b×nh/(ngμy, ®ªm)
gi÷a c¸c tæ hîp lai vμ ®èi chøng lμ cã ý nghÜa
vμ t¹i møc tin cËy P<0,5.
C¸c tæ hîp lai DY vμ DH cã sè l−îng
trøng trung b×nh/(ngμy, ®ªm) ®¹t gi¸ trÞ cao
h¬n c¶ (655 - 677 trøng/ngμy®ªm), tiÕp ®Õn
lμ gièng ong §ång V¨n (623 trøng/ngμy,
®ªm) vμ thÊp nhÊt lμ ë gièng thuÇn Hμ T©y
(®èi chøng) chØ ®¹t 580 trøng/ngμy ®ªm.
Nh− vËy søc ®Î trøng cña ong chóa cña
c¸c tæ hîp lai cao h¬n so víi ®èi chøng tõ
12,86 - 16,71%. KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy thu
®−îc phï hîp víi kÕt qu¶ cña Sylvester vμ
Wongsiri (1987) t¹i Th¸i Lan khi theo dâi
søc ®Î trøng cña ong lai gi÷a ong ®ùc A. c.
cerana Trung Quèc víi ong chóa A. c. indica
Th¸i Lan vμ ng−îc l¹i b»ng ph−¬ng ph¸p thô
tinh nh©n t¹o cã søc ®Î trøng t−¬ng øng lμ
793,7 vμ 761,4 trøng/ngμy ®ªm, trong khi ®ã
søc ®Î trøng cña ®èi chøng A.c. indica lμ 600
trøng/ngμy ®ªm. §iÒu ®ã chøng tá søc ®Î
trøng cña c¸c tæ hîp lai xu«i vμ ng−îc ®Òu
thÓ hiÖn −u thÕ lai vμ cao h¬n so víi ®èi
chøng lμ A.c. indica.

3.2. N¨ng suÊt mËt c¸c tæ hîp lai vμ
gièng thuÇn
N¨ng suÊt mËt lμ tæng khèi l−îng mËt
thu ®−îc qua c¸c vô mËt trong n¨m, chØ tiªu
n¨ng suÊt mËt lμ chØ tiªu kinh tÕ quan träng
trong c«ng t¸c chän gièng ong.
N¨m 2009 trong qu¸ tr×nh theo dâi n¨ng
suÊt mËt cña c¸c tæ hîp lai vμ gièng thuÇn
chóng t«i chØ c©n ®−îc khèi l−îng mËt vô thu
®«ng v× thêi ®iÓm thμnh lËp c¸c ®μn ong thÝ
nghiÖm muén, míi b¾t ®Çu tõ gi÷a th¸ng 6.
KÕt qu¶ cho ë b¶ng 2 vμ h×nh 4 lμ c¸c tæ
hîp lai DY, DH vμ gièng thuÇn §ång V¨n D
®Òu cã n¨ng suÊt mËt cao h¬n so víi ®èi
chøng, n¨ng suÊt mËt ®¹t 4,59 - 5,95 kg/®μn,
v−ît h¬n ®èi chøng tõ 19,84% - 45,95%.
N¨ng suÊt mËt thu ®−îc trong thÝ nghiÖm
nμy thÊp h¬n so víi n¨ng suÊt mËt trong
nghiªn cøu cña Phïng H÷u ChÝnh (1996) ®ã
lμ n¨ng suÊt b×nh qu©n cña quÇn thÓ sau 4
n¨m chän läc ®¹t 15,54 kg/®μn. Sù kh¸c
nhau nμy lμ do n¨ng suÊt mËt chóng t«i thu
®−îc lμ cña 1 vô mËt (vô thu ®«ng, tõ th¸ng
9 - 12) cßn n¨ng suÊt mËt trong nghiªn cøu
cña Phïng H÷u ChÝnh lμ tõ c¸c vô mËt
trong n¨m 1993.
Cã sù sai kh¸c râ rÖt vÒ n¨ng suÊt mËt
cña tæ hîp lai DY so víi ®èi chøng ë ®é tin
cËy 95%, n¨ng suÊt mËt v−ît tréi 45,95%.
§iÒu nμy chøng tá tæ hîp lai DY cã biÓu
hiÖn râ −u thÕ lai so víi ®èi chøng. Ngoμi
ra, thÝ nghiÖm nμy còng cho thÊy n¨ng suÊt
mËt cña gièng ong thuÇn §ång V¨n cao h¬n
n¨ng suÊt mËt cña gièng ong néi thuÇn Hμ
T©y lμ hoμn toμn phï hîp víi kÕt qu¶
nghiªn cøu cña Ph¹m Hång Th¸i (2008),
Kuang vμ Ken (1996).
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B¶ng 1. Sè l−îng nhéng trung b×nh cña c¸c tæ hîp lai vμ gièng thuÇn
(§¬n vÞ tÝnh: trøng/ngµy ®ªm)
Tổ hợp lai hoặc

Số lượng trứng TB

(%) so với đối chứng giống thuần

b

CT 1 (DY)
CT 2 (DH)
CT 3 (D )
CT 4 (H)
Ftn
CV (%)
LSD (05)

677 ± 54
b
655 ± 37
ab
623 ± 74
a
580 ± 21

116,71
112,86
107,39
100,00
3,326
8,140
71,117

Ghi chú: a,b và ab là các giá trị sai khác có ý nghĩa (P <0,05)

B¶ng 2. N¨ng suÊt mËt cña c¸c tæ hîp lai vμ gièng thuÇn
Tổ hợp lai,
Giống thuần

Năng suất mật
(Kg/đàn)

CT 1 (DY)
CT 2 (DH)
CT 3 (D )
CT 4 (H)

5,59
ab
4,59
ab
4,61
b
3,83

a

Năngsuất mật (Kg/đàn)

Ftn
CV (%)
LSD 05

6

Tỷ lệ (%)
so với đối chứng

± 1,17
± 0,96
± 0,77
± 0,60
*
3,24
19,30
1,16

145,95
119,84
120,37
100,00

5.59
4.96

5

4.61
3.83

4
3
2
1
0
DY

DH
D
Tổ hợp lai

H

H×nh 4. N¨ng suÊt mËt cña c¸c tæ hîp lai vμ gièng thuÇn

4. KÕT LUËN
Nh÷ng kÕt qu¶ b−íc ®Çu thu ®−îc khi
nghiªn cøu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm sinh häc cña
tæ hîp lai gi÷a ong gièng ong §ång V¨n víi
gièng ong Hμ T©y vμ Yªn B¸i cho thÊy c¸c tæ
hîp lai ®Òu cã søc ®Î trøng vμ n¨ng suÊt mËt
cao h¬n so víi ®èi chøng. N¨ng suÊt mËt,
v−ît ®èi chøng tõ 19,84% - 45,95%.
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