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TÓM TẮT 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn tự nhiên và thức ăn thay thế đến sự phát triển và tỷ lệ 
tăng tự nhiên của nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus longispinosus Evans được tiến hành tại phòng thí nghiệm thuộc 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có múi, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Thức ăn 
sử dụng là thức ăn tự nhiên bao gồm 6 loài nhện hại cây trồng phổ biến trên cây đậu đỗ, cây chè và cây có múi: 
Nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae, nhện đỏ son Tetranychus cinnabarinus, nhện đỏ nâu chè Oligonychus 
coffeae, nhện đỏ cam chanh Panonychus citri, nhện đỏ tươi Brevipalpus sp. và nhện rám vàng Phyllocoptruta 
oleivora. Thức ăn thay thế gồm hai loài nhện kho: Carpoglyphus lactis, Tyrophagus putrescentiae và phấn hoa Typha 
latifolia. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại điều kiện nhiệt độ 27,5 ± 1oC và ẩm độ 80 ± 5%, loài N. longispinosus phát 
triển bình thường trên 6 loại thức ăn tự nhiên; trong khi đó với thức ăn thay thế là 2 loài nhện kho và phấn hoa thì 
loài N. longispinosus không hoàn thành vòng đời và chỉ phát triển đến tuổi 2. Đối với thức ăn tự nhiên, thời gian vòng 
đời của con cái loài N. longispinosus nuôi trên nhện đỏ hai chấm T. urticae là 6,65 ngày, nhện đỏ son T. cinnabarinus 
là 6,56 ngày, nhện đỏ cam chanh P. citri là 6,59 ngày, nhện đỏ nâu chè O. coffeae là 7,41 ngày, nhện đỏ tươi 
Brevipalpus sp. là 7,47 ngày và nhện rám vàng P. oleivora là 7,26 ngày. Tương ứng, tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) của N. 
longispinosus nuôi trên nhện đỏ hai chấm T. urticae là 0,2997, nhện đỏ son T. cinnabarinus là 0,2966, nhện đỏ cam 
chanh P. citri là 0,298, cao hơn đáng kể so với nuôi trên nhện đỏ nâu chè O. coffeae là 0,244, nhện đỏ tươi 
Brevipalpus sp. là 0,199 và nhện rám vàng P. oleivora là 0,239. 

Từ khóa: Nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus longispinosus, tỷ lệ tăng tự nhiên, thức ăn, vòng đời. 

Life Cycle and Intrinsic Rate of Natural Increase of the Predatory Mite Neoseiulus 
longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae) Rearing on Different Foods 

ABSTRACT 

The experiment on influences of different foods on the life cycle and the intrinsic rates of natural increase of the 
predatory mite Neoseiulus longispinosus Evans was conducted at the laboratory of the Center for Citrus Research 
and Development, Chuong My district, Hanoi city. The natural foods were six common phytophagous mite species on 
bean, tea and citruses. They were two spotted spider mite, Tetranychus urticae; carmine spider mite, Tetranychus 
cinnabarinus; red spider mite on tea, Oligonychus coffeae; Citrus spider mite, Panonychus citri; Scarlet mite 
Brevipalpus sp., and citrus rust mite, Phyllocoptruta oleivora. The factitious foods were two stored product mites: 
Carpoglyphus lactis and Tyrophagus putrescentiae and pollen of Typha latifolia. The results showed that, at 
27.5±1oC, 80±5% RH, the predatory mite N. longispinosus developed well on the natural foods, meanwhile the life 
cycle of the predatory mite was not completed on two stored product mites species and on the pollen, they only 
developed to the protonymph stage. The life cycle of the predatory mite N. longispinosus rearing on T. urticae, T. 
cinnabarinus, P. citri, O. coffeae, Brevipalpus sp., and P.oleivora was 6.65 days, 6.56 days, 6,59 days, 7.41 days,. 
7.47 days and 7.26 days, respectively. Correspondingly, the intrinsic rate of natural increase (rm) of the predatory mite 
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was 0.2997, 0.2966 and 0.2980 when reared on T. urticae, T. cinnabarinus and P. citri, respectively, significantly 
higher than rearing on O. coffeae ( 0.244), Brevipalpus sp. (0.199) and P. oleivora (0.239). 

Keywords: Natural foods, life cycle, Predatory mite Neoseiulus longispinosus, the intrinsic rate of natural increase. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Họ Phytoseiidae là một họ nhện nhỏ bắt 
mồi (NNBM) quan trọng nhất trong các loài 
nhện hại cây trồng nông nghiệp. NNBM có kích 
thước tương đương với nhện hại cây trồng, sống 
tự do trên cạn, trên lá, thân cây và đất mùn 
(Helle và Sabelis, 1985). Loài NNBM 
Neoseiulus longispinosus Evans phân bố tại 
nhiều nước và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu 
Đại Dương: Ai Cập, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, 
Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Nga, 
Pakistan, Philipin, Thái Lan, Trung Quốc, Úc 
(Moraes et al., 2004). 

Trên thế giới, NNBM N. longispinosus đã 
được nghiên cứu về ảnh hưởng của các mức 
nhiệt độ đến sự phát triển và gia tăng quần thể 
với thức ăn chỉ là một loài nhện hại cây trồng 
như nhện đỏ nâu chè O. coffeae (Rahman et al., 
2013), nhện đỏ son T. cinnabarinus (Lababidi, 
1989) hay trong một điều kiện nhiệt độ và thức 
ăn cố định như nhện đỏ hai chấm T. urticae ở 
nhiệt độ 25 - 28oC (Ibrahim và Palacio, 1994); 
nhện đỏ cam chanh P. citri ở 28oC (Puspitarini, 
2010). Deleon và Corpuz (2005) cũng đã nghiên 
cứu về thức ăn thay thế như Tyrophagus 
putrescentiae, phấn hoa và trứng của các loài 
nhện hại (Tetranychus truncatus, Tetranychus 
kanzawai).  

Ở nước ta, NNBM N. longispinosus là một 
loài bản địa đã được nghiên cứu trong phòng 
chống sinh học nhện đỏ hai chấm T. urticae hại 
đậu đỗ ở 30oC (Nguyễn Đức Tùng, 2009), hại 
bông ở 27,54oC (Mai Văn Hào, 2010), rau ăn quả 
ở 25, 30 và 35oC (Nguyễn Thị Phương Thảo và 
Nguyễn Thị Hồng Vân, 2013). Đến nay chưa có 
nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của thức ăn đến 
sự phát triển và gia tăng quần thể của NNBM, 
việc nghiên cứu để tìm ra thức ăn phù hợp cho 
nhân nuôi tập trung và phóng thích ra ngoài 
đồng ruộng có ý nghĩa rất lớn trong phòng chống 
nhện hại cây trồng nói chung và nhện đỏ cam 
chanh P. citri nói riêng. Bởi vậy, mục tiêu của 

nghiên cứu là tìm ra thức ăn phù hợp nhất mà 
NNBM N. longispinosus có thời gan vòng đời 
ngắn, tỷ lệ gia tăng quần thể (rm) cao để sử dụng 
nhân nuôi tập trung NNBM với số lượng lớn. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus longispinosus 

Evans;  
Thức ăn tự nhiên gồm nhện đỏ hai chấm 

Tetranychus urticae, nhện đỏ son Tetranychus 
cinnabarinus, nhện đỏ nâu chè Oligonychus 
coffeae, nhện đỏ cam chanh Panonychus citri, 
nhện đỏ tươi Brevipalpus sp. và nhện rám vàng 
Phyllocoptruta oleivora; 

Thức ăn thay thế gồm hai loài nhện kho 
(Carpoglyphus lactis, Tyrophagus putrescentiae) 
và phấn hoa Typha latifolia. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Nhân nuôi nguồn nhện nhỏ bắt mồi 
N. longispinosus 

Trồng cây ba bét (Mallotus floribundus) 
trong nhà lưới cách ly côn trùng với kích thước 
15 x 14 m, nhà lưới được cách ly xung quanh 
bằng lưới nhỏ 1 x 1 mm. Cắt lá bánh tẻ đặt lên 
miếng xốp trong khay nhựa được cách ly bằng 
một lớp nước. Sau đó thả 100 cá thể nhện đỏ son 
T. cinnabarinus lên trên lá ba bét, khi nhện đỏ 
son phát triển nhiều sử dụng làm thức ăn nuôi 
nguồn loài N. longispinosus. Khay nuôi nhện 
thức ăn và bắt mồi được đặt trên giá inox (1 x 
0,6 x 1,2 m) riêng biệt, bốn chân đặt trong các 
khay nước nhỏ để cách ly.  

2.2.2. Nghiên cứu sự phát triển và tỷ lệ 
tăng tự nhiên của loài N. longispinosus 

Nghiên cứu sự phát triển và tỷ lệ tăng tự 
nhiên theo phương pháp nuôi cá thể trong điều 
kiện ổn định về nhiệt độ và ẩm độ, thức ăn và 
không gian là không giới hạn (Birch, 1948). Từ 
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các số liệu nghiên cứu sẽ lập được bảng sống của 
NNBM trên các loại thức ăn, xác định được các 
chỉ số sinh học cơ bản của nhện nhỏ bắt mồi bao 
gồm: tỷ lệ tăng tự nhiên (rm), hệ số nhân trong 
một thế hệ (Ro), thời gian của một thế hệ (T,Tc), 
giới hạn gia tăng quần thể (λ), và thời gian nhân 
đôi quần thể (DT). 

Nuôi cá thể được tiến hành nuôi từ trứng 
đến khi NNBM cái chết sinh lý trong lồng nuôi 
cá thể Munger cải tiến. Lồng Munger cải tiến 
gồm 6 lớp có kích thước bằng nhau 4 x 4 cm. Các 
lớp được cố định hai bên bằng kẹp đen 25 cm. 

- Lớp trên cùng là màng phim trong dày 0,15 
cm, ở giữa được khoét lỗ với đường kính 2,2 cm.  

- Lớp thứ 2 là tấm bóng kính ở giữa dùng 
kim côn trùng châm 15 lỗ để cho không khí lưu 
thông.  

- Lớp thứ 3 là tấm mica đen với kích thước 
dày 0,3 cm, ở giữa được khoét lỗ với đường kính 
2,0 cm.  

- Lớp thứ 4 là miếng lá bưởi, lá ba bét, lá 
chè bánh tẻ làm thức ăn cho từng loài nhện hại, 
miếng lá thường lấy phía cuối lá, tránh lấy phần 
gân lá to.  

- Lớp thứ 5 gồm 2 - 3 lớp giấy thấm ẩm.  
- Lớp cuối cùng là tấm mica đen dày 0,2 cm.  
Trước khi thí nghiệm 8 giờ, đặt một đoạn 

chỉ màu đen vào đảo nuôi NNBM N. 
longispinosus. Sau 8 giờ nhấc chỉ để thu trứng 
NNBM dính vào sợi chỉ, rồi chuyển từng trứng 
vào trong lồng Munger cải tiến có sẵn từ 3 - 5 
trưởng thành cái của 1 loài nhện hại cây trồng. 
Hàng ngày theo dõi dưới kính lúp 1 lần để xác 
định trứng nở, sự chuyển tuổi nhờ xác lột, tỷ lệ 
sống sót, đồng thời bổ sung nhện thức ăn. Sau 3 
ngày thay lồng nuôi mới. Khi NNBM chuyển 
sang tuổi 3 thì đưa một con đực và một con cái 
trưởng thành cho ghép đôi. Hàng ngày chuyển 
hết toàn bộ trứng được đẻ ra ngoài lồng để tránh 
ảnh hưởng của mật độ trứng đến sức sinh sản 
và nuôi riêng rẽ mỗi trứng trong 1 lồng cho đến 
khi con cái thế hệ sau đẻ quả trứng đầu tiên. 

Chỉ tiêu theo dõi: ngày trứng nở, ngày lột 
xác, ngày đẻ quả trứng đầu tiên, số trứng đẻ 
trong 1 ngày, ngày chết sinh lý… 

2.2.3. Tính toán và xử lý số liệu (Birch, 
1948) 

- Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm): rm = dN/N.dt 
Trong đó:  
dN: số lượng của quần thể gia tăng trong 

thời gian dt. 
N: số lượng của quần thể ban đầu. 
- Hệ số nhân của một thế hệ (Ro):  

Ro = ∑lx.mx 
Trong đó: lx: tỷ lệ sống của các tuổi x; mx: 

sức sinh sản. 
- Thời gian của thế hệ: Tc = ∑x.lx.mx/Ro 
Trong đó: x: ngày tuổi; Tc: Tuổi trung bình 

của mẹ khi đẻ con, tính theo mẹ. 
- Thời gian của một thế hệ: T = ∑x.lx.mx.e - rx 
Trong đó T: Tuổi trung bình của mẹ khi đẻ 

con, tính theo con. 
- Giới hạn phát triển (λ): λ = er 
- Thời gian nhân đôi quần thể (DT):  

DT = ln(2)/rm 
Sử dụng Microsoft Excel và IRRISTAT 5.0 

để tính toán, so sánh và phân tích các chỉ số 
sinh sản, sinh học của NNBM. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu 
Thời gian các pha phát dục của con cái loài 

N. longispinosus trên 6 loại thức ăn tự nhiên là 
nhện đỏ hai chấm T. urticae, nhện đỏ son T. 
cinnabarinus, nhện đỏ cam chanh P. citri, nhện 
đỏ nâu chè O. coffeae, nhện đỏ tươi Brevipalpus 
sp. và nhện rám vàng P. oleivora được trình bày 
ở bảng 1. 

Kết quả bảng 1 cho thấy thời gian trước 
trưởng thành của con cái NNBM N. longispinosus 
khi nuôi trên nhện đỏ hai chấm là 4,97 ngày, nhện 
đỏ son là 4,82 ngày, nhện đỏ cam chanh là 4,94 
ngày, không chênh lệch nhau nhiều. Thời gian 
trước trưởng thành của con cái NNBM N. 
longispinosus dài hơn khi nuôi trên nhện đỏ nâu 
chè là 5,25 ngày, nhện đỏ tươi là 5,29 ngày và dài 
nhất trên nhện rám vàng là 5,45 ngày. 
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Bảng 1. Thời gian phát triển của con cái NNBM N. longispinosus nuôi trên nuôi  
trên 6 loại thức ăn tự nhiên (nhiệt độ 27,5 ± 1oC, ẩm độ 80 ± 5%) 

Thức ăn n 
Thời gian phát triển của con cái NNBM N. longispinosus(ngày) 

Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Trước TT 

T. urticae 34 1,29 ± 0,08a 0,97 ± 0,02a 1,06 ± 0,05a 1,65 ± 0,10bc 4,97 ± 0,10ab 

T. cinnabarinus 34 1,44 ± 0,10ab 1,18 ± 0,07b 1,12 ± 0,06a 1,09 ± 0,05a 4,82 ± 0,15a 

P. citri 32 1,44 ± 0,09ab 0,95 ± 0,05a 0,95 ± 0,03a 1,59 ± 0,11bc 4,94 ± 0,06a 

O. coffeae 32 1,44 ± 0,09ab 0,97 ± 0,02a 1,31 ± 0,08b 1,53 ± 0,11b 5,25 ± 0,09bc 

Brevipalpus sp. 34 1,62 ± 0,08b 1,03 ± 0,05a 1,09 ± 0,05a 1,56 ± 0,10b 5,29 ± 0,11c 

P. oleivora 31 1,32 ± 0,09a 0,94 ± 0,03a 1,35 ± 0,09b 1,84 ± 0,07c 5,45 ± 0,09c 

LSD0,05  0,24 0,11 0,18 0,26 0,30 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; TT: Trưởng thành; Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái theo sau giống nhau thì không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Bảng 2. Thời gian phát triển của NNBM N. longispinosus nuôi trên thức ăn thay thế  
(C. lactis và T. putrescentiae) và phấn hoa Typha (nhiệt độ 27,5 ± 1oC, ẩm độ 80 ± 5%) 

Thức ăn n 
Thời gian phát triển của NNBM N. longispinosus (ngày) 

Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 

Trứng T. putrescentiae 52 1,96 ± 0,08b 1,94 ± 0,10a 0,07 ± 0,04a  -  

Các pha T. putrescentiae 50 2,22 ± 0,08c 2,14 ± 0,11ab 0,10 ± 0,04a  -  

Trứng C. lactis 55 1,91 ± 0,07b 2,31 ± 0,08b 0,16 ± 0,05a  -  

Các pha C. lactis  49 2,20 ± 0,08c 2,06 ± 0,10ab  -   -  

Phấn hoa Typha 48 1,54 ± 0,08a 1,96 ± 0,10a  -   -  

LSD0,05 0,22 0,27 0,12  

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; -: Không phát triển; Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái theo sau giống nhau thì không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Khác với thức ăn tự nhiên khi nuôi trên 
thức ăn thay thế là hai loài nhện kho (C. lactis 
và T. putrescentiae) và phấn hoa thì NNBM N. 
longispinosus chỉ phát triển đến tuổi 2 và không 
có cá thể phát triển đến tuổi 3 (Bảng 2). 

Kết quả cho thấy, khi nuôi NNBM N. 
longispinosus với thức ăn là trứng T. 
putrescentiae, các pha T. putrescentiae, trứng 
C. lactis, các pha C. lactis và phấn hoa Typha có 
thời gian phát triển của trứng lần lượt là 1,96; 
2,22; 1,91; 2,20 và 1,54 ngày. NNBM phát triển 
đến tuổi 2 với thức ăn là trứng T. putrescentiae 
(0,07 ngày), các pha T. putrescentiae (0,10 
ngày), trứng C. lactis (0,16 ngày). Với thức ăn là 
các pha C. lactis và phấn hoa Typha, không có 
cá thể NNBM nào phát triển đến tuổi 2.  

Qua kết quả bảng 1 và 2 cho thấy NNBM 
N. longispinosus chỉ phát triển khi nuôi bằng 
thức ăn là nhện hại cây trồng đồng ruộng, còn 
với thức ăn thay thế là nhện hại kho và phấn 
hoa chúng không thể hoàn thành vòng đời. 

Thời gian đẻ trứng, vòng đời và sức sinh sản 
của con cái NNBM N. longispinosus với thức ăn 
là 6 loài nhện hại tự nhiên được trình bày ở 
bảng 3. 

Thời gian vòng đời của con cái NNBM N. 
longispinosus với thức ăn là 3 loài nhện đỏ hai 
chấm, nhện đỏ son và nhện đỏ cam chanh lần 
lượt là 6,65; 6,56; 6,59 ngày và không có sự sai 
khác có ý nghĩa. Tương tự, với ba loại thức ăn 
còn lại thì thời gian vòng đời của con cái NNBM 
cũng không có sự sai khác có ý nghĩa nhưng dài 
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hơn đáng kể so với 3 loài kể trên. Cụ thể thời 
gian vòng đời của con cái NNBM với thức ăn là 
nhện đỏ nâu chè là 7,41 ngày, nhện đỏ tươi là 
7,47 ngày, nhện rám vàng là 7,26 ngày.  

Đời của NNBM sống dài nhất khi nuôi trên 
nhện đỏ tươi là 31,85 ngày; sau đó đến nhện đỏ 
cam chanh là 24,50 ngày, nhện đỏ son là 23,97 
ngày, nhện đỏ nâu chè là 23,28 ngày, nhện đỏ 
hai chấm là 22,53 ngày và ngắn nhất khi nuôi 
trên nhện rám vàng là 21,32 ngày. Số trứng 
trung bình của con cái NNBM N. longispinosus 

cao nhất nuôi bằng nhện đỏ son là 32,09 quả; 
sau đó đến nhện đỏ hai chấm, nhện đỏ cam 
chanh, nhện đỏ tươi, nhện đỏ nâu chè lần lượt là 
29,32; 28,97; 25,74; 25,09 quả và thấp nhất là 
nhện rám vàng chỉ đạt 20,87 quả.  

Từ kết quả theo dõi hàng ngày, tỷ lệ sống 
sót (lx) và sức sinh sản (mx) của con cái NNBM 
trên từng loại thức ăn được trình bày tại hình 1 
và từ kết quả tính toán bảng sống (life table), 
các chỉ số sinh học của con cái NNBM N. 
longispinosus được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 3. Thời gian đẻ trứng, vòng đời, đời (ngày) và sức sinh sản của con cái NNBM  
N. longispinosus nuôi trên 6 loại thức ăn tự nhiện (nhiệt độ 27,5 ± 1oC, ẩm độ 80 ± 5%) 

Thức ăn n 
Thời gian theo dõi của con cái NNBM N. longispinosus (ngày) Trứng/con cái 

(quả) Trước đẻ Sau đẻ  Đẻ trứng Vòng đời  Đời 

T. urticae 34 1,68 ± 0,12a 4,24 ± 0,48b 11,65 ± 0,22a 6,65 ± 0,15a 22,53 ± 0,48ab 29,32 ± 1,10b 

T. cinnabarinus 34 1,74 ± 0,11a 4,44 ± 0,62b 12,97 ± 0,78b 6,56 ± 0,20a 23,97 ± 1,05bc 32,09 ± 1,76c 

P. citri 32 1,66 ± 0,09a 5,97 ± 0,51c 11,94 ± 0,28ab 6,59 ± 0,11a 24,50 ± 0,49c 28,97 ± 0,83b 

O. coffeae 32 2,16 ± 0,10b 3,91 ± 0,30bc 11,97 ± 0,21ab 7,41 ± 0,14 23,28 ± 0,37bc 25,09 ± 0,65b 

Brevipalpus sp. 34 2,18 ± 0,08b 4,35 ± 0,45b 20,03 ± 0,48c 7,47 ± 0,12b 31,85 ± 0,34d 25,74 ± 1,39b 

P. oleivora 31 1,81 ± 0,12a 2,74 ± 0,28a 11,32 ± 0,34a 7,26 ± 0,14b 21,32 ± 0,38a 20,87 ± 0,62 

LSD0,05 0,28 1,27 1,23 0,41 1,64 3,23 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; TG: thời gian; Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái theo sau giống nhau thì không khác biệt 
có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. 

 

Hình 1. Tỷ lệ sống sót (lx) và sức sinh sản (mx) của con cái NNBM  
N. longispinosus nuôi trên 6 loại thức ăn tự nhiên 
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Bảng 4. Các chỉ số sinh học của NNBM N. longispinosus nuôi trên 6 loại thức ăn tự nhiên 
(nhiệt độ 27,5 ± 1oC, ẩm độ 85 ± 5%) 

Thức ăn 
Chỉ số sinh học của con cái NNBM N. longispinosus  

Ro λ Tc T DT rm 

T. urticae 20,42 ± 0,78c 1,35 ± 0,007c 11,28 ± 0,18a 10,06 ± 0,16a 2,33 ± 0,04a 0,2997 ± 0,005c 

T. cinnabarinus 23,70 ± 1,30d 1,35 ± 0,013c 11,91 ± 0,28ab 10,66 ± 0,27b 2,43 ± 0,09a 0,2966 ± 0,009c 

P. citri 19,86 ± 0,58c 1,35 ± 0,007c 11,25 ± 0,17a 10,04 ± 0,15a 2,34 ± 0,04a 0,298 ± 0,005c 
O. coffeae 17.28 ± 0,45b 1,28 ± 0,005b 12,94 ± 0,16c 11,68 ± 0,16c 2,86 ± 0,05b 0,244 ± 0,004b 
Brevipalpus sp. 16,94 ± 0,92b 1,22 ± 0,005a 17,32 ± 0,34d 14,04 ± 0,22d 3,53 ± 0,07c 0,199 ± 0,004a 
P. oleivora 14,34 ± 0,42a 1,27 ± 0,005b 12,40 ± 0,22bc 11,14 ± 0,20bc 2,92 ± 0,05b 0,239 ± 0,004b 
LSD0,05 2,30 0,02 0,66 0,55 0,16 0,016 

Ghi chú: Hệ số nhân của một thế hệ (Ro); Giới hạn gia tăng quần thể (λ); Thời gian của một thế hệ (T,Tc); Thời gian nhân đôi 
quần thể (DT); Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm). Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%. 

Nhìn vào hình 1 cho thấy tỷ lệ sống sót (lx) 
của con cái NNBM N. longispinosus duy trì 
100% đến ngày thứ 17 đối với thức ăn là nhện 
đỏ hai chấm, ngày thứ 13 đối với nhện đỏ son, 
ngày thứ 20 với nhện đỏ cam chanh, ngày thứ 
18 với nhện đỏ nâu chè, ngày thứ 26 với nhện đỏ 
tươi và ngày thứ 15 với nhện rám vàng. Tương 
tự, với sức sinh sản (mx) của con cái NNBM cao 
nhất trong 1 ngày thu được đối với thức ăn là 
nhện đỏ son (3,54), sau đó đến nhện hai chấm 
(2,99), nhện đỏ cam chanh (2,41), nhện đỏ nâu 
chè (1,66), nhện rám vàng (1,59) và thấp nhất là 
nhện đỏ tươi (1,05). 

Qua bảng 4 cho thấy NNBM N. 
longispinosus có tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) cao 
nhất khi nuôi trên nhện đỏ hai chấm là 0,2997, 
sau đó đến nhện đỏ cam chanh là 0,298 và nhện 
đỏ son là 0,2996 nhưng chênh lệch nhau không 
đáng kể và cao hơn hẳn khi nuôi bằng nhện đỏ 
nâu chè là 0,244, nhện rám vàng là 0,239 và 
thấp nhất là trên nhện đỏ tươi là 0,199. Hệ số 
nhân của một thế hệ (Ro) của NNBM khi nuôi 
trên 6 loại thức ăn tự nhiên đều có sự sai khác 
có ý nghĩa. Hệ số nhân của một thế hệ dài nhất 
khi nuôi bằng nhện đỏ son (23,70), sau đó đến 
nhện đỏ hai chấm (20,42), nhện đỏ cam chanh 
(19,86), nhện đỏ nâu chè (17,28), nhện đỏ tươi 
(16,94) và thấp nhất là nhện rám vàng (14,34). 

3.2. Thảo luận 
NNBM N. longispinosus (tên khác 

Amblyseiulus longispinosus) là loài thiên địch 

phổ biến ở nước ta và nhiều nước trong vùng. 
Kết quả nuôi sinh học cho thấy chúng phát triển 
và hoàn thành vòng đời trên tất cả 6 loài nhện 
hại cây trồng là những thức ăn tự nhiên sẵn có 
trên đồng ruộng. Kết quả nuôi NNBM N. 
longispinosus bằng 2 loài nhện kho (C. lactis và 
T. putrescentiae) và phấn hoa Typha, chúng chỉ 
phát triển đến tuổi 1 và sang tuổi 2 là chết, phù 
hợp với nghiên cứu của Deleon và Corpuz (2005) 
với thức ăn chỉ có trứng T. putrescentiae thì 
NNBM A. longispinosus chỉ sống 2,56 ngày và 
trên phấn hoa là 2,00 ngày, không có cá thể nào 
phát triển đến tuổi 2. Kết quả trên đây cho thấy 
loài NNBM N. longispinosus thuộc nhóm (type) 
II chỉ ăn thức ăn tự nhiên, không ăn các loại 
thức ăn thay thế và thức ăn nhân tạo theo như 
xếp hạng của McMurtry et al. (2013).  

Với cùng loại thức ăn nhưng điều kiện thí 
nghiệm khác nhau nên các chỉ tiêu theo dõi của 
NNBM N. longispinosus cũng có sự chênh lệch 
giữa các nghiên cứu.  

Thời gian vòng đời của NNBM N. 
longispinosus khi nuôi trên nhện đỏ hai chấm 
trong nghiên cứu này là 6,65 ngày, xấp xỉ với 
nghiên cứu của Mai Văn Hào (2010) (6,77 ngày) 
ở nhiệt độ 27,54oC, ẩm độ 72,71%; cao hơn 0,77 
ngày so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương 
Thảo và Nguyễn Thị Hồng Vân (2013) (5,88 
ngày) ở nhiệt độ 30oC.  

Số trứng/con cái của NNBM với thức ăn là 
nhện đỏ hai chấm trong nghiên cứu này là 29,32 
quả, thấp hơn 6,28 quả so với nghiên cứu của 
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Bảng 5. Các chỉ số sinh học của nhện nhỏ bắt mồi N. longispinosus  
(theo các nghiên cứu) 

Nhện vật mồi Nhiệt độ 
(oC)/ẩm độ(%) 

Các chỉ số sinh học của NNBM N. longispinosus  

rm Ro T Tc DT Nguồn 

T. urticae 27,5/80 ± 5 0,2997 20,42 10,06 11,28 2,33 Nghiên cứu này 

T. cinnabarinus 0,2966 23,70 10,66 11,91 2,43 

P. citri 0,298 19,86 10,04 11,25 2,34 

O. coffeae 0,244 17,28 11,68 12,94 2,86 

Brevipalpus sp. 0,199 16,94 14,04 17,32 3,53 

P. oleivora 0,239 14,34 11,14 12,40 2,92 

T. urticae 25 - 28/65 - 85 0,400 36,70 9,00 - 1,70 Ibrahim và Palacio (1994) 

T. urticae 30/80 ± 5 0,2719 18,79 - 12,178 2,55 Nguyễn Đức Tùng (2009) 

T urticae 27,54/72,71 0,287 31,88 - 13,25 - Mai Văn Hào (2010) 

T. urticae 30 0,204 16,92 - 13,84 - Nguyễn Thị Phương Thảo và 
Nguyễn Thị Hồng Vân (2013) 

P. citri 28/85 0,255 15,71 4,12 - - Puspitarini (2010) 

O. coffeae 30/75 ± 10 0,268 35,50 13,30 - 3,20 Rahman et al. (2013) 

 
Nguyễn Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị 

Hồng Vân (2013) (35,6 quả) ở điều kiện nhiệt độ 
30oC và 13,98 quả so với nghiên cứu của 
Ibrahim và Palacio (1994) (43,3 quả) ở nhiệt độ 
28oC. Với thức ăn là nhện đỏ son số trứng/con 
cái của NNBM là 32,09 quả, thấp hơn 16,71 quả 
so với nghiên cứu của Lababidi (1989) (48,8 quả) 
ở nhiệt độ 25oC. Khi nuôi bằng nhện đỏ cam 
chanh, NNBM đẻ được 28,97 quả, cao hơn 3,07 
quả so với nghiên cứu của Puspitarini (2010) 
(25,90 quả) ở nhiệt độ 28oC, ẩm độ 85%. Với 
thức ăn là nhện đỏ nâu chè, NNBM đẻ 25,09 
quả, trong khi đó ở nghiên cứu của Rahman et 
al. (2013) chúng đẻ được 60,90 quả ở điều kiện 
nhiệt độ 30oC, ẩm độ 75 ± 10%, cao hơn rất 
nhiều so với kết quả của chúng tôi. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tăng 
tự nhiên (rm) của NNBM N. longispinosus khi 
nuôi bằng nhện đỏ hai chấm, nhện đỏ son, nhện 
cam chanh lần lượt là 0,2997; 0,2966; 0,298. 
Trong khi đó cùng nuôi bằng nhện đỏ hai chấm, 
nghiên cứu của Ibrahim và Palacio (1994) là 
0,40, Nguyễn Đức Tùng (2009) là 0,2719, Mai 
Văn Hào (2010) là 0,287, Nguyễn Thị Phương 

Thảo và Nguyễn Thị Hồng Vân (2013) là 0,204. 
Khi nuôi bằng nhện đỏ cam chanh, tỷ lệ tăng tự 
nhiên của NNBM trong nghiên cứu của 
Puspitarini (2010) là 0,255; nhện đỏ nâu chè 
trong nghiên cứu của Rahman et al. (2013) là 
0,268. Và các chỉ tiêu sinh học khác được trình 
bày ở bảng 5. 

4. KẾT LUẬN 

NNBM N. longispinosus hoàn thành vòng 
đời khi nuôi trên 6 loài nhện hại cây trồng là 
nhện đỏ hai chấm T. urticae, nhện đỏ son T. 
cinnabarinus, nhện đỏ cam chanh P. citri, nhện 
đỏ nâu chè O. coffeae, nhện đỏ tươi Brevipalpus 
sp., nhện rám vàng P. oleivora. Chúng không 
hoàn thành vòng đời khi được nuôi bằng thức ăn 
thay thế là nhện kho (C. lactis và T. 
putrescentiae) và phấn hoa Typha.  

Thời gian vòng đời của con cái NNBM N. 
longispinosus nuôi trên nhện đỏ hai chấm, nhện 
đỏ son, nhện đỏ cam chanh lần lượt là 6,65 ngày; 
6,56 ngày và 6,59 ngày, trong khi đó thời gian 
vòng đời của chúng nuôi trên nhện đỏ nâu chè, 
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nhện đỏ tươi và nhện rám vàng dài hơn hẳn, 
tương ứng là 7,41 ngày; 7,47 ngày và 7,26 ngày. 
Số trứng đẻ trung bình của một con cái NNBM 
N. longispinosus nuôi trên nhện đỏ hai chấm, 
nhện đỏ son, nhện đỏ cam chanh, nhện đỏ nâu 
chè, nhện đỏ tươi và nhện rám vàng tương ứng là 
29,32; 32,09; 28,97; 25,09; 25,74 và 20,87 quả. 

Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) của NNBM N. 
longispinosus cái nuôi trên nhện đỏ hai chấm, 
nhện đỏ son, nhện đỏ cam chanh, nhện đỏ nâu 
chè, nhện đỏ tươi và nhện rám vàng tương ứng 
là 0,2997; 0,2966; 0,298; 0,244; 0,199 và 0,239. 
NNBM N. longispinosus nuôi trên 3 loài nhện 
hại là nhện đỏ hai chấm, nhện đỏ son và nhện 
đỏ cam chanh có tỷ lệ tăng tự nhiên cao nhất, 
cao hơn hẳn 3 loài còn lại. Những loài nhện hại 
cây trồng này có thể được sử dụng để nhân nuôi 
NNBM trong phòng chống các loài nhện hại 
trên cây có múi và trên cây chè. 
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