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      UBND TỈNH TIỀN GIANG          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                              

                          Tiền Giang,  ngày     tháng      năm 2015 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: ĐẠI HỌC + CAO ĐẲNG 

 

1. Tên học phần: BẢO QUẢN NÔNG SẢN                                      Mã học phần: 58602 

2. Loại học phần: Lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 2, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

 Lý thuyết:  30 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trƣớc trong chƣơng trình: Không 

5. Mục tiêu chung 

+ Về kiến thức: 

- Nhận biết đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng của môi trƣờng; các sinh vật hại đến quá trình bảo quản nông sản; 

- Hiểu đƣợc những kiến thức cơ bản về đặc điểm của nông sản và hoạt động sống của khối hạt sau khi thu hoạch; các biến đổi sinh lý 

và sinh hóa của nông sản trong thời gian tồn trữ, từ đó có biện pháp khắc phục; các nguyên lý bảo quản nông sản sau thu hoạch; 

- Hiểu đƣợc các nguyên nhân dẫn đến tổn thất và đƣa ra các biện pháp  hạn chế các tổn thất sau thu hoạch của nông sản. 

+ Về kỹ năng 

- Xác định đƣợc các tác nhân gây ra hƣ hỏng trực tiếp và gián tiếp trong công tác bảo quản nông sản và các biện pháp khắc phục;  

- Lựa chọn đƣợc các nguyên lý và các phƣơng pháp, phƣơng tiện trong lĩnh vực công nghệ bảo quản để áp dụng trong sản xuất thực tế. 

+ Về thái độ 

- Tham gia tích cực các hoạt động học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực bảo quản nông sản; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ ngƣời tiêu dùng và bảo vệ môi trƣờng.   
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6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt: Học phần gồm 6 chƣơng: 

Chƣơng 1:Tổn thất nông sản sau thu hoạch 

Chƣơng 2: Thành phần và các biến đổi sinh lý, sinh hóa của nông sản sau thu hoạch 

Chƣơng 3: Tính chất vật lý và nhiệt của khối hạt nông sản 

Chƣơng 4: Môi trƣờng và các phƣơng pháp  bảo quản nông sản 

Chƣơng 5: Sinh vật hại nông sản 

Chƣơng 6: Thu hoạch, phân loại và bao gói nông sản sau thu hoạch 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chƣơng Nội dung chi tiết 

Số 

tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể 
Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I. TỔN 

THẤT 

NÔNG 

SẢN 

SAU 

THU 

HOẠCH 

I.1 Khái niệm về tổn thất nông sản sau thu hoạch 

I.1.1 Khái niệm 

I.1.2 Tác hại của tổn thất sau thu hoạch 

I.1.3 Tổn thất nông sản trong quá trình bảo quản 

I.2 Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch 

I.2.1 Các nguyên nhân gây ra tổn thất 

I.2.2 Đánh giá tổn thất nông sản sau thu hoạch 

I.3 Hạn chế tổn thất nông sản sau thu hoạch 
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- Trình bày đƣợc các tác hại của tổn 

thất nông sản sau thu hoạch và phƣơng 

pháp đánh giá tổn thất; 

- Nhận biết đƣợc các nguyên nhân gây 

ra tổn thất nông sản sau thu hoạch và 

các biện pháp hạn chế việc tổn thất 

nông sản sau thu hoạch.  

- Thuyết 

giảng. 

- Nêu vấn 

đề. 

 

- Đọc trƣớc 

giáo trình 

chính [1], [2], 

tài liệu [4], 

[7]. 

- Nghe giảng. 

-Trả lời câu 

hỏi. 

II. 

THÀNH 

PHẦN 

VÀ 

NHỮNG 

II.1 Thành phần hóa học và giá trị dinh dƣỡng 

của nông sản 

II.1.1 Nƣớc 

II.1.2 Các hợp chất gluxit 

II.1.3 Hợp chất Nitơ 
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- Nêu đƣợc thành phần hóa học và dinh 

dƣỡng của nông sản; 

- Xác định đƣợc nguyên nhân và điều 

khiển đƣợc sự ngủ nghỉ, sự nảy mầm 

của hạt nông sản; 

- Thuyết 

giảng. 

- Nêu vấn 

đề. 

 

- Đọc trƣớc 

giáo trình   

[1], [2], tài 

liệu [3], [5], 

[6], [7], [8]. 
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BIẾN 

ĐỔI 

SINH LÝ, 

SINH 

HÓA 

CỦA 

NÔNG 

SẢN 

SAU 

THU 

HOẠCH 

 

II.1.4 Chất béo 

II.1.5 Axit hữu cơ 

II.1.6 Chất khoáng 

II.2 Biến đổi sinh lý của nông sản sau thu hoạch 

II.2.1 Sự chín và già hóa của nông sản 

II.2.2 Sự ngủ nghỉ của nông sản 

II.2.3 Sự nảy mầm của hạt, củ 

II.2.4 Sự thoát hơi nƣớc của nông sản 

II.2 5 Sự hô hấp của nông sản 

II.2.6 Các rối loạn sinh lý 

II.3 Biến đổi hóa sinh của nông sản sau thu 

hoạch 

- Liệt kê đƣợc các dạng hô hấp của hạt 

sau thu hoạch và  các yếu tố ảnh hƣởng 

đến cƣờng độ hô hấp của nông sản; 

- Trình bày đƣợc các biến đổi hóa sinh 

và thành phần hóa học của nông sản. 

 

 

 

 

 

 

- Nghe giảng. 

-Trả lời câu 

hỏi. 

 

III. TÍNH 

CHẤT 

VẬT LÝ 

VÀ 

NHIỆT 

CỦA 

KHỐI 

HẠT 

NÔNG 

SẢN  

III.1 Tính chất vật lý của khối hạt 

III.1.1 Thành phần và đặc tính chung của khối 

hạt 

III.1.2 Tính tan rời của khối hạt 

III.1.3 Tính tự phân loại của khối hạt 

III.1.4 Độ rỗng của khối hạt 

III.1.5 Khối lƣợng 1000 hạt 

III.2 Tính chất nhiệt của khối hạt 

III.2.1 Tính dẫn nhiệt và truyền nhiệt 

III.2.2 Tính hấp phụ khí và ẩm 
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- Trình bày đƣợc các tính chất vật lý, 

các hoạt động sinh lý và bản chất của 

quá trình chín sau thu hoạch của hạt 

nông sản; 

- Xác định đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng 

đến tính chất vật lý và nhiệt của khối 

hạt. 

- Thuyết 

giảng. 

- Nêu vấn 

đề. 

 

- Đọc trƣớc 

giáo trình 

chính   [1], 2], 

tài liệu [5], 

[[6]. 

-Trả lời câu 

hỏi. 

 

IV. MÔI 

TRƢỜNG 

VÀ CÁC 

PHƢƠNG 

IV.1  Đặc điểm khí hậu và thời tiết vùng ĐBSCL  

IV.2 Ảnh hƣởng của một số yếu tố vật lý của 

môi trƣờng đến nông sản 

IV.2.1 Nhiệt độ 
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- Biết đƣợc các phƣơng pháp hạn chế 

các yếu tố ảnh hƣởng này, kéo dài đƣợc 

thời gian bảo quản nông sản; 

- Biết đƣợc các yêu cầu kỹ thuật trong 

- Thuyết 

giảng. 

 - Nêu vấn 

đề. 

- Đọc trƣớc 

giáo trình [1], 

[2], tài liệu 

[4]. 
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PHÁP 

BẢO 

QUẢN 

IV.2.2 Độ ẩm không khí 

IV.2.3 Khí quyển bảo quản 

IV.2.4 Ánh sáng 

IV.2.5 Các yếu tố vật lý 

IV.3 Bảo quản nông sản ở trạng thái thoáng 

IV.3.1 Thông gió tự nhiên 

IV.3.2 Thông gió cƣỡng bức 

IV.4 Bảo quản ở trạng thái kín 

IV.5 Bảo quản bằng phƣơng pháp lạnh 

IV.6 Bảo quản bằng hóa chất  

IV.7 Bảo quản trong môi trƣờng thay đổi thành 

phần khí quyển 

IV.7.1 Bảo quản bằng phƣơng pháp 

IV.7.2 Bảo quản bằng phƣơng pháp CA 

(Controlled Atmosphere) 

IV.7.3 Bảo quản trong môi trƣờng khí quyển cải 

biến MAP (Modified Atmosphere Packaging) 

IV.8  Kỹ thuật tồn trữ hạt giống 

IV.8.1 Tồn trữ ngắn hạn 

IV.8.2 Tồn trữ dài hạn 

công tác bảo quản  hạt và nông sản; 

- Hiểu đƣợc cơ sở khoa học của các 

phƣơng pháp bảo quản; 

- Trình bày đƣợc đặc điểm thời tiết, khí 

hậu của 6 vùng kinh tế ở Việt Nam; 

- Trình bày đƣợc các ảnh hƣởng của các 

yếu tố nhiệt độ, ẩm độ, khí quyển,…của 

môi trƣờng đến nông sản; 

- Chọn đƣợc phƣơng pháp bảo quản 

thích hợp cho từng loại nông sản và phù 

hợp với mục đích sử dụng; 

- Lựa chọn đƣợc cách tồn trữ hạt giống 

phù hợp với mục đích sử dụng. 

 

 

- Nghe giảng. 

-Trả lời câu 

hỏi. 

V. SINH 

VẬT HẠI 

NÔNG 

SẢN 

V.1 Vi sinh vật hại nông sản sau thu hoạch 

V.1.1 Khái niệm 

V.1.2 Sự xâm nhiễm và lây lan bệnh hại 

V.1.3 Tác hại do bệnh gây ra cho nông sản bảo 

quản 

V.1.4 Phòng trừ bệnh hại 
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- Biết đƣợc những loại vi sinh vật và 

côn trùng chính hại nông sản; 

- Hiểu đƣợc những tác hại của vi sinh 

vật và côn trùng đến nông sản sau thu 

hoạch; 

- Đƣa ra đƣợc phƣơng pháp phòng trừ 

- Thuyết 

giảng. 

- Nêu vấn 

đề. 

 

- Đọc: giáo 

trình chính 

[1], [2], tài 

liệu tham 

khảo [4], [5]. 

- Nghe giảng. 
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V.2 Côn trùng hại nông sản sau thu hoạch 

V.2.1 Khái niệm 

V.2.2 Sự xâm nhiễm và lây lan côn trùng 

V.2.3 Tác hại do côn trùng gây ra cho nông sản 

bảo quản 

V.2.4 Hạn chế tác hại côn trùng 

hoặc hạn chế tác hại của vi sinh vật và 

côn trùng đến nông sản sau thu hoạch. 

- Trả lời câu 

hỏi. 

VI. THU  

HOẠCH, 

PHÂN 

LOẠI VÀ 

BAO GÓI 

NÔNG 

SẢN 

SAU 

THU 

HOẠCH 

VI.1 Thu hoạch nông sản 

VI.1.1 Độ chín thu hoạch 

VI.1.2 Thời điểm thu hoạch 

VI.1.3 Kỹ thuật thu hoạch 

VI.2 Phân loại nông sản 

VI.2.1 Sơ chế 

VI.2.2 Phân loại 

VI.3 Bao gói nông sản 

VI .4Yêu cầu về tiêu chuẩn phẩm chất nông sản 

VI .4.1 Yêu cầu kho  

VI .4.2 Chế độ vệ sinh kho tàng 

VI .4.3 Chế độ kiểm tra theo dõi tình hình phẩm 

chất nông sản 
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- Lựa chọn đƣợc thời điểm thu hoạch 

theo mục đích sử dụng; 

- Phân tích đƣợc mối liên quan giữa thu 

hoạch, phân loại và bao gói với chất 

lƣợng nông sản; 

 

- Thuyết 

giảng. 

 - Nêu vấn 

đề. 

- Đọc giáo 

trình chính 

[1], [2], tài 

liệu tham 

khảo [4], [6]. 

- Nghe giảng. 

- Trả lời câu 

hỏi. 

 

7. Tài liệu học tập:  

- Sách, giáo trình chính:  

 [1] Nguyễn Mạnh Khải, Giáo trình bảo quản nông sản, NXB Giáo dục, 2005. 

 [2] Nguyễn Minh Thủy, Giáo trình kỹ thuật sau thu hoạch nông sản, NXB Đại học Cần Thơ, 2013.  

-  Sách, tài liệu tham khảo: 

[3] Lê Quang Hƣng, công nghệ hạt giống nguyên lý và ứng dụng, NXB nông nghiệp, 2008. 
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[4] Trần Minh Tâm, Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch, NXB Nông nghiệp, TP. HCM, 1997. 

[5] Hà Thanh Toàn, Dƣơng Thị Phƣợng Liên, Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc, NXB Đại học Cần Thơ, 2012  

[6] Vũ Quốc Trung, Lê Thế Ngọc, Sổ tay kỹ thuật bảo quản lương thực, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000.        

[7] Athapol Noomhorm, Postharvest of cereals, AIT, Bangkok, Thailand, 1996. 

[8] Athapol Noomhorm, Postharvest of fruit and vegetables, AIT, Bangkok, Thailand, 1996. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40 % điểm học phần. 

 - Kiểm tra thƣờng xuyên (hệ số: 1) 

     + Số lần kiểm tra: 1 lần. 

     + Hình thức: trắc nghiệm. 

     + Nội dung: chƣơng 1 và chƣơng 2.  

     + Thời lƣợng: 30 phút.  

     + Thời điểm thực hiện: sau khi kết thúc chƣơng 2. 

- Thi giữa học phần (hệ số: 2):  

     + Hình thức: tự luận + Trắc nghiệm  

     + Nội dung: chƣơng 3 và chƣơng 4. 

     + Thời lƣợng: 50 phút.  

     + Thời điểm: sau khi kết thúc chƣơng 5.  

8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần.   

- Hình thức: trắc nghiệm + tự luận 

- Nội dung, tiêu chí đánh giá: Theo mục tiêu của môn học 

- Thời lƣợng: 60 phút;  thời điểm: kết thúc học kỳ (theo lịch của trƣờng).  

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần đƣợc chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tƣơng ứng 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó đƣợc chuyển thành điểm chữ nhƣ sau:  
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a) Loại đạt: 9,0 – 10 tƣơng ứng với  A+  8,5 – 8,9  tƣơng ứng với  A 

 8,0 –  8,4 tƣơng ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tƣơng ứng với B      

     6,5 – 6,9 tƣơng ứng với C+      5,5 – 6,4 tƣơng ứng với C       

     5,0 – 5,4 tƣơng ứng với D+    4,0 – 4,9 tƣơng ứng với D 

  b) Loại không đạt:  Dƣới 4,0     tƣơng ứng với  F 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

Sinh viên cần phải thực hiện đầy đủ những quy định trong Quy chế giảng dạy đại học cao đẳng theo học chế tín chỉ, những quy định 

trong đề cƣơng chi tiết học phần. 

TL. HIỆU TRƢỞNG 

KT. TRƢỞNG KHOA                                     P. TRƢỞNG BỘ MÔN                          NGƢỜI BIÊN SOẠN 

PHÓ TRƢỞNG KHOA  

          (Đã ký)        (Đã ký)      (Đã ký) 

 

Nguyễn Vân Ngọc Phƣợng                                        Nguyễn Thị Hằng Phƣơng      

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lƣu: VP khoa (file + bản in). 

Giảng viên 1: Nguyễn Thị Ngân 

Giảng viên 2: Đàm Thị Kim Yến 


