
CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG 
 

I. Giới thiệu về nguồn gen tự nhiên và nhân tạo 

 Quy trình chọn giống bao gồm các bước: tạo nguồn nguyên liệu, chọn lọc, đánh 

giá chất lượng giống và cuối cùng đưa giống tốt ra sản xuất đại trà. 

 Nguồn gen tự nhiên là các dạng có trong tự nhiên về một giống vật nuôi hay cây 

trồng nào đó. Các giống địa phương có tổ hợp nhiều gen thích nghi tốt với điều 

kiện môi trường nơi chúng sống. 

 Nguồn gen nhân tạo là kết quả lai giống của một tổ chức nghiên cứu giống cây 

trồng, vật nuôi được cất giữ, bảo quản trong một “Ngân hàng gen”. 

 

II. Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp 
Biến dị tổ hợp là những kiểu hình khác bố mẹ xuất hiện ở các thế hệ lai do sự tổ 

hợp lại vật chất di truyền của thế hệ P thông qua quá trình giao phối. Biến dị tổ hợp 

phản ánh sự đa dạng về kiểu gen, phong phú về kiểu hình của giống. 

 

1. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp 

 Trong quá trình sinh sản hữu tính, các tổ hợp gen mới luôn được hình thành. 

Những cá thể có tổ hợp gen này sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo 

ra các dòng thuần chủng. 

 

2. Tạo giống lai có ưu thế lai cao 

 Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả 

năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ. 

 Để giải thích hiện tượng ưu thế lai người ta đưa ra giả thuyết siêu trội, cho rằng 

ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội về 

nhiều mặt so với các dạng bố mẹ thuần chủng. 

 Để tạo con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó có thể sử dụng các 

cách lai tạo như lai thuận nghịch, lai khác dòng đơn hoặc kép tùy theo từng giống 

vật nuôi cây trồng để nhằm thu được con lai có ưu thế lai cao. 

 Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở đời lai F1, sau đó giảm dần qua các thế 

hệ. Đây là lí do không dùng con lai F1 làm giống, chỉ dùng vào mục đích kinh tế. 

 

III. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến 

 Để có năng suất cao hơn mức trần hiện có của giống, các nhà chọn giống đã sử 

dụng phương pháp gây đột biến để tạo nguồn vật liệu cho chọn giống. 

 Gây đột biến là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hóa học, nhằm làm 

thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ cho lợi ích con người. 

 Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước: (1) xử lí 

mẫu vật bằng các tác nhân gây đột biến; (2) chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình 

mong muốn; (3) tạo dòng thuần chủng. 

 Gây đột biến bằng các tác nhân vật lí và hóa học để có nguồn vật liệu khởi đầu 



cho chọn giống. Những thể đột biến có lợi được chọn lọc và trực tiếp nhân thành 

giống mới hoặc được dùng làm bố mẹ để lai giống. 

 

TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 
 

 Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy 

tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. 

 

 Công nghệ tế bào gồm 2 công đoạn thiết yếu là: tách tế bào hoặc mô từ cơ thể 

rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo, dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô sẹo 

phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. 

 

II. Tạo giống thực vật 

 

1. Nuôi cấy hạt phấn 

 Các hạt phấn riêng lẻ cho mọc trên môi trường nhân tạo thành dòng tế bào đơn 

bội có các kiểu gen khác nhau do giảm phân tạo ra và biểu hiện thành kiểu hình 

(bao gồm cả các tính trạng lặn). Từ đó cho phép chọn lọc in vitro (trong ống 

nghiệm) những dòng có đặc tính mong muốn. 

 Để có giống cây trồng cho sản xuất thì cần lưỡng bội hóa các dòng đơn bội này 

bằng cách gây đột biến đa bội hóa các thể đơn bội thành thể lưỡng bội. (các giống 

này đều thuần chủng) 

 

 Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có các đặc tính như: 

kháng thuốc diệt cỏ, chịu rét, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh, sạch 

không nhiễm virut gây bệnh. 

 

2. Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo 

 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật in vitro nhờ môi trường nuôi cấy chuẩn kết hợp 

với việc sử dụng các chất hoocmon sinh trưởng như auxin, giberelin, xitokinin. 

 

 Bất kỳ tế bào nào của cây (chồi, lá, thân, rễ, hoa) đều nuôi cấy được để tạo thành 

mô sẹo (mô gồm nhiều tế bào chưa biệt hóa, có khả năng sinh trưởng mạnh) rồi 

điều khiển cho tế bào biệt hóa thành các mô khác nhau và tái sinh ra cây trưởng 

thành. 

 

 Kỹ thuật này cho phép nhân nhanh các giống cây trồng có năng suất cao, chất 

lượng tốt, quý hiếm, thích nghi với điều kiện sinh thái nhất định, chống chịu tốt với 



nhiều loại sâu, bệnh. 

 

3. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị 

 Nuôi cấy tế bào có 2n NST trên môi trường nhân tạo, sẽ hình thành nhiều dòng tế 

bào có các tổ hợp NST khác nhau tạo ra biến dị xôma cao hơn mức bình thường. 

 Biến dị dòng tế bào xôma được sử dụng trong việc tạo ra các giống cây trồng 

mới có các kiểu gen khác nhau của cùng một giống ban đầu. 

 

4. Dung hợp tế bào trần 

 Loại bỏ thành xenlulôzơ của tế bào bằng enzim hoặc vi phẫu để tạo tế bào trần. 

Cho dung hợp tế bào trần để tạo ra tế bào lai. 

 Các tế bào lai có khả năng tái sinh đầy đủ thành cây lai và mang đặc điểm của cả 

2 loài mà bằng cách lai hữu tính khó có thể tạo ra được. 

 

III. Tạo giống động vật 

Áp dụng công nghệ tế bào trong sản xuất vật nuôi chủ yếu là hình thức cấy truyền 

phôi và nhân bản vô tính nhằm tăng nhanh giống vật nuôi quý hiếm hoặc tăng năng 

suất trong chăn nuôi cũng như ứng dụng trong y học. 

 

1. Cấy truyền phôi (công nghệ tăng sinh sản ở động vật) 

Sau khi phôi được lấy ra từ động vật cho và trước khi cấy phôi vào động vật nhận 

cần trải qua một trong các bước sau: 

+ Tách phôi thành 2 hay nhiều phần, mỗi phần sau đó sẽ phát triển thành một phôi 

riêng biệt  

+ Phối hợp hai hay nhiều phôi thành một thể khảm 

+ Làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi khi mới phát triển theo 

hướng có lợi cho con người 

 

2. Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân 

Điển hình cho kỹ thuật này là thành công của nhóm các nhà bác học Anh đã tạo ra 

cừu Dolli (1997). 

Công nghệ tạo cừu Dolli bao gồm các bước sau: 

 Tách tuyến vú của cừu cho nhân (cừu mặt trắng) và nuôi trong phòng thí nghiệm 

 Tách tế bào trứng của cừu khác (cừu mặt đen), sau đó loại bỏ nhân của tế bào 

trứng này 

 Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân 

 Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi 

 Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ (cừu mặt đen) để nó mang thai. Sau 



thời gian mang thai giống như trong tự nhiên, cừu mẹ này đã đẻ ra cừu con (cừu 

Dolli) giống y hệt cừu cho nhân tế bào (cừu mặt trắng). 

TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN 
 

I. Khái niệm công nghệ gen 
Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có 

thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể mới với những đặc điểm mới. 

Kỹ thuật tạo ADN-tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi là 

kỹ thuật chuyển gen. 

 

II. Quy trình chuyển gen 
 

1. Tạo ADN tái tổ hợp 

 Nguyên liệu 

 Gen cần chuyển 

 Thể truyền 

 Enzim giới hạn (restrictaza) và enzim nối (ligaza) 

 Cách tiến hành 

 Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào. 

 Xử lí bằng một loại enzim giới hạn để tạo ra cùng một loại đầu dính. 

 Dùng enzim nối để gắn gen cần chuyển vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp. 

 

2. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 
Dùng muối canxi clorua hoặc xung điện cao áp làm giãn màng sinh chất của tế bào 

để ADN tái tổ hợp dễ dàng đi qua. 

 

3. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp 

 Chọn thể truyền có gen đánh dấu. 

 Bằng các kỹ thuật nhất định (ví dụ sử dụng mẫu dò đánh dấu phóng xạ) nhận biết 

được sản phẩm đánh dấu và nhân dòng tế bào này để sản xuất ra sản phẩm mong 

muốn. 

 

III. Thành tựu ứng dụng công nghệ gen 
Thành tựu nổi bật nhất trong ứng dụng công nghệ gen là khả năng cho tái tổ hợp 

thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại mà lai hữu 

tính không thể thực hiện được. 

 

1. Tạo giống vi sinh vật 

 Ngày nay, đã tạo được các chủng vi khuẩn cho sản phẩm mong muốn không có 

trong tự nhiên, bằng cách chuyển một hay một nhóm gen từ tế bào của người hay 

một đối tượng khác vào tế bào của vi khuẩn. 

 Các vi sinh vật như E.coli, nấm men bánh mì là những đối tượng đầu tiên được 

sử dụng trong công nghệ gen để sản xuất một số loại prôtêin của người như insulin 



chữa bệnh tiểu đường, hoocmon tăng trưởng của người (hGH), văcxin viêm gan B 

để phòng bệnh viêm gan B… 

 

2. Tạo giống thực vật 

 Tạo giống bằng công nghệ gen mở ra nhiều ứng dụng mới cho trồng trọt: sản 

xuất các chất bột, đường với năng suất cao, sản xuất các loại prôtêin trị liệu, các 

kháng thể và chất dẻo. Thời gian tạo giống mới rút ngắn đáng kể. 

 

 Đến nay đã có hơn 1200 loại thực vật đã được chuyển gen. Trong số đó có 290 

giống cây cải dầu, 133 giống khoai tây và nhiều loại cây trồng khác như cà chua, 

ngô, lanh, đậu nành, bông vải, củ cải đường. 

 

 Phương pháp chuyển gen ở thực vật rất đa dạng: chuyển gen bằng plasmit, bằng 

virut, chuyển gen trực tiếp qua ống phấn, kỹ thuật vi tiêm ở tế bào trần, dùng súng 

bắn gen. 

 

IV. Tạo giống động vật 

 Sử dụng công nghệ gen để tạo ra những giống động vật mới có năng suất và chất 

lượng cao hơn về sản phẩm. Đặc biệt tạo ra động vật chuyển gen có thể sản xuất ra 

thuốc chữa bệnh cho con người như: 

 

 Cừu được chuyển gen tổng hợp prôtêin huyết thanh của người, sẽ sản xuất ra sản 

phẩm này với số lượng lớn trong sữa của chúng. Sau đó, sản phẩm này được chế 

biến thành thuốc chống u xơ nang và bệnh về đường hô hấp của người. 

 

 Bò được chuyển gen sản xuất r-prôtêin của người và gen này được biểu hiện ở 

tuyến sữa có thể cho thu nhận sản phẩm với số lượng lớn. Từ sữa có sản phẩm này, 

qua chế biến sản xuất ra prôtêin C chữa bệnh máu vón cục gây tắc mạch ở người. 

 

 Vi tiêm là phương pháp thông dụng nhất trong kỹ thuật chuyển gen ở động vật. 

Đoạn ADN được bơm thẳng vào hợp tử ở giai đoạn nhân non (giai đoạn nhân của 

tinh trùng và trứng chưa hòa hợp). 


