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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành tại 3 trại ong thuộc 3 vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Đắk Lắk, 
theo dõi tổng số 5 đàn ong với mục đích xác định đặc điểm hình thái của ong thợ và mức độ cận 
huyết của các giống ong Ý. Kết quả cho biết, các chỉ tiêu hình thái ong thợ trong quần thể ong Ý 
nuôi tại Đắk Lắk hiện nay có một số biến đổi như: màu sẫm, cánh hẹp, vòi hút và đốt bàn dài hơn 
ong Ý nuôi tại miền Bắc năm 1994; màu sẫm hơn ong Ý nuôi tại miền Nam năm 1988; các chỉ tiêu 
hình thái khác ít có sự khác biệt. Màu sắc các tấm lưng 2; 3; 4; có hệ số biến động và khoảng biến 
động lớn tương ứng là 8,780 - 12,800 và 1,600 - 2,900; ong Ý nuôi tại Đắk Lắk hiện nay không còn là 
giống ong Ý thuần mà đã bị lai tạp. Tỷ lệ cận huyết ở các đàn ong Ý nuôi tại Đắk Lắk cao trị số là : 
12.167 ± 0,090.  

Từ khoá: Cận huyết, đặc điểm hình thái, Đắk Lắk, ong thợ, ong Ý. 

SUMMARY 

The morphological characteristics of worker of Italian honey bee currently raised in Dak Lak  
showed a small variation in comparison with the original honey bee imported from Italy and New 
Zealand. The color of worker bees kept in Dak Lak is more heavy yellow; the color of the back plate 2, 
3 and 4 exhibited high coefficient of variation with values of 8.78, 11.04 and 12.80, respectively. Italian 
bees in Dak Lak are no longer pure bred but of hybrid complex. The inbreeding rate (diploid drone 
rate) of Italian bee colonies kept in Dak Lak is rather high. A bee breeding station should be 
established in Dak Lak province and individual selection and closed population program should be 
applied in order to provide good queens for professional beekeepers. For large apiaries, mass 
selection was proposed to apply. 

Key words: Inbreeding rate, Italian honey bee, morphological characteristics. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Trong 9 loμi ong mËt hiÖn cã, loμi Apis 
mellifera cã ý nghÜa kinh tÕ h¬n c¶. C¸c 
nhμ ph©n lo¹i häc ®· c«ng bè loμi Apis 
mellifera cã 29 ph©n loμi kh¸c nhau ®−îc 
ph©n bè vμ nu«i réng r·i ë hÇu hÕt nh÷ng 

n−íc cã nghÒ nu«i ong ph¸t triÓn 
(wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera vμ............ 
biolib.cz/en/taxon/id714928/).  

Ong ý (Apis mellifera Ligustica Spinola) 
lμ mét trong bèn ph©n loμi ®−îc nhiÒu ng−êi 
−a thÝch, v× tÝnh t×nh hiÒn lμnh, dÔ qu¶n lÝ vμ 
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ch¨m sãc, søc ®Î trøng cao, tÝnh tô ®μn lín, 
Ýt khi bèc bay, n¨ng suÊt cao vμ cã kh¶ n¨ng 
thÝch nghi réng víi c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i 

kh¸c nhau. Ong ý ®−îc nhËp vμo n−íc ta tõ 
®Çu nh÷ng n¨m 1960, qua vμi thËp kû chóng 
®· ph¸t triÓn tèt vμ trë thμnh gièng ong nu«i 
chñ lùc vμ phæ biÕn ë ViÖt Nam. 

T¹i §¾k L¾k, tõ 40 ®μn ong ý gièng gèc 
ban ®Çu ®−a nu«i thö nghiÖm vμo n¨m 1977, 
chóng ®· tá ra lμ gièng ong thÝch hîp vμ 
®−îc t¨ng nhanh vÒ sè l−îng. Mçi n¨m t¹i 

§¾k L¾k cã kho¶ng 160.000 ®μn ong ý ®−îc 
®−a vμo khai th¸c s¶n phÈm (C«ng ty Ong 
mËt §¾k L¾k, 1983).  

Do ong ý kh«ng ®−îc nhËp bæ sung, sè 
l−îng c¸c ®μn gièng ban ®Çu Ýt nªn qua 
nhiÒu ®êi cã thÓ cã biÕn ®æi vÒ mét sè chØ tiªu 
h×nh th¸i cña ong thî vμ tû lÖ cËn huyÕt cña 
quÇn thÓ t¨ng lªn lμm ¶nh h−ëng xÊu ®Õn 
søc s¶n xuÊt, søc kh¸ng bÖnh cña c¸c ®μn 
ong. §Ó cã nh÷ng ®Ò xuÊt trong c«ng t¸c 
gièng gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng ®μn ong 

ý t¹i §¾k L¾k, viÖc nghiªn cøu ®Æc ®iÓm 
h×nh th¸i ong thî vμ tû lÖ cËn huyÕt cña c¸c 

®μn ong ý nu«i t¹i §¾k L¾k ®· ®−îc tiÕn 
hμnh. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu vμ thêi gian nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu lμ c¸c ®μn ong ý 
nu«i t¹i tØnh §¾k L¾k.  

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trong c¸c 
n¨m 2008 - 2009. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

LÊy mÉu ngÉu nhiªn t¹i 3 tr¹i ong ®Æt 
t¹i 3 huyÖn ®¹i diÖn cho c¸c khu v−c kh¸c 
nhau trong tØnh bao gåm c¸c huyÖn: C−m’ga 
2 ®μn, Krongana 1 ®μn vμ Krongp¨c 2 ®μn. 

Mçi ®μn thu thËp 15 - 20 mÉu ong thî. GiÕt 
chÕt ong b»ng este hoÆc n−íc nãng, cè ®Þnh 
b»ng cån 700 ®Ó b¶o qu¶n, lμm c¸c tiªu b¶n 
t¹m thêi vμ ®o trªn kÝnh lóp cã th−íc ®o 
hiÓn thÞ trªn kÝnh theo ph−¬ng ph¸p cña 
Alpatov (1929), phÇn mμu s¾c theo ph−¬ng 
ph¸p cña Goetze (Ruttner, 1988).  

Tû lÖ cËn huyÕt cña ®μn ong (MCH%) 
®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 

          MCH% = (SLO x 100)/SLT 

Trong ®ã:  

 SLO- sè lç tæ kh«ng cã Êu trïng, 

 SLT- sè lç tæ cã trøng trong « ®¸nh 
                       dÊu. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Minitab 15.  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i cña ong thî nu«i  
       t¹i §¾k L¾k  

Ong thî lμ thμnh phÇn c¬ b¶n cÊu thμnh 
nªn ®μn ong, søc sèng, søc s¶n xuÊt cña c¸c 
®μn ong cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c chØ 
tiªu h×nh th¸i ong thî.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm 
h×nh th¸i cña ong thî t¹i §¾k L¾k ®−îc tr×nh 
bμy ë b¶ng 1. 

So s¸nh kÕt qu¶ nghiªn cøu thu ®−îc víi 
kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c chØ tiªu h×nh th¸i 

gièng ong ý nhËp néi tõ New Zealand vμ tõ 

ý cña §ång Minh H¶i vμ cs. (2008) vμ Ph¹m 
Xu©n Dòng (1996) cho thÊy:  

- ChiÒu dμi vßi hót cña ong ý t¹i §¾k 
L¾k lμ 6,613 ± 0,261 mm t−¬ng ®−¬ng víi 

ong ý nhËp tõ ý (6,61 ± 0,097mm) nh−ng dμi 

h¬n ong ý nhËp tõ New Zealand (6,53  ± 
0,092 mm). 
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B¶ng 1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i ong thî nu«i t¹i §¾k L¾k 

A. m. ligustica 
tại Đắc Lắc 

A. m. ligustica 
nhập từ New Zealand* 

A. m. ligustica 
nhập từ Ý**                         Giống ong 

Chỉ tiêu 
M ± SE CV% R M ± SE M ± SE 

Dài vòi hút (mm) 6,613 ± 0,261 2,170 0,500 6,53 ± 0,092 6,61 ± 0,097 

Dài cánh trước (mm) 9,383 ± 0,024 1,390 0,400 9,47 ± 0,181 9,40 ± 0,117 

Rộng cánh trước (mm) 3,287 ±  0,016 2,820 0,300 3,30 ± 0,067 3,27 ± 0,050 

Chiều dài đốt bàn (mm) 2,277 ± 0,016 3,610 0,300 2,18 ± 0,055 2,16 ± 0,041 

Rộng đốt bàn (mm) 1,213 ± 0,014 3,400 0,300 1,33 ± 0,040 1,20 ± 0,034 

Ngang tấm lưng 3 (mm) 9,297 ± 0,018 1,040 0,300 9,84 ± 0,275 9,38 ± 0,160 

Dọc tấm lưng 3 (mm) 2,197 ± 0,016 3,870 0,300 2,31 ± 0,065 2,24 ± 0,045 

Ngang tấm bụng 3 (mm) 5,343 ± 0,011 1,220 0,300 5,55 ± 0,106 5,31 ± 0,075 

Dọc tấm bụng 3 (mm) 2,653 ± 0,018 3,970 0,200 2,74 0,072 2,73 ± 0,055 

Ngang gương sáp (mm) 2,247 ± 0,012 2,930 0,300 2,38 ± 0,062 2,27 ± 0,061 

Dọc gương sáp (mm) 1,237 ± 0,011 3,410 0,200 1,27 ± 0,042 1,22 ± 0,067 

Màu tấm lưng 2 (điểm) 8,073 ± 0,129 8,780 2,200 - 7,6*** 

Màu tấm lưng 3 (điểm) 7,127 ±  0,144 11,040 2,900 - 7,1*** 

Màu tấm lưng 4 (điểm) 3,893 ±  0,091 12,800 1,600 - 3,8*** 

   *: Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái ong Ý nhập từ New Zealand (Đồng Minh Hải và cs.,2008)  
   **: Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái ong Ý nhập từ Ý (Đồng Minh Hải và cs.,2008) 
   ***: Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái ong Ý nuôi tại miền Bắc Việt Nam (Phạm Xuân Dũng, 1996)  

- ChiÒu dμi c¸nh tr−íc cña ong ý t¹i §¾k 
L¾k (9,383 ± 0,024 mm) t−¬ng ®−¬ng víi ong 

ý nhËp néi tõ ý (9,40 ± 0,117 mm) nh−ng 

ng¾n h¬n ong ý nhËp tõ New Zealand (9,47  
± 0,181 mm); chiÒu réng c¸nh tr−íc cña ong 

ý t¹i §¾k L¾k, ong ý nhËp tõ New Zealand 

vμ  ong ý nhËp tõ ý t−¬ng ®−¬ng nhau, 
t−¬ng øng lμ: 3,287 ± 0,016 mm; 3,30 ±  
0,067 mm vμ 3,27 ± 0,050 mm.  

- ChiÒu dμi ®èt bμn cña ong ý t¹i §¾k 

L¾k lμ 2,277 ± 0,016 mm dμi h¬n ong ý nhËp 

tõ ý (2,16 ± 0,041 mm) vμ ong ý nhËp tõ 
New Zealand  (2,18 ± 0,055 mm). ChiÒu réng 

®èt bμn ong ý t¹i §¾k L¾k (1,213 ± 0,014 

mm) vμ ong ý nhËp tõ ý (1,20 ± 0,034 mm) 

t−¬ng ®−¬ng nh−ng hÑp h¬n ong ý nhËp tõ 
New Zealand  (1,33 ± 0,040 mm). 

- C¸c chØ tiªu h×nh th¸i kh¸c cña ong thî 
t¹i §¾k L¾k nh−: kÝch th−íc tÊm l−ng 3 (däc: 
2,197 ± 0,016 mm; ngang: 9,297 ± 0,0184 
mm), kÝch th−íc tÊm bông 3 (däc: 2,453  ± 
0,018 mm; ngang: 5,143 ± 0,011 mm); kÝch 
th−íc g−¬ng s¸p (däc: 1,157 ± 0,011 mm; 
ngang: 2,147 ± 0,012 mm) ®Òu cã trÞ sè thÊp 

h¬n ong ý nhËp tõ New Zealand vμ ong ý 

nhËp tõ ý.  

- Mμu s¾c tÊm l−ng 2 cña ong thî t¹i 
§¾k L¾k cã trÞ sè tÝnh ®iÓm lμ: 8,073 ± 0,129 

cao h¬n trÞ sè tÝnh ®iÓm cña ong ý nhËp tõ ý 

(7,6) nh− vËy ong ý nu«i t¹i §¾k L¾k cã mμu 

vμng h¬n ong ý nu«i t¹i miÒn B¾c. TrÞ sè 
tÝnh ®iÓm mμu s¾c tÊm l−ng 3; 4 cña ong thî 
t¹i §¾k L¾k lμ: 7,127 ± 0,144 vμ 3,893 ±  

0,091 t−¬ng ®−¬ng víi ong ý nu«i t¹i miÒn 
B¾c (7,1 vμ 3,8). 
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B¶ng 2. Tû lÖ cËn huyÕt cña c¸c ®μn ong ý nu«i t¹i §¾k L¾k 

Thời gian 
(tháng) 

Cận huyết 
(%) CV% R 

6 9,126 ± 0,013 0,320 0,070 

7 8,974 ± 0,013 0,320 0,070 

8 9,106 ± 0,018 0,430 0,090 

9 8,962 ± 0,021 0,530 0,120 

10 8,966 ± 0,018 0,450 0,110 

11 8,868 ± 0,180 0,560 0,120 

Trung bình 9,013 ± 0,033 

Ghi chú: Tổng số đàn theo dõi  n = 5  

KÕt qu¶ ph©n tÝch thèng kª cho thÊy:  

- HÇu hÕt c¸c chØ tiªu h×nh th¸i ong thî 

cña quÇn thÓ ong ý t¹i §¾k L¾k mÆc dï ®· 

cã sù biÕn ®æi so víi ong ý nhËp tõ ý vμ New 
Zealand, nh−ng hÖ sè biÕn ®éng vμ kho¶ng 
biÕn ®éng nhá t−¬ng øng lμ: 1,04 - 3,97 vμ 
0,20 - 0,50. §iÒu nμy cho thÊy, c¸c chØ tiªu 

h×nh th¸i ong thî trong quÇn thÓ ong ý nu«i 
t¹i §¾k L¾k ®· cã nh÷ng biÕn ®æi nhá phï 
hîp víi ®Æc ®iÓm sinh th¸i cña vïng, nh−ng 
vÉn gi÷ ®−îc nh÷ng ®Æc ®iÓm h×nh th¸i c¬ 

b¶n cña gièng ong ý. 

- Mμu s¾c c¸c tÊm l−ng 2; 3; 4 cã hÖ sè 
biÕn ®éng vμ kho¶ng biÕn ®éng lín t−¬ng 
øng lμ 8,780 - 12,800 vμ 1,600 - 2,900; trong 
®ã mμu s¾c tÊm l−ng 3 vμ mμu s¾c tÊm l−ng 
4 cã hÖ sè biÕn ®éng lín h¬n 10%. Theo lý 
thuyÕt ph©n lo¹i ong mËt, nÕu hÖ sè biÕn 
®éng cña c¸c chØ tiªu h×nh th¸i trªn 10% lμ 

gièng ong ®· bÞ lai t¹p. Nh− vËy ong ý nu«i 
t¹i §¾k L¾k kh«ng cßn lμ gièng ong thuÇn 
mμ cã thÓ ®· cã sù pha t¹p víi mét sè chñng 
ong kh¸c. 

3.2. Tû lÖ cËn huyÕt cña c¸c ®μn ong  

KÕt qu¶ cña sù giao phèi gi÷a ong chóa 
víi c¸c ong ®ùc cã cïng nguån gèc (giao phèi 
cËn th©n) lμm cho mét sè trøng thô tinh cã 
bé nhiÔm s¾c thÓ l−ìng béi ®ång hîp tö vÒ 
alen ë l« cót giíi tÝnh. Nh÷ng Êu trïng nμy 
kh«ng ph¸t triÓn thμnh ong thî mμ tiÕt ra 
chÊt ¨n "canibalism" vμ bÞ ong thî ¨n ®i 
ngay sau khi trøng në thμnh Êu trïng ë 
ngμy tuæi thø nhÊt. V× vËy trªn b¸nh tæ 
nhéng vÝt n¾p xuÊt hiÖn c¸c lç tæ kh«ng cã 
Êu trïng lç chç trªn b¸nh tæ nhéng, ®ã chÝnh 
lμ tû lÖ cËn huyÕt cña ®μn ong.  

Theo Woyke (1967), ë ong mËt cã 12 alen 
giíi tÝnh. Tû lÖ ong ®ùc l−ìng béi (tû lÖ cËn 
huyÕt) trong quÇn thÓ ong tù nhiªn vμo 
kho¶ng 8,33%.  

NÕu ong chóa cμng giao phèi víi nhiÒu 
ong ®ùc cã alen giíi tÝnh gièng nã th× tû lÖ 
cËn huyÕt cμng cao vμ ¶nh h−ëng cμng lín 
®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vμ kh¶ n¨ng s¶n 
xuÊt cña c¸c ®μn ong. Tû lÖ cËn huyÕt ë 
c¸c ®μn ong t¹i §¾k L¾k ®−îc tr×nh bμy ë 
b¶ng 2. 

Tû lÖ cËn huyÕt cña ong ý nu«i t¹i §¾k 
L¾k biÕn ®éng tõ 8,868 ± 0,018 tíi 9,126 ± 
0,013% víi trÞ sè trung b×nh lμ 9,013 ± 
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0,033%, trong khi ®ã theo lý thuyÕt th× tû lÖ 
ong ®ùc l−ìng béi tù nhiªn ë c¸c quÇn thÓ 
ong lμ 8,330%. Nh− vËy tû lÖ cËn huyÕt cña 

ong ý t¹i §¾k L¾k cao h¬n so víi tû lÖ tù 
nhiªn.  

Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn tû lÖ cËn 

huyÕt cao ë c¸c ®μn ong ý t¹i §¾k L¾k lμ do 
ch−a cã tr¹i ong chuyªn gièng, ng−êi nu«i 
ong tù t¹o ong chóa víi sè l−îng ®μn mÑ Ýt 
(tõ mét hai ®μn) trong tr¹i ong cña m×nh nªn 
x¸c suÊt ong chóa giao phèi víi ong ®ùc cã 
cïng allen giíi tÝnh víi nã cao h¬n lμm cho tû 
lÖ cËn huyÕt cao. 

Do ®Æc tÝnh sinh häc ®Æc biÖt cña ong 
chóa lμ giao phèi víi nhiÒu ong ®ùc t¹i vïng 
héi tô ong ®ùc cã nguån gèc tõ nhiÒu ®μn, 

nhiÒu tr¹i ong kh¸c nhau, v× vËy ong ý ®−îc 
nu«i ë §¾k L¾k trong thêi gian dμi (tõ n¨m 
1977), mÆc dï kh«ng ®−îc nhËp bæ sung 

gièng ®Ó lμm t−¬i m¸u, nh−ng ong ý nu«i t¹i 
§¾k L¾k vÉn ch−a ®Õn møc bÞ tho¸i hãa vÒ 
gièng.  

Tuy nhiªn, tû lÖ cËn huyÕt ë c¸c ®μn ong 
cao h¬n so víi lý thuyÕt ®· g©y ra nh÷ng ¶nh 
h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, 

kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña c¸c ®μn ong ý nu«i 
t¹i §¾k L¾k.   

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

- C¸c chØ tiªu h×nh th¸i ong thî trong 

quÇn thÓ ong ý nu«i t¹i §¾k L¾k hiÖn nay 

®· cã sù biÕn ®æi so víi ong ý nhËp néi tõ ý 
vμ tõ New Zealand, tuy nhiªn hÖ sè biÕn 
®éng vμ kho¶ng biÕn ®éng nhá. Vßi hót dμi 

h¬n, c¸nh ng¾n vμ hÑp h¬n ong ý nhËp néi 

tõ New Zealand, mμu vμng h¬n ong ý nhËp 

néi tõ ý; c¸c chØ tiªu h×nh th¸i kh¸c ®Òu cã 

trÞ sè nhá h¬n hoÆc b»ng ong ý nhËp néi tõ ý 
vμ tõ New Zealand, tuy nhiªn kh«ng cã sù 
kh¸c biÖt lín. 

- Ong ý t¹i §¾k L¾k cã mμu vμng h¬n 

ong ý nhËp néi tõ ý, mμu s¾c c¸c tÊm l−ng 
2; 3; 4 cã hÖ sè biÕn ®éng vμ kho¶ng biÕn 
®éng lín, t−¬ng øng lμ 8,780 - 12,800 vμ 
1,600 - 2,900. 

- Ong ý nu«i t¹i §¾k L¾k hiÖn nay 
kh«ng cßn lμ gièng ong thuÇn mμ ®· bÞ lai 

t¹p. Tû lÖ cËn huyÕt ë c¸c ®μn ong ý nu«i t¹i 
§¾k L¾k cao trÞ sè lμ : 9,013 ± 0,033.  

- §Ò nghÞ thμnh lËp tr¹i ong gièng ¸p 
dông chän läc c¸ thÓ, chän läc quÇn thÓ khÐp 
kÝn, kÕt hîp nhËp bæ sung gièng tõ c¸c ®Þa 
ph−¬ng kh¸c xa vÒ ®Þa lÝ nh»m t¹o ra c¸c 
®μn ong cã chÊt l−îng tèt ®−a vμo s¶n xuÊt, 
khuyÕn c¸o ng−êi nu«i ong chuyªn nghiÖp, 
tiÕn hμnh chän läc ®¹i trμ ®Ó cã ong chóa tèt 
cung cÊp cho ng−êi nu«i ong.  

C¸c tr¹i ong lín cÇn tiÕn hμnh chän läc 
®¹i trμ ®Ó n©ng cao thÓ vãc cña ong thî, 
th−êng xuyªn trao ®æi ong chóa gièng víi c¸c 
®Þa ph−¬ng kh¸c, nh»m lμm ®a d¹ng nguån 
gien trong quÇn thÓ, h¹n chÕ cËn huyÕt cña 
c¸c ®μn ong nh»m t¹o ra c¸c ®μn ong tèt, cã 
tû lÖ cËn huyÕt thÊp gãp phÇn n©ng cao chÊt 

l−îng gièng ong ý nu«i t¹i §¾k L¾k. 
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