
 
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  27  tháng 7  năm 2015 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: Cao đẳng, Đại học 
 

1. Tên học phần: CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY                                                                  Mã học phần: 76512 
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 tình hình sản xuất, nguồn gốc, phân loại, đặc điểm thực vật học, yêu cầu về ngoại cảnh và các giai đoạn phát triển của 

cây dừa, cây ca cao và cây tiêu; 
+ Trình bày được quy trình canh tác cây dừa, cây ca cao và cây tiêu; 
+  So sánh được đặc điểm của các giống  dừa, các giống ca cao và các giống tiêu. 
- Về kỹ năng:  
+ Nhận diện được các giống dừa, các giống ca cao và giống tiêu; 
+ Thực hiện được quy trình nhân giống cây dừa, cây ca cao và cây; 
+ So sánh được tỷ lệ soongs và khả năng sinh trưởng của các loại hom giống khác nhau của cây tiêu. 
- Về thái độ: Rèn luyện tinh thần tự giác, làm việc theo nhóm, tích cực học tập, nghiên cứu các vấn đề về canh tác cây công nghiệp 

dài ngày. 



6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
- Phần lý thuyết bao gồm các nội dung: 
Giới thiệu về tình hình sản xuất trong nước và thế giới, nguồn gốc phân loại, giá trị sử dụng, đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh, 

giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch và bảo quản đối với cây dừa, cây ca cao và cây tiêu. 
- Phần thực hành bao gồm các nội dung:  
Giống và nhân giống cây dừa, cây ca cao và cây tiêu. 

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. CÂY 
DỪA 
 

 I.1. Nguồn gốc và phân loại cây 
dừa 
I.2. Giá trị dinh dưỡng và sử 
dụng của cây dừa 
I.3. Sản xuất cây dừa trên thế 
giới và trong nước  
I.4. Đặc tính thực vật của cây 
dừa 
I.5. Yêu cầu điều kiện ngoại 
cảnh của cây dừa  
I.6. Giống dừa và phương pháp 
nhân giống 
I.7. Kỹ thuật canh tác cây dừa 
I.8. Sâu, bệnh hại trên cây dừa 
và biện pháp phòng trị 
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- Trình bày được nguồn gốc xuất xứ của 
cây dừa; giá trị dinh dưỡng, giá trị sử 
dụng của cây dừa; phương pháp nhân 
giống cây dừa; kỹ thuật canh tác cây dừa 
gồm chọn mùa vụ trồng, chuẩn bị đất và 
trồng cây, chăm sóc vườn dừa; 
- Liệt kê được các đặc điểm thực vật của 
cây dừa như rễ, thân, lá, hoa, trái; 
- Nêu được các giống dừa phổ biến; một 
số loại sâu bệnh hại chính và biện pháp 
quản lý các sâu bệnh hại trên cây dừa; 
phương pháp thu hoạch, bảo quản sau 
thu hoạch;  
- Khái quát được tình hình sản xuất cây 

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

- Nghe giảng;  
- Trả lời câu hỏi; 
- Đọc tài liệu [1] 
chương 2.  
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I.9. Thu hoạch và bảo quản dừa  dừa ở Việt Nam và trên thế giới như về 
diện tích trồng, năng suất, sản lượng; 
-  Phân tích được các yêu cầu  điều kiện  
ngoại cảnh cho quá trình sinh trưởng và 
phát triển của cây dừa bao gồm khí hậu, 
đất và dinh dưỡng.  

 II. CÂY CA 
CAO 
 

 II.1. Nguồn gốc và phân loại 
cây ca cao 
II.2. Giá trị dinh dưỡng và sử 
dụng của cây ca cao 
II.3. Sản xuất cây ca cao trên thế 
giới và trong nước 
II.4. Đặc tính thực vật của cây 
ca cao 
II.5. Yêu cầu điều kiện ngoại 
cảnh của cây ca cao 
II.6. Giống ca cao và phương 
pháp nhân giống  
II.7. Kỹ thuật canh tác cây ca 
cao  
II.8. Sâu, bệnh hại trên cây ca 
cao và biện pháp phòng trị 

 II.9. Thu hoạch và bảo quản ca 
cao 
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- Trình bày được nguồn gốc xuất xứ của 
cây ca cao; giá trị dinh dưỡng, giá trị sử 
dụng của cây ca cao; phương pháp nhân 
giống cây ca cao; kỹ thuật canh tác cây 
ca cao gồm chọn mùa vụ trồng, chuẩn bị 
đất và trồng cây, chăm sóc vườn ca cao; 
- Nêu được các giống ca cao phổ biến; 
một số loại sâu bệnh hại chính và biện 
pháp quản lý các sâu bệnh hại trên cây 
ca cao; phương pháp thu hoạch, bảo 
quản sau thu hoạch;    
- Mô tả được các đặc điểm thực vật của 
cây ca cao như rễ, thân, lá, hoa, trái, hạt;   
- Khái quát được tình hình sản xuất cây 
ca cao ở Việt Nam và trên thế giới như 
về diện tích trồng, năng suất, sản lượng;  
-  Phân tích được các yêu cầu điều kiện  
ngoại cảnh cho quá trình sinh trưởng và 
phát triển của cây ca cao bao gồm khí 
hậu, đất và dinh dưỡng.  

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

- Nghe giảng;  
- Trả lời câu hỏi; 
- Đọc tài liệu [1] 
chương 1.  

 III. CÂY 
TIÊU 

III.1. Nguồn gốc và phân loại 
cây tiêu  5 - Trình bày được nguồn gốc xuất xứ của - Thuyết giảng;  - Nghe giảng;   
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 III.2. Giá trị dinh dưỡng và sử 
dụng của cây tiêu 
III.3. Sản xuất cây tiêu trên thế 
giới và trong nước 
III.4. Đặc tính thực vật của cây 
tiêu  
III.5. Yêu cầu điều kiện ngoại 
cảnh của cây tiêu  
III.6. Giống tiêu và phương pháp 
nhân giống 
III.7. Kỹ thuật canh tác cây tiêu 
III.8. Sâu, bệnh hại trên cây tiêu 
và biện pháp phòng trị 

  III.9. Thu hoạch và bảo quản 
tiêu 

cây tiêu; giá trị dinh dưỡng, giá trị sử 
dụng của cây tiêu ; phương pháp nhân 
giống cây tiêu; kỹ thuật canh tác cây tiêu 
gồm chọn mùa vụ trồng, chuẩn bị đất và 
trồng cây, chăm sóc vườn tiêu; 
- Nêu được các giống tiêu phổ biến; một 
số loại sâu bệnh hại chính và biện pháp 
quản lý các sâu bệnh hại trên cây tiêu; 
phương pháp thu hoạch, bảo quản sau 
thu hoạch;    
- Mô tả được các đặc điểm thực vật của 
cây tiêu như rễ, thân, lá, hoa, trái, hạt;   
- Khái quát được tình hình sản xuất cây 
tiêu ở Việt Nam và trên thế giới như về 
diện tích trồng, năng suất, sản lượng;   
-  Phân tích được các yêu cầu điều kiện  
ngoại cảnh cho quá trình sinh trưởng và 
phát triển của cây tiêu bao gồm khí hậu, 
đất và dinh dưỡng. 

- Trực quan;  
- Nêu vấn đề. 

- Trả lời câu hỏi; 
- Đọc tài liệu [1] 
 chương 3, tài 
liệu [2] chương 
1, 2, 3. 
 
 
 
 

 
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 5 SV 
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1. GIỐNG 
VÀ NHÂN 
GIỐNG CÂY 
DỪA 

1.1. Nhận diện giống dừa 
- Chuẩn bị cây dừa của các 
giống;    
- Chuẩn bị trái dừa của các 
giống. 
1.2. Nhân giống cây dừa 
- Chuẩn bị trái dừa làm giống,  
- Xử lý trái trước khi ươm, 
- Chuẩn bị giá thể, 
- Ươm giống  
- Chăm sóc sau khi ươm. 
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- Mô tả được đặc điểm thực vật của 
cây dừa; 
- Phân biệt được nhóm dừa cao với 
nhóm dừa lùn; 
- Nhận diện được một giống dừa;   
- Thực hiện được các bước trong 
quy trình nhân giống bằng phương 
pháp ươm hạt trên cây dừa. 
 

- Dao; 
- Xẻng; 
- Xô nhựa; 
- Bình phun; 
nước; 
- Thùng tưới 
nước; 
- Kéo cắt cành; 
- Lưới nilon; 
 

- 10 cây dừa (cho cả 
lớp) 
- 10 trái dừa (cho cả 
lớp) 
- 5 trái dừa làm 
giống; 
- 2 kg xơ dừa;  
- 2 kg tro trấu;  
- 2 kg phân hữu cơ; 
- 1 chai thuốc trừ sâu 
(1 chai cho cả lớp); 
 - 1 chai thuốc trừ 
bệnh (1 chai cho cả 
lớp). 

2. GIỐNG 
VÀ NHÂN 
GIỐNG CÂY 
CA CAO 

2.1. Nhận diện giống ca cao 
- Chuẩn bị cây ca cao của các 
giống,    
- Chuẩn bị trái ca cao của các 
giống. 
2.2. Nhân giống cây ca cao 
bằng hạt 
- Chuẩn bị hạt giống, 
- Xử lý hạt trước khi ươm, 
- Chuẩn bị giá thể,  
- Ươm hạt 
- Chăm sóc sau khi ươm.  
2.3. Nhân giống cây ca cao 
bằng phương pháp ghép 
- Chuẩn bị gốc ghép,  
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- Mô tả được đặc điểm thực vật của 
cây ca cao; 
- Nhận diện được một giống ca cao;   
- Thực hiện được các bước trong 
quy trình nhân giống bằng phương 
pháp ươm hạt và ghép trên cây ca 
cao. 
  

- Dao; 
- Xẻng; 
- Xô nhựa 
- Bình phun 
nước; 
- Thùng tưới; 
- Kéo cắt cành; 
- Lưới nilon; 
 

- 10 cây ca cao (cho 
cả lớp) 
- 10 trái ca cao (cho 
cả lớp) 
- 1 trái ca cao làm 
giống; 
- 5 gốc ghép ca cao ; 
- 1 túi nilon;  
- Dây ghép (0,5 m2 
cho cả lớp; 
- 2 kg xơ dừa;  
- 2 kg tro trấu;  
- 2 kg phân hữu cơ; 
- 1 chai thuốc trừ sâu 
(1 chai cho cả lớp); 
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- Chuẩn bị mắt ghép, cành 
ghép, 
- Ghép, 
- Chăm sóc sau khi ghép. 

 - 1 chai thuốc trừ 
bệnh (1 chai cho cả 
lớp). 

3. GIỐNG 
VÀ NHÂN 
GIỐNG CÂY 
TIÊU 

3.1. Nhận diện giống tiêu 
- Chuẩn bị cây tiêu của các 
giống    
- Chuẩn bị hạt tiêu của các 
giống. 
3.2. Nhân giống cây tiêu 
- Chuẩn bị hom giống  
- Xử lý hom trước khi giâm, 
- Chuẩn bị giá thể, 
- Giâm hom,  
- Chăm sóc sau khi giâm. 
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- Mô tả được đặc điểm thực vật của 
cây tiêu; 
- Phân biệt được nhóm tiêu lá nhỏ 
với nhóm tiêu lá lớn;  
- Nhận diện được một giống tiêu;   
- Thực hiện được các bước trong 
quy trình nhân giống bằng phương 
pháp giâm hom trên cây tiêu. 
- So sánh tỷ lệ sống và khả năng 
sinh trưởng của các loại hom giống 
khác nhau. 
 

- Dao; 
- Xẻng; 
- Xô nhựa 
- Bình phun 
nước; 
- Thùng tưới; 
- Kéo cắt cành; 
- Lưới nilon; 
 

- 5 giống tiêu (mỗi 
giống 1 cây) 
- 0,5 kg hạt tiêu (mỗi 
giống 0,1 kg)  
- 6 hom giống; 
- 1 túi nilon; 2 kg xơ 
dừa; 2 kg tro trấu; 2 
kg phân hữu cơ; 
- 2 chai thuốc trừ sâu 
xử lý ươm giống. 
  

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

[1]. Nguyễn Bảo Vệ, Trần Văn Hậu và Lê Thanh Phong. Giáo trình cây công nghiệp dài ngày. NXB Cần Thơ, 2011. 
[2]. Nguyễn văn Thành. Giáo trình nhân giống hồ tiêu. Bộ NN& PTNT, 2011. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
[3]. Đặng Đình Thường và Vương Hữu Khôi. Sản phẩm của cây dừa. NXB Nông nghiệp, 1990. 
 
[4]. Trịnh Xuân Ngọ. Cây ca cao và kỹ thuật chế biến. NXB TP HCM, 2009.  

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
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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 I.  
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): hình thức: tự luận, thời lượng: 50 phút, thời điểm: sau khi kết thúc chương III. 
- Thực hành (hệ số 2): Điểm trung bình cộng của 2 bài thu hoạch sau khi 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: 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                               
       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: Hà Thị Tuyết Phượng 
                                

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