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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: Khoa học Cây trồng 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 
1. Tên học phần:  CÂY LÚA     Mã học phần: 76362 
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 
Sau khi học xong học  phần Cây lúa , sinh viên có các kiến thức cơ bản về cây lúa như : yêu cầu về điều kiện sinh thái , đặc điểm hình 

thái, sinh trưởng, kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại và bảo quản sau thu hoạch. 
Mục tiêu cụ thể: 
- Về kiến thức  

+ Trình bày được các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên về cây lúa để áp dụng vào canh tác lúa ; 
+ Mô tả được đặc điểm cấu tạo của cây lúa;  



+ Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa; 
+ Xác định được các giai đoạn phát triển của lúa; xác định lượng khoáng, phân bón, nước cần thiết cho cây lúa; 
+ Vận dụng kiến thức về canh tác lúa để tổ chức sản xuất lúa trong những bối cảnh cụ thể;  

- Về kỹ năng  
+ Đề xuất được quy trình canh tác, quản lý dịch hại, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch; 
+ Nhận diện được cấu tạo các bộ phận cây lúa, các giai đoạn phát triển của cây lúa, các loài côn trùng và bệnh hại trên cây lúa; 
+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ 

để giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh. 
- Về thái độ  

+ Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong công việc; 
+ Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật nghề nghiệp; 
+ Có ý thức tuân thủ luật pháp và bảo vệ môi trường liên quan đến việc tổ chức sản xuất lúa .  
+ Có ý thức trong học tập nâng cao trình độ; 
+ Quan hệ quần chúng tốt.  

6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần gồm hai phần, phần lý thuyết gồm các nội dung sau: 
- Nguồn gốc, lịch sử và tầm quan trọng của cây lúa; 
- Đặc điểm hình thái, giải phẫu cây lúa; 
- Đặc điểm sinh thái của cây lúa; 
- Sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa;  
- Dinh dưỡng cây lúa; 
- Kỹ thuật canh tác; 
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- Thu hoạch và bảo quản. 
 Phần thực hành gồm các nội dung: Phân tích lúa giống, nhận diện cấu tạo lúa, nhận diện và phân tích côn trùng gây hại và bệnh hại 

trên lúa, đặc tính nông học của lúa. 

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. NGUỒN 
GỐC, LỊCH 
SỬ VÀ 
TẦM 
QUAN 
TRỌNG 
CỦA CÂY 
LÚA 

I.1. Nguồn gốc 
I.2. Lịch sử quá trình 
trồng lúa 
I.3. Tầm quan trọng 
của cây lúa  

1 

Trình bày được nguồn 
gốc, lịch sử quá trình phát 
triển và vai trò của cây 
lúa đối với đời sống của 
con người. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo luận 
 

Đọc tài liệu: 
[1]: chương 1 và chương 2 
[13]: chương 1 và chương 3 

 

II. ĐẶC 
ĐIỂM 
HÌNH 
THÁI, 
GIẢI 
PHẪU 
CÂY LÚA 

II.1. Cấu tạo và sự 
nẩy mầm của hạt lúa 

2 

- Quan sát và phân biệt 
được các thành phần cấu 
tạo của hạt lúa; 
- Phân tích được các yếu 
tố tác động đến sự nẩy 
mầm của hạt lúa. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
[2]: chương 1  
- Chia nhóm, quan sát sự nẩy mầm của hạt lúa . 

II.2. Cây lúa non 
Nhận biết được quá trình 
phát triển của cây lúa non 
từ khi mọc mầm đến khi 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
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có 5 lá. luận; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 

[2]: chương 1  
- Chia nhóm , định kỳ ghi nhận sự thay đổi về 
màu sắc, chiều cao cây, số lá của cây lúa non. 

II.3. Chồi lúa 

- Trình bày được quy luật 
hình thành chồi, mối quan 
hệ giữa sự hình thành của 
lá mới với chồi mới và rễ 
mới; 
- Phân biệt chồi hữu hiệu , 
chồi vô hiệu; 
- Phân tích được các yếu 
tố ảnh hưởng đến sự hình 
thành chồi mới. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
[2]: chương 1  
- Chia nhóm: định kỳ ghi nhận sự hì nh thành và 
phát triển của chồi lúa.  

II.4. Thân lúa 

Trình bày được cấu trúc 
của thân lúa và nguyên 
nhân làm cây lúa bị đổ 
ngã. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Trực 
quan. 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
[2]: chương 1  
- Quan sát cấu trúc của thân lúa. 

II.5. Rễ lúa 

- Trình bày được các yếu 
tố tác động đến sự phát 
triển của rễ lúa; 
- Phân biệt được các loại 
rễ lúa; 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Trực 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
[2]: chương 1  
- Quan sát các loại rễ lúa , sự phát triển của rễ lúa 
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- Giải thích được tại sao 
cây lúa sống được trong 
điều kiện ngập nước. 

quan. trong các điều kiện khác nhau. 

II.6. Lá lúa 

- Nhận diện được cấu trúc 
của lá lúa; 
- Phân biệt cây lúa và cây 
cỏ trong ruộng lúa. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
[2]: chương 1  
- Chia nhóm: mô tả cấu trúc lá lúa , phân biệt cây 
lúa, cây cỏ qua cấu trúc của lá. 

II.7. Bông lúa  

Trình bày được quá trình 
hình thành và phát triển 
của bông lúa, gié hoa; cấu 
trúc của bông lúa; các yếu 
tố tác động đến sự trổ 
hoa, thụ phấn , thụ tinh và 
vào chắc. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Trực 
quan. 

- Đọc tài liệu:   
[1]: chương 3 
[2]: chương 1  
- Quan sát các giai đoạn phát triển của bông lúa , 
cấu trúc của bông, gié hoa. 

III. ĐẶC 
ĐIỂM 
SINH 

THÁI CỦA 
CÂY LÚA 

III.1. Yêu cầu về ánh 
sáng 

2 

- Nhận biết được vai trò 
của ánh sáng  đến sự tích 
lũy tinh bột của cây lúa; 
- Phân biệt được giống 
lúa cảm ứng và không 
cảm ứng với quang kỳ. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận. 
  

Đọc tài liệu 
[1]: chương 4 
[2]: chương 2 

III.2. Yêu cầu về 
nhiệt độ 

- Nhận biết được ảnh 
hưởng của nhiệt độ  môi 
trường đến sự sinh 

- Thuyết 
giảng; 

- Đọc tài liệu 
[1]: chương 4 
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trưởng, phát triển , thụ 
phấn, thụ tinh và năng 
suất lúa;  
- Đề xuất được cơ cấu 
mùa vụ phù hợp để tránh 
ảnh hưởng bất lợi của 
nhiệt độ đến sinh trưởng 
và năng suất lúa. 

- Thảo 
luận; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 
 

[2]: chương 2- - --- Chia nhóm trình bày ảnh 
hưởng của nhiệt độ cao làm giảm năng suất . 

III.3. Yêu cầu nước 
tưới tiêu 

Xác định được nhu cầu 
nước tưới đối với cây lúa 
và các biện pháp tưới tiêu 
hợp lý. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận. 
 

Đọc tài liệu 
[1]: chương 4 
[2]: chương 2 

III.4. Yêu cầu về đất 
đai 

Xác định được các loại 
đất có thể trồng lúa. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận. 
 

- Đọc tài liệu 
[1]: chương 4 
[2]: chương 2 
- Đưa ra biện pháp khắc phục khi đất bị nhiễm 
phèn, nhiễm mặn. 

IV. SỰ 
SINH 
TRƯỞNG 
VÀ PHÁT 
TRIỂN 
CỦA CÂY 
LÚA 

IV.1. Các giai đoạn 
phát triển 
IV.2. Sự thay đổi 
hình thái trong quá 
trình sinh trưởng 

 

- Nhận biết được các giai 
đoạn phát triển cụ thể; 
- Phân biệt được 3 thời kỳ 
sinh trưởng và phát triển 
của cây lúa.  

 - Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Trực 
quan. 

Chia nhóm: quan sát và xác định từng thời kỳ 
sinh trưởng của cây lúa.  
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V. DINH 
DƯỠNG 
CÂY LÚA 

V.1. Cân bằng dinh 
dưỡng khoáng   

2 

Khái quát được lượng 
khoáng chất cây lúa đã 
lấy đi từ đất (qua hạt và 
rơm rạ) và nguồn cung 
cấp dưỡng chất cho cây 
lúa. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận. 

Đọc tài liệu: 
[1]: mục 3 chương 5 
[2]: chương 3 
[12]: 1. Nutrient management 

V.2. Vai trò của các 
nguyên tố khoáng  
V.2.1. Khoáng đa 
lượng: Chất đạm 
(nitrogen), lân 
(phospho) và kali 
(potasium) 
V.2.2. Khoáng trung 
lượng và vi lượng: 
calci, magnesium, 
silic, kẽm (zinc)  

 - Nêu được tầm quan 
trọng của khoáng đa 
lượng, khoáng trung 
lượng và vi lượng đối với 
sản xuất thâm canh lúa;  
- Xác định được triệu 
chứng khi lúa bị cung cấp 
thiếu đạm, lân, kali, calci, 
magnesium, silic, kẽm. 

- Thuyết 
giảng; 
- Trực 
quan; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 
 

Chia nhóm: quan sát ghi nhận tình trạng phát 
triển của lúa trồng trong cát và trồng trong đất có 
bổ sung phân hữu cơ.   
 

VI. KỸ 
THUẬT 
CANH 
TÁC 

VI.1. Thời vụ 6 

Bố trí được lịch thời vụ 
phù hợp với điều kiện sản 
xuất cụ thể của từng 
vùng. 

- Thuyết 
giảng; 
- Thảo 
luận; 
- Hoạt 
động 
nhóm. 
 

Chia nhóm: đề xuất mùa vụ cho từng vùng như 
phù sa, nhiễm phèn, nhiễm mặn, vùng bị ảnh 
hưởng của lũ. 
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VI.2. Làm đất  

Đề xuất được cách làm 
đất phù hợp với từng mùa 
vụ và điều kiện sản xuất 
cụ thể của từng vùng. 

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận; 

- Hoạt động 
nhóm. 

 

Chia nhóm: đề xuất cách làm đất thích hợp cho 
từng mùa vụ, từng vùng sản xuất.  

VI.3. Chuẩn bị giống   

- Đánh giá được chất 
lượng hạt lúa giống dựa 
vào độ thuần, tạp chất, tỷ 
lệ hạt có mang vết bệnh, 
tỷ lệ nẩy mầm;  
- Đề xuất được chủng loại 
giống phù hợp với mùa 
vụ, điều kiện sản xuất.  

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận; 

- Hoạt động 
nhóm. 

 

Chia nhóm: so sánh chất lượng hạt giống giữa 
các cấp giống.  

VI.4. Gieo sạ 
Đề xuất được cách gieo sạ 
và mật độ gieo sạ phù hợp 
với điều kiện sản xuất. 

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận; 

- Hoạt động 
nhóm. 

 

Chia nhóm: trình bày cách sạ ngầm, sạ khô, sạ 
mộng. 

VI.5. Quản lý nước 

Đề xuất được cách tưới 
tiêu phù hợp với từng 
mùa vụ, điều kiện sản 
xuất. 

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận. 

 

Đọc tài liệu: 
[3]: 5. Irrigation systems 
[14]: 
http://www.knowledgebank.irri.org/training/fact-
sheets/water-management/saving-water-
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alternate-wetting-drying-awd   

VI.6. Bón phân 

Xác định được nhu cầu, 
thời điểm và số lượng cần 
cung cấp đối với từng 
chất khoáng đa lượng và 
đề xuất bổ sung trung 
lượng, vi lượng khi cần 
thiết. 

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận; 

- Hoạt động 
nhóm. 

 

- Đọc tài liệu 
[12]: 2. Mineral Deficiencies and
 Toxicities 
[14]: http://www.knowledgebank.irri.org/step-
by-step-production/growth/soil-fertility/leaf-
color-chart 
 
- Chia nhóm:  đề xuất công thức phân bón, thời 
điểm bón phân phù hợp với mùa vụ, điều kiện 
sản xuất cụ thể. 

VI.7. Tỉa dặm, khử 
lẫn 

Xác định thời điểm tỉa, 
dặm phù hợp. 

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận. 

Đọc tài liệu:  
[1]: chương 7 

VI.8. Quản lý dịch 
hại: Cỏ dại, ốc bươu 
vàng, sâu, bệnh, 
chim, chuột 

Nhận diện được và đề 
xuất biện pháp quản lý 
từng đối tượng dịch hại 
cụ thể.  

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận; 

- Hoạt động 
nhóm. 

- Đọc tài liệu: Nghiên cứu các đối tượng dịch hại 
quan trọng được giới thiệu trong bài giảng: [10], 
[13], [7], [8], [5]; 
- Chia nhóm thu mẫu cỏ dại, sâu, bệnh hại; xác 
định tác nhân; đề xuất biện pháp quản lý. 
Chia nhóm: thu mẫu cỏ dại, sâu, bệnh hại; xác 
định tác nhân; đề xuất biện pháp quản lý.  

VII. THU 
HOẠCH, 
BẢO 

VII.1 Thu hoạch 
2 

Xác định thời điểm thu 
hoạch phù hợp. 

- Thuyết 
giảng; 

- Thảo luận. 

Đọc tài liệu: 
[1]: chương 8 
[14]: http://www.knowledgebank.irri.org/step-VII.2. Bảo quản sau - Xác định được nhiệt độ 
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QUÀN thu hoạch sấy lúa phù hợp, thời gian 
tồn trữ của lúa giống; 
- Nhận biết được sự tương 
quan giữa ẩm độ, nhiệt độ 
không khí với ẩm độ lúa 
khi tồn trữ.  

  

 

 

by-step-production/postharvest/harvesting 
[14]: http://www.knowledgebank.irri.org/step-
by-step-production/postharvest/storage/storage-
hygiene 
[14]: http://irri.org/component/itpgooglesearch/ 
search?gsquery=Rice+Quality+Training+Manual 

VII.3. Chất lượng hạt 

Nhận biết được hệ thống 
phân loại gạo và các 
nguyên nhân làm giảm 
chất lượng hạt gạo. 

Phần thực hành 

BÀI NỘI DUNG 
SỐ 

TIẾT 
MỤC TIÊU CỤ THỂ 

DỤNG CỤ, THIẾT 

BỊ SỬ DỤNG 

ĐỊNH MỨC VẬT 

TƯ/NHÓM 5 SV 

1. PHÂN TÍCH 

LÚA GIỐNG 

1.1. So sánh chất lượng 
lúa giống 
Phân tích tỷ lệ tạp chất , 
độ thuần , tỷ lệ hạt xanh 
non, tỷ lệ hạt có vết bệnh , 
tỷ lệ nẩy mầm , trọng 
lượng 1.000 hạt, chiều 
dài rễ mầm và diệp tiêu 
 
1.2. Mô tả chi tiết tên 
giống, nguồn gốc , cách 
ngâm ủ 

2 

(tuần 

2) 

- Nhận diện các yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng lúa 
giống; 
- Phân loại được các cấp giống 
lúa; 
- Mô tả được quy trình ngâm ủ 
giống. 

Hai chậu nhựa (1 chậu 
chứa đất và phân hữu 
cơ và 1 chậu chỉ chứa 
cát được rửa sạch )  để 
gieo lúa cấp xác nhận. 

Mỗi nhóm chuẩn 
ngâm ủ và gieo hạt 
lúa nẩy mầm vào 2 
thùng xốp (chỉ gieo 
giống xác nhận)  

2. QUAN SÁT 2.1. Phân biệt cây lúa và 
cây cỏ; 

2  - Phân biệt được cây lúa và cây 
cỏ; 

- Mẫu đất lúa có cây 
lúa và cây cỏ mọc xen 

- 15 ống nghiệm. 
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http://www.knowledgebank.irri.org/step-by-step-production/postharvest/storage/storage-hygiene
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http://www.knowledgebank.irri.org/step-by-step-production/postharvest/storage/storage-hygiene
http://irri.org/component/itpgooglesearch/


CẤU TẠO CÂY 

LÚA 

2.2. Quan sát hệ thống rễ 
lúa, vẽ hình; 
2.3. Quan sát thân lúa : 
thân lúa cắt ngang , độ dài 
các lóng, vẽ hình. 
 

(tuần 

4) 

- Mô tả và vẽ được hệ thống rễ, 
cấu tạo thân lúa. 
 

(lúa <20 ngày tuổi); 
- Cây lúa trồng trong 
các điều kiện khác 
nhau (lúa trong giai 
đoạn trổ bông). 
 

- Mỗi nhóm mang 

mẫu vật vào để 

thực hành 

3. CÁC GIAI 

ĐOẠN PHÁT 

TRIỂN CỦA 

CÂY LÚA 

3.1. Quan sát các giai 
đoạn phát triển của đòng 
lúa 
3.2. Vẽ hình gié hoa lúa 
đang trổ 

2 

(tuần 

6) 

- Phát họa được các giai đoạn 
phát triển của cây lúa; 
- Vẽ được phát hoa lúa từ tim 
đèn, ghé hoa, lúa trổ. 

- Cây lúa từ giai đoạn 
tượng khố i sơ khởi 
đến đang trổ; 
- Kính lúp cầm tay , 
kính lúp soi nổi. 

Mỗi nhóm mang 

mẫu vật vào để 

thực hành 

4. CÔN TRÙNG 

GÂY HẠI TRÊN 

LÚA 

4.1. Thu mẫu côn trùng, 
nhện trên ruộng lúa; 
tuyến trùng bướu rễ 
4.2. Thu mẫu côn trùng bị 
ký sinh 4 

(tuần 

8) 

- Nhận diện được mẫu bệnh và 
xác định loại côn trùng gây 
bệnh trên lúa; 
 - Định danh được các loại côn 
trùng gây bệnh trên lúa. 
 
 
 

- Chuẩn bị vợt, chai 
lọ, túi nylon để thu 
mẫu côn trùng, nhện; 
- Định danh, mô tả 
cách gây hại và đề 
xuất biện pháp quản 
lý; 
- Định danh, mô tả tập 
tính sinh hoạt của 
thiên địch;  
- Xác định tác nhân ký 
sinh. 

Mẫu vật trình bày 
tên bìa cứng 
 

5. BỆNH HẠI 

TRÊN LÚA 

5.1. Thu mẫu bệnh hại 
trên lúa 
5.2. Quan sát, làm mẫu 
vật, phân tích bệnh; 
5.3 Báo cáo bằng 
Powerpoint có kèm hình 

4 

- Nhận diện được các mẫu bệnh 
hại trên lúa; 
- Nêu được các tác nhân gây 
bệnh và đề xuất phương pháp 
phòng trị. 

- Chuẩn bị túi nylon 
để bảo quản mẫu; 
- Thu cả bụi lúa có 
mẫu bệnh; 
- Thu mẫu bệnh than 
đen, than vàng; 

Mẫu vật trình bày 
tên bìa cứng 
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ảnh mẫu vật. - Định danh, mô tả 
cách gây hại và đề 
xuất biện pháp quản 
lý. 

6. ĐẶC TÍNH 

NÔNG HỌC VÀ 

NĂNG SUẤT 

LÚA 

6.1. Mô tả đặc tính nông 
học và thu năng suất; 
6.2. Tổng hợp đầy đủ các 
chỉ tiêu đã ghi nhận được 
trong suốt quá trình từ 
khi gieo đến khi thu 
hoạch; 
6.3. Viết báo cáo mô tả 
diễn biến màu sắc lá, 
chiều cao, số chồi,  
6.4. Ghi nhận số bông, 
tổng số hạt/bông, số hạt 
chắc/bông, trọng lượng 
1.000 hạt. 

8 

- Mô tả được đặc tính nông học 
của cây lúa; 
- Nêu được các yếu tố cấu thành 
năng suất lúa; 
- Ghi nhận được các chỉ tiêu 
nông học của cây lúa từ khi gieo 
đến thu hoạch; 
- Tính toán được năng suất lý 
thuyết của ruộng lúa. 
 

Khay, bình xịt. Hạt lúa, giá thể, 
phân hữu cơ, phân 
vô cơ. 

 

 

THAM QUAN 

THỰC TẾ 

Trình bày quá trình canh 
tác, các bệnh thường gặp 
của mô hình trồng lúa đã 
tham quan. 

8 

- Trình bày được quá trình canh 
tác lúa; 
- Nêu được các loại bệnh hại, 
côn trùng gây hại và đề xuất 
hướng giải quyết của những 
ruộng lúa cụ thể. 

Sổ, viết, camera, túi 
nylon thu mẫu (nếu có 
côn trùng, nhện, bệnh 
hại chưa biết). 

 

7. Tài liệu học tập: 
7.1. Sách, giáo trình chính  
[1] Nguyễn Ngọc Đệ. Giáo trình cây lúa. Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ. NXB. 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009. 
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[2] Shouichi Yoshida, Người dịch: Trần Minh Thành. Cơ sở khoa học cây lúa, International Rice Research Institute, Trường Đại học 
Cần Thơ, 1981. 

7.2. Sách, tài liệu tham khảo  
[3] B.A.M. Bouman, R.M. Lampayan and T.P. Tuong. Water management in irrigated rice. International Rice Research Institute, 2007. 
[4] Benito S. Vergara. Trồng lúa. International Rice Research Institute-Nông trường sông Hậu, Hậu Giang, 1992. 
[5] Bhagirath Singh Chauhan. Weed management in direct-seeded rice systems. International Rice Research Institute, 2012. 

 [6] B.M. Shepard, A.T. Barrion, J.A, Lisinger. Người dịch: Cù Huy Phan táo, hiệu đính: Hà Minh Trung. Những người bạn nông dân 
- Các côn trùng, nhện và nguồn bệnh có ích. International Rice Research Institute. NXB. Nông nghiệp, 1992. 
 [7] B.P. Caton, M. Mortimer, J.E. Hill and D.E. Johnson. Weeds of Rice in Asia, (2nd edition). International Rice Research Institute, 2010. 
 [8] M.D. Pathak and Z.R. Khan. Insect Pests of Rice. International Rice Research Institute, 1994. 
 [9] K.L. Heong and B. Hardy (edited). Planthoppers: new threats to the sustainability of intensive rice production systems in Asia. 
International Rice Research Institute, 2013. 

[10] Phạm Văn Kim, Các bệnh hại lúa quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. NXB. Nông nghiệp, 2015. 
[11] Trần Văn Đạt. Sản xuất lúa gạo thế giới: Hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21, NXB. Nông nghiệp TP. Hồ Chí 

Minh, 2005. 
 [12] T.H. Fairhurst, C. Witt, R.J. Buresh, and A. Dobermann, Rice: A Practical Guide to Nutrient Management (2nd edition). 
International Rice Research Institute, International, 2007. 
 [13] Người dịch: Võ-Tòng Xuân, Nguyễn Văn Huỳnh, Đặng Ngọc Kính và Trần Minh Thành. Những thiệt hại trên ruộng lúa nhiệt 
đới. International Rice Research Institute, 1983. 
 [14] Website: http://knowledgebank.irri.org/training/fact-sheets.  

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; thời gian:15 phút; thời điểm: học xong chương III.  Ngoài ra, sẽ kiểm tra đột xuất (không 
báo trước): Nếu có nộp bài sẽ được + 1 điểm, bài đạt loại khá +2 điểm và bài loại tốt +3 điểm. 
+ Kiểm tra 1 tiết (hệ số 2): thời lượng: 50 phút; thời điểm: học xong chương V.  
+ Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): Mỗi sinh viết một tiểu luận. 

  + Thực hành (hệ số 2): Trung bình điểm của 4 bài thực hành cuối (bài 4, 5, 6 và 7). 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần.  
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Hình thức thi: tự luận (được phép sử dụng tài liệu); thời lượng: 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 là 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:  
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, quy định được triển khai trong đề cương. 
- Sinh viên được dự thi kết thúc môn học khi có đủ các điểm thành phần theo quy định. 
- Đi học đầy đủ. 
- Chuẩn bị bài và mẫu vật trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong nhiệm vụ của sinh viên. 

 
      TL. HIỆU TRƯỞNG 
      KT. TRƯỞNG KHOA                               
       P. TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 
                 (Đã ký)                                                                     (Đã ký)                                                          (Đã ký)         
        
   Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                       Đoàn Thị  Ngọc Thanh               Giảng viên: Lê Hữu Hải                                                                             
 

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