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TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: X l r ho c

n tr

(Floral induction in fruit trees)

- Mã số học phần: NN401
- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ
- Số t ết học phần: 20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành và 40 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ tr ch học phần:
- Bộ môn:

ho học c

tr n

- Khoa: N ng nghi p và inh học ng d ng
3. Đ ều k ện t ên qu ết: Đ học m n sinh lý thực v t B (NN 129)
4. Mục t êu củ học phần:
4.1.

ến thức:
4.1.1. Sinh viên có kiến th c căn bản về đặc điểm ra hoa và phát triển trái, một số yếu
tố ảnh hưởng đến sự ra hoa, kỹ thu t kích thích ra hoa và quy trình xử lý ra hoa
của một số loại cây ăn trái như xoài, nh n, sầu riêng, ch m ch m, cam quýt.
4.1.2. Gi p cho sinh viên biết cách áp d ng nh ng kiến th c đ học đư c như điều ki n
sinh thái, đ t đai, quản lý lý dinh dư ng và d ch hại trên các loại cây tr ng để có
thể điều khiển quá trình ra hoa cây ăn trái.
4.1.3.

4.2.

inh viên có thể v n d ng kiến th c vào thực tế sản xu t khi ra trường.

ỹn n :
4.2.1.

V sẽ đư c học một số kỹ năng về canh tác cây ăn trái như tỉa cành, tạo tán, sử
d ng hóa ch t, phân bón và phòng trừ sâu b nh cho cây ăn trái.

4.2.2. Th ng qua thực hi n tình huống sinh viên sẽ học đư c kỹ năng làm vi c theo
nhóm, kỹ năng quản lý và t ch c hoạt động của nhó nếu là nhóm trưởng, kỹ
năng giao tiếp với n ng dân, kỹ năng tìm và đọc tài li u, viết bài báo cáo, trình
bày kết quả báo cáo và tranh lu n.
4.2.3. Th ng qua các hoạt động của m n học sẽ giúp cho SV biết cách học t p suốt đời.
4.3. Th

độ:

4.3.1.

V sẽ năng động, có ý th c trách nhi m, chủ động giải quyết các v n đề đặt ra.

V sẽ có tác phong làm vi c chuyên nghi p, có tính kỹ lu t cao, có tinh thần
trách nhi m đối với c ng vi c.
4.3.3. V biết đặt m c tiêu, l p kế hoạch và phối h p với các cá nhân và t p thể để
nghiên c u hoàn thành m c tiêu đề ra.
4.3.2.

5. Mô tả tóm tắt nộ dun học phần:
Nội dung của học phần bao g m các nội dung về sinh học và sự phát triển của hoa,
phân loại cây ăn trái theo đặc điểm ra hoa, quá trình ra hoa, phát triển trái, sự đ u trái và r ng
trái non, một số khái ni m về về kích thích và c chế sự ra hoa, yếu tố ảnh hưởng đến sự ra
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hoa, kỹ thu t xử lý ra hoa cây ăn trái và quy trình xử lý ra hoa một số loại cây ăn trái ph biến
ở đ ng bằng s ng Cửu Long.
6. Cấu trúc nộ dun học phần:
6.1. L thu ết
Nộ dun
Chƣơn 1 Cơ s s nh l sự r ho ho
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Chƣơn 2
2.1
2.2
Chƣơn 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Chƣơn 4
4.1
4.2
4.3

Một số khái ni m về sinh học sự phát triển
ự chuyển từ giai đọan sinh trưởng sang sinh sản
inh học sự ra hoa
Yêu cầu dinh dư ng của sự ra hoa
Chu kỳ sinh trưởng và quản lý cây tr ng
Ảnh hhưởng của v trí ra hoa đến vi c quản lý sự ra
hoa
Phương pháp nghiên c u
Một số khái ni m về về kích thích và c chế sự ra
hoa
Lý thuyế kinh điển về sự kích thích sự ra hoa
Lý thuyết về c chế sự ra hoa
Yếu tố ảnh hƣ n đến sự r ho
Ánh sáng
Nhi t độ
Ch t dinh dư ng
ự kh hạn
Ng p
Ch t điều hòa sinh trưởng
Tu i cây
ỹ thuật x l r ho
Bi n pháp canh tác
Điều khiển sự ra hoa bằng hóa ch t
Các hóa ch t kích thích sự tr hoa

Chƣơn 5 Qu trình x l r ho c
n tr
5.1 Quy trình xử lý ra hoa bằng hóa ch t trên cây xoài
5.2 Quy trình xử lý ra hoa bằng kỹ thu t khoanh cành
trên cây nhãn
5.3 Quy trình xử lý ra hoa bằng phương pháp xiết nước
trên cây sầu riêng
Chƣơn 6 Thực h ện tình huốn đ ều tr kỹ thuật v x
dựn qu trình x l r ho một loạ c
n tr
đ n
n sôn C u Lon
6.1. V sẽ đư c hướng dẫn soạn phiếu điều tra, đi
điều tra kỹ thu t điều khiển sự ra hoa một loại
cây ăn trái b t kỳ ở ĐB CL. Nh n xét và đánh
giá hi u quả bi n pháp của n ng dân.
6.2. -

Số t ết
Mục t êu
4.1.1; 4.2.1;
2
4.3

1

4.1.2

2

4.1.2

4

3

4.1.4, 4.2

8

4.2.2, 4.2.3

au khi điều tra, sinh viên sẽ đư c hướng dẫn
xử lý số li u, viết một báo cáo và trình bày kết

2

quả điểu tra. Từ kết quả điều tra kết h p với tài
li u tham khảo m i nhóm sẽ xây dựng quy trình
xử lý ra hoa một loại cây ăn trái, sau đó trình
bày kết quả điều tra và trả lời các câu hỏi do lớp
đặt ra.
6.3. - Giảng viên sẽ h thống n i dung m n học và
giải đáp nh ng v n đề do lớp đặt ra
T n cộn

t ết

6. . Thực h nh
B
Bài 1.

Nộ dun
hảo s t qu trình r ho , đậu tr
n tr

Số t ết
củ một loạ c

Bài 2. S dụn hó chất kích thích r ho v chất đ ều hò
s nh trƣ n
Bài 3.
ỹ thuật x l r ho
n
ện ph p kho nh c nh
trên cây nhãn
Bài 4
ỹ thuật x l r ho
n ho chất trên c xo
T n cộn
7. Phƣơn ph p

Mục t êu

5

4.1.2; 4.2.3;
4.3.1

5

4.1.3; 4.1.4

5

4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.2.3
4.1.4; 4.2.1;
4.2.2; 4.2.3;

5
t ết

ản dạ :

- Thuyết giảng bằng bài giảng trên file powerpoint với nhiều hình ảnh minh họa sinh động
gi p cho sinh viên d hiểu, d nhớ. V sẽ nh n đư c file bài giảng sau khi kết th c phần lý
thuyết.
- V c ng còn đư c hướng dẫn tìm tài li u trên mạng, đọc tài li u và viết t ng quan tài li u
về nội dung nghiên c u.
8. Nh ệm vụ củ s nh v ên:
inh viên phải thực hi n các nhi m v như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực t p, báo cáo tình huống.
- Thực hi n đầy đủ các bài t p nhóm.
- Đi học d ng giờ.
- Chủ động t ch c thực hi n giờ tự học, thảo lu n, đi điều tra. Nhóm trưởng phải thể hi n
vai trò l nh đạo, t ch c các hoạct động của nhó. ết quả của nhóm ph thuộc khá nhiều
vào sự t ch c và hoạt động của nhóm.
- Tham dự thi kết th c học phần.
9. Đánh giá kết quả học tập củ sinh viên:
9.1. Cách đ nh
inh viên đư c đánh giá tích l y học phần như sau:
TT
Đ ểm th nh phần
1 Điểm chuyên cần

Qu định
Thể hi n bằng bài kiểm tra nhanh
trong 30 đầu giờ. Điểm chuyên cần
bằng điểm của t ng số bài t ng số
bài kiểm tra x 0.05.

Trọn số Mục t êu
5%
4.3.2

3

2

Điểm bài t p

10%

4.2.1; 4.3.

25%

4.2.; 4.3.

4

Điểm thực t p

M i nhóm phải tìm 4 tài li u bằng
tiếng nh có liên quan đến tình
huống thực hi n, đọc và đưa vào
tình huống, V sẽ đư c thưởng
thêm m i bài 2,5% và tối đa là 10%
cho njội dung nầy
- Viết và trình bày bài báo cáo,
- V phải viết một báo cáo báo với
các nội dung như một báo cáo khoa
học bao g m: Phần mở đầu, t ng
quan tài li u, phương ti n và
phương pháp điều tra, kết quả và
thảo lu n, tài li u tham khảo và ph
chương với các số li u và hình ảnh
có liên quan đến kết quả điều tra.
Phương pháp viết báo cáo như trình
b2y một lu n văn tốt nghi p cho V
làm quen cách viết bài, sẽ kh ng bở
ng khi viết lu n văn tốt nghi p.
- V phải theo d i kết quả thực
hi n, ghi nh n số li u và viết một
báo cáo dạng báo cáo khoa học.

3

Điểm bài t p nhóm:
M i nhóm thực hi n
một tình huống về kỹ
thu t xử lý ra hoa cây
ăn trái

10%

4.2.1

5

Điểm thi kết th c học Nội dung thi bao g m bài giảng trên
phần
lớp, nội dung tình huống và thực
t p.
ình th c thi có thể là trả lời ng n,
tr c nghi m hay tự lu n
Yêu cầu chung
V b điểm 0 b t kỳ phần nào sẽ b
điểm chung cho cả m n học

50%

4.1; 4.3
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9. . C ch tính đ ểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết th c học phần đư c ch m theo thang điểm 10
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một ch số th p phân.
- Điểm học phần là t ng điểm của t t cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân
với trọng số tương ng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một ch số th p
phân, sau đó đư c quy đ i sang điểm ch và điểm số theo thang điểm 4 theo quy đ nh về
c ng tác học v của Trường.
10. T

l ệu học tập:
Thôn t n về t

l ệu

Số đ n k c

ệt

1. Trần Văn âu, 2009. Giáo trình xử lý ra hoa cây ăn trái. Nxb đại
học Quốc Gia TP. CM. 314 tr.
2. Nguy n Bảo V và Lê Thanh Phong. 2004. Giáo trình cây ăn trái.
Tủ sách khoa N ng Nghi p, trường Đại ọc Cần Thơ. 198 tr.
3. Trần Văn âu, 2013. Xử lý ra hoa xoài cát òa Lộc và cát Chu.
Nxb. N ng Nghi p Tp.
Chí Minh. 248 tr.
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11. Hƣớn dẫn s nh v ên tự học:
Lý
Thực
thu ết hành
(t ết) (t ết)

TT

Nộ dun

1

Nộ dun
ản : V
xem trước m i bu i lên lớp

14

10

2

Nộ dun tình huốn : V
sẽ đư c hướng dẫn cách
soạn phiếu điều tra, cách đi
điều tra và xử lý các số li u
sau khi điều tra. V c ng
đư c hướng dẫn cách viết
và trình bày một bài báo cáo
khoa học

8

20

3

Nộ dun thực tập: V sẽ
đư c hướng dẫn các kỹ
thu t canh tác, sử d ng
phân bón, hóa ch t và xử lý
ra hoa

20

5

4

Nộ dun tìm v s dụn
t
l ệu t ến Anh: V
đư c hướng dẫn cách các
tài li u có liên quan th ng
qua các từ khóa và trích,
d ch các nội dung chính đưa
vào phần t ng quan tài li u.

5

5

Nh ệm vụ củ s nh v ên
V xem trước bài giảng m i bu i lên
lớp, đọc các tài li u có liên quan đến
m n học sau khi lên lớp.
inh viên làm vi c theo nhóm với các
nội dung:
- Thành l p nhóm và bầu nhóm
trưởng, thư ký.
- Chọn chủ đề.
- Phân c ng tìm tài li u, viết t ng
quan.
oạn và hoàn chỉnh phiếu điê
tra.
- T ch c điều tra.
- Xử lý số li u, viết báo cáo
Sinh viên theo dõi quá trình ra hoa,
phát triển hoa và đ u trái, ghi nh n và
phòng trừ sâu b nh gây hại. Thực hi n
các khâu chăm sóc cho cây ra hoa và
phát triển trái tốt như tỉa cành, tưới
nước, bón phân. Thu th p số li u về sự
ra hoa, phát triển phát hoa, sự đ u trái
và sự r ng trái non để viết báo.
inh viên tìm tài li u trên mạng
internet, thư vi n, đọc và đưa nội d ng
trong tài li u vào t ng quan tài li u.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 4 năm 2014
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG HOA

TRƢỞNG BỘ MÔN

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG BỘ MÔN
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