
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   20   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: HOA VÀ CÂY CẢNH   Mã học phần: 76232 
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 yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của các loại hoa và cây cảnh phổ biến; 
+ Nêu các loại sâu, bệnh gây hại trên hoa và cây cảnh; quy trình trồng các loại hoa và cây cảnh; 
+ Đề xuất được hướng thiết kế các kiểu vườn ươm cho hoa và cây cảnh. 

- Về kỹ năng:  
+ Trồng được các loại hoa kiểng phổ biến như vạn thọ, cúc, lan, xương rồng; 
+ Thực hiện được kỹ thuật nhân nhân giống hoa lan, ghép mai, ghép sứ. 

- Về thái độ:  
+ Nhận thức giá trị của hoa và cây cảnh trong đời sống;  
+ 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 “Hoa và cây cảnh” bao gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành 
Phần lý thuyết bao gồm 6 chương, với những nội dung như sau: 
- Tình hình sản xuất hoa và cây cảnh 
- Yêu cầu ngoại cảnh của hoa và cây cảnh; 
- Vườn ươm và phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh;  
- Sâu bệnh hại hoa và cây cảnh; 
- Kỹ thuật trồng một số loại hoa chính; 
- Kỹ thuật bảo quản hoa. 
Phần thực hành bao gồm 3 bài, với những nội dung sau:  
- Kỹ thuật trồng cúc, vạn thọ; 
- Kỹ thuật ghép mai và xương rồng; 
- Kỹ thuật trồng hoa lan. 

 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. TÌNH 
HÌNH 
SẢN 
XUẤT 
HOA VÀ 
CÂY 

I.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ 
hoa trong và ngoài nước 

1 

- Trình bày được tình hình sản xuất 
và tiêu thụ hoa trong và ngoài nước; 
- Phân tích được xu hướng sản xuất 
các loại hoa trong tương lai. 

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

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

I.2. Nhu cầu hoa ở Việt Nam và trên     
thế giới 

Trình bày được nhu cầu tiêu thụ hoa 
ở Việt Nam và thế giới. 
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CẢNH I.3. Những thuận lợi trong sản xuất 
hoa ở Việt Nam 

Phân tích được những thuận lợi trong 
sản xuất hoa ở Việt Nam. 

II. YÊU 
CẦU 
NGOẠI 
CẢNH 
CỦA 
HOA VÀ 
CÂY 
CẢNH 
 

II.1. Nhiệt độ 

1 

Trình bày được các yêu cầu nhiệt độ 
của hoa và cây cảnh. 

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

- Đọc tài liệu số [1] 
chương II,   tài liệu 
số [2] chương II, III; 
tài liệu số [3] 
chương II; 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương II. 

II.2. Độ ẩm  Trình bày được các yêu cầu độ ẩm 
của hoa và cây cảnh.  

II.3. Ánh sáng  Liệt kê được các yêu cầu về ánh sáng 
của hoa và cây cảnh. 

II.4. Đất và dinh dưỡng cho cây hoa Liệt kê được các yêu cầu về đất và 
dinh dưỡng của hoa và cây cảnh. 

III. VƯỜN 
ƯƠM VÀ 
PHƯƠNG 
PHÁP 
NHÂN 
GIỐNG 
HOA 
VÀ CÂY 
CẢNH 

III.1. Mục đích và ý nghĩa của việc 
xây dựng vườn ươm  

1 

Trình bày được mục đích và ý nghĩa 
của việc xây dựng vườn ươm. 

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

- Đọc tài liệu số [1] 
chương III; 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương III. III.2. Các thành phần của vườn ươm Liệt kê được các thành phần của 

vườn ươm. 

III.3. Thiết kế vườn ươm - Trình bày được các kiểu vườn ươm 
đang được áp dụng; 
- Thiết kế được vườn ươm cho một 
loại cây trồng cụ thể. 

IV. SÂU 
BỆNH 
HẠI HOA 
VÀ CÂY 
CẢNH 

IV.1. Tình hình sâu bệnh hại cây 
hoa, cây cảnh 

1 

Trình bày được các loại sâu bệnh phổ 
biến trên hoa và cây cảnh. 

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

- Đọc tài liệu số [1] 
chương IV;  
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương IV. IV.2. Các biện pháp phòng trừ sâu 

bệnh hại hoa, cây cảnh 
Liệt kê được các biện pháp phòng trừ 
sâu bệnh hại hoa, cây cảnh. 

V. KỸ V.1. Kỹ thuật trồng hoa cúc, vạn thọ 10 - Trình bày được kỹ thuật canh tác - Trực quan; - Đọc tài liệu số [1] 
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THUẬT 
TRỒNG 
MỘT SỐ 
LOẠI 
HOA 
CHÍNH 

V.2. Kỹ thuật trồng hoa mai 
V.3. Kỹ thuật trồng hoa bonsai 
V.4. Kỹ thuật trồng hoa lan  
V.5. Kỹ thuật trồng xương rồng 

cúc, vạn thọ, mai, bonsai, hoa lan và 
xương rồng; 
- Tiếp cận được kỹ thuật canh tác cúc, 
vạn thọ, mai, bonsai, hoa lan và xương 
rồng đang được áp dụng hiện nay. 

- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 

chương V, tài liệu 
số [2] chương II, III, 
IV, V;  
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương V. 
- Tham quan, báo 
cáo theo chủ đề. 

VI. KỸ 
THUẬT 
BẢO 
QUẢN 
HOA 

VI.1. Những biến đổi sinh lý của hoa 
trong quá trình bảo quản 
VI.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
cường độ hô hấp của hoa 
VI.3. Một số kỹ thuật bảo quản hoa 
 

1 

- Trình bày được những biến đổi sinh 
lý của hoa trong quá trình bảo quản, 
các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian 
bảo quản hoa; 
- Vận dụng được các kiến thức liên 
quan để bảo quản được một số loại 
hoa phổ biến. 

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

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

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. KỸ 
THUẬT 
TRỒNG 
CÚC, 
VẠN 
THỌ 

- Chuẩn bị giá thể trồng và tiến 
hành gieo trồng; 
- Tưới nước, bón phân, bấm 
đọt,… và ghi nhận các chỉ tiêu 
sinh trưởng của cây trồng; 
- Thảo luận các kết và ghi nhận 
được và viết bài báo cáo. 

10 

Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc 
cây vạn thọ và cúc. 

 

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

- 10 chậu cây; 
- 1 gói hạt vạn thọ, 
1 gói hạt Cúc  
- Phân bón: 100 g 
phân urê, 100 g 
DAP, 100 g KCl,  
2 kg phân hữu cơ.   

2. KỸ 
THUẬT 

- Chuẩn bị mẫu ghép và cây ghép; 
- Thực hiện thao tác ghép mai và 

10 
 

Thực hiện thao tác ghép mai và xương 
rồng. 

Dụng cụ: dao 
ghép, kéo cắt 

2 chậu hoa sứ,        
1 chậu mai, 5 chậu 
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GHÉP 
MAI VÀ 
XƯƠNG 
RỒNG  

xương rồng; 
- Ghi nhận tỉ lệ sống của mối 
ghép; 
- Thảo luận và viết bài thu hoạch. 

cành. xương rồng. 
 
 

3. KỸ 
THUẬT 
TRỒNG  
HOA 
LAN 

- Thực hiện thao tác lai giống hoa 
lan và chiết lan Dendrobium, 
Cattleya. 
- Thay chậu lan và ghép lan lên 
các trụ gỗ; 
- Ghi nhận sự phát triển của trái 
lan, sự sinh trưởng của hoa lan 
sau khi chiết, thay chậu và ghép 
vào trụ;  
- Thảo luận và viết bài thu hoạch.    

10 

Thực hiện thao tác lai giống hoa lan và 
chiết lan Dendrobium, Cattleya…; thay 
chậu lan và ghép lan lên các trụ gỗ; 
 

Dụng cụ: Dao, 
kéo cắt cành, 
chậu, móc treo, 
than, dớn mềm, 
máy khoan, đồ 
bấm gỗ. 
 

- 3 chậu 
Dendrobium, 3 
chậu Cattleya,  
- 1 kéo cắt cành,   
12 chậu, 12 móc 
treo,  4 kg than củi. 
 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  
[1]. Đặng Phương Trâm. Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ, 2004. 
- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2]. Đào Thanh Vân và Đặng Thị Tố Nga. Giáo trình Hoa Lan. Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 2008. 
[3]. Đào Thanh Vân và Đặng Thị Tố Nga. Giáo trình Cây Hoa. Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 2007. 
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 II. 
- Bài thu hoạch (hệ số 2): Nộp bài theo nhóm, mỗi nhóm 05 sinh viên. Thời điểm nộp bài: Sau khi kết thúc phần thực hành (tuần 15). 
- Kiểm tra giữa kỳ (hệ số 2): Hình thức: tự luận; Thời lượng: 50 phút; Thời điểm: sau khi kết thúc chương III; Nội dung: chương I, II, III. 
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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, điểm 

trung bình cộng của các thảo luận, kiểm tra thương xuyên và điểm chuyên cần. 
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, vắng 1 trong 
những buổi thực hành xem như 0 điểm ở cột điểm bài thu hoạch. 
 
    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). 
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