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Tại sao phải giữ hạt giống?

Không tốn chi phí mua hạt giống
Luôn có nguồn giống gieo trồng 
đúng thời điểm
Tự chọn giống phù hợp với điều 
kiện + 'khẩu vị' địa phương
Hạt giống được trao đổi hoặc bán
Bảo tồn giống quý
Không phụ thuộc vào các công ty 
giống



Chọn giống

Chọn từ cây tốt nhất (phát triển 
nhanh, năng suất cao, kháng sâu 
bệnh) 
Đánh dấu cây được chọn giữ giống
Đừng nên chọn giống lai
Đừng chọn hạt nhỏ, bị hư hoặc bệnh
Cẩn thận thụ phấn chéo



Cây tự thụ phấn

• Cải xà lách
• Đậu Hà Lan
• Đậu
• Cà chua

Không cần phải 
tách riêng các 
giống



Cây thụ phấn nhờ gió

• Ngô
• Củ cải đường
• Lúa
• Lúa mì

Hạt phấn có thể 
bay xa hơn 1 km



Cây thụ phấn nhờ ong

• Bí ngô
• Cải
• Hành
• Cà rốt
• Hoa hướng dương

Ong có thể di chuyển vài 
trăm mét, nhưng thường 
thì ít hơn



Hạt giống trưởng thành: Khi nào hạt giống sẵn 
sàng thu hoạch để giữ giống?

• Khi vỏ hạt đã khô
• Khi quả đã trưởng thành: chúng 

ta ăn trước trưởng thành đối với 
dưa chuột, zucchini, trái cà



Giữ hạt giống lúa

Chọn và đánh dấu những cây tốt nhất 
trong thời gian ra hoa, từ giữa ruộng
Thu hoạch khi chín đều (80% ngã màu 
rơm)
Giã nhẹ, làm sạch và phơi khô
Đặt vào nước muối, loại bỏ tất cả 
những hạt nổi
Phơi khô, lưu trữ trong thùng kín với 
tro, than củi hoặc vôi
Giữ được khả năng nảy mầm tốt ít nhất 
một năm



Hạt giống trái cây nhiệt đới

Nhiều loại hạt không thể lưu trữ 
lâu, nên trồng khi trái chín: xoài, 
cây có múi, bơ, vải, cà phê, sầu 
riêng, chôm chôm
Hạt mít có thể giữ được 1 tháng
Hạt đu đủ, ổi, chanh dây, mảng 
cầu ta (na) có thể phơi khô rồi 
lưu trữ



Tách hạt ra khỏi vỏ quả, thịt quả
Sử dụng sàng
Sảy
Lên men đối với cà chua và dưa chuột



Giữ, bảo quản hạt giống
Phơi khô ngoài trời - nấm mốc có thể phát triển 
nếu quá ẩm
Đặt vào túi giấy hoặc keo, lọ đậy kín
Sâu mọt: dùng lá sầu đâu hoặc tro phân bò
Đưa vào ngăn đông vài ngày
Giữ nơi tối, mát mẽ
Có thể đưa hoàn toàn vào ngăn đông nếu lưu 
trữ lâu
Ghi tên giống & ngày
Xử lý Trichoderma để giảm nguy cơ nấm bệnh
Không dùng thuốc diệt nấm cho hạt giống



Độ nảy mầm: thời gian bao lâu?

• Ngô & gạo: 1 năm
• Củ cải đường: 10 năm
• Hầu hết hạt giống còn 

lại: 3-5 năm

Có thể thí nghiệm để xác 
định độ nảy mầm



Xử lý hạt giống trước khi 
trồng
• Hạt giống rau không cần xử lý

• Tuy nhiên, ngâm vào dung dịch rong biển giúp tăng quá 
trình phát triển

• Một vài hạt cây họ đậu cần ngâm nước nóng để phá vỡ 
lớp vỏ: họ keo (Acacia), Flemingia, Albizzia – đặt hạt 
giống vào bát, đổ nước sôi vào, ngâm 12 giờ

• Những hạt của cây họ đậu khác cần ngâm nước ấm 
khoảng 12 giờ: Gliricidia, Calliandra, Tephrosia, Sesbania, 
Leucaena

• Một vài cây họ đậu cần cấy đúng chủng vi khuẩn nốt sần 
của nó



Ưu điểm của việc nhân 
giống bằng hạt

• Rễ phát triển tốt
• Có biến dị đa dạng
• Nhanh và dễ
• Nhân giống với số lượng lớn

Trồng bằng hạt phù hợp nhất với rau và ngũ 
cốc. Cây ăn trái thường trồng bằng sinh sản 
sinh dưỡng, để cây con đồng nhất về chất 
lượng



Giới hạn của trồng bằng hạt

• Quá nhiều biến dị
• Một vài cây không tạo hạt có 

thể trồng
• Một vài cây nhân giống sinh 

dưỡng tốt hơn bằng hạt: khoai 
tây, khoai lang, khoai mì, 
chuối, nhiều cây ăn trái, 
dứa/khóm, tỏi



Nhân giống sinh dưỡng

• Dễ dàng đối với vài loài cây

• Một số loài cây khó nhân giống bằng cách này

• Một số loài cây không thể nhân giống sinh dưỡng

• Có thể gọi là nhân giống vô tính - do cây con giống nhau về di truyền

• Phương pháp: 

Giâm cành

Tách bụi

Chiếc cành (bầu)

Ghép chồi và ghép cành

Thân củ/thân rễ



Xử lý mầm 
bệnh

• Giâm cành khoai mì: trộn 1 phần 
nước sôi & 1 phần nước lạnh, 
ngâm cành giâm 5-10 phút

• Thân rễ gừng: 50oC khoảng 10 
phút, hoặc 10% nước tẩy, hoặc 
dùng Trichoderma



Giâm cành

• Chủ yếu cho cây nhiều năm
• Cắt một đoạn thân, trưởng thành, không 

mềm
• Loại bỏ 2/3 lá ở dưới
• Đặt vào chậu cát, giữ mát, không phân 

bón, cho đến khi tạo rễ (một tuần đến 
một năm)

• Chiều dài: thường 10-15 cm
• 20 cm đối với khoai mì, 3 cm rộng, từ cây 

8-12 tháng tuổi
• 20-40 cm đối với khoai lang, bỏ 2/3 lá, 

trồng trực tiếp vào đất
• Một mét đối với đỗ mai (Gliricidia) & kiều 

hùng (Calliandra), trực tiếp vào đất.



Thân rễ, thân củ

• Khoai tây: cắt củ ra nhiều phần, phải 
chứa ít nhất 1 mắt, trồng vào đất

• Gừng: cắt củ ra nhiều phần, mỗi 
phần ít nhất 3 mắt

• Tỏi: trồng từng tép riêng lẽ
• Nghệ: cắt củ ra nhiều phần với ít 

nhất 1 mắt



Ghép chồi

• Ghép chồi tốt nhất vào cuối mùa hè
• Cắt một chồi ngay nách lá
• Chèn chồi vào gốc ghép
• Quấn lại bằng bang không dính
• Cắt bỏ phần trên mắt ghép của gốc 
ghép sau ít nhất 6 tuần
• Loại bỏ những chồi phát triển dưới 
mắt ghép



Ghép cành
• Ghép cành tốt nhất vào cuối mùa đông hoặc 

xuân
• Cắt cành dài khoảng 10 cm

• Cắt xéo ở phần gốc cành
• Cắt dọc vào gốc cành (hình)
• Làm tương tự cho gốc ghép

• Ghép cành và gốc ghép khớp với nhau
• Buộc chặt lại bằng băng không dính
• Tự lành ít nhất 6 tuần

• Loại bỏ băng
• Loại bỏ những cành phát triển dưới chỗ ghép
• Những loài khác nhau có thể cần những kỹ 

thuật ghép khác nhau



Quyền sở hữu cho nhà tạo giống (PBR)

• UPOV – Hội bảo vệ giống mới trên thế giới (International 
Union for the Protection of New Varieties of Plants, 1961, sửa 
đổi vài lần)

• Nông dân tốn nhiều phí, do bản quyền

• Không được tự nhân giống

• Nguy cơ tranh chấp

• Hợp tác của các công ty giống

• Ăn cắp bản quyền – ví dụ như: neem, gạo thơm

• Danh sách chứng nhận những giống cây không có sở hữu bản 
quyền ở một số quốc gia

• Mất đa dạng giống, trái ngược với kỳ vọng



Những tập đoàn bán hạt giống 
cao sản lớn hiện nay

Bốn tập đoàn lớn kiểm soát hơn 60% hạt giống 
thương mại trên thế giới
• Corteva (sáp nhập giữa Dow và DuPont)
• Bayer (sáp nhập Monsanto)
• ChemChina (sáp nhập Syngenta)
• BASF
• Tất cả đều là công ty sản xuất hóa học
• Kết quả? 

Quyền lực chi phối lớn
Tạo ra những giống cao sản cần phân thuốc
Tăng chi phí cho nông dân
Mất nguồn giống đa dạng



Nhược điểm của các giống cao sản?

• Năng suất cao trong thời gian ngắn
• Hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn
• Dễ bị nhiễm sâu bệnh
• Đòi hỏi phân bón nhiều
• Chịu hạn kém
• Phải mua hằng năm

Giống bản địa được chọn lọc tốt có thể 
cho năng suất khác biệt nhiều so với 
giống cao sản, ngoài ra còn có khả 
năng chống chịu. Đừng để mất các 
giống bản địa quý!
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