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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: Cao đẳng, Đại học 
 

1. Tên học phần: NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG                      Mã học phần: 76342 
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 phương pháp nhân giống cây trồng; 
+ Liệt kê được một số hình thức sinh sản ở thực vật; 
+ So sánh được các ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây trồng; 
+ Vận dụng những nguyên tắc và ưu nhược điểm của các phương pháp nhân giống và lựa chọn phương pháp đúng cho từng loại cây trồng.  
- Về kỹ năng:  
+ Thực hành được các quy trình nhân giống cây trồng bao gồm nhân giống bằng hạt và nhân giống vô tính bằng chồi, cành; 
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+ Tính được các hệ số nhân chồi, tỷ lệ sống sau khi nhân chồi, lượng hạt giống đem gieo trong diện tích nhất định. 
- Về thái độ:  
+ Rèn luyện tinh thần tự giác, làm việc theo nhóm và tính tỉ mỉ trong thao tác nhân giống cây trồng cho người học; 
+ Giúp người học nhận biết được tầm quan trọng của học phần nhân giống cây trồng trong nông nghiệp. 
6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt: Học phần gồm có 2 phần 
 - Phần lý thuyết bao gồm các nội dung: 
+ Giới thiệu chung về nhân giống;  
+ Nguyên tắc, các thành phần liên quan và kỹ thuật nhân giống bằng hạt, bằng tách chồi, bằng giâm cành, bằng chiết cành và bằng 

cách ghép cây. 
- Phần thực hành bao gồm các nội dung: 
+ Nhân giống cây trồng bằng hạt; 
+ Nhân giống cây lan bằng phương pháp tách chồi; 
+ Nhân giống cây hoa kiểng bằng phương pháp giâm cành; 
+ Nhân giống cây ăn trái phương pháp chiết cành; 
+ Nhân giống cây ăn trái bằng phương pháp ghép cây. 

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 
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I. GIỚI 
THIỆU 

I.1. Các phương thức sinh sản 
ở thực vật 
I.1.1. Sinh sản hữu tính 
I.1.2. Sinh sản vô tính 
I.2. Các phương pháp nhân 
giống 
I.2.1. Nhân giống hữu tính 
I.2.2. Nhân giống vô tính 
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- Trình bày được các phương thức sinh 
sản hữu tính và sinh sản vô tính (sinh sản 
sinh dưỡng và sinh sản vô phôi) ở thực 
vật; 
- Liệt được các phương pháp nhân giống 
hữu tính, nhân giống vô tính trên cây 
trồng. 

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

- Nghe giảng;  
- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [1] 
chương 1, tài liệu 
[2] chương 2, tài 
liệu số [5] phần 
chung IV, tài liệu 
số [6] chương 3.  

II. NHÂN 
GIỐNG 
BẰNG HẠT 
 

II.1. Khái niệm 
II.2. Ưu điểm và nhược điểm 
của phương pháp nhân giống 
bằng hạt 
II.2.1. Ưu điểm 
II.2.2. Nhược điểm 
II.3. Những điều cần lưu ý khi 
nhân giống bằng hạt 
II.3.1. Chọn hạt giống tốt 
II.3.2. Các đặc tính sinh lý của 
hạt 
II.3.3. Đảm bảo những điều 
kiện ngoại cảnh để hạt nẩy 
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- Nêu được khái niệm về nhân giống cây 
trồng bằng hạt; 
- Trình bày được những điều cần lưu ý 
khi nhân giống cây trồng bằng hạt bao 
gồm chọn hạt giống tốt, các đặc tính sinh 
lý của hạt, đảm bảo những điều kiện 
ngoại cảnh để hạt nẩy mầm, kiểm tra sức 
nảy mầm trước khi gieo, xử lý hạt giống, 
ra ngôi cây con; 
- Mô tả được kỹ thuật gieo hạt ươm cây 
trên luống và gieo hạt ươm cây trong bầu 
bao gồm làm đất, lên luống, chọn túi 
bầu, chọn giá thể, gieo hạt, chăm sóc; 
- Phân tích được những ưu đểm và 
nhược điểm của phương pháp nhân 

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

- Nghe giảng;   
- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [2] 
chương 2; tài liệu 
số [3] chương 3, 4. 
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mầm 
II.3.4. Kiểm tra sức nảy mầm 
trước khi gieo 
II.3.5. Xử lý hạt giống 
II.3.6. Ra ngôi cây con 
II.4. Kỹ thuật gieo hạt 
II.4.1. Gieo hạt ươm cây trên 
luống 
II.4.2. Gieo hạt ươm cây trong 
bầu 

giống bằng hạt; 
- Áp dụng phương pháp nhân giống bằng 
hạt vào một số loại cây trồng thích hợp. 
 

  

III. TÁCH 
CHỒI 

III.1. Khái niệm 
III.2. Ưu điểm và nhược điểm 
của phương pháp tách chồi 
III.2.1. Ưu điểm 
III.2.2. Nhược điểm 
III.3. Kỹ thuật 
III.3.1. Tách chồi 
III.3.2. Tách cây  
III.3.3. Tách thân bò lan   
III.3.4. Chăm sóc chồi, cây sau 
khi tách 
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- Nêu được khái niệm phương pháp tách 
chồi; 

 - Trình bày được kỹ thuật tách chồi, tách 
cây tách thân bò và chăm sóc cây sau khi 
tách trên một số loại cây trồng;   
- Phân tích được những ưu điểm, nhược 
điểm của phương pháp nhân giống bằng 
cách tách chồi; 

 - Áp dụng phương pháp tách chồi trên 
một số loại cây trồng. 

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

- Nghe giảng;   
- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [5] 
phần chung V. 
 
 

IV. GIÂM IV.1. Khái niệm 2 - Nêu được khái niệm phương pháp giâm - Thuyết - Nghe giảng;  
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CÀNH IV.2. Ưu điểm và nhược điểm 
của phương pháp giâm cành 
IV.2.1. Ưu điểm 
IV.2.2. Nhược điểm 
IV.3. Các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự ra rễ của cành giâm 
IV.3.1. Các yếu tố ngoại cảnh 
IV.3.2. Các yếu tố bên trong 
(nội sinh) 
IV.4. Kỹ thuật 
IV.4.1. Chuẩn bị nhà giâm và 
nền giâm 
IV.4.2. Chọn cây mẹ và cành 
giâm 
IV.4.3. Xử lý đoạn cành trước 

khi giâm và giâm cành  

IV.4.4. Chăm sóc trong giai 
đoạn giâm cành 

cành; 
 - Trình bày được quy trình nhân giống 

cây trồng bằng cách giâm cành bao gồm 
thiết kế nhà giâm, chuẩn bị cành giâm, 
giâm cành và chăm sóc cành giâm; 
- Phân tích được những ưu điểm, nhược 
điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả của phương pháp nhân giống bằng 
cách giâm cành bao gồm các yếu tố 
ngoại cảnh và yếu tố bên trong; 

 - Áp dụng phương pháp giâm cành trên 
một số loại cây trồng. 

  

giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 

- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [1] 
chương 4. 
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V. CHIẾT 
CÀNH 

V.1. Khái niệm 
V.2. Ưu điểm và nhược điểm 
của phương pháp chiết cành 
V.2.1. Ưu điểm 
V.2.2. Nhược điểm 
V.3. Kỹ thuật 
V.3.1. Chọn cây chiết, cành 
chiết 
V.3.2. Thời vụ chiết 
V.3.3. Vật liệu bó bầu  
V.3.4. Cách tiến hành 
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 - Nêu được khái niệm phương pháp chiết 
cành; 
- Trình bày được quy trình nhân giống 
cây trồng bằng cách chiết cành bao gồm 
chọn cành chiết, chuẩn bị giá thể bó bầu, 
khoanh vỏ, bó bầu, chăm sóc cành chiết, 
cắt và giâm cành chiết; 

 - Phân tích được những ưu điểm, nhược 
của phương pháp nhân giống cây trồng 
bằng cách chiết cành; 

 - Áp dụng phương pháp chiết cành trên 
một số loại cây trồng. 

 

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

- Nghe giảng;  
- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [1] 
chương 2. 

VI. GHÉP 
CÂY 

VI.1. Khái niệm 
VI.2. Ưu điểm và nhược điểm 
của phương pháp ghép cây 
VI.2.1. Ưu điểm 
VI.2.2. Nhược điểm 
VI.3. Mối quan hệ của gốc 
ghép và cành ghép 
VI.4. Ảnh hưởng của gốc ghép 
đến cành ghép   
VI.5. Các yêu cầu của giống 
làm gốc ghép 
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- Nêu được khái niệm phương pháp ghép 
cây; những yêu cầu kỹ thuật để nâng cao 
tỷ lệ ghép và tỷ lệ cây ghép đạt tiêu 
chuẩn xuất vườn;     
- Liệt kê được mối quan hệ của gốc ghép 
và cành ghép; các yêu cầu của giống làm 
gốc ghép; 
- Mô tả được ảnh hưởng của gốc ghép 
đến cành ghép; 
- Trình bày được các phương pháp nhân 
giống cây trồng bằng cách ghép mắt, 
ghép cành, ghép cành có lá bao gồm 
chuẩn bị mắt ghép, gốc ghép, ghép và 

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

- Nghe giảng;  
- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [1] 
chương 3; tài liệu 
số [4] phần đại 
cương.  
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VI.6. Kỹ thuật 
VI.6.1. Chuẩn bị gốc ghép 
VI.6.2. Chọn gỗ ghép 
VI.6.3. Thời vụ ghép 
VI.6.4. Các phương pháp ghép 

VI.6.5. Chăm sóc cây sau khi 

ghép 

chăm sóc cây sau khi ghép; 
- Phân tích được những ưu điểm, nhược 
điểm của phương pháp nhân giống bằng 
cách ghép cây; 

 - Áp dụng phương pháp ghép cây trên 
một số loại cây trồng. 
 

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. NHÂN 
GIỐNG CÂY 
TRỒNG  
BẰNG HẠT  

1.1. Nhân giống cây trồng 
bằng hạt 
1.1.1. Giải phẫu hạt, quan sát 
các bộ phận của hạt 
1.1.2. Thử sức nẩy mầm của 
hạt 
1.1.3. Tính lượng hạt giống 
cần gieo 
1.1.4. Tính diện tích gieo 
ươm  
1.1.5. Tính trọng lượng của 
các thành phần trong hỗn hợp 
giá thể đóng bầu 
1.1.6. Ngâm ủ, xử lý hạt trước 
khi gieo 
1.1.7. Gieo hạt trên luống  
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- Phân biệt được các bộ phận của hạt, 
chức năng từng bộ phận; 
- So sánh sự giống nhau và khác nhau 
của hạt cây một lá mầm và cây hai lá 
mầm; 
- Phân biệt được hạt đơn phôi và hạt đa 
phôi; 
- Tính được tỷ lệ nảy mầm của hạt 
giống; 
- Tính được lượng hạt giống cần gieo và 
diện tích gieo hạt; trọng lượng của các 
thành phần trong hỗn hợp giá thể đóng 
bầu;  
- Thực hiện xử lý hạt giống bằng 
phương pháp vật lý, cơ học và hóa học; 
- Mô tả được quy trình ngâm ủ, xử lý hạt 

- Kim mũi 
giáo; 
- Bếp điện; 
- Nhiệt kế; 
- Dao; 
- Kéo; 
- Cuốc, xẻng; 
- Bình phun 
nước; 
- Thùng tưới 
nước; 
- Thau nhựa; 
- Rỗ nhựa; 
- Khay xốp; 
- Khay nhựa; 
- Bao tay. 

- 20 gram hạt cà 
chua; 
- 200 gram hạt 
bắp;  
- 200 gram hạt 
đậu xanh;  
- Hạt xoài, hạt 
cam, hạt bưởi 
(mỗi loại 3 hạt);  
- 2 kg tro trấu; 
- 50 túi bầu; 
- 2 kg phân hữu 
cơ; 
- 0,5 kg supe lân 
 -  10 gram 
KMnO4  
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1.1.8. Gieo hạt trong bầu 
1.2. Viết bài thu hoạch 
 
 
 
 
 
 
 

 

giống cho các loại hạt khác nhau; 
- Thực hiện gieo hạt trên luống bao gồm 
làm đất, chuẩn bị luống gieo, gieo hạt 
trên luống và chăm sóc hạt sau gieo; 
- Thực hiện gieo hạt trong bầu bao gồm 
chuẩn bị giá thể, chuẩn bị bầu gieo; gieo 
hạt trong bầu và chăm sóc hạt sau gieo; 
- Mô tả được quy trình nhân giống bằng 
hạt. 

 - 2 chai thuốc xử 
lý hạt giống. 
 
 
 

 
2. NHÂN 
GIỐNG CÂY 
LAN BẰNG 
PHƯƠNG 
PHÁP TÁCH 
CÂY 

2.1. Nhân giống cây lan  
2.1.1. Tách cây (chia tép)      
2.1.2. Chuẩn bị giá thể trồng 
2.1.3. Chuẩn bị chậu trồng 
2.1.4.Trồng lan vào chậu 
2.1.5. Chăm sóc cây sau khi 
trồng 
2.2. Viết bài thu hoạch  
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- Trình bày được phương pháp tách cây 
(chia tép) và biện pháp bảo vệ cây lan 
sau khi tách khỏi bị nấm bệnh tấn công;  
- Mô tả được quy trình xử lý giá thể và 
chậu trồng lan; 
- Trồng lan vào chậu và liệt kê các biện 
pháp chăm sóc cây lan sau khi trồng; 
- Mô tả được quy trình nhân giống cây 
trồng bằng phương pháp tách chồi. 
 
 

- Dao; 
- Kéo;  
- Xô nhựa; 
- Bình phun 
nước. 
 
 

- 1 chậu lan 
Dendrobium; 
- 5 chậu nhựa; 
- 300 gram Than 
gỗ  
 - 5 cây kẽm; 
- 200 gram xơ 
dừa; 
- 50 ml Cồn 900; 
- 20 gram vôi; 
- 2 chai thuốc xử 
lý cây giống. 

3. NHÂN 
GIỐNG CÂY 
HOA KIỂNG 
BẰNG 
PHƯƠNG 
PHÁP GIÂM 
CÀNH 

3.1. Nhân giống cây hoa 
kiểng 
3.1.1. Chọn cây mẹ, chọn 
cành giâm 
3.1.2. Chuẩn bị giá thể và nền 
giâm 
3.1.3. Xử lý đoạn cành trước 
khi giâm  
3.1.4. Giâm cành 

5 

- Thực hiện chọn cây mẹ và chọn cành 
giâm; 
- Phân biệt được 3 loại cành giâm bao 
gồm cành giâm xanh, cành nửa gỗ, cành 
hóa gỗ; 
-  Trình bày được phương pháp xử lý giá 
thể giâm cành và chuẩn bị nền giâm; 
- Mô tả quy trình xử lý đoạn cành trước 
khi giâm;  

- Bình phun 
nước; 
- Thùng tưới 
nước; 
- Kéo cắt cành; 
- Lưới nilon; 
- Chai thủy tinh 
500 ml. 
 

- 10 cành Hồng 
Lộc; 
- 2 kg tro trấu; 
- 2 túi nilon; 
- 50 ml NAA 
1000 ppm. 
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3.1.4. Chăm sóc cành sau khi 
giâm 
3.2. Viết bài thu hoạch 
 
 
  
 
 

- Giâm cành vào nền giâm và nêu các 
phương pháp chăm sóc cành sau khi 
giâm; 
- Tính tỷ lệ giâm cành, tỷ lệ sống của 
cành giâm; 
- So sánh được khả năng sinh trưởng của 
các loại cành giâm bao gồm cành giâm 
xanh, cành giâm nửa gỗ, cành giâm hóa 
gỗ; 
- Mô tả được quy trình nhân giống cây 
trồng bằng phương pháp giâm cành. 

4. NHÂN 
GIỐNG CÂY 
ĂN TRÁI 
BẰNG 
PHƯƠNG 
PHÁP 
CHIẾT 
CÀNH 

4.1. Nhân giống cây ăn trái 
4.1.1. Chọn cây mẹ và chọn 
cành chiết 
4.1.2. Chuẩn bị giá thể bó bầu 
4.1.3. Khoanh vỏ  
4.1.4. Bó bầu  
4.1.5. Chăm sóc cành chiết 
sau khi bó bầu 
4.2. Viết bài thu hoạch 
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- Liệt kê được các tiêu chuẩn chọn cây 
mẹ và chọn cành để chiết; 
- Nêu được các vật liệu dùng để bó bầu 
và cách phối trộn các vật liệu; 
- Khoanh vỏ và bó bầu sao cho cành 
chiết không lại vỏ và mau ra rễ; 
- Trình bày được các phương pháp chăm 
sóc cành chiết sau khi bó bầu; 
- Tính tỷ lệ sống, tỉ lệ ra rễ của bầu 
chiết; 
- Mô tả được quy trình nhân giống cây 
trồng bằng phương pháp chiết. 

- Dao chiết; 
- Kéo cắt cành; 
- Thau nhựa; 
- Thùng tưới 
nước; 
- Chai thủy tinh 
500 ml. 
 

-  5 cành chiết; 
- 1 kg xơ dừa; 
- 5 túi nilon; 
- 1 cuồn dây  
nilon; 
- 1 cây bút lông; 
- 20 ml NAA 100 
ppm . 
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5. NHÂN 
GIỐNG CÂY 
ĂN TRÁI 
PHƯƠNG 
PHÁP GHÉP 
CÂY 

5.1. Nhân giống cây ăn trái 
5.1.1. Chuẩn bị gốc ghép 
5.1.2. Chọn cây mẹ và gỗ 
ghép 
5.1.3. Ghép 
5.1.4. Chăm sóc sau khi ghép 
5.2. Viết bài thu hoạch 
5.3. Tổng kết  
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- Liệt kê được các tiêu chuẩn chọn cây 
mẹ và gỗ ghép; 
- Trình bày được cách chuẩn bị gốc ghép 
và các bước tiến hành ghép cây (ghép 
mắt và ghép cành) và chăm sóc cây sau 
khi ghép; 
- Tính tỷ lệ ghép sống; 
- Mô tả được quy trình nhân giống cây 
trồng bằng phương pháp ghép cây; 
- Sữa bài thu hoạch và tổng kết nội dung 
của học phần. 

- Dao ghép; 
- Kéo cắt cành; 
- Thùng tưới 
nước. 
 

- 5 cành gỗ ghép; 
- 5 gốc ghép; 
- 1 túi nilon;  
- 0,5 m2 dây ghép; 
-1 kg phân NPK; 
- 2 chai thuốc xử 
lý cây giống. 

7. Tài liệu học tập:  
- Sách, giáo trình chính:  

 [1]. Lâm Ngọc Phương và Lê Minh Lý. Giáo trình nhân giống vô tính thực vật. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2012. 
 [2]. Trần Thế Tục và Đoàn Văn Lư. Giáo trình Kỹ thuật trồng cây ăn quả. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007. 

- Sách, tài liệu tham khảo:  
 [3]. Nguyễn Bảo Vệ. Giáo trình cây công nghiệp ngắn ngày. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2011. 

 [4]. Phạm Văn Côn. Kỹ thuật ghép cây Rau – Hoa – Quả. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2007. 
 [5]. Vũ Công Hậu. Trồng cây ăn quả ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh, 2000. 
 [6]. Vũ Đình Hòa, Vũ Văn Liết và Nguyễn Văn Hoan. Giáo trình chọn giống cây trồng. Nhà xuất bản ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2005. 

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): Hình thức: tự luận; thời gian: 15 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương V. 
- Thực hành (hệ số 2): Điểm trung bình các bài thực hành. 
- Kiểm tra giữa học phần: (hệ số 2): Hình thức: tự luận; thời gian: 60 phút; thời điểm: sau khi kết thúc bài thực hành số 2. 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60%  điểm học phần.  
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- Hình thức thi: 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 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 phải có mặt đầy đủ trong các buổi thực hành và phải nghiên cứu nội dung thực hành trước, nếu vắng quá 20% tổng số tiết 

của phần thực hành không có lý do chính đáng thì có điểm thực hành là 0. 
 
    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                                            Hà Thị Tuyết Phượng  
                                  
   
                       

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