
 
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  27  tháng 7  năm 2015 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: Đại học, Cao đẳng  
 

1. Tên học phần: PHÌ NHIÊU ĐẤT   Mã học phần: 76222 
2. Loại học phần: Lý thuyết – thực hành 
3. Số tín chỉ: 2 
- Lý thuyết: 15 tiết  
- Thực hành: 30 tiết 
4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 

5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các khái niệm về phì nhiêu đất và các chỉ tiêu để xác định độ phì nhiêu đất; 
+ Nêu được các dạng tồn tại và sự chuyển hóa của các nguyên tố trong đất; 
+ Mô tả được đặc tính của một số loại phân bón phổ biến trên thị trường. 

- Về kỹ năng:  
+ Nhận dạng được các dạng phân bón phổ biến đang sử dụng hiện nay; 
+ Thực hiện được các quy trình phân tích lượng đạm, lân, kali trong các mẫu phân tích. 

- Về thái độ:  
+ Nhận thức vai trò của Phì nhiêu đất trong canh tác cây trồng;  
+ Rèn luyện thái độ nghiêm túc và cẩn trọng trong nghiên cứu, học tập. 
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6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần “Phì nhiêu đất” bao gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành 
Phần lý thuyết bao gồm 8 chương, với những nội dung như sau: 
-  Dinh duỡng cây trồng; 
- Chất đạm; 
- Chất lân; 
- Chất kali; 
- Các nguyên tố trung lượng (lưu huỳnh, canxi, magiê); 
- Nguyên tố vi luợng; 
- Phân hữu cơ; 
- Phì nhiêu đất đai. 
Phần thực hành bao gồm 5 bài, với những nội dung sau:  
- Nhận diện triệu chứng thiếu thừa dinh dưỡng; 
- Nhận diện phân bón; 
- Phân tích amonium trao đổi trong đất;  
- Phân tích lân dễ tiêu trong đất; 
- Phân tích kali tổng số trong đất. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Phần lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 
Nhiệm vụ  
sinh viên 

I. DINH 
DUỠNG 
CÂY 

I.1. Thành phần hóa học của cây 
trồng 1 

Trình bày được thành phần hóa học của 
cây trồng. 

- Trực quan; 
- Thuyết giảng; 

- Đọc tài liệu 
số [1], chương 
I; I.2. Sự vận chuyển các chất quanh Liệt kê được các chất tiết của rễ cây vào 

2 
 



TRỒNG vùng rễ đất để hấp thu các chất. - Nêu vấn đề. - Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương I; 
- Xem hình ảnh 
minh hoạ. 
 
 

I.3. Sự vận chuyển các chất bên 
trong cây 
- Ống dẫn nhựa nguyên 
- Ống dẫn nhựa luyện 

Mô tả được các con đường vận chuyển 
chất dinh dưỡng bên trong cây. 

I.4. Tiến trình hấp thu chất dinh 
dưỡng của cây 
- Sự hấp thu có chọn lọc 
- Sự hấp thu không chọn lọc 

- Trình bày được các tiến trình hấp thu 
dinh dưỡng ở cây trồng; 
- Giải thích được một số biểu hiện 
thiếu, thừa dinh dưỡng trên cây trồng 
liên quan đến hấp thu dinh dưỡng. 

I.5. Sự biến dưỡng trong cây Trình bày được các chất tích lũy bên 
trong cây trồng. 

I.6. Vai trò của các nguyên tố dinh 
dưỡng đối với cây trồng 

Trình bày được vai trò của các nguyên 
tố dinh dưỡng trong các hoạt động sinh 
lý của cây trồng. 

II. CHẤT 
ĐẠM 
 

II.1. Chu trình chất đạm 
II.1.1. Sự du nhập đạm vào đất 
II.1.2. Nguồn đạm từ tàn dư thực 
vật, phân hữu cơ 
II.1.3. Sự cung cấp đạm từ nước 
mưa 
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Trình bày được các dạng đạm trong đất 
và nguồn đạm cung cấp cho đất. 
 
 

- Trực quan; 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
số [1], chương 
II; 
- Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương II; 
- Xem hình ảnh 
minh hoạ. 

II.2. Sự biến dưỡng đạm trong đất 
II.2.1. Sự khoáng hóa đạm 
II.2.2. Sự bất động đạm 
II.2.3. Sự kiềm giữ đạm 
II.2.4. Sự mất đạm 

- Mô tả được sự biến đổi các dạng đạm 
trong đất; 
- Giải thích được các hiện tượng cây 
trồng thiếu đạm do sự hạn chế của đạm 
trong đất. 
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II.3. Các dạng phân đạm trên thị 
trường 

Mô tả được đặc tính và phương pháp sử 
dụng các loại phân đạm. 

III. CHẤT 
LÂN 

III.1. Chu trình chất lân 
III.1.1. Sự du nhập lân vào đất 
III.1.2. Nguồn lân từ tàn dư thực 
vật, phân hữu cơ 
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Trình bày được các dạng lân trong đất 
và nguồn lân cung cấp cho đất. 
 
 

- Trực quan; 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu số 
[1], chương III; 
Trả lời câu hỏi 
ôn tập chương 
III. III.2. Sự biến dưỡng lân trong đất 

III.2.1. Sự khoáng hóa lân 
III.2.2. Sự bất động lân 
III.2.3. Sự kiềm giữ lân 
III.2.4. Sự mất lân 

- Mô tả được sự biến đổi các dạng lân 
trong đất; 
- Giải thích được các hiện tượng cây 
trồng thiếu lân do sự hạn chế của lân 
trong đất. 
 

III.3. Các dạng phân lân trên thị 
trường 

Mô tả được đặc tính và phương pháp sử 
dụng các loại phân lân. 

IV. CHẤT 
KALI 

IV.1. Chu trình chất kali 
IV.1.1. Sự du nhập kali vào đất 
IV.1.2. Nguồn kali từ tàn dư thực 
vật, phân hữu cơ 
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Trình bày được các dạng kali trong đất 
và nguồn kali cung cấp cho đất. 

- Trực quan; 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
số [1], chương 
IV; 
- Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương IV. IV.2. Sự biến dưỡng kali trong đất 

IV.2.1. Sự khoáng hóa kali 
IV.2.2. Sự bất động kali 
IV.2.3. Sự kiềm giữ kali 
IV.2.4. Sự mất kali 

- Mô tả được sự biến đổi các dạng kali 
trong đất; 
- Giải thích được các hiện tượng cây 
trồng thiếu kali do sự hạn chế của kali 
trong đất. 

IV.3. Các dạng phân kali trên thị 
trường 

Mô tả được đặc tính và phương pháp sử 
dụng các loại phân kali. 
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V. CÁC 
NGUYÊN 
TỐ TRUNG 
LƯỢNG 
(LƯU 
HUỲNH, 
CANXI, 
MAGIÊ) 

V.1. Lưu huỳnh 
V.1.1. Lưu huỳnh trong đất 
V.1.2. Phân bón chứa lưu huỳnh 
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- Trình bày được các dạng lưu huỳnh 
trong đất; 
- Mô tả được các quá trình biến đổi của 
lưu huỳnh trong môi trường đất; 
- Phân biệt được các dạng phân bón 
chứa lưu huỳnh trên thị trường và đưa 
ra biện pháp sử dụng thích hợp. 

- Trực quan; 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
số [1], chương 
V; 
- Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương V. 

V.1. Canxi 
V.1.1. Canxi trong đất 
V.1.2. Phân bón chứa canxi 

- Trình bày được các dạng canxi trong đất; 
- Mô tả được các quá trình biến đổi của 
canxi trong môi trường đất; 
- Phân biệt được các dạng phân bón 
chứa canxi trên thị trường và đưa ra 
biện pháp sử dụng thích hợp. 

V.1. Magiê 
V.1.1. Magiê trong đất 
V.1.2. Phân bón chứa Magiê 

- Trình bày được các dạng magiê trong đất; 
- Mô tả được các quá trình biến đổi của 
magiê trong môi trường đất; 
- Phân biệt được các dạng phân bón 
chứa magiê trên thị trường và đưa ra 
biện pháp sử dụng thích hợp. 

VI. 
NGUYÊN 
TỐ VI 
LUỢNG 

VI.1. Các dạng nguyên tố vi lượng 
trong đất 
VI.1.1. Dạng vô cơ 
VI.1.2. Dạng hữu cơ 
VI.1.3. Dạng hòa tan trong dung 
dịch đất 

2 

Mô tả được các hình thức tồn tại của 
các nguyên tố vi lượng trong đất. 

- Trực quan; 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
số [1], chương 
VI; 
- Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương VI. 

VI.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ 
hữu dụng của các nguyên tố vi 
lượng 

Trình bày được các yếu tố vật lý, hóa 
học ảnh hưởng đến độ hữu dụng của 
các cation và anion vi lượng 
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VI.3. Cân bằng vi lượng - Trình bày được sự đối kháng và hiệp 
lực của các nguyên tố vi lượng trong 
việc hấp thu dinh dưỡng của cây trồng; 
- Vận dụng được sự đối kháng và hiệp lực 
để đưa ra biện pháp bón phân hiệu quả. 

VII. PHÂN 
HỮU CƠ 

VII.1. Vai trò của phân hữu cơ 
trong đất 

2 

Trình bày được tác dụng của phân hữu 
cơ trong cải tạo đặc tính vật lý, hóa học 
của đất. 

 - Đọc tài liệu 
số [1], chương 
VII, tài liệu số 
[3], chương II. 
- Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương VII. 
 
 

VII.2. Sự phân hủy chất hữu cơ 
VII.2.1. Sự phân hủy chất hữu cơ 
trong điều kiện thoáng khí 
VII.2.2. Sự phân hủy chất hữu cơ 
trong điều kiện yếm khí 

- Mô tả được sự biến đổi của các chất 
hữu cơ trong quá trình phân hủy ở các 
điều kiện môi trường khác nhau; 
- Phân tích được ảnh hưởng của điều 
kiện không khí đến sự phân huỷ phân 
hữu cơ. 

VII.3. Các loại phân hữu cơ phổ 
biến trên thị trường 

Nhận dạng và phân loại được các dạng 
phân hữu cơ trên thị trường. 

VIII. PHÌ 
NHIÊU 
ĐẤT ĐAI 

VIII.1. Khái niệm độ phì nhiêu đất 

2 

Trình bày được khái niệm phì nhiêu đất - Trực quan; 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu 
số [1], chương 
VIII, tài liệu số 
[2], chương I, 
II; 
- Trả lời câu 
hỏi ôn tập 
chương VIII. 

VIII.2. Một số hệ thống đánh giá 
độ phì nhiêu đất 

- Mô tả được các hệ thống đánh giá phì 
nhiêu đất; 
- Trình bày được các đại lượng vật lý, hóa 
học dùng để đánh giá độ phì nhiêu đất. 

VIII.3. Các tiến trình làm giảm độ 
phì nhiêu đất 

- Trình bày được các yếu tố làm giảm 
độ phì nhiêu đất; 
- Phân tích các tiến trình làm giảm độ 
phì nhiêu đất. 

VIII.4. Các tiến trình làm tăng độ 
phì nhiêu đất 

- Trình bày được các yếu tố làm tăng  
độ phì nhiêu đất 

6 
 



- Phân tích các tiến trình làm tăng độ 
phì nhiêu đất 

Phần thực hành  

Bài Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Dụng cụ, 

thiết bị sử dụng 
Định mức vật 
tư/nhóm 5 SV 

1. NHẬN 
DIỆN 
TRIỆU 
CHỨNG 
THIẾU 
THỪA 
DINH 
DƯỠNG   

- Chuẩn bị giá thể; 
- Tiến hành trồng cây trong chậu 
trong các điều kiện thiếu, thừa dinh 
dưỡng đa lượng ở cây đậu xanh; 
- Quan sát sự sinh trưởng của cây 
trồng trong từng điều kiện ở 3, 5 
và 7 ngày sau khi cây nảy mầm; 
- Ghi nhận triệu chứng thiếu, thừa 
dinh dưỡng, thảo luận kết quả và 
nộp bài thu hoạch. 
 

10 

- Thực hiện được các thí nghiệm 
về triệu chứng thiếu thừa phân 
bón ngoài đồng; 
- Nhận diện được các triệu chứng 
thiếu, thừa dinh dưỡng đa lượng. 
 

Dụng cụ: Cân, chậu 
cây, găng tay, giá. 

- 5 chậu cây, hạt 
đậu xanh; 
- Phân bón: 150 g 
urê, 150 g super 
lân, 150 g Kali, 5 
kg xơ dừa.  

2. NHẬN 
DIỆN 
PHÂN 
BÓN 

- Chuẩn bị các mẫu phân bón; 
- Nhận diện các mẫu phân bón 
thông qua màu sắc, mùi; 
- Tiến hành các phản ứng hoá học 
nhỏ để nhận diện các loại phân 
bón; 
- Ghi nhận màu sắc và các phản 
ứng có thể nhận diện được các loại 
phân bón. 

5 
 

Phân biệt được một số loại phân 
bón bằng các đặc tính lý học như 
màu sắc, mùi và các phản ứng 
hoá học đặc trưng.  
 

- Dụng cụ: bình tia, 
ống nghiệm, bếp than, 
ống nhỏ giọt, thìa nhỏ; 
- Hoá chất: BaCl2 1%, 
AgNO3 2%, NaOH 
1%, HCl 10%, giấy 
quỳ; 
- Phân bón các loại. 

- Dụng cụ: 2 bình 
tia, 5 ống nghiệm, 
1 bếp than, 5 ống 
nhỏ giọt, 2 thìa 
nhỏ; 
- Hoá chất: BaCl2 
1%, AgNO3 2%, 
NaOH 1%, HCl 
10%, giấy quỳ; 
- Phân bón: 100g 
urê, 100g DAP, 
100g K2SO4, 100g 
KCl, 100 g Super 
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lân, 100g KNO3, 
100 g bột đá vôi, 
100 g vôi bột, 100 
g phân chứa hàm 
lượng Ca cao.   

3. PHÂN 
TÍCH 
ĐẠM  
ĐỔI  
TRONG 
ĐẤT 

- Thu mẫu đất để khô và lọc và rây 
2 mm; 
- Chuẩn bị mẫu phân tích và xác 
định hàm lượng amonium trao đổi 
trong đất bằng cách sử dụng quang 
phổ kế; 
- Tính toán số liệu để xác định hàm 
lượng amonium trao đổi có trong 
mẫu phân tích. 

5 

- Thực hiện được các bước chuẩn 
bị mẫu phân tích amonium trao 
đổi; 
- Tính toán được hàm lượng 
amonium trao đổi trong mẫu phân 
tích. 
 
 

- Thiết bị: Máy ly tâm, 
máy lắc mẫu, cân 
chính xác đến 0,001 g, 
máy quang phổ kế; 
- Dụng cụ: Bình tia, 
ống nghiệm 20 ml, ống 
ly tâm, muỗng cân; 
- Hoá chất: KCl 2M, 
phenol-sodium 
nitroprussde, HClNa, 
dung dịch NH4-N. 

- Dụng cụ: 2 bình 
tia, 10 ống nghiệm 
20 ml, 10 ống ly 
tâm.  

4. PHÂN 
TÍCH 
LÂN 
TRONG 
ĐẤT 

- Thu mẫu đất để khô và lọc và rây 
2 mm; 
- Chuẩn bị mẫu phân tích và xác 
định hàm lượng lân dễ tiêu trong 
đất bằng cách sử dụng quang phổ 
kế; 
- Tính toán số liệu để xác định hàm 
lượng lân dễ tiêu có trong mẫu 
phân tích. 

5 

- Thực hiện được các bước chuẩn 
bị mẫu phân tích lân dễ tiêu; 
- Tính toán được hàm lượng lân 
dễ tiêu trong mẫu phân tích. 
 

- Thiết bị: Máy ly tâm, 
máy lắc mẫu, cân 
chính xác đến 0,001 g;  

- Dụng cụ: 2 bình 
tia, 10 ống nghiệm 
20 ml, 10 ống ly 
tâm. 

5. PHÂN 
TÍCH 
KALI 
TRONG 
ĐẤT 

- Thu mẫu đất để khô và lọc và rây 
2mm; 
- Chuẩn bị mẫu phân tích và xác 
định hàm lượng  kali tổng số trong 
đất bằng cách sử dụng máy hấp thu 

5 

- Thực hiện được các bước chuẩn 
bị mẫu phân tích kali tổng số; 
- Tính toán được hàm lượng kali 
tổng số trong mẫu phân tích. 
 

- Thiết bị: Bếp đun, 
cân chính xác 0,001, 
mấy hấp thu nguyên 
tử, tủ hút hơi độc; 
- Dụng cụ: Chén 

- Dụng cụ: 2 chén 
platinum có nắp 
đậy, 2 bình định 
mức 100 ml, 2 chai 
nhựa chứa mẫu. 
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7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  

[1]. Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương và Nguyễn Thị Mỹ Hoa. Giáo trình Phì nhiêu đất. Bộ Môn Khoa học đất 
và Quản lý đất đai, trường Đại học Cần Thơ. 2004. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2]. Đỗ Ánh. Độ Phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng. Nxb. Nông nghiệp. 2003. 
[3]. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Hải và Đỗ Thị Lan. Giáo trình Đất trồng trọt. Nxb. Nông 

nghiệp Hà Nội. 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): 1 lần; hình thức: tự luận; thời lượng: 15 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương III. 
- Thực hành (hệ số 2): điểm bài thu hoạch nộp theo nhóm, mỗi nhóm 05 sinh viên; thời điểm nộp bài: khi kết thúc phần thực hành. 
- Kiểm tra giữa kỳ (hệ số 2): hình thức: tự luận; thời lượng: 50 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương IV; nội dung: chương I, II, 

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

         - Hình thức: Tự luận.  
- Thời gian: 60 phút. 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được 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 tương ứng. 

phân tử; 
- Tính toán số liệu để xác định hàm 
lượng  kali tổng số có trong mẫu 
phân tích. 

platinum có nắp đậy, 
bình định mức 100 ml, 
chai nhựa chứa mẫu;  
Hoá chất: hydroflouric 
acid 48%, perchloric 
acid 60%,  
hydrochloric acid. 
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Điểm học phần 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 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thực hành. 
 
    TL.HIỆU TRƯỞNG 
           KT. TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN      NGƯỜI BIÊN SOẠN 
          PHÓ TRƯỞNG KHOA 
 
                      (Đã ký)                                                                     (Đã ký)                                                                           (Đã ký)       
        
      
         Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                  Đoàn Thị  Ngọc Thanh                                                       Thái Hoàng Phúc 
            
 

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

10 
 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG
	Trình độ: Đại học, Cao đẳng
	- Sách, giáo trình chính:
	- Sách, tài liệu tham khảo:
	[2]. Đỗ Ánh. Độ Phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng. Nxb. Nông nghiệp. 2003.
	10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thực hành.
	TL.HIỆU TRƯỞNG
	KT. TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN      NGƯỜI BIÊN SOẠN

