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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bệnh cây trồng (Plant Pathology)
- Mã số học phần: NN359
- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ
- Số tiết học phần: 20 tiết lý thuyết và 20 tiết thực hành, 20 tiết thực tế và 20 tiết tự
học.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn: Bảo vệ Thực vật.
- Khoa: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.
3. Điều kiện tiên quyết:
4. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản trong lĩnh vực bệnh cây trồng, bao gồm
nguyên nhân gây bệnh cây (tác nhân gây bệnh) và triệu chứng bệnh trên cây trồng do
từng tác nhân gây ra; sự lưu tồn và lan truyền của tác nhân gây bệnh cây trồng, các yếu
tố có liên quan đến sự bọc phát dịch bệnh và các nguyên lý trong quản lý bệnh cây
trồng.
Học phần nhằm rèn luyện kỹ năng chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh, biết cách giải
quyết khi tiếp cận với thực tế sản xuất.
4.1. Kiến thức:
4.1.1 Hiểu về nguyên nhân gây bệnh, con đường xâm nhiễm, sự lưu tồn và lan truyền
của tác nhân gây bệnh.
4.1.2 Phân biệt và mô tả các loại triệu chứng bệnh trên cây trồng.
4.1.3 Các biện pháp và kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh hại cây trồng
4.1.4 Các yếu tố có liên quan đến sự bọc phát dịch bệnh cây trồng và các nguyên lý
trong quản lý bệnh cây trồng.
4.1.5 Ứng dụng biện pháp sinh học (biological control) trong quản lý dịch bệnh hại
cây trồng. Đồng thời tìm hiểu về kỹ thuật “kích thích tính kháng bệnh cây
trồng” (kích kháng, induced resistance) là một trong những biện pháp sinh học
được nghiên cứu ứng dụng trong quản lý bệnh cây trồng.
4.2. Kỹ năng:
Rèn luyện cho sinh viên tính tự tìm hiểu, nhận định và kết luận về tác nhân và
nguyên nhân gây bệnh cây trồng thông qua các thông tin khoa học, buổi seminar hoặc
câu hỏi trong các tình huống khác nhau khi tự làm mẫu thức trong quá trình thực hành.
Giúp sinh viên phân biệt các nhóm tác nhân gây bệnh trên cây trồng, con đường xâm
nhiễm, sự lưu tồn và lan truyền của tác nhân.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 7 chương, giới thiệu về bệnh cây trồng, nguyên nhân, triệu chứng, sự
lưu tồn, cách lan truyền, cách xâm nhiễm và bọc phát dịch bệnh của các tác nhân gây
bệnh để có chiến lược quản lý bệnh hiệu quả.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Chƣơng 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chƣơng 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Chƣơng 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Chƣơng 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Chƣơng 5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Chƣơng 6.
6.1
6.2
Chƣơng 7.

Nội dung
Số tiết
1
Khái niệm về bệnh cây trồng
Khoa học bệnh cây và sản xuất nông nghiệp
Đối tượng nghiên cứu
Tác hại của bệnh cây
2
Nguyên nhân gây bệnh cây trồng
Phân nhóm nguyên nhân gây bệnh cây trồng
Nấm gây bệnh cây trồng
Vi khuẩn gây bệnh cây trồng
Tuyến trùng gây bệnh cây trồng
Siêu vi khuẩn và phytoplasma gây bệnh cây trồng
Các nhóm khác
4
Triệu chứng cây trồng
Các loại triệu chứng bệnh cây trồng
Các loại triệu chứng bệnh cây trồng do nấm
Các loại triệu chứng bệnh cây trồng do vi khuẩn
Các loại triệu chứng bệnh cây trồng do tuyến trùng
Các loại triệu chứng bệnh cây trồng do siêu vi
khuẩn
5
Chẩn đóan bệnh cây trồng
Phương pháp chẩn đoán bệnh do nấm
Phương pháp chẩn đoán bệnh do vi khuẩn
Phương pháp chẩn đoán bệnh do tuyến trùng
Phương pháp chẩn đoán bệnh do siêu vi khuẩn
Sự lƣu tồn và lan truyền của mầm bệnh
5
Sự lưu tồn và lan truyền của nấm
Sự lưu tồn và lan truyền của vi khuẩn
Sự lưu tồn và lan truyền của tuyến trùng
Sự lưu tồn và lan truyền của siêu vi khuẩn
2
Dịch bệnh cây trồng
Các yếu tố liên quan đến sự bọc phát dịch bệnh cây
trồng
Biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh cây trồng
Chiến lƣợc quản lý bệnh cây trồng
1
Đặt ra những câu hỏi tình huống cho sinh viên tìm

Mục tiêu
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.4
4.1.4
4.1.4
4.1.4
4.1.1
4.1.5
4.1.5

hiểu và hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm
nhằm ứng dụng các nguyên lý trong quản lý bệnh
cây trồng
6.2. Thực hành
Bài 1.
1.1.
1.2.
Bài 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Bài 3.

Nội dung
Quan sát các nhóm tác nhân gây bệnh cây trồng
Nhóm tác nhân do nấm gây hại
Nhóm tác nhân do vi khuẩn gây hại
Sinh viên tự đi thu thập mẫu bệnh và mang vào
phòng thí nghiệm phân loại và mô tả triệu chứng
bệnh
Bệnh trên rau
Bệnh trên cây lúa và bắp
Bệnh trên cây ăn trái
Bệnh trên các loại cây trồng khác (hoa kiểng, khoai…)
Hƣớng dẫn sinh viên chẩn đoán bệnh thực tế ngoài
đồng ruộng

Số tiết

Mục tiêu

2
2

2
2
2
2

3.1. Bệnh trên rau

2

3.2. Bệnh trên cây lúa và bắp

2

3.3. Bệnh trên cây ăn trái

2

3.4. Bệnh trên các loại cây trồng khác (hoa kiểng, khoai…)

2

4.1.2
4.1.2

4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.3

4.1.1;
4.1.2;
4.1.3
4.1.1;
4.1.2;
4.1.3
4.1.1;
4.1.2;
4.1.3
4.1.1;
4.1.2;
4.1.3

7. Phƣơng pháp giảng dạy:
- Giới thiệu phần lý thuyết thông qua các buổi giảng trên lớp, cung cấp bài giảng và
giới thiệu tài liệu liên quan của học phần cho sinh viên khi đến lớp.
- Kiểm tra nhanh (15 phút) đầu giờ một số buổi lý thuyết.
- Đặt câu hỏi tình huống cho sinh viên thu thập tài liệu, tổng hợp và báo cáo (45sv/nhóm).
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Đặt câu hỏi thảo luận, phát huy khả năng tự học.
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và báo cáo.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng

Mục

1
2

Kiểm tra nhanh
Điểm báo cáo

3

Điểm thực hành

4

Điểm kiểm tra cuối kỳ

số
10%
20%

Trung bình của các lần kiểm tra
- Báo cáo kết quả thực hành đạt được
- Tham gia 100% số giờ
- Thi trắc nghiệm
- Tham dự tối thiểu 80% tiết lý thuyết,
100% giờ thực hành và báo cáo.

tiêu

20%
50%

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4
theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
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11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

Nội dung
Chƣơng 1. Khái niệm về bệnh
cây trồng
1.1 Khoa học bệnh cây và sản

Thực
hành
(Tiết)

Lý
thuyết
(Tiết)
1

0

Nhiệm vụ của sinh
viên

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội
dung từ mục 1.1

xuất nông nghiệp
1.2 Đối tượng nghiên cứu
1.3 Tác hại của bệnh cây

1 và 2

Chƣơng 2. Nguyên nhân gây
bệnh cây trồng
2.1 Phân nhóm nguyên nhân
gây bệnh cây trồng
2.2 Nấm gây bệnh cây trồng
2.3 Vi khuẩn gây bệnh cây
trồng
2.4 Tuyến trùng gây bệnh cây
trồng
2.5 Siêu vi khuẩn và
phytoplasma gây bệnh cây trồng

2

5

2.6 Các nhóm khác

3, 4 và 5

Chƣơng 3. Triệu chứng cây
trồng
3.1 Các loại triệu chứng bệnh
cây trồng
3.2 Các loại triệu chứng bệnh
cây trồng do nấm
3.3 Các loại triệu chứng bệnh
cây trồng do vi khuẩn
3.4 Các loại triệu chứng bệnh
cây trồng do tuyến trùng

4

5

3.5 Các loại triệu chứng bệnh
cây trồng do siêu vi khuẩn

6, 7 và 8

9, 10 và
11

Chƣơng 4. Chẩn đoán bệnh
cây trồng
4.1 Phương pháp chẩn đoán
bệnh do nấm
4.2 Phương pháp chẩn đoán
bệnh do vi khuẩn
4.3 Phương pháp chẩn đoán
bệnh do tuyến trùng
4.4 Phương pháp chẩn đoán
bệnh do siêu vi khuẩn
Chƣơng 5. Sự lƣu tồn và lan
truyền của mầm bệnh
5.1 Sự lưu tồn và lan truyền của
nấm

5

đến 1.3, Chương 1
+Tài liệu [2]:
Chương 1 và 2
+Tài liệu [3]:
Chương 1 và 2
Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 2 và 3
+Tài liệu [2]:
Chương 3 và 4
+Tài liệu [3]:
Chương 3 và 4
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [6]
+Tài liệu [7]
+Tài liệu [8]
+Tài liệu [9]
Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 4 và 5
+Tài liệu [2]:
Chương 5 và 6
+Tài liệu [3]:
Chương 4 và 5
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [6]
+Tài liệu [7]
+Tài liệu [8]
+Tài liệu [9]

5
Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [6]
+Tài liệu [7]
+Tài liệu [8]
+Tài liệu [9]

5

0

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 5 và 6
+Tài liệu [2]:

5.2 Sự lưu tồn và lan truyền của
vi khuẩn
5.3 Sự lưu tồn và lan truyền của
tuyến trùng
5.4 Sự lưu tồn và lan truyền của
siêu vi khuẩn
Chƣơng 6. Dịch bệnh cây
trồng
6.1 Các yếu tố liên quan đến sự
bọc phát dịch bệnh cây trồng

2

5

12
6.2 Biện pháp ngăn ngừa dịch
bệnh cây trồng

Chƣơng 7. Chiến lƣợc quản lý
bệnh cây trồng
Đặt ra những câu hỏi tình huống
13, 14 cho sinh viên tìm hiểu và hướng
và 15 dẫn sinh viên làm việc theo
nhóm nhằm ứng dụng các
nguyên lý trong quản lý bệnh
cây trồng

1

Chương 3 và 4
+Tài liệu [3]:
Chương 5 và 6
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [7]
+Tài liệu [8]
+Tài liệu [9]
Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]:
Chương 9 và 10
+Tài liệu [2]:
Chương 6 và 7
+Tài liệu [3]:
Chương 7 và 8
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [7]
+Tài liệu [8]
+Tài liệu [9]

0
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