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Câu 1:Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật gây nên hiện tƣợng gì ? 

*Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật gây nên hiện tượng: 

- Ở thực vật: do tự thụ phấn ở cây giao phấn -> cây ngô tự thụ phấn sau nhiều thế hệ: chiều cao giảm, bắp dị dạng, 

hạt ít. 

- Ở động vật: do giao phối gần -> thế hệ con cháu sinh trưởng phát triển yếu, quái thai, dị tật bẩm sinh. 

Câu 2 :Thoái hóa, giao phối gần là gì ? Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở 

động vật qua nhiều thế hệ có thể gây hiện tƣợng thoái hóa ? Ví dụ. 

-Thoái hóa là hiện tượng các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, bộc lộ tính trạng xấu, năng suất giảm. 

-Giao phối gần (giao phối cận huyết) là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con 

cái. 

- Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây hiện tượng thoái 

hóa: Do tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn gây hại. 

Ví dụ: ở cây ngô chiều cao thấp, hạt ít; ở ĐV: Gà con có đầu dị dạng. 

 Câu 3 :Vai trò của phƣơng pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống? 

Trong chọn giống người ta dùng các phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết để : 

+ củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn 

+ tạo dòng thuần. 

+ phát hiện các gen xấu loại ra khỏi quần thể 

 Câu 4 :Ƣu thế lai là gì ? Cho ví dụ về ƣu thế lai? Nguyên nhân ? 

*Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1   có ưu thế hơn hẳn so với bố mẹ có sức sống cao hơn ,sinh trưởngnhanh, 

phát triển mạnh, khả năng chống chịu tốt, năng suất cao hơn trung bình giũa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả bố và mẹ  

- Ưu thế lai cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ. 

Cho ví dụ : Lợn Đại bạch lai với lợn ỉ cho con lai F1 có ưu thế lai.. 

Gà Rốt lai với gà Ri cho con lai F1 có ưu thế lai 

Câu 5 : Nguyên nhân của hiện tƣợng ƣu thế lai : 

- Nguyên nhân : do sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1 

- Tính trạng số lượng (hình thái và năng suất) do nhiều gen trội quy định. 

- Khi lai hai dòng thuần (kiểu gen đồng hợp) con lai F1   có hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp (chỉ biểu hiện 

tính trạng của gen trội) 

VD: AAbbCC x aaBBcc F1: AaBbCc 

- Trong các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần ⇨ ưu thế lai cũng giảm dần. 

- Để duy trì ưu thế lai, người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính. 

 - Không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống vì:  Ưu thế lai cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ -> Chỉ có 

thế hệ F1   có những tính trạng nổi bật nhất, nếu để nhân giống thì các thế hệ sau năng suất không được như F1   nữa 

- Do vậy muốn duy trì ưu thế lai ta dùng phương pháp nhân giống vô tính 



 Câu 6 : Các phƣơng pháp tạo ƣu thế lai . 

*Ở cây trồng : 

- Lai khác dòng : tạo 2 dòng thuần rồi cho giao phấn giữa 2 dòng thuần với nhau 

- Lai khác thứ : lai giữa 2 thứ  hoặc tổng hợp nhiều thứ của 1 loài để kết hợp tạo ưu thế lai và 

tạo giống mới 

* Ở vật nuôi : 

- Lai kinh tế là gì? Ở nước ta phương pháp phổ biến của lai kinh tế là gì? Ví dụ? 

Lai kinh tế là phép lai mà người ta cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần 

khác nhau rồi dùng con lai F1   làm sản phẩm, không dùng làm giống. 

 

 


