
UBND TỈNH TIỀN GIANG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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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 MÀU                                                         Mã học phần: 76392 
2. Loại học phần: Lý thuyết – Thực hành 
3. Số tín chỉ: 2  
- Lý thuyết: 20 tiết 
- Thực hành: 20 tiết 
4. Học phần học trước trong chương trình: Không 

5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức:  
+ Liệt kê được một số loại sâu bệnh hại chính trên cây bắp, cây khoai lang và cây đậu xanh; 
+ Trình bày được khái niệm cây màu; đặc điểm sinh lý, giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng, kỹ thuật trồng, phòng trừ sâu bệnh, 

phương pháp thu hoạch, bảo quản bắp, khoai lang và đậu xanh; 
+ Mô tả được đặc tính thực vật của cây bắp, cây khoai lang và cây đậu xanh; 
+ Phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong việc luân canh cây màu trên nền đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long; ảnh 

hưởng của các yếu tố ngoại cảnh lên sự sinh trưởng, phát triển của cây bắp, cây khoai lang và cây đậu xanh; 
 + Xác định được thời vụ trồng, thời gian thu hoạch, cơ sở phân biệt giống bắp, khoai lang và cây đậu xanh;  
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 + Đánh giá được tiềm năng canh tác cây màu ở nước ta giai đoạn hiện nay. 
- Về kỹ năng:  
 + Thu thập được thông tin về sản xuất, thị trường tiêu thụ các loại cây màu; 
 + Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong nghiên cứu cây màu, phân tích, tổng hợp về các nội dung: sử dụng giống, phân bón, nước 

tưới, thuốc bảo vệ thực vật;  
 + Nhận diện được các loại sâu bệnh hại chính trên cây bắp, cây khoai lang và cây đậu xanh; 
 + Xây dựng được quy trình canh tác cây màu trong điều kiện ở đồng bằng sông Cửu Long; 
 + Tự nghiên cứu tài liệu, tự học; 
 + Kỹ năng làm việc hợp tác; giao tiếp trong công việc. 
- Về thái độ:   

          + Nhận thức được tầm quan trọng của cây màu trong đời sống. 
          + Nâng cao trách nhiệm của sinh viên, trở thành kỹ sư tương lai trong việc góp phần phát triển nông nghiệp nước nhà bền vững. 

 + Tích cực thực hiện chủ trương của Nhà nước về chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang canh tác màu để góp phần nâng cao hiệu quả 
sản xuất; 

 + Tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác cây màu đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho người 
sử dụng nông sản và bảo vệ môi trường.  

6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt  
Học phần “Cây màu” bao gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành. 
Phần lý thuyết bao gồm 4 chương, với những nội dung như sau:  

         - Giới thiệu tổng quan về ngành sản xuất màu; 
 - Cây bắp; 
 - Cây khoai lang;  
 - Cây đậu xanh. 
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        Phần thực hành bao gồm 3 bài, với các nội dung sau:  
    - Đặc điểm thực vật và sâu bệnh hại trên cây bắp; 
    - Đặc điểm thực vật, sâu bệnh hại và phương pháp nhân giống cây khoai lang; 
    - Đặc điểm thực vật và sâu bệnh hại trên cây đậu xanh. 
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. GIỚI 
THIỆU 
TỔNG 
QUAN VỀ 
NGÀNH 
SẢN XUẤT 
MÀU 

I.1. Định nghĩa cây màu  
I.2. Vai trò của cây màu trên thế giới 
và trong nước 
I.3. Cây màu trong việc luân canh 
trên nền đất lúa ở đồng bằng sông 
Cửu Long 

2 - Trình bày được khái niệm cây 
màu và vai trò của cây màu; 
- Khái quát được tình hình sản 
xuất, tiêu thụ cây màu trên thế giới 
và trong nước; 
- Phân tích được những thuận lợi 
và khó khăn trong việc luân canh 
cây màu trên nền đất lúa vùng 
đồng bằng sông Cửu Long; 
- Xác định được mục tiêu, nhiệm 
vụ và định hướng canh tác cây 
màu ở nước ta trong giai đoạn hiện 
nay. 

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

Tham khảo bài 
giảng của giảng 
viên. 
 

II. CÂY 
BẮP 

II.1. Giới thiệu về cây bắp  
II.2. Đặc điểm thực vật 
II.3. Sinh trưởng và phát triển cây 

6 - Liệt kê được một số loại sâu 
bệnh hại chính trên cây bắp; các 
giống bắp được trồng phổ biến 
hiện nay; 

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

- Đọc tài liệu [1] 
phần 1. 
- Tham khảo tài 

3 
 



bắp 
II.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh  
II.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 
II.6. Thu hoạch và bảo quản bắp 

- Mô tả được đặc tính thực vật của 
cây bắp;  
- Trình bày được đặc điểm sinh lý, 
giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng 
của cây bắp; kỹ thuật trồng và 
phòng trừ sâu bệnh trên bắp; 
phương pháp thu hoạch và bảo 
quản bắp;  
- So sánh được điểm giống nhau 
và khác nhau về hình thái hạt giữa 
các giống bắp; 
- Phân tích được những ảnh hưởng 
của các yếu tố ngoại cảnh lên sự 
sinh trưởng và phát triển của cây 
bắp; 
- Phân biệt được các loại bệnh hại 
với triệu chứng thiếu thừa dinh 
dưỡng trên cây bắp;  
- Xác định được thời vụ trồng bắp 
và thời điểm thu hoạch bắp; 
- Đánh giá được tiềm năng canh 
tác cây bắp ở trong nước. 

 liệu: [4]. 
 

III. CÂY 
KHOAI 
LANG  

III.1. Giới thiệu về cây khoai lang 
III.2. Đặc điểm thực vật 
III.3. Sinh trưởng và phát triển cây 
khoai lang 

6 - Liệt kê được một số loại sâu 
bệnh hại chính trên cây khoai lang;  
- Mô tả được đặc tính thực vật của 
cây khoai lang; 

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

- Đọc tài liệu [1] 
phần 2. 
- Tham khảo tài 
liệu [3]. 
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III.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh  
III.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 
III.6. Thu hoạch và bảo quản khoai 
lang 

- Trình bày được đặc điểm sinh lý, 
giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng 
của cây khoai lang; kỹ thuật trồng, 
phòng trừ sâu bệnh trên cây khoai 
lang; phương pháp thu hoạch và 
bảo quản củ khoai lang; 
- Phân tích được những ảnh hưởng 
của các yếu tố ngoại cảnh lên sự 
sinh trưởng và phát triển của cây 
khoai lang; 
- So sánh được điểm giống nhau 
và khác nhau về đặc điểm hình 
thái của các giống khoai lang trồng 
phổ biến hiện nay; 
- Phân biệt được các loại bệnh hại 
với triệu chứng thiếu thừa dinh 
dưỡng trên cây khoai lang; 
- Xác định được thời vụ trồng 
khoai lang và thời điểm thu hoạch 
khoai lang; 
- Đánh giá được tiềm năng canh 
tác cây khoai lang ở trong nước. 

  

IV. CÂY 
ĐẬU 
XANH 

IV.1. Giới thiệu về cây đậu xanh  
IV.2. Đặc điểm thực vật 
IV.3. Sinh trưởng và phát triển cây 
đậu xanh 

6 - Liệt kê được một số loại sâu 
bệnh hại chính trên cây đậu xanh; 
một số giống đậu xanh được trồng 
phổ biến hiện nay; 
- Mô tả được đặc tính thực vật của 

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

- Đọc tài liệu [1] 
phần 3. 
- Tham khảo tài 
liệu: [2]. 
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IV.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh  
IV.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 
IV.6. Thu hoạch và bảo quản đậu 
xanh 

cây đậu xanh; 
- Trình bày được đặc điểm sinh lý, 
giá trị dinh dưỡng, giá trị sử dụng 
của cây đậu xanh; kỹ thuật trồng, 
phòng trừ sâu bệnh trên cây đậu 
xanh; phương pháp thu hoạch và 
bảo quản hạt đậu xanh;  
- Phân tích được những ảnh hưởng 
của các yếu tố ngoại cảnh lên sự 
sinh trưởng và phát triển của cây 
đậu xanh; 
- Phân biệt được các loại bệnh hại 
với triệu chứng thiếu thừa dinh 
dưỡng trên đậu xanh; 
- Xác định được thời vụ trồng đậu 
xanh, thời điểm thu hoạch, cơ sở 
chủ yếu để phân biệt các giống 
đậu xanh; 
- Đánh giá được tiềm năng canh 
tác cây đậu xanh ở trong nước. 
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Phần thực hành 

Bài Nội dung thực hành Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Dụng cụ, thiết bị sử 

dụng 
Định mức đầu 
tư/nhóm 5 SV 

1. ĐẶC ĐIỂM 
THỰC VẬT VÀ 
SÂU BỆNH HẠI 
TRÊN CÂY BẮP 

1.1. Quan sát, nhận diện các đặc 
tính thực vật của cây bắp 
1.2. Quan sát các đặc tính sâu bệnh 
trên bắp 

5 - Mô tả được các đặc tính 
thực vật của cây bắp; triệu 
chứng biểu hiện của các 
loại sâu bệnh trên bắp; 
- Nhận diện được các loại 
sâu bệnh hại trên bắp; 
- Phân biệt các giống bắp 
khác nhau qua hình dạng 
trái và hạt. 

- Dao;  
- Kéo; 
- Thước đo. 

- 50 gram hạt; 
-  5 cây con; 
-  5 cây bắp 
trưởng thành; 
- 3 giống bắp  
(mỗi giống 1 
trái); 
- 5 mẫu (thân, 
lá, trái) có sâu 
bệnh. 

2. ĐẶC ĐIỂM 
THỰC VẬT, 
SÂU BỆNH HẠI 
VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NHÂN 
GIỐNG TRÊN 
CÂY KHOAI 
LANG 

2.1. Quan sát mẫu vật, xem đặc tính 
thực vật, cách nhân giống khoai 
lang 
2.2. Quan sát các mẫu sâu bệnh 
trên khoai lang 

5 - Mô tả được các đặc tính 
thực vật của cây khoai 
lang; triệu chứng biểu hiện 
của các loại sâu bệnh trên 
khoai lang; 
- Nhận diện được các loại 
sâu bệnh hại trên khoai 
lang; 
- Phân tích được ưu và 
nhược điểm của các 
phương pháp nhân giống 
trên cây khoai lang; 
- Thực hiện được các thao 

- Dao;  
- Kéo; 
- Thước đo. 

- 5 giống khoai 
lang (mỗi 
giống 1 củ); 
- 5 đoạn dây 
khoai lang; 
- 5 mẫu (củ và 
thân, lá) có sâu 
bệnh.  
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tác kỹ thuật nhân giống 
khoai lang. 

3. ĐẶC ĐIỂM 
THỰC VẬT VÀ 
SÂU BỆNH HẠI 
TRÊN CÂY 
ĐẬU XANH 

3.1. Quan sát, nhận diện các đặc 
tính thực vật của cây đậu xanh 
3.2. Quan sát các mẫu sâu bệnh 
trên đậu xanh 

5 - Mô tả được các đặc tính 
thực vật của cây đậu xanh; 
triệu chứng của các loại 
sâu bệnh trên đậu xanh; 
- Nhận diện được các loại 
sâu bệnh hại trên đậu 
xanh. 

- Dao;  
- Kéo; 
- Thước đo. 

- 50 gram hạt 
đậu xanh; 
- 5 cây con; 
- 5 cây trưởng 
thành 
- 5 mẫu (hạt, 
thân, lá) có sâu 
bệnh.  

4. KHẢO SÁT 
MỘT SỐ MÔ 
HÌNH CHUYÊN 
CANH CÂY 
MÀU 

4.1. Khảo sát một số mô hình 
chuyên canh cây bắp, khoai lang và 
đậu xanh 
4.2. Báo cáo kết quả khảo sát thực 
tế 

5 - Trình bày được kỹ thuật 
canh tác các loại cây màu 
đã khảo sát; 
- Phân tích được những ưu 
điểm và hạn chế của khu 
vực khảo sát; 
- Đề xuất được giải pháp 
khắc phục những hạn chế 
của khu vực khảo sát. 
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7. Tài liệu học tập: 
        - Sách, giáo trình chính 

[1] Dương Minh. Giáo trình cây màu. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 1999. 
 - Sách tham khảo:  
[2] Đường Hồng Dật. Cây đậu xanh: kỹ thuật thâm canh và biện pháp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhà xuất bản Lao động – 

Xã hội Hà Nội, 2006. 
[3] Mai Thạch Hoành. Cây khoai lang: Các côn trùng gây bệnh và những rối loạn dinh dưỡng chủ yếu trên cây khoai lang. Nhà xuất 

bản Hà Nội, 2001.  
[4] Ngô Hữu Tình. Cây ngô. Nhà xuất bản Nghệ An, 2003. 
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, nội dung 

chương I, II. 
- Kiểm tra giữa kỳ (hệ số 1): Nộp bài báo cáo chuyên đề. 
- Bài thu hoạch thực hành (hệ số 2): Điểm trung bình cộng của các bài thực hành; Thời điểm nộp bài: sau mỗi buổi thực hành.  
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần.  

         - Hình thức: 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 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      
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     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. 
- Nộ bài phúc trình thực hành đúng hạn. 
- Đi học đầy đủ, nghỉ không quá 20% tổng số buổi học. 
- Chuẩn bị bài 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 1: Lê Vĩnh Thúc 

                                                                                                                                                  Giảng viên 2: Nguyễn Thị Mai Hạnh 
              

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