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Các yêu cầu khác về kiến thức / Phương pháp chọn giống cây trồng truyền thống, những
kỹ năng sinh viên cần trang bị kỹ thuật di truyền phân tử, cơ chế sinh lý về khả năng
trước khi vào học môn học này: kháng stress của cây.
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3. MÔ TẢ MÔN HỌC (COURSE DESCRIPTION)
Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức di truyền cơ bản, kiến thức về di truyền số lượng,
phương pháp chọn lọc dựa trên marker phân tử, phương pháp chọn lọc những tính trạng số lượng dựa
trên bản đồ marker QTL, kiển thức cơ bản về chọn giống cây trồng kháng bệnh, kháng hạn, kháng
muối, kháng lạnh, kháng đổ gãy, kháng nứt trái. Chọn giống cây trồng tăng năng suất và phẩm chất
nông sản.
Phần I: Kiến thức cơ bản
Chương I: Những kiến thức di truyền cơ bản, kiến thức tổng quát về di truyền số lượng như giá
trị trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, độ tương quan giữa hai tính trạng. Khái
niệm hệ số di truyền, phương pháp xác định hệ số di truyền của tính trạng bằng thống kê, dựa vào độ
tương quan giữa hai tính trạng, cách thức xây dựng chỉ số chọn lọc trong chọn giống cây trồng
Chương II: Chọn giống dựa trên marker phân tử, khái niệm marker là gì? Một số marker phân
tử cơ bản như RFLP, AFLP. SSPs. Phương pháp xác định bản đồ marker và gắn tính trạng số lượng lên
bản đồ marker. Ứng dụng bản đồ marker trong chương trình chọn giống cây trồng (MAS).
Chương III: Cơ sở di truyền của chọn giống ưu thế lai, phương pháp xác định khả năng kết
hợp chung, khả năng kết hợp riêng của các dòng thuần để cho con lai có ưu thế lai tốt nhất. phương
pháp lên kế họach thiết kế cánh đồng để sản xúât hạt lai trên quy mô công nghiệp.
Chương IV: Đặc điểm di truyền của chọn giống cây kháng stress vô sinh: kháng hạn, kháng
lạnh, kháng muối, kháng ngập úng… phương pháp chọn lọc cây kháng stress vô sinh dựa trên MAS.
Chương V: Đặc điểm di truyền của chọn giống cây kháng stress hữu sinh : kháng nấm, kháng
côn trùng, kháng vi rut, kháng tuyến trùng…. Xác định các đặc tính của mầm bệnh kí sinh và mối quan
hệ với cây trồng ( kí chủ) , từ đó đưa ra phương pháp kháng sâu, kháng rộng và chọn giống cây kháng
bệnh.
Chương VI: Đặc điểm di truyền của chọn giống cây trồng có năng suất cao: cơ sở di truyền của
tính kháng nứt trái, kháng đổ gãy, chín sớm…. xây dựng chỉ số chọn lọc cho những tính trạng số lượng
như năng suất.
Phần II: Seminar
Sinh viên chọn một bài báo nước ngòai về chọn giống cây trồng dựa trên MAS của một đối
tượng cây trồng bất kỳ, trình bày những nội dung và phương pháp làm thí nghiệm trong bài báo đó, tìm
những thông tin khác liên quan để có 1 bài seminar hòan chỉnh.

4. MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS): Sinh viên có thể lên kế họach và phương
pháp thực hiện chọn giống dựa trên phân tử một số tính trạng nông học quan trọng.
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