BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Qu n ly dịch hại rau hoa qu (Pest Management of Crops)
- Mã số học phần : NN473
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ
- Số tiết học phần : 20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành, 5 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn B o Vệ Thực Vật
3. Điều kiện tiên quyết: Côn trùng nông nghiệp, bệnh cây trồng, cỏ dại.
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về áp dụng
quản ly dịch hại trong canh tác cây rau màu, hoa kiểng và cây ăn trái, ứng dụng các
biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Giúp sinh viên
hiểu biết về những nguyên lý quản ly dịch hại trên cây trồng, sự đa dạng sinh học, cân
bằng sinh thái, vai trò của thiên địch và sự cần bằng trong hệ sinh thái nông nghiệp.
Sau khi kết thúc môn học sinh viên sẽ có trình độ áp dụng quản ly dịch hại để bảo vệ
cây trồng theo hướng thân thiện với môi trường sinh thái trong sản xuất nông nghiệp.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Các khái niệm cơ bản: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
vai trò của môn học, tầm quan trọng của dịch hại cây trồng, các biện pháp
phòng trừ dịch hại, hậu quả của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với
sản xuất nông nghiệp và môi trường, sự ra đời của quản ly dịch hại.
4.1.2. Quản ly dịch hại: giúp cho sinh viên biết những nguyên lý quản ly dịch hại
cây trồng, những yếu tố hệ sinh thái nông nghiệp và sự liên quan tới cây
trồng, các biện pháp phòng trừ dịch hại và vai trò của chúng, các mô hình
quản ly dịch hại trên cây trồng.
4.1.3. Ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp: sau khi kết thúc môn học sinh viên sẽ
có trình độ hiểu biết về các biện pháp quản ly dịch hại trên cây trồng, cách
sử dụng các tác nhân phòng trừ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, ít ảnh
hưởng tới môi trường sinh thái, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Xác định các đối tượng gây hại chính trên cây trồng, tập quán gây hại, vai
trò thiên địch có ích trong tự nhiên, phân tích hệ sinh thái đồng ruộng, các
biện pháp quản ly dịch hại có hiệu quả trên cây trồng, đưa ra giải pháp
phòng trị. Áp dụng mô hình quản ly dịch hại trên một số cây trồng phổ
biến, thu thập thông tin tài liệu liên quan để tổng hợp xây dựng mô hình
quản ly dịch hại một cách có hiệu quả, giảm bớt thiệt hại ở mức thấp nhất.
4.2.2. Khuyến cáo nông dân áp dụng vào đồng ruộng quản ly dịch hại cây trồng,
có thể áp dụng nhiều biện pháp kết hợp có hiệu quả, biện pháp k thuật
canh tác, ly học, sinh học, hóa học để bảo vệ cây trồng nhằm giảm bớt
thiệt hại ảnh hưởng tới năng suất và phẩm chất nông sản.

4.3. Thái độ:
Đủ năng lực khi làm việc tại các cơ quan nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, các
viện, trung tâm nghiên cứu về rau hoa quả, công tác khuyến nông,… có chuyên
môn về lĩnh vực bảo vệ thực vật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ
phục vụ hòa đồng, vui vẽ, thân thiện với những người có liên quan.
5. Mô t tóm tắt nội dung học phần:
Vai trò của môn học trong sản xuất nông nghiệp. Tầm quan trọng của dịch hại cây
trồng. Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến hệ sinh thái đồng ruộng. Các
nguyên tắc cơ bản của quản ly dịch hại trong sản xuất nông nghiệp. Sự cân bằng
sinh học và nguyên nhân bộc phát dịch hại. Các biện pháp phòng trừ dịch hại
không sử dụng hóa chất và vai trò thiên địch tự nhiên trong hệ sinh thái nông
nghiệp. Các mô hình quản ly dịch hại theo hướng an toàn, bền vững, hiệu quả.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết:
Nội dung
Mở đầu

Số tiết

Vị trí, vai trò của môn học

1

Chƣơng 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tầm quan trọng của dịch hại trên cây trồng
Tác hại của dịch hại trên cây trồng
Triệu chứng của dịch hại trên đồng ruộng
Các biện pháp phòng trừ dịch hại
Hậu quả của thuốc trừ sâu đối với sản xuất nông
nghiệp và môi trường

4
1
1
1
1

Chƣơng 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Chƣơng 3.
3.1.

Hệ sinh thái nông nghiệp và phòng trừ dịch hại
QLDH tác động lên hệ sinh thái đồng ruộng
QLDH góp phần bảo vệ môi trường sống
Các yếu tố hệ sinh thái và sự liên quan tới cây trồng
Chiến lược QLDH trên cơ sở sinh thái học
Đặc điểm của các biện pháp phòng trừ dịch hại
Biện pháp k thuật canh tác

4
1
1
1
1
5
1

3.2. Biện pháp cơ giới, ly học

1

3.3. Biện pháp sinh học

1

3.4. Biện pháp hóa học
3.5. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

1
1

Chƣơng 4.
4.1.
4.2.
4.3.
Chƣơng 5.
5.1.
5.2.
5.3.

Các mô hình qu n ly dịch hại cây trồng
Thu thập các thông tin cần thiết xây dựng mô hình
Xây dựng chương trình quản ly dịch hại cây trồng
Tổ chức thực hiện mô hình, chuyển giao nông dân
Qu n ly dịch hại trên một số cây trồng phổ biến
Mô hình quản ly dịch hại trên cây rau cải
Mô hình quản ly dịch hại trên cây hoa kiểng
Mô hình quản ly dịch hại trên cây ăn trái

3
1
1
1
3
1
1
1

Mục tiêu

4.1.1; 4.2.1
4.1.1; 4.2.1
4.1.1; 4.2.1
4.1.1; 4.2.1

4.1.2; 4.2.1
4.1.2; 4.2.1
4.1.2; 4.2.1
4.1.3; 4.2.2
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2, 4.3
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2, 4.3
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2, 4.3
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2, 4.3
4.1.3; 4.3
4.1.3; 4.3
4.1.3; 4.3
4.1.3; 4.3
4.1.3; 4.3
4.1.3; 4.3

6.2. Thực hành
Nội dung
Bài 1. Nhận diện một số thiên địch thuộc các bộ côn
trùng và nhện có ích
1.1. Côn trùng thiên địch và gây hại thuộc các bộ côn
trùng Coleoptera, Homoptera, Dermaptera
1.2. Côn trùng thiên địch và gây hại thuộc các bộ côn
trùng Odonata, Orthopthera, Lepidoptera
1.3. Côn trùng thiên địch và gây hại thuộc các bộ côn
trùng Diptera, Hymenoptera, Thysanoptera
1.4. Nhận diện nhện thiên địch và nhện gây hại cây trồng
Bài 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Bài 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Nhận diện vi sinh vật có ích ky sinh dịch hại
Nấm ký sinh côn trùng và nấm đối kháng bệnh cây
Tuyến trùng ký sinh côn trùng gây hại
Vi khuẩn gây bệnh côn trùng, đối kháng với nấm, vi
khuẩn gây bệnh cây
Virus, protozoa ky sinh gây bệnh côn trùng
Điều tra hệ sinh thái và xây dựng mô hình qu n ly
dịch hại cho cây rau c i
Chuẩn bị phiếu điều tra hệ sinh thái ruộng cây rau cải
Tiến hành đi điều tra trực tiếp trên ruộng rau cải
Quan sát thành phần dịch hại và thiên địch hiện diện
Xây dựng mô hình quản ly dịch hại cho cây rau cải

Bài 4. Điều tra hệ sinh thái và xây dựng mô hình qu n ly
dịch hại cho cây hoa kiểng
4.1. Chuẩn bị phiếu điều tra hệ sinh thái vườn hoa kiểng
4.2. Tiến hành đi điều tra trực tiếp trên vườn hoa kiểng
4.3. Quan sát thành phần dịch hại và thiên địch hiện diện
4.4. Xây dựng mô hình quản ly dịch hại cho vườn hoa
kiểng
Bài 5. Điều tra hệ sinh thái và xây dựng mô hình qu n ly
dịch hại cho vƣờn cây ăn trái
5.1. Chuẩn bị phiếu điều tra hệ sinh thái vườn cây ăn trái
5.2. Tiến hành đi điều tra trực tiếp trên vườn cây ăn trái
5.3. Quan sát thành phần dịch hại và thiên địch hiện diện
5.4. Xây dựng mô hình quản ly dịch hại cho vườn cây ăn
trái
7. Phƣơng pháp gi ng dạy:

Số tiết

Mục tiêu

4
4.1.1; 4.2.1
4.1.1; 4.2.1
4.1.1; 4.2.1
4.1.1; 4.2.1;
4.3
4
4.2.1; 4.3
4.2.1; 4.3
4.2.1; 4.3
4.2.1; 4.3
4
4.2.1; 4.2.2
4.2.1; 4.2.2
4.2.1; 4.2.2
4.2.1; 4.2.2;
4.3
4
4.2.1; 4.2.2
4.2.1; 4.2.2
4.2.1; 4.2.2
4.2.1; 4.2.2;
4.3
4
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2; 4.3
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2; 4.3
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2; 4.3
4.2.1; 4.2.2;
4.3

Các chương lý thuyết và thực hành được xếp theo trình tự liên quan chặt chẽ với
nhau, phần thực hành dạy sau lý thuyết. Sinh viên lên lớp nghe giảng bài, bám sát
vào bài giảng, có thể đọc thêm các thông tin khác ở phần tài liệu tham khảo. Giảng
viên giảng, có hình ảnh, nêu vấn đề, gợi cho sinh viên thảo luận, có y kiến.
Phương pháp giảng dạy: sử dụng máy chiếu LCD, máy tính giảng dạy trên lớp.
Thực hành: tập trung vào thao tác k thuật và sử dụng các vật dụng, thiết bị phục vụ
cho các bài thực tập trong phòng thí nghiệm. Sinh viên quan sát, ghi nhận, báo cáo
kết quả, phúc trình. Sinh viên thực tập ngoài đồng điều tra nông dân, quan sát trực
tiếp trên cây trồng, phân tích, tổng hợp, xây dựng các mô hình quản ly dich hại.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực tập và có báo cáo kết quả, nộp phúc trình.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết qu 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
1 Điểm thực tập

2
3

Quy định
- Báo cáo phúc trình thực hành

Trọng số
20%

- Tham gia 100% số giờ
Điểm kiểm tra giữa - Thi trắc nghiệm (10 phút)
kỳ
Điểm thi kết thúc
- Thi trắc nghiệm (60 phút)
học phần
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi

10%
70%

Mục tiêu
4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2; 4.3
4.1.1; 4.1.2;
4.1.2; 4.2.2
4.1.1; 4.1.2;
4.1.3; 4.2.1;
4.2.2; 4.3

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
1. Ann Hajek, 2004. Natural enemies. An introduction to
biological control. Cambrigde University Press.
2. Nguyễn Công Thuật, 1996. Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại
cây trồng. Nghiên cứu và ứng dụng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Số đăng ký cá biệt

3. Nguyễn Thị Thu Cúc và Phạm Hoàng Oanh, 2002. Dịch hại
trên cam, quít, chanh, bưởi và IPM
4. Cục bảo vệ thực vật, 2007. Nhận dạng sâu, bệnh & thiên địch
trong vườn cây có múi.
5. Các côn trùng, nhện và nguồn bệnh có ích. IRRI. 1989.
11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

Nội dung

Chƣơng 1: Tầm quan
trọng của dịch hại trên
cây trồng
3 - 5 Chƣơng 2: Hệ sinh thái
nông nghiệp và phòng
trừ dịch hại
7 - 10 Chƣơng 3: Đặc điểm
của các biện pháp phòng
trừ dịch hại
12 - 13 Chƣơng 4: Các mô
hình quản ly dịch hại
cây trồng
14 - 15 Chƣơng 5: Quản ly
dịch hại trên một số cây
trồng phổ biến
1-2

Lý
Thực
thuyết hành
(tiết) (tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

1

0

- Tìm hiểu bài trước:
Nội dung từ mục 1.1 đến 1.4

1

0

- Tìm hiểu bài trước:
Nội dung từ mục 2.1 đến 2.4

2

0

- Tìm hiểu bài trước:
Nội dung từ mục 3.1 đến 3.5

1

0

- Tìm hiểu bài trước:
Nội dung từ mục 4.1 đến 4.3

1

0

- Tìm hiểu bài trước:
Nội dung từ mục 5.1 đến 5.3
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