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Mô tả học phần: Cung cấp người học những kiến thức về các bệnh virus và tương tự virus tiêm ẩn
quan trọng cần loại trừ trong sản xuất cây mẹ S0 và sạch hoá nguồn gen của 1 số chủng loại cây ăn
quả chính. Các kỹ thụât giám định/indexing bệnh theo 3 cơ chế: Sinh học, miễn dịch và phân tử. Các
biện pháp Công nghệ sinh học trong loại trừ virus, vi khuẩn mạch dẫn, viroid cho cây ăn quả nhấn
mạnh cho trường hợp Vi ghép và indexing bệnh cho cây có múi, Nuôi cấy mô và sản xuất cây chuối
sạch bệnh. Sử dụng biện pháp xử lý nhiệt trong loại trừ bệnh virus. Quy trình sản xuất và quản lý kỹ
thuật vật liệu giống sạch bệnh.
Học phần tiên quyết: Thực tập Sinh học phân tử (CS603); Nhập môn Công nghệ Sinh học (CS604)
Mục tiêu: Nắm vững các khái niệm liên quan vật liệu nguồn gen cây giống cây ăn quả sạch bệnh. Biết
được triệu chứng, tác nhân virus, vi khuẩn, viroid gây bệnh hại quan trọng trên 1 số cây ăn quả ở VN
và tầm quan trọng trong sạch hoá nguồn gen và/hay trong sản xuất cây mẹ. Hiễu rõ cơ chế của Vi
ghép , nuôi cấy đỉnh sinh trưởng và sử lý nhiệt trong loại bỏ mầm bệnh và kỹ thuật indexing bệnh ở
vật liệu nguồn giống. Thực hành hiệu quả các kỹ thuật : Vi ghép cây có múi, indexing bệnh bằng PCR,
ELISA, DIBA.
Nội dung:
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về môn học và một số khái niệm
Chương 2: Xử lý nhiệt vật liệu giống cây trồng
Chương 3: Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng
Chương 4: Vi ghép
Chương 5: Phương pháp sinh học giám định bệnh cây
Chương 6: Phương pháp miển nhiểm giám định bệnh cây
Chương 7: Phương pháp phân tử giám định bệnh cây
Chương 8: Vi khuẩn gây bệnh cây và các phương pháp giám định
Chương 9: Vi khuẩn mạch dẫn gây bệnh cây và phương pháp gíam định
Chương 10: Viroid gây bệnh cây và các phương pháp gíam định
Chương 11: Virus trên côn trùng truyền bệnh cây và các PP giám định
Chương 12: Gíam định bệnh ở hạt giống và các phương pháp kiểm tra sức khỏe hạt giống
Chương 13: Sản xuất cây giống có múi sạch bệnh qua vi ghép, indexing bệnh với sự kết hợp có hoặc
không có sử lý nhiệt
Chương 14: Sản xuất cây giống chuối sạch bệnh qua nuôi cấy mô và indexing bệnh
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