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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: CÂY ĂN TRÁI           Mã học phần: 76382 

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:  

 + Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển nghề trồng cây ăn trái;  

 + Trình bày được một số giải pháp quan trọng góp phần phát triển sản xuất cây ăn trái theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;  

 + Xây dựng được phương pháp thiết kế vườn ươm giống;  

 + Lựa chọn được các kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật canh tác cây ăn trái phù hợp với từng vùng sinh thái; 

+ So sánh được hiệu quả kinh tế giữa các mô hình chuyên canh cây ăn trái. 

- Về kỹ năng:  

+ Xây dựng được vườn ươm giống cây ăn trái; 

+ Thiết kế được vườn canh tác cây ăn trái; 

+ Thực hành được các quy trình nhân giống. 

- Về thái độ:  

+ Rèn luyện tinh thần tự giác, làm việc theo nhóm; 

+ Tích cực học tập, tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề về cây ăn trái. 
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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: 

 + Tổng quan về cây ăn trái; 

 + Những kỹ thuật cơ bản trong sản xuất cây ăn trái; 

 + Kỹ thuật nhân giống cây ăn trái; 

 + Kỹ thuật trồng một số cây ăn trái chính. 

- Phần thực hành bao gồm các nội dung: 

+  Nhân giống cây ăn trái; 

+ Tham quan và đánh giá các vườn chuyên canh cây ăn trái. 

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. TỔNG 

QUAN VỀ 

CÂY ĂN 

TRÁI  

 

I.1. Tầm quan trọng và ý nghĩa 

của việc phát triển nghề trồng 

cây ăn trái trong nền kinh tế 

quốc dân 

I.2. Tình hình sản xuất cây ăn 

trái ở Việt Nam  

I.3. Định hướng phát triển nghề 

trồng cây ăn trái  
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- Trình bày được tầm quan trọng và ý 

nghĩa của việc phát triển nghề trồng cây 

ăn trái; 

- Mô tả được tình hình sản xuất cây ăn 

trái ở Việt Nam; 

- Trình bày được một số giải pháp quan 

trọng góp phần phát triển sản xuất cây ăn 

trái theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan. 

- Nghe giảng;  

- Đọc tài liệu [1] 

chương 1; tài liệu 

[2] phần I. 

II. NHỮNG 

KỸ THUẬT 

CƠ BẢN 

TRONG 

SẢN XUẤT 

CÂY ĂN 

TRÁI 

II.1. Đất trồng cây ăn trái 

II.2. Chuẩn bị đất trồng 

II.3. Mật độ khoảng cách và 

phương thức trồng 

II.4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

sau khi trồng  

II.5. Bón phân cho cây ăn trái 
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- Mô tả được các nguyên tắc chung về 

đất trồng cây ăn trái, kỹ thuật chuẩn bị 

đất trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón 

phân, tưới  nước, tạo hình, phòng trừ sâu 

bệnh, thu hoạch và bảo quản; 

- Trình bày được phương pháp cải thiện 

tình hình thụ phấn ở cây ăn trái, phương 

- Thuyết giảng;  

- Trực quan;  

- Nêu vấn đề. 

- Nghe giảng;   

- Trả lời câu hỏi; 

- Đọc tài liệu [1] 

 chương 3; tài 

liệu [2] phần VI, 

VII, VIII. 
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 II.6. Tưới nước cho cây ăn trái 

II.7. Tạo hình, cắt tỉa và đốn trẻ 

lại cho cây ăn trái 

II.8. Phòng trừ sâu bệnh cho cây 

ăn trái  

II.9. Cải thiện tình hình thụ phấn 

ở cây ăn trái  

II.10. Các chất điều hòa sinh 

trưởng trong sản xuất cây ăn trái 

II.11. Thu hoạch và bảo quản 

sau thu hoạch 

pháp sử dụng chất điều hòa sinh trưởng 

trong sản xuất cây ăn trái; 

- Thiết kế được vườn canh tác cây ăn trái 

phù hợp cho một số loại cây ăn trái phổ 

biến; 

- Áp dụng được các chất điều hòa sinh 

trưởng trong sản xuất cây ăn trái. 

 

 

III. KỸ 

THUẬT 

NHÂN 

GIỐNG 

CÂY ĂN 

TRÁI 

III.1. Tổ chức vườn ươm giống  

III.2. Các phương pháp nhân 

giống  

III.2.1. Nhân giống hữu tính 

III.2.2. Nhân giống vô tính 

III.2.2.1. Phương pháp chiết 

cành  

III.2.2.2. Phương pháp giâm 

cành 

III.2.2.3. Phương pháp tách chồi 

III.2.2.4. Phương pháp ghép cây 

(ghép cành, ghép mắt) 
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- Nêu được ý nghĩa của vườn ươm giống 

và phương pháp thực hiện vườn ươm 

giống; 

- Trình bày được phương pháp nhân 

giống cho từng đối tượng cây ăn trái (cây 

sầu riêng, cây thanh long, cây có múi, 

cây khóm, cây xoài). 

 

- Thuyết giảng;  

- Trực quan;  

- Nêu vấn đề. 

- Nghe giảng;   

- Trả lời câu hỏi; 

- Đọc tài liệu [1] 

 chương 2; tài 

liệu [2] phần IV; 

tài liệu [3] 

chương 2, 3, 4;  

tài liệu [4] 

chương 4; tài liệu  

[5] chương 1. 

 

IV. KỸ 

THUẬT 

TRỒNG 

MỘT SỐ 

CÂY ĂN 

TRÁI 

CHÍNH 

IV.1. Cây sầu riêng 

IV.2. Cây thanh long 

IV.3. Cây có múi 

IV.4. Cây khóm 

IV.5. Cây xoài 
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- Nêu được giá trị, nguồn gốc, phân loại 

và giống trồng; 

- Mô tả được các đặc tính thực vật; 

- Nêu được các yêu cầu ngoại cảnh; 

- Trình bày được kỹ thuật canh tác bao 

gồm chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị giống 

trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh, thu hoạch và tồn trữ; 

- Thuyết giảng;  

- Trực quan;  

- Nêu vấn đề. 

- Nghe giảng;   

- Trả lời câu hỏi; 

- Đọc tài liệu [2] 

phần VIII; tài 

liệu [5] chương 

2, 3.  
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- Xây dựng được quy trình canh tác cho 

một số loại cây ăn trái phù hợp với các 

loại địa hình khác nhau. 

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/ 

SV, nhóm SV 

1. NHÂN 

GIỐNG CÂY 

ĂN TRÁI  

- Tham quan một số vườn 

ươm giống cây ăn trái; 

- Nhân giống cây ăn trái bằng 

phương pháp ghép cây. 
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- Trình bày được những ưu điểm và 

nhược điểm của một số vườn ươm giống 

đã được tham quan; 

- Thiết kế được vườn ươm giống cho 

một số loại cây ăn trái;  

- Áp dụng được quy trình nhân giống 

bằng phương pháp ghép cây (ghép mắt, 

ghép cành) trên một số loại cây ăn trái. 

  

- Dao; 

- Kéo;  

- Xô nhựa; 

- Bình phun 

nước; 

- Thùng tưới 

nước; 

- Kéo cắt cành; 

- Lưới nilon. 

 

- Gốc ghép (5 

gốc); 

- Túi nilon (1 

cái);  

- Dây ghép (0,5 

m
2
 cho cả lớp; 

- Phân NPK 

(1kg); 

- Thuốc trừ sâu (1 

chai cho cả lớp); 

 - Thuốc trừ bệnh 

(1 chai cho cả 

lớp). 

2. THAM 

QUAN VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

CÁC VƯỜN 

CHUYÊN 

CANH CÂY 

ĂN TRÁI 

- Tham quan và đánh giá các 

vườn chuyên canh cây sầu 

riêng, cây thanh long, cây có 

múi, cây khóm và cây xoài. 

- Báo cáo kết quả tham quan 

thực tế. 

20 

- Trình bày được những ưu nhược điểm 

và đề xuất những giải pháp cải tiến đối 

với từng vườn chuyên canh cây ăn trái 

đã được tham quan; 

- Thiết kế được một vườn cây ăn trái 

khoảng 5 ha. 

  

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính: 

 [1]. Trần Thế Tục và Đoàn Văn Lư. Giáo trình kỹ thuật trồng cây ăn quả.  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007. 

[2]. Vũ Công Hậu. Trồng cây ăn quả ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 2000. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
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[3]. Lâm Ngọc Phương và Lê Minh Lý. Giáo trình nhân giống vô tính thực vật. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2012. 

[4]. Nguyễn Văn Kế. Cây ăn quả nhiệt đới. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2008. 

[5]. Trần Thanh Phong và Nguyễn Bảo. Giáo trình Cây ăn trái. Trường Đại học Cần Thơ. 

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 lượng: 15 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương II. 

- 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 lượng: 60 phút; thời điểm: sau khi kết thúc chương IV. 

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

- Hình thức thi: tự luận; 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: 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 tham gia đầy đủ các bài thực hành và phải nghiên cứu tài liệu trước. Sinh viên vắng mặt nếu không có lý do chính 

đáng sẽ nhận điểm 0 (không) bài thực hành đó. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

    TRƯỞNG KHOA                TRƯỞNG BỘ MÔN                       NGƯỜI BIÊN SOẠN 

              

                                       

 

 

                Đoàn Thị Ngọc Thanh    Giảng viên: Hà Thị Tuyết Phượng 

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

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


