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

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

 

                                                                  Tiền Giang,  ngày  15  tháng 01 năm 2015 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG  

Trình độ: Cao đẳng, Đại học 

 

1. Tên môn học: BỆNH CÂY ĐẠI CƯƠNG.      Mã học phần: 76082   

2. Loại môn học: Lý thuyết - thực hành 

3. Số tín chỉ: 2 

Phân bổ thời gian:  

+ Lý thuyết: 15 tiết. 

+ Thảo luận: 15 tiết. 

4. Các môn học tiên quyết, học trước trong chương trình: không  

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được những khái niệm chung và những nguyên tắc trong phòng trừ bệnh cây; 

+ Liệt kê được các điều kiện phát sinh bệnh và dịch bệnh trên cây trồng; 

+ Mô tả được hình thái và cấu tạo của các tác nhân gây bệnh cây. 

- Về kỹ năng: có khả năng nhận diện bệnh, quan sát và xác định được tác nhân gây bệnh. 

- Về thái độ: tích cực học tập, nhận thức được tác hại của bệnh cây trong sản xuất nông nghiệp. 

6. Nội dung môn học 

6.1. Mô tả vắn tắt: nội dung học phần gồm: 

- Khái niệm chung về bệnh cây; 

- Sinh thái bệnh cây; 

- Tác nhân gây bệnh cây; 

- Phòng trừ bệnh cây. 
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6.2. Nội dung chi tiết của môn học 

 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I. KHÁI 

NIỆM 

CHUNG VỀ 

BỆNH CÂY 

I.1. Bệnh cây và sản xuất nông 

nghiệp 

3 

Trình bày được các khái niệm về bệnh 

cây trồng 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề. 

 

Đọc tài liệu [1] 

chương 1; tài 

liệu [3] chương 

1; tài liệu [4] 

chương 1. 

I.2. Đặc tính của ký chủ và ký 

sinh gây bệnh cây 

Mô tả được đặc tính của ký chủ và ký 

sinh gây bệnh cây 

I.3. Các phương pháp chẩn 

đoán bệnh cây 

Xác định được các phương pháp chẩn 

đoán bệnh trên cây trồng 

Thảo luận tình hình bệnh cây 

trong nền nông nghiệp, các 

phương pháp chẩn đoán 
2 

- Trình bày được nội dung chính của 

chương I; 

- Phân tích được ưu và nhược điểm của 

các phương pháp chẩn đoán bệnh. 

Thảo luận 

 

Chia nhóm, mỗi 

nhóm 4 sinh viên 

II. SINH 

THÁI BỆNH 

CÂY 

 

II.1. Dạng tồn tại và vị trí tồn 

tại của nguồn bệnh 

5 

Trình bày được các dạng tồn tại và vị trí 

tồn tại của nguồn bệnh 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề. 

 

Đọc tài liệu [1] 

chương 2; tài 

liệu [3] chương 

2. 

 

II.2. Quá trình xâm nhiễm của 

vi sinh vật gây bệnh 

Mô tả được các quá trình xâm nhiễm 

của vi sinh vật gây bệnh 

II.3. Chu kỳ xâm nhiễm của 

mầm bệnh 

Xác định được chu kỳ xâm nhiễm của 

mầm bệnh 

II.4. Các điều kiện phát sinh 

bệnh và dịch bệnh trên cây 

trồng 

Liệt kê được các điều kiện phát sinh 

bệnh và dịch bệnh trên cây trồng 

Thảo luận Mối quan hệ giữa 

Bệnh cây và môi trường 

Phân tích  được mối quan hệ giữa bệnh 

cây và môi trường 

- Nêu vấn đề; 

- Thảo luận 

Chia nhóm, mỗi 

nhóm 4 sinh viên 

III. TÁC 

NHÂN GÂY 

BỆNH CÂY 

III.1. Nấm gây bệnh cây 

III.1.1. Đặc điểm chung 

III.1.2. Hình thái và cấu tạo 

III.1.3. Phân loại nấm bệnh 

III.1.4. Sự xâm nhiễm và lan 

14 

- Liệt kê được các đặc điểm chung của 

nấm, một số bệnh do nấm gây ra; 

- Mô tả được hình thái và cấu tạo nấm 

gây bệnh cây; 

- Trình bày được sự xâm nhiễm và lan 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1] 

chương 5,6,7, 8, 

9,10; tài liệu [2] 

chương 3; 

 tài liệu [3]: 
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truyền bệnh truyền của nấm bệnh. chương 2. 

III.2. Vi khuẩn gây bệnh cây 

III.2.1. Đặc điểm chung 

III.2.2. Hình thái và cấu tạo 

III.2.3. Phân loại vi khuẩn gây 

bệnh trên cây trồng 

III.2.4. Sự xâm nhiễm và lan 

truyền bệnh 

- Liệt kê được các đặc điểm chung của 

vi khuẩn, một số bệnh do vi khuẩn gây 

ra; 

- Mô tả được hình thái và cấu tạo vi 

khuẩn gây bệnh cây; 

- Trình bày được sự xâm nhiễm và lan 

truyền của vi khuẩn gây bệnh. 

 

III. 3 .Virus gây bệnh cây  

III.3.1. Đặc điểm chung 

III.3.2. Hình thái và cấu tạo 

III.3.3. Phân loại virus gây 

bệnh trên cây trồng 

III.3.4. Sự xâm nhiễm và lan 

truyền bệnh 

- Liệt kê được các đặc điểm chung của 

virus, một số bệnh do virus gây ra; 

- Mô tả được hình thái và cấu tạo virus 

gây bệnh cây; 

- Trình bày được sự xâm nhiễm và lan 

truyền của virus gây bệnh. 

 

III.4. Tuyến trùng gây bệnh 

cây 

III.4.1. Đặc điểm chung 

III.4.2. Hình thái và cấu tạo 

III.4.3. Phân loại tuyến trùng 

gây bệnh trên cây trồng 

III.4.4. Sự xâm nhiễm và lan 

truyền bệnh 

- Liệt kê được các đặc điểm chung của 

tuyến trùng, một số bệnh do tuyến trùng 

gây ra; 

- Mô tả được hình thái và cấu tạo tuyến 

trùng gây bệnh cây; 

- Trình bày được sự xâm nhiễm và lan 

truyền của tuyến trùng gây bệnh. 

 

III.5. Các tác nhân khác gây 

bệnh cây 

Trình bày được các tác nhân khác gây 

bệnh hại cây trồng. 

Xác định các tác nhân gây 

bệnh trên cây trồng 
 

Nhận diện, mô tả triệu chứng, cách  gây 

hại của các tác nhân gây bệnh trên cây 

trồng 

Chuẩn bị mẫu 

vật; hướng 

dẫn sinh viên 

quan sát mẫu 

Chia nhóm, mỗi 

nhóm 4 sinh viên 
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thực vật bệnh. 

IV. PHÒNG 

TRỪ BỆNH 

CÂY 

IV.1. Mục đích 

6 

Xác định được mục đích của phòng trừ 

bệnh cây. 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề. 

 

Đọc tài liệu [1] 

chương 4; tài 

liệu [3] chương 

4; tài liệu [4] 

chương 9. 

IV.2. Những nguyên tắc phòng 

trừ bệnh cây 

Trình bày được những nguyên tắc trong 

phòng trừ bệnh cây. 

Thảo luận về các phương pháp 

phòng trừ bệnh cây 

Liệt kê, phân tích được các phương 

pháp phòng trừ bệnh cây. 

- Nêu vấn đề; 

- Thảo luận. 

 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính 

[1] . Vũ Triệu Mân. Giáo trình Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông nghiệp 1, 2007. 

- Sách, giáo trình tham khảo 

[2]. Nguyễn Ngọc Châu. Tuyến trùng thực vật và cơ sở phòng trừ. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ Thuật, 2003.  

[3]. Phạm Văn Kim. Các nguyên lý về bệnh hại cây trồng. Trường Đại học Cần Thơ, 2000. 

[4]. Võ Thị Thu Oanh. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, 2008. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

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

+ Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): 2 lần, hình thức: tự luận; thời lượng: 15 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương I, chương II.  

+ Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số 1):  Đánh giá sự tích cực thảo luận của sinh viên. 

+ Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2):  hình thức tự luận; thời lượng: 50 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương III.  

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

Hình thức: tự luận; thời lượng: 60 phút. 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm môn học là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc môn học nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học 

làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:               9,0 – 10 tương ứng với  A
+
  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

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

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

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

   b) Loại không đạt:                       Dưới 4,0 tương ứng với  F 
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10. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên: Không 

 

TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

 

 

                Đoàn Thị Ngọc Thanh               Giảng viên : Trần Lê Vinh 

              

Nơi nhận: 

- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


