
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Độc lập–Tự do– Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIAO DỤC ĐẠI HỌC 

               NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA HỌC ĐẤT 

Chuyên ngành: Nông hóa Thổ nhƣỡng 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN    

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và môi trƣờng  (Chemical application in 

agriculture and environment) 

I. Thông tin về học phần  

o Mã học phần: QL03048 

o Học kỳ: 3 

o Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết 1,5 –thực hành 0,5)  

o Tự học– 4,0 

o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 22 

+ Làm bài tập : 8 

o Tự học: 60 (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên) 

o Đơn vị phụ trách học phần:  

 Bộ môn: Nông hóa 

 Khoa: Quản lý đất đai 

o Học phần thuộc khối kiến thức:  

Đại cương □ Chuyên nghiệp X 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 

Cơ sở ngành ⌧ Chuyên ngành □ Chuyên sâu □X 

Bắt buộc 
Tự chọn 

⌧ 

Bắt buộc 

□ 
Tự chọn □ Bắt buộc □ 

Tự chọn 

X□ 

 

o Học phần tiên quyết:Không 

o Học phần trước: Phân bón 

o Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh        Tiếng Việt ⌧ 

o II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi   

 Mục tiêu Kết thúc học phần, sinh viên hiểu biết đầy đủ về khả năng gây đô nhiễm 

môi trường từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông 

nghiệp và giải pháp cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu của các hóa chất dùng trong 

nông nghiệp này tới  môi trường sinh thái để phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, 

bền vững. Sinh viên có khả năng làm việc nhóm để xây dựng, tổng hợp và viết báo 

cáo đánh giá tình trạng sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất 



nông nghiệp. Đồng thời có khả năng chủ động tìm đọc tài liệu về vấn đề sử dụng phân 

bón và hóa chất BVTV trong nông nghiệp và những ảnh hưởng có thể có đến môi 

trường  

 Kết quả học tập mong đợi của học phần: 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:  

1. Không đóng góp; 2.Có đóng góp; 3. Đóng góp nhiều 

 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đóng góp cho CĐR của CTĐT 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 CĐR8 

QL03048 Hóa chất 

dùng trong 

NN và MT 

1 1 1 2 1 2 1 1 

CĐR9 CĐR10 CĐR11 CĐR12 CĐR13 CĐR14 CĐR15  

2 1 1 1 1 1 2  

 

Kí hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 
CĐR của CTĐT 

Kiến thức  

K1 

Có hiểu biết đầy đủ về  khả năng ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh 

thái  và vệ sinh an toàn thực phẩm của việc sử dụng  phân bón, thuốc 

BVTV trong nông nghiệp  

CĐR4, CĐR6 

K2 

Có hiểu biết đầy đủ giải pháp vừa giảm thiểu ảnh hưởng xấu của các 

hóa chất dùng trong nông nghiệp đến môi trường sinh thái và vệ sinh 

an toàn thực phẩm vừa  đảm bảo sản xuất nông nghiệp có hiệu quả 

cao 

CĐR4, CĐR6 

Kĩ năng  

K3 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và viết báo cáo về phân 

bón và hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp và những 

vấn đề môi trường có liên quan  

CĐR9 

Thái độ và phẩm chất đạo đức  

K4 

Đồng thời có khả năng chủ động tìm đọc tài liệu về vấn đề 

sử dụng phân bón và hóa chất BVTV trong nông nghiệp và 

những ảnh hưởng có thể có đến môi trường 

CĐR15 

 

III. Nội dung tóm tắt của học phần  



 QL03048: Hóa chất dùng trong nông nghiệp và môi trƣờng (1,5 – 0,5) Khái 

niệm, vai trò của Hóa chất dùng trong nông nghiệp; Tác động tích cực và tiêu cực của 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật dùng trong sản xuất nông nghiệp tới môi trường 

sinh thái và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các biện pháp vừa đảm bảo sử dụng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật tạo cho sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao vừa giảm thiểu 

ảnh hưởng xấu của của chúng  tới môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm 

IV. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

1. Phƣơng pháp giảng dạy 

Thuyết giảng, Giảng dạy qua thảo luận và hướng dẫn làm bài tiểu luận. Tổ chức học tập theo 

nhóm, sử dụng câu hỏi mở cho sinh viên trao đổi.  

2. Phƣơng pháp học tập 

Nghe giảng trên lớp giờ lý thuyết, tham gia thảo luận và làm bài tiểu luận, đặt/ trả lời câu hỏi 

cho/của giáo viên. 

V. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Chuyên cần: Sinh viên tham dự học phần phải tham dự tối thiểu 75% số giờ lý thuyết và 

tham gia tích cực vào giờ học trên lớp thông qua việc trả lời và đặt câu hỏi  

- Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên tham dự học phần này phải đọc giáo trình sách tham khảo 

theo tiến trình của học phần như hướng dẫn của giảng viên  

- Làm bài tập: Sinh viên tham dự học phần phải hoàn thành bài tập ở dạng tiểu luận theo 

hướng dẫn của của giảng viên  

          - Thi cuối kì: Sinh viên phải tham dự kỳ thi hết Học phần. 

VI. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10  

2. Điểm cuối kì là điểm tổng hợp của những điểm thành phần theo tỷ lệ như sau:  

- Điểm chuyên cần: 10 % 

- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30% 

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

3. Phương pháp đánh giá 

Rubric đánh giá KQHTMĐ đƣợc đánh giá Trọng số (%) 

Đánh giá chuyên cần 

Rubric 1 – Đánh giá tham dự lớp K1, K2,K3 10 

Đánh giá quá trình 



Rubic 2- Đánh giá bài tiểu luận   K2 30 

Đánh giá cuối kì 

Rubric 3 – Đánh giá thi cuối kì K1, K2,K3, K4 60 

 

Rubric đánh 

giá 
Nội dung/Tiêu chí đánh giá 

KQHTMĐ đƣợc 

đánh giá 

Trọng 

số (%) 

Thời 

gian/Tuần 

học 

Chuyên cần  10  

Rubic 1 Đánh giá tham dự lớp K1,K2,K3, K4 10  

Đánh giá quá trình 30  

Rubic 2- Đánh 

giá bài tiểu 

luận 

- Nêu được phương pháp: điều 

tra thu thập số liệu sơ; tổng hợp 

kết quả thu thập số liệu sơ cấp; 

đánh giá  tình trạng sử dụng 

phân bón thuốc BVTV trong 

sản xuất nông nghiệp 

K2 30 

 

Cuối kì   

Rubic 3 – Thi 

cuối kỳ 
 K1, K2, K3 60 

 

 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp) 

Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Tốt 

40% 

khá 

20% 

Trung bình 

0% 

 

Thái độ tham 

dự  

40 Chủ động trả 

lời đúng câu 

hỏi do giảng 

viên nêu 

Trả lời đúng câu 

hỏi khi giảng 

viên yêu cầu 

Không trả lời 

được khi giảng 

viên yêu cầu 

 

Thời gian 

tham dự 

60 Mỗi buổi học vắng là 20 % , không được vắng trên 2 buổi 

 

Rubric 2: Đánh giá làm bài tập 

Tiêu chí Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thái độ 

tham dự 

20 Tích cực nêu vấn đề 

thảo luận và chia sẻ 

Có tham gia 

thảo luận và 

Thỉnh thoảng tham 

gia thảo luận và 

Không tham gia 

thảo luận và chia 



Ximena chia sẻ chia sẻ  sẻ  

Nội dung 

viết trong 

tiểu luận  

40 Có đủ và đúng các 

phương pháp: điều tra 

thu thập số liệu sơ; 

tổng hợp kết quả thu 

thập số liệu sơ cấp vê 

tình trạng sử dụng 

phân bón thuốc 

BVTV trong sản xuất 

nông nghiệp  

Có 65-90% nội 

dung theo yêu 

cầu  

Có 45-64% nội 

dung theo yêu cầu   

Có dưới 45% nội 

dung theo yêu   

30 Có đủ và đúng 

phương pháp đánh 

giá  tình trạng sử 

dụng phân bón thuốc 

BVTV trong sản xuất 

nông nghiệp 

Có 65-90% nội 

dung theo yêu 

cầu  

Có 45-64% nội 

dung theo yêu cầu   

Có 45-64% nội 

dung theo yêu 

cầu   

Trình bày 

bài tiểu 

luận  

10 Đúng hình thức và 

nội dung theo quy 

định 

Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng 

 

Rubric 3: Đánh giá cuối kì – Câu hỏi tự luận 

Tiêu chí Tốt Khá Trung bình Kém 

Phương pháp 

trình bày (0,5) 

Bố cục rõ 

ràng, logic, 

sạch đẹp 

Bố cụ rõ ràng, 

logic nhưng không 

sạch đẹp 

Có bố cục rõ ràng 

nhưng chưa logic 

giữa các phần 

Không có bố cục rõ 

ràng và không có 

tính logic 

Vận dụng kiến 

thức (0,5) 

Vận dụng 

kiến thức đã 

học để giải 

thích và lấy ví 

dụ minh họa 

đúng 100% 

Vận dụng kiến 

thức đã học để giải 

thích và lấy ví dụ 

minh họa đúng 70-

90% 

Vận dụng kiến 

thức đã học để 

giải thích và lấy 

ví dụ minh họa 

đúng 50-70% 

Vận dụng kiến thức 

đã học để giải thích 

và lấy ví dụ minh 

họa đúng <50% 

Nội dung trả 

lời (9) Cho điểm theo đáp án chi tiết 

 

  



 

Nội dung 

kiểm tra  

Chỉ báo thực hiện của học phần đƣợc đánh giá qua câu 

hỏi 

KQHTMĐ 

của môn 

học đƣợc 

đánh giá 

qua câu 

hỏi 

Đại cương 

về hoá 

chất dùng 

trong nông 

nghiệp 

Chỉ báo 1:Khái niệm về hóa chất dùng trong nông nghiệp 

Chỉ báo 2: Sản xuất nông nghiệp theo đặc điểm sử dụng 

phân bón  

Chỉ báo 3: Vai trò của phân bón, thuốc BVTV trong sản 

xuất nông nghiệp 
 

 

K1, K2,K3, 

K4 

 

Phân bón 

với môi 

trường 

Chỉ báo 4:Khoa học sử dụng phân bón với việc bảo vệ 

môi trường  

Chỉ báo 5:. Phân bón với việc bảo vệ và cải thiện môi 

trường đất 

Chỉ báo 6: Quá trình chuyển hóa của phân vô cơ 

Chỉ báo 7: Khả năng tạo các chất gây hại môi trường từ 

các dạng phân đạm  hoá học 

Chỉ báo 8. Khả năng tạo các chất gây hại môi trường của 

các loại phân lân và kali vô cơ 

Chỉ báo 9: Quá trình chuyển hóa của các chất có trong 

phân hữu cơ 

Chỉ báo 10: Khả năng tạo các chất gây hại môi trường từ 

các loại phân hữu cơ 

Chỉ báo 11: Khả năng ảnh hưởng xấu của phân bón tới 

môi trường không khí 

Chỉ báo 12: Khả năng ảnh hưởng xấu tới đất, nước từ 

phân bón 
 

Thuốc bảo 

vệ thực 

vật và môi 

trường 

Chỉ báo 13:Tác dụng tích cực của thuốc bảo vệ thực vật 

tới môi trường 

Chỉ báo 14: Tính độc của thuốc BVTV 

Chỉ báo 15:. Phân giải hoá chất BVTV trong môi trường  

Chỉ báo 16:. Khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV 

tới sinh vật 

Chỉ báo 17:. Khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV 

tới môi trường 

Chỉ báo 18: Vấn đề tồn dư hoá chất BVTV trong môi 

trường và nông sản 

Biện pháp 

giảm thiểu 

Chỉ báo 19: Nguyên nhân làm tăng khả năng ảnh hưởng 

xấu của phân bón tới môi trường 

 



ảnh hưởng 

xấu của 

hoá chất 

dùng trong 

nông 

nghiệp tới 

môi 

trường 

Chỉ báo 20: Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của 

phân bón tới môi trường 

Chỉ báo 21: Nguyên nhân làm tăng khả năng ảnh hưởng 

xấu của thuốc BVTV tới môi trường            

Chỉ báo 22: Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của 

thuốc BVTV tới môi trường 
 

4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 

- Trường hợp không không có bài tiểu luận sẽ được chấm 0 (không) điểm quá trình và điểm 

cuối kì.  

- Yêu cầu về đạo đức: các sinh viên đều phải tham gia quá trình làm việc theo nhóm. Sinh 

viên nào được báo cáo không đóng góp cho sản phẩm của cả nhóm sẽ bị điểm 0 (không) 

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo  

Sách giáo trình/Bài giảng 

- Nguyễn Đình Mạnh. 2000. Hoá chất dùng trong nông nghiệp và ô nhiễm môi trường. 

NXB NN. 

- Nguyễn Trần Oánh.1998. GT Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  

- Nguyễn Như Hà, Lê Bích Đào (2010). Giáo trình Phân bón. Nguyễn Như Hà chủ biên. Nxb 

Nông nghiệp, 167 trang. 

- Nguyễn Như Hà, Nguyễn Văn Bộ (2013). Giáo trình Cơ sở khoa học của sử dụng phân bón. 

Nguyễn Như Hà chủ biên. Nxb Đại học Nông nghiệp, 154 trang. 

+ Nguyễn Như Hà. Bài Giảng. Hóa chất dùng trong nông nghiệp và môi trường. 

Tài liệu tham khảo khác:  

- Hội khoa học đất Việt Nam. Đất Việt Nam. NXB NN, 2000 

- Lê Văn Khoa… Đất và Môi trường. NXB GD, 2000  

- Nguyễn Như Hà, Bùi Huy Hiền (2016). Giáo trình Độ phì nhiêu đất. Nguyễn Như Hà chủ 

biên. Nxb Đại học Nông nghiệp, 159 trang. 

VIII. Nội dung chi tiết của học phần  

Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

 

 

Chƣơng 1: Đại cƣơng về hoá chất dùng trong nông nghiệp  (4) 

) 

 

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (4tiết) K1, K2 



 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung GD lý thuyết:(3,5 tiết) 

1.1. Khái niệm về hóa chất dùng trong nông nghiệp 

1.1.1. Khái niệm chung về hóa chất dùng trong nông nghiệp   

1.1.2. Khái niệm về phân bón 

1.1.3. Sản xuất nông nghiệp theo đặc điểm sử dụng phân bón  

1.1.4. Khái niệm về hóa chất bảo vệ thực vật 

1.2. Vai trò của phân bón, thuốc BVTV trong sản xuất nông 

nghiệp 

1.2.1. Vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp 

1.2.2. Vai trò của thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp 

Nội dung semina/thảo luận: (0.5 tiết) 

Ưu điểm và hạn chế của  nông nghiệp hóa học hóa 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10 tiết) 

 Nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc BVTV trong nông nghiệp 

 

K1, K2 

 

 

2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 2. Phân bón với môi trƣờng (8)  

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (8 tiết) 

Nội dung GD lý thuyết:(7,5tiết) 

2.1. Tác dụng tích cực của phân bón tới môi trường  

2.1.1. Khoa học sử dụng phân bón với việc bảo vệ môi trường đất 

2.1.2. Phân bón với việc bảo vệ và cải thiện môi trường đất 

2.2. Các chất có khả năng gây hại môi trường từ phân bón vô cơ 

2.2.1. Quá trình chuyển hóa của phân vô cơ 
 

 

K1, K2, 

K3, K4 

2.2.2. Khả năng tạo các chất gây hại môi trường từ các dạng phân 

đạm  hoá học 

2.2.3. Khả năng tạo các chất gây hại môi trường của các loại phân 

lân vô cơ 

2.2.4. Khả năng tạo các chất gây hại môi trường của các loại phân 

kali vô cơ 

2.2.5. Khả năng tạo các chất gây hại môi trường của các loại phan 

vô cơ khác  

2.3. Các chất có khả năng gây hại môi trường từ phân bón hữu cơ  

2.3.1. Quá trình chuyển hóa của các chất có trong phân hữu cơ 

2.3.2. Khả năng tạo các chất gây hại môi trường từ các loại phân 

hữu cơ 

 

2.4. Khả năng ảnh hưởng xấu tới môi trường và chất lượng nông 

sản từ phân bón 

2.4.1. Khả năng ảnh hưởng xấu của phân bón tới môi trường 

không khí 

2.4.2. Khả năng ảnh hưởng xấu tới đất, nước từ phân bón 

2.4.3. Khả năng gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm từ 

phân bón 

2.4.4.Nguy cơ ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm 

từ phân bón 

 



 

 

 

 

 

 

Nội dung hƣớng dẫn và làm bài tập: ( 4 tiết ) 

-Xác định đối tượng phục vụ cho làm bài tập 

- Đặc điểm sản xuất ( cây trồng chính, sử dụng phân bón và thuốc BVTV của 

cơ sở sản xuất 

Nội dung semina/thảo luận: (0.5 tiết) 

Dinh dưỡng nguyên chất trong phân bón, cách đánh giá kết quả điều tra tình 

trạng sử dụng phân bón trong thực tế sản xuất   

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (22 tiết) 

 Đặc điểm và sử dụng các loại phân bón thường sử dụng  trong nông nghiệp 

K1, K2, 

K3 

4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 3. Thuốc bảo vệ thực vật và môi trƣờng (6)  

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6 tiết) 

Nội dung GD lý thuyết: (5,5 tiết) 

3.1. Tác dụng tích cực của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường 

3.2. Tác dụng xấu của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường  

3.2.1. Tính độc của thuốc BVTV 

3.2.2. Giới hạn gây độc của thuốc BVTV 

3.3. Phân giải hoá chất BVTV trong môi trường  

3.3.1 Sự bay hơi  

3.3.2.Sự quang phân 

3.3.3.Sự cuốn trôi và lắng trôi  

3.3.4.Hòa loãng sinh học  

3.3.5.Chuyển hóa thuốc trong cây  

3.3.6.Phân hủy do vi sinh vật đất 

 

K1, K2, K3 

3.4. Khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới môi trường, 

sinh thái 

3.4.1. Khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới hệ sinh vật 

a.Khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới sinh vật  

b. Khả năng làm suy giảm tính đa dạng sinh vật của thuốc BVTV  

c.Khả năng làm xuất hiện hay tái phát dịch hại của thuốc BVTV 

3.4.2. Khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới môi trường 

a. Ảnh hưởng xấu của thuốc  BVTV với MT không khí  

b. Ảnh hưởng xấu của thuốc  BVTV với MT đất và nước  

3.4.3. Vấn đề tồn dư hoá chất BVTV trong môi trường và nông 

sản 

a Thời gian tồn tại của thuốc BVTV 

b.Dư lượng thuốc BVTV trong đất, nước  

c.Dư lượng thuốc BVTV trên cây trồng và nông sản  

Nội dung semina/thảo luận: (0,5  tiết) 

 Đánh giá tình trạng sử dụng thuốc BVTV 

 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:(8 tiết) 

. Đặc điểm và sử dụng các loại thuốc BVTV cho các cây trồng chính 

K1, K2, 

K3, K4 



 

6-8 
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Chƣơng 4. Biện pháp giảm thiểu ảnh hƣởng xấu của hoá chất 

dùng trong nông nghiệp tới môi trƣờng và chất lƣợng nông 

sản (4) 

 

A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (4 tiết) 

Nội dung GD lý thuyết: (3,5 tiết) 

 4.1. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưỡng xấu của phân bón tới môi 

trường 

4.1.1. Nguyên nhân làm tăng khả năng ảnh hưởng xấu của phân 

bón tới môi trường 

4.1.2. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của phân bón tới môi 

trường 

a. Bón phân cân đối và hợp lý 

b. Kỹ thuật sử dụng phân bón đúng 

4.2. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới 

môi trường 

4.2.1. Nguyên nhân làm tăng khả năng ảnh hưởng xấu của thuốc 

BVTV tới môi trường       

 4.2.2. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới 

môi trường 

a. Khái niệm về biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của thuốc 

BVTV tới môi trường 

b.  Sử dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp-IPM  

c. Khái niệm về các biện pháp phòng trừ dịch hại  

d.  Khả năng sử dụng biện pháp canh tác trong BVTV 

e.  Sử dụng thuốc BVTV hợp lý  

g. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV tới môi 

trường  

Nội dung semina/thảo luận: (0,5  tiết) 

Làm thế nào để có giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu của hóa chất dùng 

trong nông nghiệp phù hợp với thực tế sản xuất 

Nội dung hƣớng dẫn và làm bài tập: ( 4 tiết ) 

Giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ thực trạng  sử dụng phân bón và thuốc 

BVTV tại cơ sở sản xuất đã chọn 

 

K1, K2, K3 

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8 tiết) 

 Kỹ thuật canh tác các cây trồng chính 

 

K1, K2, 

K3, K4 

IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

- Phòng học, thực hành: Phòng học thoáng và rộng rãi.  



Phòng thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm với diện tích đủ cho 20 sinh viên/01 nhóm thực 

hành 

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: micro, projector và màn chiếu, thiết bị và dụng cụ cần thiết 

cho phòng thực hành 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

                    TS. Nguyễn Thu Hà             

 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Nhƣ Hà 

TRƢỞNG KHOA      

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS.TS. Cao Việt Hà 

DUYỆT CỦA HỌC VIỆN      
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Giảng viên phụ trách môn học  
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Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Nông hóa, Khoa Quản lý Đất 
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Nội 
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Email: thuhann1@gmail.com  
Trang web: 

http://www.vnua.edu.vn/khoa/qldd/ 
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Giảng viên phụ trách môn học 
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Nội 
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