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Giới thiệu 

Lịch sử và một số thành tựu điển hình 

Kết luận 
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3 



1.1 GIỚI THIỆU 
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1.1.2. Mô tả 

1.1.1. Định 

nghĩa 
1.1.3. Một 

số khái 

niệm liên 

quan 



1.1.1. Định nghĩa 
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Chọn, tạo giống động vật là việc áp dụng các nguyên 

tắc di truyền để cải thiện giống vật nuôi. 
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1.1.1. Định nghĩa 

Chọn, tạo giống động vật là nhằm cải thiện động vật 

bằng cách thay đổi khả năng di truyền các đặc điểm 

quan trọng của chúng 
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1.1.1. Định nghĩa 
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Chọn tạo giống động vật chịu ảnh hưởng lớn từ 

nghiên cứu và phát triển về di truyền học quần thể, 

định lượng và phân tử. 



1.1.1. Khái niệm 

7. Đánh giá  

- Cải thiện di truyền  

- Đa dạng di truyền 
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Chu trình 

nhân giống 

 

1. Định hướng hệ 

thống sản xuất 

2. Định hướng mục 

tiêu chăn nuôi 

 

3. Thu thập thông tin  

- Kiểu hình  

- Mối quan hệ huyết thống 

- Kiểu gen 

5. Lựa chọn và  phối giống  

- Dự đoán đáp ứng chọn lọc 

- Hệ quả của quyết định phối giống 

 

6. Phân phối  

- Cấu trúc chương trình 

nhân giống  

- Nhân giống chéo 

4. Xác định tiêu chí lựa chọn  

- Mô hình di truyền  

- Ước tính giá trị giống 



1.1.2. Mô tả 

Chương 1: Giới thiệu về Công nghệ sinh học trong 
chọn tạo giống ĐV 

• Giới thiệu chung 

• Lịch sử và một số thành tựu 

Chương 2: Các khái niệm và nguyên lý trong Chọn 
tạo giống ĐV 

• Khái niệm về các giống và dòng động vật 

• Các thông số di truyền áp dụng trong chọn giống 

• Chọn lọc và cặp phối giống 

10 


