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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Thâm cứu chọn giống lúa trong điều kiện môi trường bất 

lợi (Advanced rice breeding in adverse environmental conditions). Mã 

số: NNG613 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 45; BT:…; TH:…) 

1.4. Học phần tiên quyết:…………………………..Mã số:……………….. 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Di truyền giống nông nghiệp; Khoa: Nông 

nghiệp & SHƯD 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên giảng viên: Lê Việt Dũng 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư 

Địa chỉ liên hê: ĐT: 0913.705.982. Email: lvdung@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 Giúp học viên nắm được điều kiện môi trường bất lợi là như thế nào, cơ chế 

chống chịu của cây lúa với điều kiện bất lợi như mặn, hạn, ngập, độc nhôm, độc 

sắt, độc nhôm từ đó có thể có được định hướng trong chọn tạo giống lúa chống 

chịu với các điều kiện trên. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

 Học phần thâm cứu chọn giống lúa trong điều kiện bất lợi giới thiệu cho học 

viên về chọn giống lúa chống chịu mặn, chọn giống lúa chống chịu khô hạn, chọn 

giống lúa chống chịu ngập úng, chọn giống lúa chống chịu độ độc nhôm, chọn 

giống lúa chống chịu độ độc sắt về cơ chế và các nghiên cứu về chọn tạo giống lúa 

thích nghi với các điều kiện trên.  

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Chọn giống lúa chống chịu mặn 

1.1. Cơ chế chống chịu mặn 

1.2. Giải phẫu hình thái rễ và cơ chế chống chịu mặn 

1.3. Mối tương quan giữa hàm lượng chlorophyll và khả năng 

chống chịu mặn 

1.4. Phương pháp đánh giá khả năng chống chịu mặn của lúa 

1.5. Một số nghiên cứu về chọn giống lúa chống chịu mặn 

5 

Chương 2. Chọn giống lúa chống chịu khô hạn 

2.1 Cơ chế chống chịu khô hạn 

2.2 Một số nghiên cứu về chọn giống lúa chống chịu khô hạn 

5 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 3. Chọn giống lúa chống chịu ngập úng 

3.1 Cơ chế chống chịu ngập úng 

3.2 Một số nghiên cứu về chọn giống lúa chống chịu ngập úng 

5 

Chương 4. Chọn giống lúa chống chịu độ độc nhôm 

4.1 Cơ chế chống chịu độ độc nhôm 

4.2 Một số nghiên cứu về chọn giống lúa chống chịu độ độc 

nhôm 

5 

Chương 5. Chọn giống lúa chống chịu độ độc sắt 

5.1 Cơ chế chống chịu độ độc sắt 

5.2 Một số nghiên cứu về chọn giống lúa chống chịu độ độc sắt 

5 

Báo cáo chuyên đề:  Mỗi nhóm học viên (3-4 học viên) tự thâm 

cứu về một chuyên đề chọn giống lúa trong điều kiện môi 

trường bất lợi, nộp báo cáo và trình bày powerpoint trước lớp. 

20 

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết: 15 tiết, Thực hành, báo cáo seminar: 

15 tiết. 

4.2. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%; thi cuối kỳ: 50%, báo cao 

seminar: 40%.   
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