BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

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

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Bệnh hại cây trồng 2 (Plant Diseases)
- Mã số học phần: NS315
- Số tín chỉ học phần: 4 tín chỉ
- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, 60 thực hành
2. Đơn vị phụ trách học phần
- Bộ môn: Bảo vệ Thực vật
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng
3. Điều kiện tiên quyết: Bệnh cây đại cương (NS105)
4. Mục tiêu của học phần
Bệnh cây trồng 2 là một trong các môn học thay thế cho luận văn tốt nghiệp của
sinh viên ngành Bảo vệ thực vật, mục tiêu môn học trang bị cho sinh viên kiến thức
chuyên môn vững vàng về đặc điểm của tác nhân gây bệnh trên cây trồng, sự lưu tồn
và lan truyền của từng nhóm tác nhân, điều kiện phát sinh và phát triển các loài dịch
hại mới xuất hiện do biến đổi khí hậu và đề xuất biện pháp quản lý theo hướng thân
thiện môi trường và bền vững.
4.1 Kiến thức
Phần lý thuyết cung cấp kiến thức cho sinh viên về đặc điểm của các tác nhân gây
bệnh trên các loại cây trồng theo hướng tái cơ cấu nông nghiệp và tác nhân gây bệnh
mới xuất hiện do biến đổi khí hậu, tìm hiểu về triệu chứng và quy luật phát sinh và
phát triển và biện pháp quản lý bệnh hại tổng hợp
Phần thực hành: Sinh viên được quan sát triệu chứng bệnh xuất hiện ngoài thực tế,
khảo sát đặc điểm hình thái của tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm, từ đó giúp
sinh viên hiểu rõ về các loại bệnh hại chủ yếu trên cây trồng, quy luật phát sinh phát
triển và biện pháp quản lý.
4.2 Kỹ năng
4.2.1 Hướng dẫn sinh viên kỹ năng tìm kiếm thông tin khoa học về tác nhân gây
bệnh muốn tìm hiểu, kỹ năng phân tích vấn đề dựa trên câu hỏi tình huống
4.2.2 Kỹ năng phân biệt các nhóm tác nhân gây bệnh chính trên cây trồng, quy luật
phát sinh phát triển từ đó có thể xây dựng biện pháp quản lý bệnh hại theo hướng thân
thiện môi trường
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm 5 phần: Bệnh hại cây công nghiệp, Bệnh hại cây hoa và
kiểng, Bệnh hại trên trái cây xuất khẩu, Bệnh hại xuất hiện trên củ và biện pháp quản
lý bệnh hại thân thiện với môi trường

6. Cấu trúc nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết

Bệnh hại cây công nghiệp
Phần
1.

Phần
2.

Phần 3

Phần 4

Tác nhân, triệu chứng, phân loại và đặc điểm
sinh học, điều kiện phát sinh và phát triển
bệnh, và biện pháp quản lý tổng hợp của các
bệnh hại trên:
-

Cây tiêu

-

Cây dừa…

-

Cây mè

-

Cây đậu nành…

Bệnh hại cây hoa và kiểng
-

Cây hoa hồng

-

Cây hoa cúc

-

Cây hoa mai

-

Cây hoa vạn thọ…

Bệnh hại trên trái cây xuất khẩu
-

Trái cây có múi

-

Trái chuối

-

Trái chôm chôm

-

Trái nhãn

-

Trái thanh long

-

Trái đu đủ

-

Trái xoài...

Bệnh hại xuất hiện trên củ

6

Mục tiêu
Giúp sinh viên
nắm rõ đặc tính
của tất cả tác nhân
gây bệnh trên cây
công nghiệp từ đó
có thể biết cách
quản lý bệnh hại

6

Giúp sinh viên
nắm rõ đặc tính
của tất cả tác nhân
gây bệnh cây hoa
và kiểng

6

Giúp sinh viên
nắm rõ đặc tính
của tất cả tác nhân
gây bệnh trên trái
cây có giá trị xuất
khẩu

6

Giúp sinh viên
nắm rõ đặc tính
của tất cả tác nhân

Phần 5

-

Bệnh trên củ sắn

-

Bệnh trên khoai lang...

-

Bệnh do siêu vi khuẩn

Chiến lược quản lý bệnh cây trồng
-

Biện pháp canh tác

-

Biện pháp sinh học

-

Biện pháp hạn chế sự kháng thuốc của
dịch hại

-

Biện pháp khác

gây bệnh trên củ

6

Giúp sinh viên
nắm rõ chiến lược
quản lý bệnh cây
trồng

6.2. Thực hành
Nội dung

Số
tiết

Mục tiêu

Bài 1
Phương pháp chẩn đoán bệnh hại cây trồng

5

Bài 2

Nhận diện và phân biệt bệnh trên cây công
nghiệp

10

Bài 3

Nhận diện và phân biệt các bệnh hại trên cây
hoa và kiểng

10

Bài 4

Nhận diện và phân biệt các bệnh gây hại trên
trái cây có giá trị xuất khẩu

10

Bài 5

Nhận diện và phân biệt các bệnh gây hại trên
củ

10

Bài 6

Thực tế ngoài đồng

15

Giúp sinh viên biết
phương pháp chẩn
đoán bệnh trong điều
kiện
phòng
thí
nghiệm

Giúp sinh viên nhận
diện và phân biệt
được các bệnh gây
hại trên cây trồng
bao gồm cây công
nghiệp, cây hoa
kiểng, trái cây và củ
có giá trị xuất khâu

Giúp sinh viên hiểu

được sự xuất hiện
cũng như sự phát
triển của bệnh hại ở
điều kiện ngoài đồng
7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên sẽ giảng dạy lý thuyết thông qua các buổi giảng trên lớp, bài giảng sẽ
cung cấp cho sinh viên khi đến lớp
- Có những kiểm tra nhanh sau một số buổi lý thuyết
- Sinh viên chia nhóm và báo cáo seminar cuối buổi lý thuyết cuối cùng
- Tổ chức thi cuối kỳ
Ghi chú: Phương pháp có thể thay đổi theo từng giảng viên phụ trách
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Học tập nghiêm túc, khuyến khích đặt câu hỏi thảo luận, phát huy khả năng tự học
- Tham dự tất cả các buổi học lý thuyết, thực hành và làm bài báo cáo thực hành sau
mỗi buổi học
- Tham dự đầy đủ các buổi kiểm tra nhanh và buổi 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 số

Mục tiêu

1

Kiểm tra nhanh

Trung bình của các lần
kiểm tra

20%

Đánh giá khả năng
học tập của sinh viên
qua từng phần của bài
giảng

2

Điểm thực hành

Trung bình điểm thực
hành của ba phần

30 %

Đánh giá kỹ năng thực
hành của sinh viên

3

Điểm kiểm tra cuối - Thi trắc nghiệm
kỳ

50%

Đánh giá mức độ học
tập của sinh viên

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.
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Ghi chú: giảng viên phụ trách lớp có thể cung cấp các tài liệu cập nhật và chi tiết
hơn.
11. Hướng dẫn sinh viên tự học
Giảng viên sẽ hướng dẫn tại lớp
Cần Thơ, ngày … tháng 7 năm 2017
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