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2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Giúp cho học viên xác định được những yếu tố có ảnh hưởng đến sự hấp thụ
dưỡng chất của cây trồng. Giúp học viên nhận rõ được mối quan hệ giữa dưỡng
chất và môi trường.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần
Nội dung gồm có 12 tiết lý thuyết về: (a) Đánh giá nguồn dưỡng chất N cung
cấp cho cây trồng: Nguồn N; Đánh giá nguồn đạm sinh học là chủ đạo; (b) Biến
dưỡng N trong cây: Sự hấp thu N qua rễ: Trao đổi ion H+, OH-; Sự di chuyển của
N đến lá; Các tiến trình biến dưỡng N trong cây; (c) Đánh giá yếu tố ảnh hưởng
hấp thu dinh dưỡng qua rễ: Cơ chế hấp thu dinh dưỡng qua rễ; Các yếu tố ảnh
hưởng; Biện pháp làm tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây; (d) Đánh giá
yếu tố ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng qua lá: Cơ chế hấp thu dinh dưỡng qua lá;
Các yếu tố ảnh hưởng; Biện pháp làm tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây;
(e) Đánh giá ảnh hưởng của cung cấp dinh dưỡng đến sự phát triển của côn trùng
và bệnh: Cơ chế xâm nhập của nấm bệnh và côn trùng; Ảnh hưởng trực tiếp; Ảnh
hưởng gián tiếp; Giải pháp; (f) Xây dựng chìa khóa nhận diện triệu chứng thiếu
dinh dưỡng trên cây trồng: Mô tả triệu chứng thiếu dinh dưỡng của từng dưỡng
chất; Xây dựng chìa khoá; Đánh giá khả năng áp dụng. Tình huống 18 tiết.
3.2. Nội dung chi tiết học phần
Tiết
Chương
(LT/TH/BT)
2
Chương 1. Đánh giá nguồn dưỡng chất N cung cấp cho cây
trồng
1.1 Nguồn N
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Tiết
(LT/TH/BT)

Chương
1.2 Đánh giá nguồn đạm sinh học là chủ đạo
Chương 2. Biến dưỡng N trong cây
2.1 Sự hấp thu N qua rễ: Trao đổi ion H+, OH2.2 Sự di chuyển của N đến lá
2.3 Các tiến trình biến dưỡng N trong cây
Chương 3. Đánh giá yếu tố ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng
qua rễ
3.1 Cơ chế hấp thu dinh dưỡng qua rễ
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng
Chương 4. Đánh giá yếu tố ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng
qua lá
4.1 Cơ chế hấp thu dinh dưỡng qua lá
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng
4.3 Biện pháp làm tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây
Chương 5. Đánh giá ảnh hưởng của cung cấp dinh dưỡng
đến sự phát triển của côn trùng và bệnh
5.1 Cơ chế xâm nhập của nấm bệnh và côn trùng
5.2 Ảnh hưởng trực tiếp
5.3 Ảnh hưởng gián tiếp
5.4 Giải pháp
Chương 6. Xây dựng chìa khóa nhận diện triệu chứng thiếu
dinh dưỡng trên cây trồng
6.1 Mô tả triệu chứng thiếu dinh dưỡng của từng dưỡng chất
6.2 Xây dựng chìa khoá.
6.3 Đánh giá khả năng áp dụng
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2

2
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4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
4.1. Phương pháp giảng dạy: Dạy lý thuyết và tình huống.
4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra lý thuyết giữa kỳ: 30% và giải quyết tình
huống: 70%
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