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TÓM TẮT 
Qua nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo thức ăn mèo và thức ăn chó tới một số 

đặc điểm hình thái và sinh học của bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fab.) cho thấy kích thước 
các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen không bị ảnh hưởng bới 2 loại thức ăn. Tuy nhiên bọ đuôi kìm 
đen được nuôi bằng thức ăn chó có vòng đời ngắn hơn, số lượng trứng đẻ nhiều hơn và khả năng 
phát triển quần thể cao hơn so với nhóm bọ đuôi kìm được nuôi bằng thức ăn mèo. Cụ thể vòng đời, 
số lượng trứng đẻ, số lượng cá thể sinh ra từ 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực ban đầu sau 
60 ngày của nhóm bọ đuôi kìm đen nuôi bằng thức ăn chó tương ứng là: 56,07 ± 1,95 ngày, 387,55 ± 
18,48 quả, 1119,33 ± 47,00 con và nhóm nuôi bằng thức ăn mèo tương ứng là: 72,22 ± 0,95 ngày, 
273,40 ± 10,91 quả, 624,00 ± 36,04 con. 

Từ khóa: Bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fabricius). 

SUMMARY 
This study was conducted to determine the effect of two artificial feeds on size and biological 

characteristics of earwig Euborellia annulata (Fab.). The result showed that the size of all stages of 
earwig E. annulata were not effect by the feeds used. However, the earwig E. annulata that were fed by 
dog’s food had shorter life cycle, higher number of egg laid per female and faster population growth  
than the ones were fed by cat’s feed. The life cycle, number of egg laid per female, number of egg, 
larva and adult produced from initial 6 females and 2 males adult after 60 days fed by dog’s feed were 
56.07±1.95 days, 387.55 ± 18.48 eggs, 1119.33 ± 47.00 individuals, respectively, while those fed with 
cat’s feed were 72.22 ± 0.95 days, 273.40±10.91 eggs, 624.00 ± 36.04 individuals. 

Key words: Earwig Euborellia annulata (Fabricius). 

1. §ÆT VÊN §Ò 
S©u ®ôc th©n ng« Ostrinia furnacalis 

(GuenÐe) lμ mét trong nh÷ng loμi s©u h¹i 
chÝnh trªn ng« t¹i c¸c vïng trång ng« trªn c¶ 
n−íc. T¹i Gia L©m, Hμ Néi s©u ®ôc th©n ng« 
g©y h¹i trªn c¶ 3 gièng ng« trång phæ biÕn lμ 
ng« nÕp,  Bioseed 9861 vμ LVN.10, trong giai 
®o¹n th©m r©u chÝn s÷a ®Õn chÝn s¸p mËt ®é 
s©u ®ôc th©n ng« trªn ng« nÕp ®¹t tõ 31,2 - 
32,4 con/10 c©y víi tû lÖ h¹i lªn tíi 96%, dÉn 
®Õn n¨ng suÊt bÞ gi¶m sót (§Æng ThÞ Dung, 
2003). S©u ®ôc th©n g©y h¹i ng« chñ yÕu ë 

giai ®o¹n c©y ng« b¾t ®Çu træ cê cho ®Õn khi 
thu ho¹ch lμm cho c©y suy yÕu, cßi cäc, h¹t 
lÐp khiÕn n¨ng suÊt gi¶m.  

BiÖn ph¸p phßng chèng s©u h¹i ng« hiÖn 
nay chñ yÕu dùa vμo c¸c lo¹i thuèc hãa häc. 
Tuy nhiªn biÖn ph¸p nμy béc lé rÊt nhiÒu 
nh−îc ®iÓm nh−: lμm « nhiÔm m«i tr−êng, 
tån d− thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong s¶n phÈm 
cao vμ dÔ lμm s©u kh¸ng thuèc. Mét trong 
c¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u ®ôc th©n ng« cã 
triÓn väng vμ ®ang ®−îc mét sè n−íc ¸p dông 
lμ sö dông c¸c loμi bä ®u«i k×m b¾t måi nh− 
loμi bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulata, lμ 
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mét trong nh÷ng loμi b¾t måi hiÖu qu¶ ®èi 
víi ®ôc th©n ng« (Senguttuvan vμ Danakodi, 
1997), ngoμi ra chóng võa cã thÓ tiªu diÖt 
®−îc c¸c loμi s©u h¹i ng« kh¸c nh− rÖp ng«, 
s©u c¾n l¸ ng«, nhÖn nhá h¹i ng« 
(Situmorang vμ Gabriel, 1988).  

T¹i ViÖt Nam ®· cã mét sè nghiªn cøu 
vÒ bä ®u«i k×m vμ øng dông chóng trong 
phßng trõ s©u h¹i nh− nh©n nu«i vμ sö dông 
bä ®u«i k×m Chelisoches spp. phßng trõ bä 
c¸nh cøng h¹i dõa (NguyÔn ThÞ Thu Cóc vμ 
cs., 2010) hay sö dông bä ®u«i k×m Euborellia 
annulipes trong phßng chèng s©u t¬ vμ s©u 
khoang h¹i rau hä hoa thËp tù (Bïi Xu©n 
Phong vμ Tr−¬ng Xu©n Lam, 2010). Tuy 
nhiªn ch−a cã mét nghiªn cøu ®Çy ®ñ nμo vÒ 
thμnh phÇn bä ®u«i k×m trªn ruéng ng« còng 
nh− ®i s©u nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p nh©n 
nu«i bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulata 
nh»m sö dông chóng trong phßng chèng s©u 
®ôc th©n ng«. Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn 
hμnh nh»m ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña hai lo¹i 
thøc ¨n nh©n t¹o lμ thøc ¨n mÌo vμ thøc ¨n 
chã tíi kÝch th−íc vμ mét sè ®Æc ®iÓm sinh 
vËt häc bä ®u«i k×m ®en E. annulata nh»m 
t×m ra lo¹i thøc ¨n thÝch hîp nhÊt cho viÖc 
nh©n nu«i hμng lo¹t loμi bä ®u«i k×m nμy. 

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

2.1. §èi t−îng vμ vËt liÖu nghiªn cøu 

2.1.1. §èi t−îng nghiªn cøu 

Bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulata 
(Fabricius). 

2.1.2. VËt liÖu nghiªn cøu 

Thøc ¨n mÌo Whiskas cã thμnh phÇn 
gåm ngò cèc nguyªn h¹t (ng«, g¹o), bét ng«; 
gia cÇm vμ phô phÈm tõ gia cÇm; c¸ biÓn, 
men kh«, bét ®Ëu nμnh, chÊt bÐo tõ cä, dÇu 
®Ëu nμnh, muèi iot, bét m×, taurine, vitamin 
c¸c lo¹i (A, E, B1, B6, B2, B12, choline, 
niacin, axit folic), mμu thùc phÈm, chÊt b¶o 
qu¶n, h−¬ng liÖu. 

Thøc ¨n chã Pedigree (thøc ¨n cho chã 
con) cã thμnh phÇn gåm ngò cèc nguyªn h¹t 

(ng«, g¹o), bét ngò cèc, c¸c s¶n phÈm tõ rau 
qu¶ vμ ®¹m c¸c lo¹i; thÞt vμ c¸c chÊt chiÕt 
xuÊt tõ thÞt bao gåm (thÞt bß, c¸c s¶n phÈm 
tõ thÞt gia cÇm, c¸, gan), bét trøng vμ c¸c 
s¶n phÈm s÷a; dÇu thùc vËt; muèi iot, 
vitamin vμ c¸c kho¸ng chÊt (A, B1, B2, B6, 
B12, D, E, choline, axit folic, niacin, canxi, 
sunphat kÏm, ferrous gluconate (s¾t); mμu 
thùc phÈm, chÊt b¶o qu¶n. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. X¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña 2 lo¹i thøc 
           ¨n tíi ®Æc ®iÓm sinh häc, h×nh th¸i bä  
            ®u«i k×m 

Thu b¾t bä ®u«i k×m non vμ tr−ëng thμnh 
tõ ngoμi ruéng ng« t¹i D−¬ng Quang, Gia 
L©m, Hμ Néi mang vÒ nu«i trong hép nu«i 
s©u b»ng thøc ¨n mÌo cho tíi tr−ëng thμnh ë 
®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm. Bä ®u«i k×m c¸i 
®· ®−îc giao phèi th× cho vμo hép nu«i s©u víi 
mét líp ®Êt pha c¸t dμy 4 cm (3 ®Êt : 1 c¸t) ®Ó 
®Î trøng. C¸c æ trøng ®Î trong cïng mét ngμy 
®−îc t¸ch ra ®Ó theo dâi tiÕp; khi trøng në ra 
bä ®u«i k×m non ®−îc chuyÓn sang c¸c hép 
riªng biÖt cã ®¸nh sè vμ nu«i b»ng thøc ¨n chã 
vμ thøc ¨n mÌo ®Õn khi hãa tr−ëng thμnh. 
ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong ®iÒu kiÖn 
phßng thÝ nghiÖm vμ ®−îc theo dâi 2 lÇn/ngμy 
víi c¸c thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. Tõ quan s¸t thÝ 
nghiÖm ghi chÐp thêi gian ph¸t dôc c¸c pha, 
kÝch th−íc c¸c pha (®ùc, c¸i), thêi gian tiÒn ®Î 
trøng, thêi gian ®Î trøng, sè trøng ®Î, thêi 
gian sèng cña tr−ëng thμnh ®ùc, c¸i. 

2.2.2. X¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña 2 lo¹i thøc ¨n  
          nh©n t¹o ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn quÇn  
          thÓ bä ®u«i k×m 

Cho 6 tr−ëng thμnh c¸i vμ 2 tr−ëng 
thμnh ®ùc bä ®u«i k×m vμo hép nhùa (kÝch 
th−íc 25×17× 9 cm) cã chøa 4 cm ®Êt pha c¸t (3 
®Êt:1 c¸t), gi÷ hép ë ®é Èm 70-80% t¹i ®iÒu 
kiÖn nhiÖt ®é phßng. Bä ®u«i k×m trong c«ng 
thøc thø 1 ®−îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ c«ng 
thøc thø 2 nu«i b»ng thøc ¨n chã, mçi c«ng 
thøc lÆp l¹i 3 lÇn. Thøc ¨n ®−îc thay hμng 
ngμy. Sau 60 ngμy, ®Õm sè l−îng c¸c pha 
ph¸t dôc bä ®u«i k×m ë mçi hép. HÖ sè nh©n 
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quÇn thÓ ®−îc tÝnh dùa trªn tæng sè c¸ thÓ 
bä ®u«i k×m thu ®−îc (kh«ng kÓ trøng) sau 
60 ngμy chia cho tæng sè c¸ thÓ th¶ ban ®Çu. 

Sè liÖu nghiªn cøu ®−îc xö lý thèng kª 
vμ so s¸nh sù sai kh¸c (ANOVA) b»ng phÇn 
mÒm Excel vμ IRRISTAT 5.0. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i cña bä ®u«i k×m 
       ®en E. annulata 

Bä ®u«i k×m E. annulata lμ loμi cã biÕn 
th¸i kh«ng hoμn toμn tr¶i qua 3 pha ph¸t 
triÓn trøng, bä ®u«i k×m non vμ tr−ëng 
thμnh (H×nh 1). Bä ®u«i k×m non cã 4 tuæi, 
kÕt qu¶ nμy phï hîp víi kÕt qu¶ cña Javier 
vμ cs. (1987) vμ Ýt h¬n 1 tuæi so víi nghiªn 
cøu cña Nurnina Nonci (2005). 

• Pha trøng 
Trøng h×nh bÇu dôc trßn hai ®Çu; chiÒu 

dμi 1,00 - 1,50 mm, trung b×nh lμ 1,25 ± 0,05 
mm; chiÒu réng 0,5 - 0,9 mm, trung b×nh lμ 
0,72 ± 0,06 mm. Trøng míi ®Î cã mμu tr¾ng 
s÷a sau ®ã chuyÓn dÇn sang mμu tr¾ng ®ôc, 
khi s¾p në cã chÊm ®en ë gi÷a vμ trøng 
chuyÓn sang mμu vμng nh¹t. C¸c qu¶ trøng 
sau khi ®Î ®−îc kÕt dÝnh víi nhau thμnh æ 
nhê chÊt nhÇy ®−îc tiÕt ra tõ bä ®u«i k×m c¸i.     

• Pha Êu trïng 
Êu trïng cña bä ®u«i k×m bao gåm 4 

tuæi, tr¶i qua 3 lÇn lét x¸c. H×nh d¹ng cña Êu 
trïng gÇn gièng h×nh d¹ng cña tr−ëng thμnh 
nh−ng cã kh¸c nhau ë mét sè ®Æc ®iÓm nh−: 
kÝch th−íc c¬ thÓ, sè l−îng ®èt r©u ®Çu, mμu 

s¾c c¬ thÓ. C¬ thÓ bä ®u«i k×m non thon dμi 
cã mμu ®en sÉm, ch©n cã mμu vμng nh¹t víi 
c¸c khoang mμu n©u, gi÷a c¸c ®èt bông cã 
khoang tr¾ng, r©u ®Çu h×nh sîi chØ, mét sè 
®èt gÇn cuèi roi r©u cã mÇu tr¾ng, sè l−îng 
®èt tr¾ng thay ®æi theo tuæi cña Êu trïng. 
PhÝa cuèi bông cã 1 ®«i ngäng k×m, ®é cong 
cña ngäng k×m lμ mét trong c¸c ®Æc ®iÓm x¸c 
®Þnh giíi tÝnh cña bä ®u«i k×m. 

Êu trïng tuæi 1 lóc míi në cã mμu tr¾ng, 
sau 3 - 3,5 giê th× chuyÓn dÇn sang mμu n©u 
®en. R©u ®Çu cã 7 ®èt, trªn r©u ®Çu ch−a xuÊt 
hiÖn ®èt tr¾ng, trªn mçi ®èt r©u cã c¸c l«ng 
nhá. C¬ thÓ thon dμi, bông cã 10 ®èt. GÇn cuèi 
tuæi 1, c¬ thÓ bä ®u«i k×m gi·n ra chuÈn bÞ cho 

qu¸ tr×nh lét x¸c chuyÓn tuæi. Êu trïng tuæi 1 
®−îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ thøc ¨n chã cã 
kÝch th−íc t−¬ng tù nhau víi chiÒu dμi trung 
b×nh t−¬ng øng lμ 3,897 ± 0,26 mm vμ 4,03 ± 
0,27 mm; chiÒu réng t−¬ng øng lμ 0,68 ± 0,05 
mm vμ 0,74 ± 0,05 mm. 

Êu trïng tuæi 2 sau khi lét x¸c c¬ thÓ còng 
cã mμu tr¾ng nh−ng ®ôc h¬n so víi lóc míi në, 
sau chuyÓn dÇn sang mμu n©u ®en. PhÇn ®èt 
bông cuèi cã nèi víi phÇn ®u«i k×m cã mμu 
®Ëm h¬n tuæi 1. R©u ®Çu sîi chØ cã 10 ®èt, ®èt 

r©u thø 9 cã mμu tr¾ng. Êu trïng tuæi 2 ®−îc 
nu«i b»ng thøc ¨n chã cã kÝch th−íc h¬i lín 
h¬n thøc ¨n mÌo víi chiÒu dμi t−¬ng øng 5,99 
± 0,31 mm vμ 5,86 ± 0,29 mm, chiÒu réng 
t−¬ng øng 1,35 ± 0,056 mm vμ 1,23 ± 0,06 mm, 
tuy nhiªn kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ kÝch th−íc 
khi so s¸nh thèng kª ë møc x¸c suÊt 95%.  

 Trøng

H×nh 1. C¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata 
T1-4: Bä ®u«i k×m non tuæi 1-4;    TT: Bä ®u«i k×m tr−ëng thμnh 
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Êu trïng tuæi 3 ®−îc nu«i b»ng thøc ¨n 
mÌo cã chiÒu dμi trung b×nh 8,76 ± 0,21 mm, 
chiÒu réng 1,23 ± 0,05 mm vμ nu«i b»ng thøc 
¨n chã cã kÝch th−íc trung b×nh 8,81 ± 0,25 
mm, chiÒu réng trung b×nh 1,39 ± 0,05 mm. 
Lóc míi lét x¸c, c¬ thÓ cã mμu tr¾ng sau 
chuyÓn dÇn sang mμu ®en. R©u ®Çu cã 13 
®èt t¨ng thªm 3 ®èt so víi tuæi 2, ®èt thø 10 
vμ 11 cã mμu tr¾ng.    

Êu trïng tuæi 4 kÝch th−íc c¬ thÓ t¨ng 
nhanh h¬n so víi c¸c tuæi tr−íc. Êu trïng ®−îc 
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ thøc ¨n chã cã kÝch 
th−íc t−¬ng tù nhau (sai kh¸c kh«ng cã ý 
nghÜa thèng kª) víi chiÒu dμi trung b×nh 11,75 
± 0,39 mm, chiÒu réng trung b×nh 1,83 ± 0,06 
mm khi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ chiÒu dμi 
11,55 ± 0,48 mm, chiÒu réng 1,98 ± 0,05 mm 
khi nu«i b»ng thøc ¨n chã. Lóc míi lét x¸c, c¬ 
thÓ Êu trïng cã mμu tr¾ng sau chuyÓn dÇn 
sang mμu ®en. C¬ thÓ ®· dÇn hoμn thiÖn, r©u 
®Çu cã 14 ®èt, ®èt thø 11 vμ 12 cã mμu tr¾ng.  

• Pha tr−ëng thμnh 
Khi míi hãa tr−ëng thμnh, c¬ thÓ cã mμu 

tr¾ng vÒ sau chuyÓn sang mμu ®en. KÝch 
th−íc con c¸i c¶ vÒ chiÒu dμi lÉn chiÒu réng 
®Òu lín h¬n con ®ùc. KÝch th−íc con c¸i ®−îc 

nu«i b»ng thøc ¨n mÌo cã chiÒu dμi trung 
b×nh 12,15 ± 0,45 mm vμ chiÒu réng trung 
b×nh 2,06 ± 0,06 mm, kÝch th−íc nμy t−¬ng 
®−¬ng víi con c¸i ®−îc nu«i b»ng thøc ¨n chã 
víi kÝch th−íc trung b×nh chiÒu dμi vμ chiÒu 
réng lÇn l−ît lμ 12,37 ± 0,36 mm vμ 2,07 ± 
0,06 mm. Bä ®u«i k×m ®ùc ®−îc nu«i b»ng 
thøc ¨n mÌo cã kÝch th−íc nhá h¬n chiÒu dμi 
chØ ®¹t trung b×nh 11,11 ± 0,27 mm; chiÒu 
réng ®¹t trung b×nh 1,96 ± 0,05 mm. KÝch 
th−íc con ®ùc ®−îc nu«i b»ng thøc ¨n chã 
còng kh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu, chiÒu dμi 
trung b×nh 11,45 ± 0,24 mm; chiÒu réng trung 
b×nh ®¹t 1,99 ± 0,06 mm. Tr−ëng thμnh ch©n 
cã mμu nh¹t h¬n, vÉn nh×n râ c¸c khoang 
mμu n©u trªn ch©n, ch©n dμi vμ máng. 
Tr−ëng thμnh cã 16 ®èt r©u, ®èt thø 12 vμ 13 
cã mμu tr¾ng. K×m cña tr−ëng thμnh ®ùc cong 
h¬n, ng¾n h¬n vμ to kháe h¬n con c¸i. Con c¸i 
cã k×m thon dμi. Con ®ùc cã 10 ®èt bông, cßn 
con c¸i cã 8 ®èt bông, ®èt bông thø 8 cña con 
c¸i biÕn ®æi thμnh gäng k×m. 

ViÖc nu«i b»ng hai lo¹i thøc ¨n chã vμ 
thøc ¨n mÌo kh«ng cho thÊy cã sù kh¸c biÖt 
vÒ kÝch th−íc ë c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i 
k×m ®en E.annulata (B¶ng 1). 

B¶ng 1. KÝch th−íc (mm) c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E. annulata 
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ thøc ¨n chã

Thức ăn mèo Thức ăn chó 
Pha 

phát dục 
Chỉ 
tiêu Tối 

thiểu 
Tối 
đa Trung bình ± SD 

Tối 
thiểu 

Tối 
đa Trung bình ± SD 

LSD0,05

Dài 1,0 1,5 1,25±0,06 - - - - 
Trứng 

Rộng 0,5 0,9 0,72±0,05 - - - - 
Dài 2,0 5,0 3,90±0,26a 2,0 5,0 4,03±0,27a 0,367 

Tuổi 1 
Rộng 0,4 0,95 0,68±0,05a 0,5 1,0 0,74±0,05a 0,726 
Dài 4,8 7,9 5,86±0,30a 5,0 8,0 6,00±0,31a 0,419 

Tuổi 2 
Rộng 1,0 1,5 1,23±0,06a 1,2 1,7 1,36±0,06a 0,808 
Dài 7,6 9,6 8,76±0,21a 7,7 9,6 8,81±0,25a 0,315 

Tuổi 3 
Rộng 1,1 1,6 1,23±0,05a 1,3 1,9 1,39±0,05a 0,695 
Dài 9,6 13,0 11,75±0,39a 9,7 13,5 11,55±0,48a 0,605 

Tuổi 4 
Rộng 1,6 2,0 1,83±0,06a 1,8 2,2 1,98±0,05a 0,748 
Dài 10,0 12,5 11,11±0,27a 10,2 12,8 11,45±0,24a 0,353 Trưởng 

thành đực Rộng 1,8 2,2 1,96±0,05a 1,8 2,4 1,99±0,06a 0,703 
Dài 10,2 14,0 12,15±0,45a 10,2 14 12,37±0,36a 0,569 Trưởng 

thành cái Rộng 1,8 2,3 2,06±0,06a 1,8 2,3 2,07±0,06a 0,803 

            Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c…  khác nhau không có 
                           ý nghĩa ở  mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83 ± 0,860C, độ ẩm 77,67±1,6%,  
                           số cá thể theo dõi n = 31. 
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3.2. ¶nh h−ëng cña 2 lo¹i thøc ¨n tíi vßng 
       ®êi cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata 

KÕt qu¶ nu«i sinh häc cña bä ®u«i k×m 
®en E.annulata trong phßng thÝ nghiÖm 
b»ng 2 lo¹i thøc ¨n: thøc ¨n chã vμ thøc ¨n 
mÌo (B¶ng 2) cho thÊy, thêi gian ph¸t dôc 
c¸c pha vμ vßng ®êi cña bä ®u«i k×m ®en kh¸ 
dμi. Trong c¸c tuæi Êu trïng th× Êu trïng 
tuæi 2 cã thêi gian ph¸t triÓn dμi nhÊt vμ 
ng¾n nhÊt lμ Êu trïng tuæi 3. ViÖc nu«i b»ng 
hai lo¹i thøc ¨n chã vμ thøc ¨n mÌo ®· cã 
¶nh h−ëng râ rÖt tíi hÇu hÕt thêi gian ph¸t 
dôc cña c¸c pha (trõ Êu trïng tuæi 4) vμ vßng 
®êi cña bä ®u«i k×m ®en. Bä ®u«i k×m ®en 
®−îc nu«i b»ng thøc ¨n chã cã vßng ®êi 
56,07±1,95 ngμy ng¾n h¬n râ rÖt so víi khi 
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo 72,22 ± 0,95 ngμy. 
Thêi gian ph¸t dôc c¸c pha bä ®u«i k×m ®en 

trong thÝ nghiÖm nμy dμi h¬n kÕt qu¶ nghiªn 
cøu cña Nurnina Nonci (2005), khi nu«i 
trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao h¬n ë 27,9 - 
30,3oC, ®é Èm 76,7 - 92,3%. 

3.3. ¶nh h−ëng cña 2 lo¹i thøc ¨n tíi kh¶ 
        n¨ng ®Î trøng cña bä ®u«i k×m ®en 
         E.annulata 

§Ó chän lùa ra lo¹i thøc ¨n thÝch hîp 
nhÊt cho viÖc nh©n nu«i bä ®u«i k×m ®en, sè 
l−îng trøng ®Î cña bä ®u«i k×m c¸i ®−îc x¸c 
®Þnh khi ®−îc nu«i b»ng hai lo¹i thøc ¨n 
kh¸c nhau. Qua quan s¸t cho thÊy, ë loμi bä 
®u«i k×m ®en E.annulata tr−ëng thμnh c¸i 
sau khi ®Î trøng cã tËp tÝnh Êp vμ b¶o vÖ æ 
trøng, sau khi æ trøng në bä ®u«i k×m c¸i 
míi tiÕp tôc ®Î, chÝnh v× vËy mét tr−ëng 
thμnh c¸i th−êng ®Î mét sè lÇn trong thêi 
gian sèng cña chóng (B¶ng 3). 

B¶ng 2. Thêi gian ph¸t dôc (ngμy) cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata 
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ thøc ¨n chã

Thức ăn mèo Thức ăn chó Các pha 
phát dục Tối thiểu Tối đa Trung bình ± SD Tối thiểu Tối đa Trung bình ± SD 

LSD0,05

Trứng 13 14 13,55±0,50 13 14 13,55±0,50  
Tuổi 1 11 15 11,94±0,84 a 9 12 10,67±1,13 b 0,39 
Tuổi 2 10 15 12,40±1,16 a 10 14 11,72±1,47 b 0,50 
Tuổi 3 7 12 9,39±1,16 a 6 11 7,86±1,62 b 0,54 
Tuổi 4 9 14 11,39±1,16 a 9 14 10,90±1,59 a 0,53 
Tiền đẻ trứng 10 18 13,60±1,85 a 13 18 14,90±1,59 b 0,69 
Vòng đời 60 88 72,22±5,92 a 47 69 56,07±6,27 b 2,19 

Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c… khác nhau không có ý nghĩa  
                       ở mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83±0,860C, độ ẩm 77,67±1,60%; số cá thể  
                       theo dõi n = 50. 

B¶ng 3. Sè l−îng trøng ®Î (qu¶/lÇn/con c¸i) cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata 
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vμ thøc ¨n chã 

Thức ăn mèo Thức ăn chó Lần đẻ 
Tối thiểu Tối đa Trung bình ± SD Tối thiểu Tối đa Trung bình ± SD 

LSD0,05

Lần 1 22 50 35,15±8,58b 32 55 41,35±5,98a 4,73 
Lần 2 34 46 37,80±2,82b 25 60 46,85±9,93a 4,67 
Lần 3 36 46 41,60±2,89b 51 62 58,10±2,97a 1,88 
Lần 4 35 43 39,35±2,56b 54 64 58,40±2,26a 1,54 
Lần 5 35 44 38,85±2,54b 54 64 58,70±2,49a 1,61 
Lần 6 36 47 40,80±3,07b 56 67 61,80±2,50a 1,79 
Lần 7 36 45 39,85±2,60b 54 68 62,35±3,01a 1,80 

Tổng cộng 254 292 273,40±10,91b 357 411 387,55±18,48a 9,71 

Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c… khác nhau không có ý nghĩa 
                       ở mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83±0,860C, độ ẩm 77,67±1,60%; Số lượng cá 
                       thể theo dõi n = 20. 
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B¶ng 4. Sè l−îng c¸ thÓ c¸c pha bä ®u«i k×m ®en E.annulata  
thu ®−îc sau 60 ngμy nu«i b»ng thøc ¨n chã, thøc ¨n mÌo 

Số lượng sau 2 tháng 
Các pha phát dục 

Ăn thức ăn chó Ăn thức ăn mèo 

Trứng (quả) 110,00±11,14 52,67±6,51 

Tuổi 1 (con) 219,67±13,50 184,33±8,02 

Tuổi 2 (con) 279,33±6,03 165,00±8,00 

Tuổi 3 (con) 351,67±14,57 133,67±6,66 

Tuổi 4 (con) 248,33±13,32 125,33±11,50 

Trưởng thành (con) 20,33±2,52 15,67±2,08 

Tổng số (không kể trứng) (con) 1119,33±47,00 624,00±36,04 

Hệ số nhân (lần) 139,92 78,00 

       Ghi chú: Số lượng thả ban đầu 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực; thí nghiệm tiến hành tại  
                               điều kiện nhiệt độ 29,61±0,680C, độ ẩm 76,78±1,29% 

 
Bä ®u«i k×m c¸i ®Î tæng céng 7 lÇn, sè 

l−îng trøng ®Î thÊp nhÊt ë lÇn 1 víi c«ng 
thøc thøc ¨n cho chã lμ 41,35 ± 5,98 qu¶ vμ 
thøc ¨n mÌo lμ 35,15 ± 8,58 qu¶, sau ®ã 
l−îng trøng ®Î t¨ng dÇn trong c¶ hai c«ng 
thøc, l−îng trøng ®Î cao nhÊt trong c¸c lÇn 
®Î ë c«ng thøc thøc ¨n chã lμ ë lÇn 7 víi 
62,35 ± 3,01 qu¶ vμ c¸m mÌo lμ ë lÇn 3 víi 
41,60 ± 2,89 qu¶. Trong tÊt c¶ c¸c lÇn ®Î, sè 
l−îng trøng cña bä ®u«i k×m c¸i ®−îc nu«i b»ng  
thøc ¨n chã ®Òu ®Î nhiÒu h¬n râ rÖt so víi bä 
®u«i k×m c¸i ®−îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo, 
tæng sè trøng trung b×nh cña bä ®u«i k×m 
nu«i b»ng thøc ¨n chã lμ 387,55 ±18,48 qu¶ 
cao h¬n râ rÖt so víi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo 
273,40 ± 10,91 qu¶. 

3.4. ¶nh h−ëng cña hai lo¹i thøc ¨n nh©n 
        t¹o ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn quÇn thÓ 
        bä ®u«i k×m ®en E.annulata 

Qua b¶ng 4 cho thÊy, loμi bä ®u«i k×m 
®en E.annulata cã kh¶ n¨ng nh©n rÊt nhanh 
quÇn thÓ víi hÖ sè nh©n khi nu«i b»ng thøc 
¨n chã lμ 139,92 lÇn cao h¬n râ rÖt so víi 
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo víi 78,00 lÇn. Sè 
l−îng trøng vμ c¸ thÓ ë tÊt c¶ c¸c pha ë c«ng 
thøc ¨n thøc ¨n chã ®Òu cao h¬n so víi c«ng 

thøc ¨n thøc ¨n mÌo, tæng sè l−îng c¸ thÓ bä 
®u«i k×m ®en ë c¸c pha (trõ trøng) nu«i b»ng 
thøc ¨n chã vμ mÌo lÇn l−ît lμ 1119,33 ± 
47,00 con vμ  624,00 ± 36,04 con.  

4. KÕt luËn 

• KÝch th−íc c¸c pha ph¸t dôc cña bä 
®u«i k×m ®en E.annulata ®−îc nu«i b»ng thøc 
¨n mÌo vμ thøc ¨n chã kh«ng cã sù sai kh¸c 
râ rÖt. KÝch th−íc c¸c pha trøng, tuæi 1, tuæi 
2, tuæi 3, tuæi 4, tr−ëng thμnh ®ùc vμ tr−ëng 
thμnh c¸i nu«i b»ng thøc ¨n mÌo t−¬ng øng 
lμ 1,25 ± 0,16 mm, 3,897 ± 0,72 mm, 5,86 ± 
0,81 mm, 8,76 ± 0,56 mm, 11,75 ± 1,06 mm,  
11,11 ± 0,72 mm,  12,15 ± 1,23 mm. Víi thøc 
¨n chã, kÝch th−íc c¸c pha tuæi 1, tuæi 2, tuæi 
3, tuæi 4, tr−ëng thμnh ®ùc vμ tr−ëng thμnh 
c¸i lÇn l−ît lμ 4,03 ± 0,73 mm, 5,997 ± 0,84 
mm, 8,81 ± 0,67 mm, 11,55 ± 1,30  mm,  11,45 
± 0,66 mm,  12,37 ± 0,99 mm. 

• TÊt c¶ c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i 
k×m ®en E.annulata trong c«ng thøc thøc ¨n 
cho chã cã thêi gian ph¸t triÓn ng¾n h¬n râ 
rÖt so víi thøc ¨n mÌo. Vßng ®êi cña chóng 
khi nu«i b»ng thøc ¨n chã lμ 56,07 ± 6,27 
ngμy ng¾n h¬n khi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo 
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víi vßng ®êi 72,22 ± 5,92 ngμy. Khi nu«i 
b»ng thøc ¨n chã, bä ®u«i k×m c¸i ®Î nhiÒu 
trøng h¬n so víi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo, víi 
tæng sè l−îng trøng trªn con c¸i lÇn l−ît lμ 
387,55 ± 18,48 qu¶ vμ 273,40 ± 10,91 qu¶. 

• Sè l−îng c¸ thÓ bä ®u«i k×m ®en 
E.annulata thu ®−îc sau 60 ngμy ë c«ng thøc 
¨n thøc ¨n cho chã lμ 110,00 ± 11,14 qu¶ 
trøng vμ 1119,33 ± 47,00 con cao h¬n h¼n 
c«ng thøc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo víi 52,67 ± 
6,51 qu¶ vμ 624,00 ± 36,04 con. HÖ sè nh©n 
cña bä ®u«i k×m ®en khi nu«i b»ng thøc ¨n 
chã lμ 139,92 lÇn vμ thøc ¨n mÌo lμ 78,00 lÇn.  
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¶NH H¦ëNG CñA HAI LO¹I THøC ¡N NH¢N T¹O TíI KÝCH TH¦íC Vµ
MéT Sè §ÆC §IÓM SINH VËT HäC Bä §U¤I K×M §EN EUBORELLIA ANNULATA (FABRICIUS) (DERMAPTERA : ANISOLABIDIDAE) 


Influence of Two Artificial Feeds on Dimension and Major Biological characteristics 
of Earwig Euborellia annulata (Fabricius) (Dermaptera: Anisolabididae)
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TÓM TẮT


Qua nghiên cứu ảnh hưởng của hai loại thức ăn nhân tạo thức ăn mèo và thức ăn chó tới một số đặc điểm hình thái và sinh học của bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fab.) cho thấy kích thước các pha phát dục của bọ đuôi kìm đen không bị ảnh hưởng bới 2 loại thức ăn. Tuy nhiên bọ đuôi kìm đen được nuôi bằng thức ăn chó có vòng đời ngắn hơn, số lượng trứng đẻ nhiều hơn và khả năng phát triển quần thể cao hơn so với nhóm bọ đuôi kìm được nuôi bằng thức ăn mèo. Cụ thể vòng đời, số lượng trứng đẻ, số lượng cá thể sinh ra từ 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực ban đầu sau 60 ngày của nhóm bọ đuôi kìm đen nuôi bằng thức ăn chó tương ứng là: 56,07 ± 1,95 ngày, 387,55 ± 18,48 quả, 1119,33 ± 47,00 con và nhóm nuôi bằng thức ăn mèo tương ứng là: 72,22 ± 0,95 ngày, 273,40 ± 10,91 quả, 624,00 ± 36,04 con.

Từ khóa: Bọ đuôi kìm đen Euborellia annulata (Fabricius).

SUMMARY


This study was conducted to determine the effect of two artificial feeds on size and biological characteristics of earwig Euborellia annulata (Fab.). The result showed that the size of all stages of earwig E. annulata were not effect by the feeds used. However, the earwig E. annulata that were fed by dog’s food had shorter life cycle, higher number of egg laid per female and faster population growth  than the ones were fed by cat’s feed. The life cycle, number of egg laid per female, number of egg, larva and adult produced from initial 6 females and 2 males adult after 60 days fed by dog’s feed were 56.07±1.95 days, 387.55 ± 18.48 eggs, 1119.33 ± 47.00 individuals, respectively, while those fed with cat’s feed were 72.22 ± 0.95 days, 273.40±10.91 eggs, 624.00 ± 36.04 individuals.


Key words: Earwig Euborellia annulata (Fabricius).


1. §ÆT VÊN §Ò


S©u ®ôc th©n ng« Ostrinia furnacalis (GuenÐe) lµ mét trong nh÷ng loµi s©u h¹i chÝnh trªn ng« t¹i c¸c vïng trång ng« trªn c¶ níc. T¹i Gia L©m, Hµ Néi s©u ®ôc th©n ng« g©y h¹i trªn c¶ 3 gièng ng« trång phæ biÕn lµ ng« nÕp,  Bioseed 9861 vµ LVN.10, trong giai ®o¹n th©m r©u chÝn s÷a ®Õn chÝn s¸p mËt ®é s©u ®ôc th©n ng« trªn ng« nÕp ®¹t tõ 31,2 - 32,4 con/10 c©y víi tû lÖ h¹i lªn tíi 96%, dÉn ®Õn n¨ng suÊt bÞ gi¶m sót (§Æng ThÞ Dung, 2003). S©u ®ôc th©n g©y h¹i ng« chñ yÕu ë giai ®o¹n c©y ng« b¾t ®Çu træ cê cho ®Õn khi thu ho¹ch lµm cho c©y suy yÕu, cßi cäc, h¹t lÐp khiÕn n¨ng suÊt gi¶m. 


BiÖn ph¸p phßng chèng s©u h¹i ng« hiÖn nay chñ yÕu dùa vµo c¸c lo¹i thuèc hãa häc. Tuy nhiªn biÖn ph¸p nµy béc lé rÊt nhiÒu nhîc ®iÓm nh: lµm « nhiÔm m«i trêng, tån d thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong s¶n phÈm cao vµ dÔ lµm s©u kh¸ng thuèc. Mét trong c¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u ®ôc th©n ng« cã triÓn väng vµ ®ang ®îc mét sè níc ¸p dông lµ sö dông c¸c loµi bä ®u«i k×m b¾t måi nh loµi bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulata, lµ mét trong nh÷ng loµi b¾t måi hiÖu qu¶ ®èi víi ®ôc th©n ng« (Senguttuvan vµ Danakodi, 1997), ngoµi ra chóng võa cã thÓ tiªu diÖt ®îc c¸c loµi s©u h¹i ng« kh¸c nh rÖp ng«, s©u c¾n l¸ ng«, nhÖn nhá h¹i ng« (Situmorang vµ Gabriel, 1988). 


T¹i ViÖt Nam ®· cã mét sè nghiªn cøu vÒ bä ®u«i k×m vµ øng dông chóng trong phßng trõ s©u h¹i nh nh©n nu«i vµ sö dông bä ®u«i k×m Chelisoches spp. phßng trõ bä c¸nh cøng h¹i dõa (NguyÔn ThÞ Thu Cóc vµ cs., 2010) hay sö dông bä ®u«i k×m Euborellia annulipes trong phßng chèng s©u t¬ vµ s©u khoang h¹i rau hä hoa thËp tù (Bïi Xu©n Phong vµ Tr¬ng Xu©n Lam, 2010). Tuy nhiªn cha cã mét nghiªn cøu ®Çy ®ñ nµo vÒ thµnh phÇn bä ®u«i k×m trªn ruéng ng« còng nh ®i s©u nghiªn cøu ph¬ng ph¸p nh©n nu«i bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulata nh»m sö dông chóng trong phßng chèng s©u ®ôc th©n ng«. Nghiªn cøu nµy ®îc tiÕn hµnh nh»m ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña hai lo¹i thøc ¨n nh©n t¹o lµ thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã tíi kÝch thíc vµ mét sè ®Æc ®iÓm sinh vËt häc bä ®u«i k×m ®en E. annulata nh»m t×m ra lo¹i thøc ¨n thÝch hîp nhÊt cho viÖc nh©n nu«i hµng lo¹t loµi bä ®u«i k×m nµy.


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


2.1. §èi tîng vµ vËt liÖu nghiªn cøu


2.1.1. §èi tîng nghiªn cøu


Bä ®u«i k×m ®en Euborellia annulata (Fabricius).


2.1.2. VËt liÖu nghiªn cøu


Thøc ¨n mÌo Whiskas cã thµnh phÇn gåm ngò cèc nguyªn h¹t (ng«, g¹o), bét ng«; gia cÇm vµ phô phÈm tõ gia cÇm; c¸ biÓn, men kh«, bét ®Ëu nµnh, chÊt bÐo tõ cä, dÇu ®Ëu nµnh, muèi iot, bét m×, taurine, vitamin c¸c lo¹i (A, E, B1, B6, B2, B12, choline, niacin, axit folic), mµu thùc phÈm, chÊt b¶o qu¶n, h¬ng liÖu.


Thøc ¨n chã Pedigree (thøc ¨n cho chã con) cã thµnh phÇn gåm ngò cèc nguyªn h¹t (ng«, g¹o), bét ngò cèc, c¸c s¶n phÈm tõ rau qu¶ vµ ®¹m c¸c lo¹i; thÞt vµ c¸c chÊt chiÕt xuÊt tõ thÞt bao gåm (thÞt bß, c¸c s¶n phÈm tõ thÞt gia cÇm, c¸, gan), bét trøng vµ c¸c s¶n phÈm s÷a; dÇu thùc vËt; muèi iot, vitamin vµ c¸c kho¸ng chÊt (A, B1, B2, B6, B12, D, E, choline, axit folic, niacin, canxi, sunphat kÏm, ferrous gluconate (s¾t); mµu thùc phÈm, chÊt b¶o qu¶n.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.2.1. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña 2 lo¹i thøc
           ¨n tíi ®Æc ®iÓm sinh häc, h×nh th¸i bä 
            ®u«i k×m


Thu b¾t bä ®u«i k×m non vµ trëng thµnh tõ ngoµi ruéng ng« t¹i D¬ng Quang, Gia L©m, Hµ Néi mang vÒ nu«i trong hép nu«i s©u b»ng thøc ¨n mÌo cho tíi trëng thµnh ë ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm. Bä ®u«i k×m c¸i ®· ®îc giao phèi th× cho vµo hép nu«i s©u víi mét líp ®Êt pha c¸t dµy 4 cm (3 ®Êt : 1 c¸t) ®Ó ®Î trøng. C¸c æ trøng ®Î trong cïng mét ngµy ®îc t¸ch ra ®Ó theo dâi tiÕp; khi trøng në ra bä ®u«i k×m non ®îc chuyÓn sang c¸c hép riªng biÖt cã ®¸nh sè vµ nu«i b»ng thøc ¨n chã vµ thøc ¨n mÌo ®Õn khi hãa trëng thµnh. ThÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn phßng thÝ nghiÖm vµ ®îc theo dâi 2 lÇn/ngµy víi c¸c thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. Tõ quan s¸t thÝ nghiÖm ghi chÐp thêi gian ph¸t dôc c¸c pha, kÝch thíc c¸c pha (®ùc, c¸i), thêi gian tiÒn ®Î trøng, thêi gian ®Î trøng, sè trøng ®Î, thêi gian sèng cña trëng thµnh ®ùc, c¸i.


2.2.2. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña 2 lo¹i thøc ¨n 
          nh©n t¹o ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn quÇn 
          thÓ bä ®u«i k×m


Cho 6 trëng thµnh c¸i vµ 2 trëng thµnh ®ùc bä ®u«i k×m vµo hép nhùa (kÝch thíc 25(17( 9 cm) cã chøa 4 cm ®Êt pha c¸t (3 ®Êt:1 c¸t), gi÷ hép ë ®é Èm 70-80% t¹i ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é phßng. Bä ®u«i k×m trong c«ng thøc thø 1 ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ c«ng thøc thø 2 nu«i b»ng thøc ¨n chã, mçi c«ng thøc lÆp l¹i 3 lÇn. Thøc ¨n ®îc thay hµng ngµy. Sau 60 ngµy, ®Õm sè lîng c¸c pha ph¸t dôc bä ®u«i k×m ë mçi hép. HÖ sè nh©n quÇn thÓ ®îc tÝnh dùa trªn tæng sè c¸ thÓ bä ®u«i k×m thu ®îc (kh«ng kÓ trøng) sau 60 ngµy chia cho tæng sè c¸ thÓ th¶ ban ®Çu.


Sè liÖu nghiªn cøu ®îc xö lý thèng kª vµ so s¸nh sù sai kh¸c (ANOVA) b»ng phÇn mÒm Excel vµ IRRISTAT 5.0.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i cña bä ®u«i k×m
       ®en E. annulata

Bä ®u«i k×m E. annulata lµ loµi cã biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn tr¶i qua 3 pha ph¸t triÓn trøng, bä ®u«i k×m non vµ trëng thµnh (H×nh 1). Bä ®u«i k×m non cã 4 tuæi, kÕt qu¶ nµy phï hîp víi kÕt qu¶ cña Javier vµ cs. (1987) vµ Ýt h¬n 1 tuæi so víi nghiªn cøu cña Nurnina Nonci (2005).


( Pha trøng


Trøng h×nh bÇu dôc trßn hai ®Çu; chiÒu dµi 1,00 - 1,50 mm, trung b×nh lµ 1,25 ( 0,05 mm; chiÒu réng 0,5 - 0,9 mm, trung b×nh lµ 0,72 ( 0,06 mm. Trøng míi ®Î cã mµu tr¾ng s÷a sau ®ã chuyÓn dÇn sang mµu tr¾ng ®ôc, khi s¾p në cã chÊm ®en ë gi÷a vµ trøng chuyÓn sang mµu vµng nh¹t. C¸c qu¶ trøng sau khi ®Î ®îc kÕt dÝnh víi nhau thµnh æ nhê chÊt nhÇy ®îc tiÕt ra tõ bä ®u«i k×m c¸i.    


( Pha Êu trïng


Êu trïng cña bä ®u«i k×m bao gåm 4 tuæi, tr¶i qua 3 lÇn lét x¸c. H×nh d¹ng cña Êu trïng gÇn gièng h×nh d¹ng cña trëng thµnh nhng cã kh¸c nhau ë mét sè ®Æc ®iÓm nh: kÝch thíc c¬ thÓ, sè lîng ®èt r©u ®Çu, mµu s¾c c¬ thÓ. C¬ thÓ bä ®u«i k×m non thon dµi cã mµu ®en sÉm, ch©n cã mµu vµng nh¹t víi c¸c khoang mµu n©u, gi÷a c¸c ®èt bông cã khoang tr¾ng, r©u ®Çu h×nh sîi chØ, mét sè ®èt gÇn cuèi roi r©u cã mÇu tr¾ng, sè lîng ®èt tr¾ng thay ®æi theo tuæi cña Êu trïng. PhÝa cuèi bông cã 1 ®«i ngäng k×m, ®é cong cña ngäng k×m lµ mét trong c¸c ®Æc ®iÓm x¸c ®Þnh giíi tÝnh cña bä ®u«i k×m.


Êu trïng tuæi 1 lóc míi në cã mµu tr¾ng, sau 3 - 3,5 giê th× chuyÓn dÇn sang mµu n©u ®en. R©u ®Çu cã 7 ®èt, trªn r©u ®Çu cha xuÊt hiÖn ®èt tr¾ng, trªn mçi ®èt r©u cã c¸c l«ng nhá. C¬ thÓ thon dµi, bông cã 10 ®èt. GÇn cuèi tuæi 1, c¬ thÓ bä ®u«i k×m gi·n ra chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh lét x¸c chuyÓn tuæi. Êu trïng tuæi 1 ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã cã kÝch thíc t¬ng tù nhau víi chiÒu dµi trung b×nh t¬ng øng lµ 3,897 ( 0,26 mm vµ 4,03 ( 0,27 mm; chiÒu réng t¬ng øng lµ 0,68 ( 0,05 mm vµ 0,74 ( 0,05 mm.

Êu trïng tuæi 2 sau khi lét x¸c c¬ thÓ còng cã mµu tr¾ng nhng ®ôc h¬n so víi lóc míi në, sau chuyÓn dÇn sang mµu n©u ®en. PhÇn ®èt bông cuèi cã nèi víi phÇn ®u«i k×m cã mµu ®Ëm h¬n tuæi 1. R©u ®Çu sîi chØ cã 10 ®èt, ®èt r©u thø 9 cã mµu tr¾ng. Êu trïng tuæi 2 ®îc nu«i b»ng thøc ¨n chã cã kÝch thíc h¬i lín h¬n thøc ¨n mÌo víi chiÒu dµi t¬ng øng 5,99 ( 0,31 mm vµ 5,86 ( 0,29 mm, chiÒu réng t¬ng øng 1,35 ( 0,056 mm vµ 1,23 ( 0,06 mm, tuy nhiªn kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ kÝch thíc khi so s¸nh thèng kª ë møc x¸c suÊt 95%.  




H×nh 1. C¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata
T1-4: Bä ®u«i k×m non tuæi 1-4;    TT: Bä ®u«i k×m trëng thµnh

Êu trïng tuæi 3 ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo cã chiÒu dµi trung b×nh 8,76 ( 0,21 mm, chiÒu réng 1,23 ( 0,05 mm vµ nu«i b»ng thøc ¨n chã cã kÝch thíc trung b×nh 8,81 ( 0,25 mm, chiÒu réng trung b×nh 1,39 ( 0,05 mm. Lóc míi lét x¸c, c¬ thÓ cã mµu tr¾ng sau chuyÓn dÇn sang mµu ®en. R©u ®Çu cã 13 ®èt t¨ng thªm 3 ®èt so víi tuæi 2, ®èt thø 10 vµ 11 cã mµu tr¾ng.   


Êu trïng tuæi 4 kÝch thíc c¬ thÓ t¨ng nhanh h¬n so víi c¸c tuæi tríc. Êu trïng ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã cã kÝch thíc t¬ng tù nhau (sai kh¸c kh«ng cã ý nghÜa thèng kª) víi chiÒu dµi trung b×nh 11,75 ( 0,39 mm, chiÒu réng trung b×nh 1,83 ( 0,06 mm khi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ chiÒu dµi 11,55 ( 0,48 mm, chiÒu réng 1,98 ( 0,05 mm khi nu«i b»ng thøc ¨n chã. Lóc míi lét x¸c, c¬ thÓ Êu trïng cã mµu tr¾ng sau chuyÓn dÇn sang mµu ®en. C¬ thÓ ®· dÇn hoµn thiÖn, r©u ®Çu cã 14 ®èt, ®èt thø 11 vµ 12 cã mµu tr¾ng. 


( Pha trëng thµnh


Khi míi hãa trëng thµnh, c¬ thÓ cã mµu tr¾ng vÒ sau chuyÓn sang mµu ®en. KÝch thíc con c¸i c¶ vÒ chiÒu dµi lÉn chiÒu réng ®Òu lín h¬n con ®ùc. KÝch thíc con c¸i ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo cã chiÒu dµi trung b×nh 12,15 ( 0,45 mm vµ chiÒu réng trung b×nh 2,06 ( 0,06 mm, kÝch thíc nµy t¬ng ®¬ng víi con c¸i ®îc nu«i b»ng thøc ¨n chã víi kÝch thíc trung b×nh chiÒu dµi vµ chiÒu réng lÇn lît lµ 12,37 ( 0,36 mm vµ 2,07 ( 0,06 mm. Bä ®u«i k×m ®ùc ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo cã kÝch thíc nhá h¬n chiÒu dµi chØ ®¹t trung b×nh 11,11 ( 0,27 mm; chiÒu réng ®¹t trung b×nh 1,96 ( 0,05 mm. KÝch thíc con ®ùc ®îc nu«i b»ng thøc ¨n chã còng kh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu, chiÒu dµi trung b×nh 11,45 ( 0,24 mm; chiÒu réng trung b×nh ®¹t 1,99 ( 0,06 mm. Trëng thµnh ch©n cã mµu nh¹t h¬n, vÉn nh×n râ c¸c khoang mµu n©u trªn ch©n, ch©n dµi vµ máng. Trëng thµnh cã 16 ®èt r©u, ®èt thø 12 vµ 13 cã mµu tr¾ng. K×m cña trëng thµnh ®ùc cong h¬n, ng¾n h¬n vµ to kháe h¬n con c¸i. Con c¸i cã k×m thon dµi. Con ®ùc cã 10 ®èt bông, cßn con c¸i cã 8 ®èt bông, ®èt bông thø 8 cña con c¸i biÕn ®æi thµnh gäng k×m.


ViÖc nu«i b»ng hai lo¹i thøc ¨n chã vµ thøc ¨n mÌo kh«ng cho thÊy cã sù kh¸c biÖt vÒ kÝch thíc ë c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata (B¶ng 1).

B¶ng 1. KÝch thíc (mm) c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E. annulata
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã


		Pha
phát dục

		Chỉ tiêu

		Thức ăn mèo

		Thức ăn chó

		LSD0,05



		

		

		Tối


thiểu

		Tối


đa

		Trung bình ± SD

		Tối


thiểu

		Tối


đa

		Trung bình ± SD

		



		Trứng

		Dài

		1,0

		1,5

		1,25±0,06

		-

		-

		-

		-



		

		Rộng

		0,5

		0,9

		0,72±0,05

		-

		-

		-

		-



		Tuổi 1

		Dài

		2,0

		5,0

		3,90±0,26a

		2,0

		5,0

		4,03±0,27a

		0,367



		

		Rộng

		0,4

		0,95

		0,68±0,05a

		0,5

		1,0

		0,74±0,05a

		0,726



		Tuổi 2

		Dài

		4,8

		7,9

		5,86±0,30a

		5,0

		8,0

		6,00±0,31a

		0,419



		

		Rộng

		1,0

		1,5

		1,23±0,06a

		1,2

		1,7

		1,36±0,06a

		0,808



		Tuổi 3

		Dài

		7,6

		9,6

		8,76±0,21a

		7,7

		9,6

		8,81±0,25a

		0,315



		

		Rộng

		1,1

		1,6

		1,23±0,05a

		1,3

		1,9

		1,39±0,05a

		0,695



		Tuổi 4

		Dài

		9,6

		13,0

		11,75±0,39a

		9,7

		13,5

		11,55±0,48a

		0,605



		

		Rộng

		1,6

		2,0

		1,83±0,06a

		1,8

		2,2

		1,98±0,05a

		0,748



		Trưởng thành đực

		Dài

		10,0

		12,5

		11,11±0,27a

		10,2

		12,8

		11,45±0,24a

		0,353



		

		Rộng

		1,8

		2,2

		1,96±0,05a

		1,8

		2,4

		1,99±0,06a

		0,703



		Trưởng thành cái

		Dài

		10,2

		14,0

		12,15±0,45a

		10,2

		14

		12,37±0,36a

		0,569



		

		Rộng

		1,8

		2,3

		2,06±0,06a

		1,8

		2,3

		2,07±0,06a

		0,803





            Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c…  khác nhau không có
                           ý nghĩa ở  mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83 ± 0,860C, độ ẩm 77,67±1,6%, 
                           số cá thể theo dõi n = 31.


3.2. ¶nh hëng cña 2 lo¹i thøc ¨n tíi vßng
       ®êi cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata


KÕt qu¶ nu«i sinh häc cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata trong phßng thÝ nghiÖm b»ng 2 lo¹i thøc ¨n: thøc ¨n chã vµ thøc ¨n mÌo (B¶ng 2) cho thÊy, thêi gian ph¸t dôc c¸c pha vµ vßng ®êi cña bä ®u«i k×m ®en kh¸ dµi. Trong c¸c tuæi Êu trïng th× Êu trïng tuæi 2 cã thêi gian ph¸t triÓn dµi nhÊt vµ ng¾n nhÊt lµ Êu trïng tuæi 3. ViÖc nu«i b»ng hai lo¹i thøc ¨n chã vµ thøc ¨n mÌo ®· cã ¶nh hëng râ rÖt tíi hÇu hÕt thêi gian ph¸t dôc cña c¸c pha (trõ Êu trïng tuæi 4) vµ vßng ®êi cña bä ®u«i k×m ®en. Bä ®u«i k×m ®en ®îc nu«i b»ng thøc ¨n chã cã vßng ®êi 56,07(1,95 ngµy ng¾n h¬n râ rÖt so víi khi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo 72,22 ( 0,95 ngµy. Thêi gian ph¸t dôc c¸c pha bä ®u«i k×m ®en trong thÝ nghiÖm nµy dµi h¬n kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Nurnina Nonci (2005), khi nu«i trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao h¬n ë 27,9 - 30,3oC, ®é Èm 76,7 - 92,3%.


3.3. ¶nh hëng cña 2 lo¹i thøc ¨n tíi kh¶
        n¨ng ®Î trøng cña bä ®u«i k×m ®en
         E.annulata

§Ó chän lùa ra lo¹i thøc ¨n thÝch hîp nhÊt cho viÖc nh©n nu«i bä ®u«i k×m ®en, sè lîng trøng ®Î cña bä ®u«i k×m c¸i ®îc x¸c ®Þnh khi ®îc nu«i b»ng hai lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau. Qua quan s¸t cho thÊy, ë loµi bä ®u«i k×m ®en E.annulata trëng thµnh c¸i sau khi ®Î trøng cã tËp tÝnh Êp vµ b¶o vÖ æ trøng, sau khi æ trøng në bä ®u«i k×m c¸i míi tiÕp tôc ®Î, chÝnh v× vËy mét trëng thµnh c¸i thêng ®Î mét sè lÇn trong thêi gian sèng cña chóng (B¶ng 3).


B¶ng 2. Thêi gian ph¸t dôc (ngµy) cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã


		Các pha


phát dục

		Thức ăn mèo

		Thức ăn chó

		LSD0,05



		

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		



		Trứng

		13

		14

		13,55±0,50

		13

		14

		13,55±0,50

		



		Tuổi 1

		11

		15

		11,94±0,84 a

		9

		12

		10,67±1,13 b

		0,39



		Tuổi 2

		10

		15

		12,40±1,16 a

		10

		14

		11,72±1,47 b

		0,50



		Tuổi 3

		7

		12

		9,39±1,16 a

		6

		11

		7,86±1,62 b

		0,54



		Tuổi 4

		9

		14

		11,39±1,16 a

		9

		14

		10,90±1,59 a

		0,53



		Tiền đẻ trứng

		10

		18

		13,60±1,85 a

		13

		18

		14,90±1,59 b

		0,69



		Vòng đời

		60

		88

		72,22±5,92 a

		47

		69

		56,07±6,27 b

		2,19





Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c… khác nhau không có ý nghĩa 
                       ở mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83±0,860C, độ ẩm 77,67±1,60%; số cá thể 
                       theo dõi n = 50.


B¶ng 3. Sè lîng trøng ®Î (qu¶/lÇn/con c¸i) cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata
nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã 


		Lần đẻ

		Thức ăn mèo

		Thức ăn chó

		LSD0,05



		

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		Tối thiểu

		Tối đa

		Trung bình ± SD

		



		Lần 1

		22

		50

		35,15±8,58b

		32

		55

		41,35±5,98a

		4,73



		Lần 2

		34

		46

		37,80±2,82b

		25

		60

		46,85±9,93a

		4,67



		Lần 3

		36

		46

		41,60±2,89b

		51

		62

		58,10±2,97a

		1,88



		Lần 4

		35

		43

		39,35±2,56b

		54

		64

		58,40±2,26a

		1,54



		Lần 5

		35

		44

		38,85±2,54b

		54

		64

		58,70±2,49a

		1,61



		Lần 6

		36

		47

		40,80±3,07b

		56

		67

		61,80±2,50a

		1,79



		Lần 7

		36

		45

		39,85±2,60b

		54

		68

		62,35±3,01a

		1,80



		Tổng cộng

		254

		292

		273,40±10,91b

		357

		411

		387,55±18,48a

		9,71





Ghi chú: SD: độ lệch chuẩn; trong cùng một hàng những số có cùng chữ số a, b, c… khác nhau không có ý nghĩa
                       ở mức xác suất 95%; Thí nghiệm tiến hành tại nhiệt độ 24,83±0,860C, độ ẩm 77,67±1,60%; Số lượng cá
                       thể theo dõi n = 20.

B¶ng 4. Sè lîng c¸ thÓ c¸c pha bä ®u«i k×m ®en E.annulata 
thu ®îc sau 60 ngµy nu«i b»ng thøc ¨n chã, thøc ¨n mÌo 


		Các pha phát dục

		Số lượng sau 2 tháng



		

		Ăn thức ăn chó

		Ăn thức ăn mèo



		Trứng (quả)

		110,00±11,14

		52,67±6,51



		Tuổi 1 (con)

		219,67±13,50

		184,33±8,02



		Tuổi 2 (con)

		279,33±6,03

		165,00±8,00



		Tuổi 3 (con)

		351,67±14,57

		133,67±6,66



		Tuổi 4 (con)

		248,33±13,32

		125,33±11,50



		Trưởng thành (con)

		20,33±2,52

		15,67±2,08



		Tổng số (không kể trứng) (con)

		1119,33±47,00

		624,00±36,04



		Hệ số nhân (lần)

		139,92

		78,00





       Ghi chú: Số lượng thả ban đầu 6 trưởng thành cái và 2 trưởng thành đực; thí nghiệm tiến hành tại 
                               điều kiện nhiệt độ 29,61±0,680C, độ ẩm 76,78±1,29%


Bä ®u«i k×m c¸i ®Î tæng céng 7 lÇn, sè lîng trøng ®Î thÊp nhÊt ë lÇn 1 víi c«ng thøc thøc ¨n cho chã lµ 41,35 ( 5,98 qu¶ vµ thøc ¨n mÌo lµ 35,15 ( 8,58 qu¶, sau ®ã lîng trøng ®Î t¨ng dÇn trong c¶ hai c«ng thøc, lîng trøng ®Î cao nhÊt trong c¸c lÇn ®Î ë c«ng thøc thøc ¨n chã lµ ë lÇn 7 víi 62,35 ( 3,01 qu¶ vµ c¸m mÌo lµ ë lÇn 3 víi 41,60 ( 2,89 qu¶. Trong tÊt c¶ c¸c lÇn ®Î, sè lîng trøng cña bä ®u«i k×m c¸i ®îc nu«i b»ng 


thøc ¨n chã ®Òu ®Î nhiÒu h¬n râ rÖt so víi bä ®u«i k×m c¸i ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo, tæng sè trøng trung b×nh cña bä ®u«i k×m nu«i b»ng thøc ¨n chã lµ 387,55 (18,48 qu¶ cao h¬n râ rÖt so víi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo 273,40 ( 10,91 qu¶.

3.4. ¶nh hëng cña hai lo¹i thøc ¨n nh©n
        t¹o ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn quÇn thÓ
        bä ®u«i k×m ®en E.annulata


Qua b¶ng 4 cho thÊy, loµi bä ®u«i k×m ®en E.annulata cã kh¶ n¨ng nh©n rÊt nhanh quÇn thÓ víi hÖ sè nh©n khi nu«i b»ng thøc ¨n chã lµ 139,92 lÇn cao h¬n râ rÖt so víi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo víi 78,00 lÇn. Sè lîng trøng vµ c¸ thÓ ë tÊt c¶ c¸c pha ë c«ng thøc ¨n thøc ¨n chã ®Òu cao h¬n so víi c«ng thøc ¨n thøc ¨n mÌo, tæng sè lîng c¸ thÓ bä ®u«i k×m ®en ë c¸c pha (trõ trøng) nu«i b»ng thøc ¨n chã vµ mÌo lÇn lît lµ 1119,33 ( 47,00 con vµ  624,00 ( 36,04 con. 


4. KÕt luËn


( KÝch thíc c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata ®îc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo vµ thøc ¨n chã kh«ng cã sù sai kh¸c râ rÖt. KÝch thíc c¸c pha trøng, tuæi 1, tuæi 2, tuæi 3, tuæi 4, trëng thµnh ®ùc vµ trëng thµnh c¸i nu«i b»ng thøc ¨n mÌo t¬ng øng lµ 1,25 ( 0,16 mm, 3,897 ( 0,72 mm, 5,86 ( 0,81 mm, 8,76 ( 0,56 mm, 11,75 ( 1,06 mm,  11,11 ( 0,72 mm,  12,15 ( 1,23 mm. Víi thøc ¨n chã, kÝch thíc c¸c pha tuæi 1, tuæi 2, tuæi 3, tuæi 4, trëng thµnh ®ùc vµ trëng thµnh c¸i lÇn lît lµ 4,03 ( 0,73 mm, 5,997 ( 0,84 mm, 8,81 ( 0,67 mm, 11,55 ( 1,30  mm,  11,45 ( 0,66 mm,  12,37 ( 0,99 mm.


( TÊt c¶ c¸c pha ph¸t dôc cña bä ®u«i k×m ®en E.annulata trong c«ng thøc thøc ¨n cho chã cã thêi gian ph¸t triÓn ng¾n h¬n râ rÖt so víi thøc ¨n mÌo. Vßng ®êi cña chóng khi nu«i b»ng thøc ¨n chã lµ 56,07 ( 6,27 ngµy ng¾n h¬n khi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo víi vßng ®êi 72,22 ( 5,92 ngµy. Khi nu«i b»ng thøc ¨n chã, bä ®u«i k×m c¸i ®Î nhiÒu trøng h¬n so víi nu«i b»ng thøc ¨n mÌo, víi tæng sè lîng trøng trªn con c¸i lÇn lît lµ 387,55 ( 18,48 qu¶ vµ 273,40 ( 10,91 qu¶.

( Sè lîng c¸ thÓ bä ®u«i k×m ®en E.annulata thu ®îc sau 60 ngµy ë c«ng thøc ¨n thøc ¨n cho chã lµ 110,00 ( 11,14 qu¶ trøng vµ 1119,33 ( 47,00 con cao h¬n h¼n c«ng thøc nu«i b»ng thøc ¨n mÌo víi 52,67 ( 6,51 qu¶ vµ 624,00 ( 36,04 con. HÖ sè nh©n cña bä ®u«i k×m ®en khi nu«i b»ng thøc ¨n chã lµ 139,92 lÇn vµ thøc ¨n mÌo lµ 78,00 lÇn. 
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