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TÓM TẮT 
Thí nghiệm được bố trí tại 3 huyện của Đăk Lăk là: Cưm’ga, Krongana, Krongpăc đại diện cho ba 

vùng núi, bán bình nguyên và thấp trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong có điều kiện tương đương nhau, 
trại thí nghiệm tiến hành chọn lọc, trại đối chứng không chọn lọc, theo dõi các chỉ tiêu chất lượng 
ong chúa để đánh giá ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa phù hợp. Kết quả cho thấy: Tại Đăk 
lăk, chọn lọc đã tăng khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa tương ứng là 
1,84 mg; 7,50 ống trứng và 64,14 trứng/24 giờ so với không chọn lọc (P<0,001). Ong chúa được tạo 
trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các 
tháng 6, 8 và 9 (P<0,001). Chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho 
hiệu quả tốt nhất. 

Từ khóa: Chọn lọc, đẻ trứng, ong chúa, tạo ong chúa. 

SUMMARY 
This experiment was executed in three districts of Dak Lak province: Cum'ga, Krongana, and 

Krongpac that representing three regions: mountainous, semi-plain and low-lying areas. In each district 
two bee farms were chosen, one for selection treatment and another for control without selection. Some 
traits of queen bee were determined to evaluate selection responses and to establish the most suitable 
time for creating queen bees. Results showed that in Dak Lak province selection increased the most 
body weight, number of egg tubes and egg-laying of queen bees by 1.84 mg; 5.50 egg tubes and 64.14 
eggs respectively in comparision with the control. Queen bees created in July, October and November 
had higher body weight, a larger number of egg tubes and better egg-laying capabilities than queen bees 
created in June, August and September (P<0.001). Selection in July, August and September, creating 
queen bees in July, October and November lead to the best reponses. 

Key words: Creating queen bee, egg-laying, queen bee, selection.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

ViÖc nhËp vμ ph¸t triÓn nhanh c¸c ®μn 

ong ý ®· thóc ®Èy nghÒ nu«i ong mËt ë ViÖt 
Nam ph¸t triÓn m¹nh vμ ®¹t ®−îc nh÷ng 
thμnh tùu ®¸ng kÓ, s¶n l−îng mËt t¨ng 

m¹nh (®øng vμo hμng thø hai ë ch©u ¸ vÒ 
xuÊt khÈu mËt ong (Phïng H÷u ChÝnh vμ 
§inh QuyÕt T©m, 2004). 

T¹i §¨k L¨k, ong ý ®−îc ®−a vμo nu«i, 

do kh¸c loμi víi ong b¶n ®Þa nªn ong ý kh«ng 
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cã kh¶ n¨ng t¹p giao ®Ó t¹o ra c¸c thÕ hÖ con 

lai. §Ó nh©n gièng ong ý, ng−êi nu«i ong tù 
t¹o chóa chia ®μn, gi÷ l¹i ong gièng vμ nh©n 
gièng mét c¸ch tù c¸c ®μn ong cña m×nh qua 
nhiÒu thÕ hÖ. C¸c ong chóa vμ ong ®ùc trong 

quÇn thÓ ong ý giao phèi víi nhau trªn kh«ng 
trung nªn giao phèi cËn th©n th−êng x¶y ra 
lμm mét sè chØ tiªu sinh häc s¶n xuÊt cña 
phÈm gièng bÞ biÕn ®æi, ¶nh h−ëng ®Õn søc 
s¶n xuÊt cña c¸c ®μn ong. 

§èi víi nghÒ nu«i ong, ong chóa lμ con 
c¸i duy nhÊt sinh ra tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ trong 
®μn ong, v× vËy, viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm chän 
läc, t¹o chóa ®Ó cã ®−îc ong chóa tèt lμ yÕu 
tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt 
cña ®μn ong.  

Nghiªn cøu nμy nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu 
qu¶ cña biÖn ph¸p chän läc, c¸c th¸ng t¹o 
chóa phï hîp nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt 

l−îng gièng ong ý t¹i §¨k L¨k.    

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

VËt liÖu nghiªn cøu lμ c¸c ®μn ong ý 
(Apis mellifera ligustica spinola) ®−îc nu«i 
t¹i §¨k L¨k. Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh 
trong 2 n¨m 2009 - 2010. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p  
ThÝ nghiÖm bè trÝ t¹i 3 huyÖn: C−m’ga  

cã ®é cao trung b×nh 600 - 700 m), Krongana  
cã ®é cao trung b×nh 400 - 500 m) vμ 
Krongp¨c cã ®é cao trung b×nh 450 - 500 m 
so víi mÆt n−íc biÓn ®¹i diÖn cho ba vïng 
®Þa h×nh chÝnh cña tØnh lμ vïng nói, vïng 
b¸n b×nh nguyªn vμ vïng b»ng tròng. Mçi 
huyÖn chän 2 tr¹i ong víi kho¶ng c¸ch gi÷a 2 
tr¹i lμ tõ 3 - 5 km, cã sè l−îng ®μn ong, thÕ 
®μn b»ng nhau, ®Æt cïng nguån hoa vμ b−íc 
®i hoa phï hîp theo vïng.  

T¹i tr¹i ®èi chøng, kh«ng thùc hiÖn chän 
läc mμ t¹o chóa theo c¸ch cña ng−êi nu«i ong 
th−êng lμm t¹i c¸c th¸ng t−¬ng øng víi tr¹i 
thÝ nghiÖm. T¹i tr¹i thÝ nghiÖm, ®μn ong 

®−îc chän läc ®¹i trμ theo ph−¬ng ph¸p cña 
Phïng H÷u ChÝnh (1996). C¸c ®μn ong d−îc 
chia thμnh 3 nhãm:  

- Nhãm 1 gåm nh÷ng ®μn cã n¨ng suÊt 
cao nhÊt (10% sè ®μn). T¹o ong chóa, ong 
®ùc ë c¸c th¸ng kh¸c nhau. Cho ong chóa vμ 
ong ®ùc giao phèi tù nhiªn ®Ó t¹o ong chóa 
míi thay thÕ cho c¸c ®μn ong cßn l¹i vμ t¹o 
®μn ong míi.  

- Nhãm 2 gåm nh÷ng ®μn cã n¨ng suÊt 
trung b×nh (75% sè ®μn). Lo¹i bá ong ®ùc, 
ong chóa vμ thay ong chóa míi ®−îc t¹o tõ 
nhãm 1.   

- Nhãm 3 gåm nh÷ng ®μn cã n¨ng suÊt 
thÊp nhÊt (15% sè ®μn). Lo¹i bá ong chóa, 
ong ®ùc, chia nhá ®Ó t¹o ®μn giao phèi. 

ViÖc diÖt ong ®ùc ë c¸c nhãm 2 vμ 3, 
còng nh− trong ph¹m vi b¸n kÝnh 3 - 5 km 
kh«ng cã c¸c ®μn ong kh¸c lμm cho trong c¸c 
th¸ng ong chóa giao phèi, kh«ng cã ong ®ùc 
tõ nh÷ng ®μn trung b×nh, xÊu vμ ®μn kh¸c 
giao phèi ®−îc víi ong chóa t¬.  

Chän ngÉu nhiªn mçi tr¹i 30 ong chóa, 
theo dâi c¸c chØ tiªu khèi l−îng, sè l−îng èng 
trøng vμ søc ®Î trøng cña ong chóa ®−îc t¹o 
t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. 

- Khèi l−îng ong chóa: Dïng c©n ph©n 
tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,01 mg ®Ó c©n ong chóa 
®−îc nhèt vμo lång.   

Khèi l−îng ong chóa ®−îc tÝnh theo c«ng 
thøc:           

                M = M1- M2         

Trong ®ã: M- khèi l−îng ong chóa; M1- khèi 
l−îng ong chóa vμ lång; M2 - khèi l−îng lång. 

- Sè èng trøng cña ong chóa  
GiÕt ong chóa b»ng n−íc nãng (70 -900C) 

ng©m vμo dung dÞch cè ®Þnh gåm axit picric 
b·o hoμ 15 phÇn, formalin nguyªn chÊt 5 
phÇn, axit axetic 1 phÇn. Sau 20 giê nhÊc 
ong chóa ra röa b»ng cån 700. Dïng kim gi¶i 
phÉu c«n trïng vμ panh t¸ch 2 buång trøng 
®Æt lªn lam kÝnh, c¾t mçi bªn buång trøng 
lμm 3 phÇn, dïng kim t¸ch tõng èng trøng 
®Ó ®Õm trªn kÝnh lóp. Sè l−îng èng trøng lμ 
trung b×nh cña 2 buång trøng.  

- Søc ®Î trøng cña ong chóa 
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Ong chóa ®Î 1 trøng vμo 1 lç tæ, th¸ng 
Êu trïng ong thî ë giai ®o¹n vÝt n¾p lμ 12 
ngμy, 100 lç tæ ong thî cã diÖn tÝch lμ 25 cm2 
t−¬ng ®−¬ng víi « vu«ng 5 x 5cm. V× vËy, 
dïng th−íc phim cã kÎ c¸c « 5 x 5 cm ®o diÖn 
tÝch nhéng ong thî ®Ó x¸c ®Þnh søc ®Î trøng 
cña ong chóa.  

Søc ®Î trøng cña ong chóa ®−îc tÝnh 
theo c«ng thøc:    S§T = (SO x 100)/12 

S§: Søc ®Î trøng cña ong chóa; SO: Sè « 
nhéng ong ®o ®−îc; 12: sè ngμy nhéng ong 
thî tr¸m n¾p. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Minitab 16 vμ SAS 8.1 t¹i Bé m«n Di truyÒn- 
Gièng vËt nu«i Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i trång 
thñy s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

Møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn 
c¸c chØ tiªu theo dâi ®−îc x¸c ®Þnh theo m« 
h×nh thèng kª sau:  

Yijk = μ + Ai+ Bj + (Ai*Bj) + eijk 
Yijkl: c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ong chóa ë 

thêi ®iÓm thø k ®èi víi ®éng vËt thø j cña 
gièng I;   

μ: trung b×nh cña chØ tiªu t¹o chóa; 
Ai: ¶nh h−ëng cña yÕu tè chän läc (chän 

läc vμ kh«ng chän läc); 
Bj: ¶nh h−ëng cña c¸c th¸ng t¹o chóa 

(c¸c th¸ng 6, 7, 8, 9, 10 vμ 11); 
Ai*Bj: t−¬ng t¸c gi÷a yÕu tè chän läc vμ 

c¸c th¸ng t¹o chóa; 
eijk: sai sè ngÉu nhiªn. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña chän läc vμ th¸ng 
        t¹o chóa tíi chÊt l−îng ong chóa  

KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chän 
läc, th¸ng t¹o chóa vμ mèi quan hÖ t−¬ng t¸c 
gi÷a chän läc víi c¸c th¸ng t¹o chóa ®èi víi 

c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ong chóa (khèi l−îng 
ong chóa t¬, sè l−îng èng trøng vμ søc ®Î 
trøng cña ong chóa) (B¶ng 1). 

Chän läc ®· ¶nh h−ëng rÊt râ rÖt tíi 
khèi l−îng ong chóa t¬, sè l−îng èng trøng 
vμ søc ®Î trøng cña ong chóa. Kh¸c biÖt gi÷a 
chän läc vμ kh«ng chän läc lμ cã ý nghÜa 
thèng kª (P<0,0001). Th¸ng t¹o chóa còng lμ 
yÕu tè ¶nh h−ëng rÊt râ rÖt ®èi víi c¸c chØ 
tiªu chÊt l−îng ong chóa. Kh¸c biÖt vÒ c¸c 
th¸ng t¹o chóa ¶nh h−ëng tíi sè l−îng èng 
trøng vμ søc ®Î trøng cña ong chóa 
(P<0,0001), tíi khèi l−îng ong chóa t¬ 
(P<0,05). Mèi quan hÖ t−¬ng t¸c gi÷a chän 
läc víi th¸ng t¹o chóa chØ ¶nh h−ëng cã ý 
nghÜa thèng kª ®èi víi søc ®Î trøng cña ong 
chóa (P<0,001), kh«ng ¶nh h−ëng tíi khèi 
l−îng ong chóa t¬ vμ sè l−îng èng trøng cña 
ong chóa (P>0,05). 

Nh− vËy, do chän läc chØ gi÷ l¹i nh÷ng 
ong chóa vμ ong ®ùc trong c¸c ®μn cã n¨ng 
suÊt cao ®· ¶nh h−ëng râ rÖt tíi c¸c chØ tiªu 
chÊt l−îng ong chóa. 

Nguyªn nh©n th¸ng t¹o chóa ¶nh h−ëng 
tíi chÊt l−îng ong chóa lμ do c¸c th¸ng kh¸c 
nhau, tr÷ l−îng nguån thøc ¨n cña ong trong 
tù nhiªn kh¸c nhau, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a nu«i 
Êu trïng t¹o chóa còng kh¸c nhau. Nghiªn 
cøu cña NguyÔn V¨n NiÖm (2001) còng 
kh¼ng ®Þnh trong ®iÒu kiÖn vïng nói phÝa 
B¾c ViÖt Nam t¹o chóa tèt nhÊt vμo th¸ng 6 
vμ th¸ng 7.  

T−¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu tè chän läc vμ 
th¸ng t¹o chóa cã ¶nh h−ëng râ rÖt tíi søc ®Î 
trøng cña ong chóa cho thÊy viÖc lùa chän 
th¸ng t¹o chóa phï hîp kÕt hîp víi chän läc 
lμ biÖn ph¸p quan träng n©ng cao søc ®Î 
trøng cña ong chóa.    

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña chän läc vμ th¸ng t¹o chóa tíi chÊt l−îng ong chóa (n =30)

Chỉ tiêu Chọn lọc Tháng tạo chúa 
Tương tác giữa chọn lọc 
với các tháng tạo chúa 

Khối lượng ong chúa tơ <0,0001 0,0164 0,9813 
Số lượng ống trứng của ong chúa <0,0001 <0,0001 0,9706 
Sức đẻ trứng của ong chúa <0,0001 <0,0001 0,0005 
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3.2. ¶nh h−ëng cña chän läc tíi c¸c chØ 
       tiªu chÊt l−îng ong chóa  

KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng cña 
chän läc tíi c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng 
ong chóa thÓ hiÖn ë b¶ng 2. 

Chän läc ®· n©ng cao ®−îc khèi l−îng ong 
chóa t¬ mét c¸ch râ rÖt (181,38 ± 0,24 so víi 
179,44 ± 0,41 mg, P<0,001), chªnh lÖch lμ 1,84 
mg. Tuy nhiªn, so víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
Ph¹m Xu©n Dòng (1996) ong chóa t¬ ë miÒn 
B¾c cã khèi l−îng lμ 182,7±0,67 mg, nh− vËy 
khèi l−îng ong chóa t¬ ë quÇn thÓ chän läc 
cña nghiªn cøu nμy tuy cã t¨ng 1,84 mg 
nh−ng vÉn nhá h¬n ong chóa t¬ ë miÒn B¾c. 
Chän läc ®· lμm t¨ng sè l−îng èng trøng cña 
ong chóa so víi ®èi chøng. Sè l−îng èng 
trøng cña ong chóa ®−îc chän läc lμ 160,17  ± 
2,24, cao h¬n so víi ong chóa kh«ng ®−îc 
chän läc lμ 7,5 èng trøng (P<0,001). 
Avetixian (1983) cho biÕt sè l−îng èng trøng 
cña ong chóa ®−îc chän läc ë Nga lμ 150 èng 
trøng vμ Stort (1982) cho biÕt sè l−îng èng 
trøng cña ong chóa ë quÇn thÓ chän läc ë 
Brasil lμ 174,5 èng trøng (Ph¹m Xu©n Dòng, 
1996). Nh− vËy ong chóa ®−îc chän läc n»m 
ë møc gi÷a ong nu«i ë  Nga vμ ë Brasil. 
T−¬ng tù nh− ®èi víi hai chØ tiªu trªn, søc ®Î 
trøng cña ong chóa ®−îc chän läc ®¹t 941,67 
± 18,1 nhiÒu h¬n ong chóa kh«ng ®−îc chän 
läc 64,14 trøng (P<0,001). Theo Ph¹m Xu©n 
Dòng (1996), søc ®Î trøng cña ong chóa ë 
miÒn B¾c lμ 863 ± 43,4 trøng/24giê. Nh− vËy, 
viÖc chän läc gièng ong ý t¹i §¨k L¨k ®· cho 
kÕt qu¶ tèt h¬n so víi c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc ë 
c¸c tØnh phÝa B¾c. 

3.3. ¶nh h−ëng cña th¸ng t¹o chóa tíi  
       c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ong chóa 

T¹i c¸c vïng kh¸c nhau, thêi gian thÝch 

 

hîp ®Ó t¹o chóa còng kh¸c nhau. ViÖc ®¸nh 
gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c th¸ng t¹o chóa ®èi víi 
c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ong chóa nh»m x¸c 
®Þnh thêi gian t¹o chóa phï hîp t¹i §¨k L¨k 
(B¶ng 3). 

C¸c sè liÖu trong 2 n¨m theo dâi cho thÊy, 
tõ th¸ng 6 tíi th¸ng 11, khèi l−îng trung b×nh 
cña ong chóa t¬ dao ®éng trong kho¶ng 179 tíi 
181 mg vμ  gi÷a c¸c th¸ng theo dâi kh«ng cã sù 
sai kh¸c (P>0,05). 

Sè l−îng èng trøng cña ong chóa t¹o 
trong th¸ng 7, 10 vμ 11 t−¬ng ®−¬ng nhau, 
t−¬ng øng lμ 163,90 ± 2,17; 168,30 ± 1,80 vμ 
168,20 ± 1,76 èng trøng, cao h¬n râ rÖt so víi 
c¸c th¸ng 6, 8 vμ 9 (P<0,05). Ong chóa t¹o ë 
c¸c th¸ng 6 cã sè l−îng èng trøng thÊp nhÊt, 
tiÕp ®ã lμ th¸ng 8 vμ th¸ng 9 (dao ®éng trong 
kho¶ng 137,90 - 154,40 èng trøng). 

Søc ®Î trøng cña ong chóa t¹o trong 
th¸ng 10 vμ 11 t−¬ng ®−¬ng nhau (dao ®éng 
trong kho¶ng 1031,9 - 1037 trøng/24 giê) vμ 
®¹t møc cao nhÊt, tiÕp ®ã lμ th¸ng 7. Søc ®Î 
trøng c¸c th¸ng 8 vμ 9 t−¬ng ®−¬ng nhau 
(845,40 - 851,70 trøng/24 giê. ThÊp nhÊt vμo 
th¸ng 6 (785,9 trøng/24 giê). 

Trong ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña §¨k L¨k, 
sù kh¸c nhau vÒ nguån thøc ¨n (mËt, phÊn) 
trong tù nhiªn ë c¸c th¸ng ®· ¶nh h−ëng tíi 
kh¶ n¨ng tiÕt s÷a nu«i Êu trïng chóa t¹o nªn 
sù sai kh¸c cã ý nghÜa ®èi víi khèi l−îng ong 
chóa t¬, sè l−îng èng trøng vμ søc ®Î trøng 
cña ong chóa. Theo Laidlaw vμ cs. (1997), 
trong thêi gian t¹o chóa, nÕu ong ®−îc ¨n 
thªm thøc ¨n mËt, phÊn... khèi l−îng ong 
chóa t¬ t¨ng 6,5 mg vμ khèi l−îng ong chóa 
®Î t¨ng 42,4 mg; nÕu ong chóa ®−îc nu«i 
b»ng thøc ¨n tèt sÏ cã 200 - 250 èng trøng, 
nu«i d−ìng kÐm chØ cã 120 - 150 èng trøng.  

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña th¸ng t¹o chóa ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt l−îng ong chóa (n =30)

Khối lượng ong chúa tơ 
(mg) 

Số lượng ống trứng của ong chúa
(ống trứng) 

Sức đẻ trứng của ong chúa 
(trứng/24 giờ) Tháng 

X  ± SE X  ± SE X  ± SE 
6 179,28 ± 0,71 137,90d ± 1,88 785,90d ± 5,20 
7 181,07 ± 0,57 163,90a ± 2,17 905,70b ± 17,30 
8 179,62 ± 0,69 145,80c ± 2,09 845,40c ± 14.00 
9 179,74 ± 0,66 154,40b ± 1,92 851,70c ± 15,10 

10 181,25 ± 0,54 168,30a ± 1,80 1031,90a ± 10,30 
11 181,49 ± 0,48 168,20a ± 1,76 1037,00a ± 11,00 
Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,001 
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Nh− vËy, ë §¨k L¨k, trong qu¸ tr×nh 
chän läc nÕu tËp trung vμo c¸c nhãm ong 
chóa ®−îc t¹o vμo th¸ng 7, 10 vμ 11 sÏ gãp 
phÇn c¶i thiÖn chÊt l−îng gièng ong ý Apis 
mellifera ligustica spinola, t¨ng ®−îc khèi 
l−îng ong chóa t¬, sè l−îng èng trøng vμ søc 
®Î trøng cña ong chóa. 

3.4. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a chän läc  
       vμ th¸ng t¹o chóa ®Õn søc ®Î trøng  
       cña ong chóa  

Nh− trªn ®· ph©n tÝch, ¶nh h−ëng t−¬ng 
t¸c gi÷a chän läc vμ th¸ng theo dâi chØ cã ý 
nghÜa ®èi víi søc ®Î trøng cña ong chóa. Mèi 
quan hÖ t−¬ng t¸c nμy ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4. 

Søc ®Î trøng cña ong chóa ë c¶ c¸c ®μn 
chän läc vμ kh«ng chän läc ®Òu chÞu ¶nh 
h−ëng cña th¸ng t¹o chóa. 

 Trong th¸ng 6, søc ®Î trøng cña ong 
chóa ë c¸c ®μn chän läc vμ kh«ng chän läc 
®Òu ë møc thÊp nhÊt, t−¬ng øng lμ 795,2 vμ 
776,6 trøng/24 giê; chªnh lÖch gi÷a chän läc 
vμ ®èi chøng còng ë møc thÊp nhÊt 18,9 
trøng/24 giê vμ kh«ng cã ý nghÜa thèng kª 
(P>0,05). Th¸ng 6 lμ thêi ®iÓm c¸c ®μn ong 
t¹i §¨k l¨k ®ang trong thêi kú kh«i phôc l¹i 
thÕ ®μn sau vô khai th¸c, mÆt kh¸c ®©y còng 
lμ thêi gian m−a nhiÒu nªn nguån thøc ¨n 
cña ong trong tù nhiªn rÊt thiÕu, kh¶ n¨ng 
tiÕt s÷a vμ chÊt l−îng s÷a do ong thî tiÕt ra 
®Ó nu«i ong chóa kÐm v× vËy ong chóa ë tÊt 
c¶ c¸c ®μn ®Òu ®Î kÐm. 

Trong c¸c th¸ng 7, 8 vμ 9, søc ®Î trøng 
cña ong chóa ë c¸c ®μn chän läc vμ kh«ng 
chän läc chØ ®¹t ë møc ®é trung b×nh nh−ng 

chªnh lÖch vÒ søc ®Î trøng cña ong chóa 
gi÷a c¸c ®μn chän läc vμ kh«ng chän läc ®¹t ë 
møc cao nhÊt, t−¬ng øng lμ: 96,2; 78,4 vμ 
82,2 trøng/24 giê (P<0,001). Th¸ng 7 t¹i §¨k 

 
 

L¨k, c¸c lo¹i c©y trång n«ng nghiÖp ng¾n 
ngμy vô 1 në hoa ré, nguån thøc ¨n mËt, 
phÊn cña ong trong tù nhiªn kh¸ phong phó 
lμm cho ong thî t¨ng c−êng tiÕt s÷a nu«i ong 
chóa vμ lμm t¨ng søc ®Î trøng cña ong chóa. 
C¸c ®μn ong ®−îc chän läc víi søc sèng cao 
h¬n, nhanh chãng kh«i phôc ®−îc thÕ ®μn, 
t¹o ®−îc chªnh lÖch lín vÒ søc ®Î trøng so 
víi c¸c ®μn kh«ng chän läc. Trong c¸c th¸ng 
8 vμ 9 mÆc dï nguån mËt, phÊn cña ong 
trong tù nhiªn kh«ng dåi dμo, nh−ng do ong 
®· dù tr÷ ®−îc mét l−îng thøc ¨n trong b¸nh 
tæ, ®Æc biÖt lμ c¸c ®μn ong ®−îc chän läc, do 
vËy søc ®Î trøng cña ong chóa thêi gian nμy 
tuy ch−a cao, song ®· t¹o ra sù chªnh lÖch 
lín vÒ søc ®Î trøng cña ong chóa gi÷a c¸c 
®μn chän läc vμ kh«ng chän läc. 

Trong c¸c th¸ng 10 vμ 11, søc ®Î trøng 
cña ong chóa ë c¸c ®μn chän läc vμ kh«ng 
chän läc ®¹t ë møc cao nhÊt, møc ®é chªnh 
lÖch gi÷a c¸c ®μn chän läc vμ kh«ng chän läc 
t−¬ng øng lμ 53,0 vμ 56,4 trøng/24 giê 
(P<0,05). Th¸ng 10 vμ 11 lμ thêi ®iÓm ra hoa 
cña c©y trång n«ng nghiÖp vô 2 vμ nhiÒu loμi 
c©y cá kh¸c, nguån thøc ¨n mËt, phÊn trong 
tù nhiªn dåi dμo c¶ vÒ sè vμ chÊt l−îng, ®©y lμ 
nguyªn nh©n lμm t¨ng søc ®Î trøng cña ong 
chóa ë c¶ c¸c ®μn chän läc vμ kh«ng chän läc. 
Tuy nhiªn, chªnh lÖch vÒ søc ®Î trøng gi÷a 
c¸c ®μn nμy ë møc t−¬ng ®èi thÊp. 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng t−¬ng t¸c gi÷a chän läc vμ th¸ng t¹o chóa 
®Õn søc ®Î trøng cña ong chóa (trøng/24 giê)

Chọn lọc Đối chứng 
Tháng 

X  ± SE X  ± SE 
Chênh lệch 

chọn lọc-đối chứng P 

6 795,20d ± 4,18 776,60c ± 7,81 18,6 0,9088 
7 953,80b ± 5,70 857,60b ± 12,50 96,2 <0,0001 
8 884,60c ± 4,18 806,20c ± 9,60 78,4 <0,0001 
9 892,80c ± 4,97 810,60c ± 12,60 82,2 <0,0001 

10 1058,40a ± 6,19 1005,40a ± 9,17 53,0 0,0023 
11 1065,20a ± 7,87 1008,80a ± 9,38 56,4 0,0009 

Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,05 
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Ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa của giống ong Ý...     

Nh− vËy, t¹i §¨k L¨k,  chän läc kÕt hîp 
víi t¹o chóa vμo c¸c th¸ng 7, 8 vμ 9 sÏ cho 
hiÖu qu¶ cao nhÊt, søc ®Î trøng cña ong 
chóa ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt. Vμo c¸c th¸ng 6, 
10 vμ 11 do ¶nh h−ëng bëi nguån thøc ¨n tù 
nhiªn hoÆc dåi dμo (th¸ng 10 vμ 11) hoÆc 
thiÕu thèn (th¸ng 6) hiÖu qu¶ chän läc vμ t¹o 
chóa sÏ kh«ng cao.  

4. KÕT LUËN vμ §Ò NGHÞ 

¸p dông biÖn ph¸p chän läc víi tû lÖ 
10% ®· n©ng cao chÊt l−îng ong chóa cña 

gièng ong ý nu«i t¹i §¨k L¨k, khèi l−îng 
ong chóa t¨ng (1,84 mg); sè l−îng èng trøng 
cña ong chóa nhiÒu h¬n (7,50 èng trøng) vμ 
søc ®Î trøng cña ong chóa cao h¬n (64,14 
trøng/24 giê) so víi c¸c ®μn ong kh«ng chän 
läc (P<0,001). 

Th¸ng t¹o chóa ¶nh h−ëng ®Õn khèi 
l−îng ong chóa t¬, sè l−îng èng trøng vμ søc 
®Î trøng cña ong chóa; ong chóa ®−îc t¹o 
trong c¸c th¸ng 7, 10 vμ 11 cã khèi l−îng, sè 
l−îng èng trøng vμ søc ®Î trøng cao h¬n so 
víi c¸c th¸ng 6, 8 vμ 9 (P<0,001). 

TiÕn hμnh chän läc vμo c¸c th¸ng 7, 8 vμ 
9 vμ t¹o ong chóa vμo c¸c th¸ng 7, 10 vμ 11 
cho hiÖu qu¶ tèt nhÊt. 

§Ò nghÞ thö nghiÖm chuyÓn giao ph−¬ng 
ph¸p chän läc ®¹i trμ vμo s¶n xuÊt ®Ó n©ng 

cao chÊt l−îng gièng ong ý t¹i §¨k L¨k. 
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¶NH H¦ëNG CñA CHäN LäC Vµ TH¸NG T¹O CHóA TíI CHÊT L¦îNG ONG CHóA
CñA GIèNG ONG ý (APIS MELLIFERA LIGUSTICA SPINOLA) NU¤I T¹I §¡K L¡K

Effect of Selection and Month for Creating Queen of Italian Bee Breed
(Apis Mellifera Ligustica Spinola) on Queenbee Quality Reared in Dak Lak
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TÓM TẮT


Thí nghiệm được bố trí tại 3 huyện của Đăk Lăk là: Cưm’ga, Krongana, Krongpăc đại diện cho ba vùng núi, bán bình nguyên và thấp trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong có điều kiện tương đương nhau, trại thí nghiệm tiến hành chọn lọc, trại đối chứng không chọn lọc, theo dõi các chỉ tiêu chất lượng ong chúa để đánh giá ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa phù hợp. Kết quả cho thấy: Tại Đăk lăk, chọn lọc đã tăng khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa tương ứng là 1,84 mg; 7,50 ống trứng và 64,14 trứng/24 giờ so với không chọn lọc (P<0,001). Ong chúa được tạo trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,001). Chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho hiệu quả tốt nhất.


Từ khóa: Chọn lọc, đẻ trứng, ong chúa, tạo ong chúa.


SUMMARY


This experiment was executed in three districts of Dak Lak province: Cum'ga, Krongana, and Krongpac that representing three regions: mountainous, semi-plain and low-lying areas. In each district two bee farms were chosen, one for selection treatment and another for control without selection. Some traits of queen bee were determined to evaluate selection responses and to establish the most suitable time for creating queen bees. Results showed that in Dak Lak province selection increased the most body weight, number of egg tubes and egg-laying of queen bees by 1.84 mg; 5.50 egg tubes and 64.14 eggs respectively in comparision with the control. Queen bees created in July, October and November had higher body weight, a larger number of egg tubes and better egg-laying capabilities than queen bees created in June, August and September (P<0.001). Selection in July, August and September, creating queen bees in July, October and November lead to the best reponses.


Key words: Creating queen bee, egg-laying, queen bee, selection.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. §ÆT VÊN §Ò


ViÖc nhËp vµ ph¸t triÓn nhanh c¸c ®µn ong ý ®· thóc ®Èy nghÒ nu«i ong mËt ë ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, s¶n lîng mËt t¨ng m¹nh (®øng vµo hµng thø hai ë ch©u ¸ vÒ xuÊt khÈu mËt ong (Phïng H÷u ChÝnh vµ §inh QuyÕt T©m, 2004).


T¹i §¨k L¨k, ong ý ®îc ®a vµo nu«i, do kh¸c loµi víi ong b¶n ®Þa nªn ong ý kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹p giao ®Ó t¹o ra c¸c thÕ hÖ con lai. §Ó nh©n gièng ong ý, ngêi nu«i ong tù t¹o chóa chia ®µn, gi÷ l¹i ong gièng vµ nh©n gièng mét c¸ch tù c¸c ®µn ong cña m×nh qua nhiÒu thÕ hÖ. C¸c ong chóa vµ ong ®ùc trong quÇn thÓ ong ý giao phèi víi nhau trªn kh«ng trung nªn giao phèi cËn th©n thêng x¶y ra lµm mét sè chØ tiªu sinh häc s¶n xuÊt cña phÈm gièng bÞ biÕn ®æi, ¶nh hëng ®Õn søc s¶n xuÊt cña c¸c ®µn ong.


§èi víi nghÒ nu«i ong, ong chóa lµ con c¸i duy nhÊt sinh ra tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ trong ®µn ong, v× vËy, viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm chän läc, t¹o chóa ®Ó cã ®îc ong chóa tèt lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña ®µn ong. 


Nghiªn cøu nµy nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p chän läc, c¸c th¸ng t¹o chóa phï hîp nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gièng ong ý t¹i §¨k L¨k.   


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


2.1. VËt liÖu


VËt liÖu nghiªn cøu lµ c¸c ®µn ong ý (Apis mellifera ligustica spinola) ®îc nu«i t¹i §¨k L¨k. Nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh trong 2 n¨m 2009 - 2010.


2.2. Ph¬ng ph¸p 


ThÝ nghiÖm bè trÝ t¹i 3 huyÖn: Cm’ga  cã ®é cao trung b×nh 600 - 700 m), Krongana  cã ®é cao trung b×nh 400 - 500 m) vµ Krongp¨c cã ®é cao trung b×nh 450 - 500 m so víi mÆt níc biÓn ®¹i diÖn cho ba vïng ®Þa h×nh chÝnh cña tØnh lµ vïng nói, vïng b¸n b×nh nguyªn vµ vïng b»ng tròng. Mçi huyÖn chän 2 tr¹i ong víi kho¶ng c¸ch gi÷a 2 tr¹i lµ tõ 3 - 5 km, cã sè lîng ®µn ong, thÕ ®µn b»ng nhau, ®Æt cïng nguån hoa vµ bíc ®i hoa phï hîp theo vïng. 


T¹i tr¹i ®èi chøng, kh«ng thùc hiÖn chän läc mµ t¹o chóa theo c¸ch cña ngêi nu«i ong thêng lµm t¹i c¸c th¸ng t¬ng øng víi tr¹i thÝ nghiÖm. T¹i tr¹i thÝ nghiÖm, ®µn ong ®îc chän läc ®¹i trµ theo ph¬ng ph¸p cña Phïng H÷u ChÝnh (1996). C¸c ®µn ong dîc chia thµnh 3 nhãm: 


- Nhãm 1 gåm nh÷ng ®µn cã n¨ng suÊt cao nhÊt (10% sè ®µn). T¹o ong chóa, ong ®ùc ë c¸c th¸ng kh¸c nhau. Cho ong chóa vµ ong ®ùc giao phèi tù nhiªn ®Ó t¹o ong chóa míi thay thÕ cho c¸c ®µn ong cßn l¹i vµ t¹o ®µn ong míi. 


- Nhãm 2 gåm nh÷ng ®µn cã n¨ng suÊt trung b×nh (75% sè ®µn). Lo¹i bá ong ®ùc, ong chóa vµ thay ong chóa míi ®îc t¹o tõ nhãm 1.  


- Nhãm 3 gåm nh÷ng ®µn cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt (15% sè ®µn). Lo¹i bá ong chóa, ong ®ùc, chia nhá ®Ó t¹o ®µn giao phèi.


ViÖc diÖt ong ®ùc ë c¸c nhãm 2 vµ 3, còng nh trong ph¹m vi b¸n kÝnh 3 - 5 km kh«ng cã c¸c ®µn ong kh¸c lµm cho trong c¸c th¸ng ong chóa giao phèi, kh«ng cã ong ®ùc tõ nh÷ng ®µn trung b×nh, xÊu vµ ®µn kh¸c giao phèi ®îc víi ong chóa t¬. 


Chän ngÉu nhiªn mçi tr¹i 30 ong chóa, theo dâi c¸c chØ tiªu khèi lîng, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa ®îc t¹o t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau.


- Khèi lîng ong chóa: Dïng c©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,01 mg ®Ó c©n ong chóa ®îc nhèt vµo lång.  


Khèi lîng ong chóa ®îc tÝnh theo c«ng thøc:          


                M = M1- M2        


Trong ®ã: M- khèi lîng ong chóa; M1- khèi lîng ong chóa vµ lång; M2 - khèi lîng lång.


- Sè èng trøng cña ong chóa 


GiÕt ong chóa b»ng níc nãng (70 -900C) ng©m vµo dung dÞch cè ®Þnh gåm axit picric b·o hoµ 15 phÇn, formalin nguyªn chÊt 5 phÇn, axit axetic 1 phÇn. Sau 20 giê nhÊc ong chóa ra röa b»ng cån 700. Dïng kim gi¶i phÉu c«n trïng vµ panh t¸ch 2 buång trøng ®Æt lªn lam kÝnh, c¾t mçi bªn buång trøng lµm 3 phÇn, dïng kim t¸ch tõng èng trøng ®Ó ®Õm trªn kÝnh lóp. Sè lîng èng trøng lµ trung b×nh cña 2 buång trøng. 


- Søc ®Î trøng cña ong chóa


Ong chóa ®Î 1 trøng vµo 1 lç tæ, th¸ng Êu trïng ong thî ë giai ®o¹n vÝt n¾p lµ 12 ngµy, 100 lç tæ ong thî cã diÖn tÝch lµ 25 cm2 t¬ng ®¬ng víi « vu«ng 5 x 5cm. V× vËy, dïng thíc phim cã kÎ c¸c « 5 x 5 cm ®o diÖn tÝch nhéng ong thî ®Ó x¸c ®Þnh søc ®Î trøng cña ong chóa. 


Søc ®Î trøng cña ong chóa ®îc tÝnh theo c«ng thøc:    S§T = (SO x 100)/12


S§: Søc ®Î trøng cña ong chóa; SO: Sè « nhéng ong ®o ®îc; 12: sè ngµy nhéng ong thî tr¸m n¾p.


C¸c sè liÖu ®îc xö lý b»ng phÇn mÒm Minitab 16 vµ SAS 8.1 t¹i Bé m«n Di truyÒn- Gièng vËt nu«i Khoa Ch¨n nu«i vµ Nu«i trång thñy s¶n, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.

Møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè ®Õn c¸c chØ tiªu theo dâi ®îc x¸c ®Þnh theo m« h×nh thèng kª sau: 


Yijk = ( + Ai+ Bj + (Ai*Bj) + eijk


Yijkl: c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa ë thêi ®iÓm thø k ®èi víi ®éng vËt thø j cña gièng I;  


(: trung b×nh cña chØ tiªu t¹o chóa;


Ai: ¶nh hëng cña yÕu tè chän läc (chän läc vµ kh«ng chän läc);


Bj: ¶nh hëng cña c¸c th¸ng t¹o chóa (c¸c th¸ng 6, 7, 8, 9, 10 vµ 11);


Ai*Bj: t¬ng t¸c gi÷a yÕu tè chän läc vµ c¸c th¸ng t¹o chóa;


eijk: sai sè ngÉu nhiªn.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. ¶nh hëng cña chän läc vµ th¸ng
        t¹o chóa tíi chÊt lîng ong chóa 


KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng cña chän läc, th¸ng t¹o chóa vµ mèi quan hÖ t¬ng t¸c gi÷a chän läc víi c¸c th¸ng t¹o chóa ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa (khèi lîng ong chóa t¬, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa) (B¶ng 1).


Chän läc ®· ¶nh hëng rÊt râ rÖt tíi khèi lîng ong chóa t¬, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa. Kh¸c biÖt gi÷a chän läc vµ kh«ng chän läc lµ cã ý nghÜa thèng kª (P<0,0001). Th¸ng t¹o chóa còng lµ yÕu tè ¶nh hëng rÊt râ rÖt ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa. Kh¸c biÖt vÒ c¸c th¸ng t¹o chóa ¶nh hëng tíi sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa (P<0,0001), tíi khèi lîng ong chóa t¬ (P<0,05). Mèi quan hÖ t¬ng t¸c gi÷a chän läc víi th¸ng t¹o chóa chØ ¶nh hëng cã ý nghÜa thèng kª ®èi víi søc ®Î trøng cña ong chóa (P<0,001), kh«ng ¶nh hëng tíi khèi lîng ong chóa t¬ vµ sè lîng èng trøng cña ong chóa (P>0,05).


Nh vËy, do chän läc chØ gi÷ l¹i nh÷ng ong chóa vµ ong ®ùc trong c¸c ®µn cã n¨ng suÊt cao ®· ¶nh hëng râ rÖt tíi c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa.


Nguyªn nh©n th¸ng t¹o chóa ¶nh hëng tíi chÊt lîng ong chóa lµ do c¸c th¸ng kh¸c nhau, tr÷ lîng nguån thøc ¨n cña ong trong tù nhiªn kh¸c nhau, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a nu«i Êu trïng t¹o chóa còng kh¸c nhau. Nghiªn cøu cña NguyÔn V¨n NiÖm (2001) còng kh¼ng ®Þnh trong ®iÒu kiÖn vïng nói phÝa B¾c ViÖt Nam t¹o chóa tèt nhÊt vµo th¸ng 6 vµ th¸ng 7. 


T¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu tè chän läc vµ th¸ng t¹o chóa cã ¶nh hëng râ rÖt tíi søc ®Î trøng cña ong chóa cho thÊy viÖc lùa chän th¸ng t¹o chóa phï hîp kÕt hîp víi chän läc lµ biÖn ph¸p quan träng n©ng cao søc ®Î trøng cña ong chóa.   

		B¶ng 1. ¶nh hëng cña chän läc vµ th¸ng t¹o chóa tíi chÊt lîng ong chóa (n =30)


Chỉ tiêu

		Chọn lọc

		Tháng tạo chúa

		Tương tác giữa chọn lọc


với các tháng tạo chúa



		Khối lượng ong chúa tơ

		<0,0001

		0,0164

		0,9813



		Số lượng ống trứng của ong chúa

		<0,0001

		<0,0001

		0,9706



		Sức đẻ trứng của ong chúa

		<0,0001

		<0,0001

		0,0005





3.2. ¶nh hëng cña chän läc tíi c¸c chØ
       tiªu chÊt lîng ong chóa 


KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ¶nh hëng cña chän läc tíi c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng ong chóa thÓ hiÖn ë b¶ng 2.


Chän läc ®· n©ng cao ®îc khèi lîng ong chóa t¬ mét c¸ch râ rÖt (181,38 ( 0,24 so víi 179,44 ( 0,41 mg, P<0,001), chªnh lÖch lµ 1,84 mg. Tuy nhiªn, so víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Ph¹m Xu©n Dòng (1996) ong chóa t¬ ë miÒn B¾c cã khèi lîng lµ 182,7(0,67 mg, nh vËy khèi lîng ong chóa t¬ ë quÇn thÓ chän läc cña nghiªn cøu nµy tuy cã t¨ng 1,84 mg nhng vÉn nhá h¬n ong chóa t¬ ë miÒn B¾c. Chän läc ®· lµm t¨ng sè lîng èng trøng cña ong chóa so víi ®èi chøng. Sè lîng èng trøng cña ong chóa ®îc chän läc lµ 160,17  ( 2,24, cao h¬n so víi ong chóa kh«ng ®îc chän läc lµ 7,5 èng trøng (P<0,001). Avetixian (1983) cho biÕt sè lîng èng trøng cña ong chóa ®îc chän läc ë Nga lµ 150 èng trøng vµ Stort (1982) cho biÕt sè lîng èng trøng cña ong chóa ë quÇn thÓ chän läc ë Brasil lµ 174,5 èng trøng (Ph¹m Xu©n Dòng, 1996). Nh vËy ong chóa ®îc chän läc n»m ë møc gi÷a ong nu«i ë  Nga vµ ë Brasil. T¬ng tù nh ®èi víi hai chØ tiªu trªn, søc ®Î trøng cña ong chóa ®îc chän läc ®¹t 941,67 ( 18,1 nhiÒu h¬n ong chóa kh«ng ®îc chän läc 64,14 trøng (P<0,001). Theo Ph¹m Xu©n Dòng (1996), søc ®Î trøng cña ong chóa ë miÒn B¾c lµ 863 ( 43,4 trøng/24giê. Nh vËy, viÖc chän läc gièng ong ý t¹i §¨k L¨k ®· cho kÕt qu¶ tèt h¬n so víi c¸c kÕt qu¶ thu ®îc ë c¸c tØnh phÝa B¾c.


3.3. ¶nh hëng cña th¸ng t¹o chóa tíi 
       c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa


T¹i c¸c vïng kh¸c nhau, thêi gian thÝch

hîp ®Ó t¹o chóa còng kh¸c nhau. ViÖc ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña c¸c th¸ng t¹o chóa ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa nh»m x¸c ®Þnh thêi gian t¹o chóa phï hîp t¹i §¨k L¨k (B¶ng 3).


C¸c sè liÖu trong 2 n¨m theo dâi cho thÊy, tõ th¸ng 6 tíi th¸ng 11, khèi lîng trung b×nh cña ong chóa t¬ dao ®éng trong kho¶ng 179 tíi 181 mg vµ  gi÷a c¸c th¸ng theo dâi kh«ng cã sù sai kh¸c (P>0,05).


Sè lîng èng trøng cña ong chóa t¹o trong th¸ng 7, 10 vµ 11 t¬ng ®¬ng nhau, t¬ng øng lµ 163,90 ( 2,17; 168,30 ( 1,80 vµ 168,20 ( 1,76 èng trøng, cao h¬n râ rÖt so víi c¸c th¸ng 6, 8 vµ 9 (P<0,05). Ong chóa t¹o ë c¸c th¸ng 6 cã sè lîng èng trøng thÊp nhÊt, tiÕp ®ã lµ th¸ng 8 vµ th¸ng 9 (dao ®éng trong kho¶ng 137,90 - 154,40 èng trøng).


Søc ®Î trøng cña ong chóa t¹o trong th¸ng 10 vµ 11 t¬ng ®¬ng nhau (dao ®éng trong kho¶ng 1031,9 - 1037 trøng/24 giê) vµ ®¹t møc cao nhÊt, tiÕp ®ã lµ th¸ng 7. Søc ®Î trøng c¸c th¸ng 8 vµ 9 t¬ng ®¬ng nhau (845,40 - 851,70 trøng/24 giê. ThÊp nhÊt vµo th¸ng 6 (785,9 trøng/24 giê).


Trong ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña §¨k L¨k, sù kh¸c nhau vÒ nguån thøc ¨n (mËt, phÊn) trong tù nhiªn ë c¸c th¸ng ®· ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng tiÕt s÷a nu«i Êu trïng chóa t¹o nªn sù sai kh¸c cã ý nghÜa ®èi víi khèi lîng ong chóa t¬, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa. Theo Laidlaw vµ cs. (1997), trong thêi gian t¹o chóa, nÕu ong ®îc ¨n thªm thøc ¨n mËt, phÊn... khèi lîng ong chóa t¬ t¨ng 6,5 mg vµ khèi lîng ong chóa ®Î t¨ng 42,4 mg; nÕu ong chóa ®îc nu«i b»ng thøc ¨n tèt sÏ cã 200 - 250 èng trøng, nu«i dìng kÐm chØ cã 120 - 150 èng trøng. 


B¶ng 3. ¶nh hëng cña th¸ng t¹o chóa ®èi víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng ong chóa (n =30)


		Tháng

		Khối lượng ong chúa tơ


(mg)

		Số lượng ống trứng của ong chúa
(ống trứng)

		Sức đẻ trứng của ong chúa


(trứng/24 giờ)



		

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE



		6

		179,28

		±

		0,71

		137,90d

		±

		1,88

		785,90d

		±

		5,20



		7

		181,07

		±

		0,57

		163,90a

		±

		2,17

		905,70b

		±

		17,30



		8

		179,62

		±

		0,69

		145,80c

		±

		2,09

		845,40c

		±

		14.00



		9

		179,74

		±

		0,66

		154,40b

		±

		1,92

		851,70c

		±

		15,10



		10

		181,25

		±

		0,54

		168,30a

		±

		1,80

		1031,90a

		±

		10,30



		11

		181,49

		±

		0,48

		168,20a

		±

		1,76

		1037,00a

		±

		11,00





Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,001


Nh vËy, ë §¨k L¨k, trong qu¸ tr×nh chän läc nÕu tËp trung vµo c¸c nhãm ong chóa ®îc t¹o vµo th¸ng 7, 10 vµ 11 sÏ gãp phÇn c¶i thiÖn chÊt lîng gièng ong ý Apis mellifera ligustica spinola, t¨ng ®îc khèi lîng ong chóa t¬, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa.


3.4. ¶nh hëng t¬ng t¸c gi÷a chän läc 
       vµ th¸ng t¹o chóa ®Õn søc ®Î trøng 
       cña ong chóa 


Nh trªn ®· ph©n tÝch, ¶nh hëng t¬ng t¸c gi÷a chän läc vµ th¸ng theo dâi chØ cã ý nghÜa ®èi víi søc ®Î trøng cña ong chóa. Mèi quan hÖ t¬ng t¸c nµy ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4.


Søc ®Î trøng cña ong chóa ë c¶ c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc ®Òu chÞu ¶nh hëng cña th¸ng t¹o chóa.


 Trong th¸ng 6, søc ®Î trøng cña ong chóa ë c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc ®Òu ë møc thÊp nhÊt, t¬ng øng lµ 795,2 vµ 776,6 trøng/24 giê; chªnh lÖch gi÷a chän läc vµ ®èi chøng còng ë møc thÊp nhÊt 18,9 trøng/24 giê vµ kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (P>0,05). Th¸ng 6 lµ thêi ®iÓm c¸c ®µn ong t¹i §¨k l¨k ®ang trong thêi kú kh«i phôc l¹i thÕ ®µn sau vô khai th¸c, mÆt kh¸c ®©y còng lµ thêi gian ma nhiÒu nªn nguån thøc ¨n cña ong trong tù nhiªn rÊt thiÕu, kh¶ n¨ng tiÕt s÷a vµ chÊt lîng s÷a do ong thî tiÕt ra ®Ó nu«i ong chóa kÐm v× vËy ong chóa ë tÊt c¶ c¸c ®µn ®Òu ®Î kÐm.


Trong c¸c th¸ng 7, 8 vµ 9, søc ®Î trøng cña ong chóa ë c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc chØ ®¹t ë møc ®é trung b×nh nhng chªnh lÖch vÒ søc ®Î trøng cña ong chóa gi÷a c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc ®¹t ë møc cao nhÊt, t¬ng øng lµ: 96,2; 78,4 vµ 82,2 trøng/24 giê (P<0,001). Th¸ng 7 t¹i §¨k


L¨k, c¸c lo¹i c©y trång n«ng nghiÖp ng¾n ngµy vô 1 në hoa ré, nguån thøc ¨n mËt, phÊn cña ong trong tù nhiªn kh¸ phong phó lµm cho ong thî t¨ng cêng tiÕt s÷a nu«i ong chóa vµ lµm t¨ng søc ®Î trøng cña ong chóa. C¸c ®µn ong ®îc chän läc víi søc sèng cao h¬n, nhanh chãng kh«i phôc ®îc thÕ ®µn, t¹o ®îc chªnh lÖch lín vÒ søc ®Î trøng so víi c¸c ®µn kh«ng chän läc. Trong c¸c th¸ng 8 vµ 9 mÆc dï nguån mËt, phÊn cña ong trong tù nhiªn kh«ng dåi dµo, nhng do ong ®· dù tr÷ ®îc mét lîng thøc ¨n trong b¸nh tæ, ®Æc biÖt lµ c¸c ®µn ong ®îc chän läc, do vËy søc ®Î trøng cña ong chóa thêi gian nµy tuy cha cao, song ®· t¹o ra sù chªnh lÖch lín vÒ søc ®Î trøng cña ong chóa gi÷a c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc.


Trong c¸c th¸ng 10 vµ 11, søc ®Î trøng cña ong chóa ë c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc ®¹t ë møc cao nhÊt, møc ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc t¬ng øng lµ 53,0 vµ 56,4 trøng/24 giê (P<0,05). Th¸ng 10 vµ 11 lµ thêi ®iÓm ra hoa cña c©y trång n«ng nghiÖp vô 2 vµ nhiÒu loµi c©y cá kh¸c, nguån thøc ¨n mËt, phÊn trong tù nhiªn dåi dµo c¶ vÒ sè vµ chÊt lîng, ®©y lµ nguyªn nh©n lµm t¨ng søc ®Î trøng cña ong chóa ë c¶ c¸c ®µn chän läc vµ kh«ng chän läc. Tuy nhiªn, chªnh lÖch vÒ søc ®Î trøng gi÷a c¸c ®µn nµy ë møc t¬ng ®èi thÊp.


B¶ng 4. ¶nh hëng t¬ng t¸c gi÷a chän läc vµ th¸ng t¹o chóa
®Õn søc ®Î trøng cña ong chóa (trøng/24 giê)


		Tháng

		Chọn lọc

		Đối chứng

		Chênh lệch


chọn lọc-đối chứng

		P



		

		

X




		±

		SE

		

X




		±

		SE

		

		



		6

		795,20d

		±

		4,18

		776,60c

		±

		7,81

		18,6

		0,9088



		7

		953,80b

		±

		5,70

		857,60b

		±

		12,50

		96,2

		<0,0001



		8

		884,60c

		±

		4,18

		806,20c

		±

		9,60

		78,4

		<0,0001



		9

		892,80c

		±

		4,97

		810,60c

		±

		12,60

		82,2

		<0,0001



		10

		1058,40a

		±

		6,19

		1005,40a

		±

		9,17

		53,0

		0,0023



		11

		1065,20a

		±

		7,87

		1008,80a

		±

		9,38

		56,4

		0,0009





Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,05


Nh vËy, t¹i §¨k L¨k,  chän läc kÕt hîp víi t¹o chóa vµo c¸c th¸ng 7, 8 vµ 9 sÏ cho hiÖu qu¶ cao nhÊt, søc ®Î trøng cña ong chóa ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Vµo c¸c th¸ng 6, 10 vµ 11 do ¶nh hëng bëi nguån thøc ¨n tù nhiªn hoÆc dåi dµo (th¸ng 10 vµ 11) hoÆc thiÕu thèn (th¸ng 6) hiÖu qu¶ chän läc vµ t¹o chóa sÏ kh«ng cao. 


4. KÕT LUËN vµ §Ò NGHÞ

¸p dông biÖn ph¸p chän läc víi tû lÖ 10% ®· n©ng cao chÊt lîng ong chóa cña gièng ong ý nu«i t¹i §¨k L¨k, khèi lîng ong chóa t¨ng (1,84 mg); sè lîng èng trøng cña ong chóa nhiÒu h¬n (7,50 èng trøng) vµ søc ®Î trøng cña ong chóa cao h¬n (64,14 trøng/24 giê) so víi c¸c ®µn ong kh«ng chän läc (P<0,001).


Th¸ng t¹o chóa ¶nh hëng ®Õn khèi lîng ong chóa t¬, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cña ong chóa; ong chóa ®îc t¹o trong c¸c th¸ng 7, 10 vµ 11 cã khèi lîng, sè lîng èng trøng vµ søc ®Î trøng cao h¬n so víi c¸c th¸ng 6, 8 vµ 9 (P<0,001).


TiÕn hµnh chän läc vµo c¸c th¸ng 7, 8 vµ 9 vµ t¹o ong chóa vµo c¸c th¸ng 7, 10 vµ 11 cho hiÖu qu¶ tèt nhÊt.


§Ò nghÞ thö nghiÖm chuyÓn giao ph¬ng ph¸p chän läc ®¹i trµ vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng gièng ong ý t¹i §¨k L¨k.
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