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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 
tham khảo.  

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
 
        MÃ TÀI LIỆU: MĐ01 
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 Giáo trình đào tạo nghề “Trồng cây Bơ” cùng với bộ giáo trình được biên 
soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật những 
tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất Bơ tại các địa phương trong cả 
nước và trên thế giới. Do vậy, giáo trình này là một tài liệu hết sức quan trọng 
và cần thiết đối với những người đã, đang và sẽ trồng Bơ 

Bộ giáo trình này gồm 05 quyển: 
1) Giáo trình mô đun Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ 
2) Giáo trình mô đun Sản xuất cây Bơ giống 
3) Giáo trình mô đun Chuẩn bị trồng và trồng mới  
4) Giáo trình mô đun Chăm sóc cây Bơ 
5) Giáo trình mô đun Thu hái, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm 
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng 

dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề; 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quá trình biên soạn chúng tôi 
cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người nông dân thành công trong sản 
xuất Bơ, cán bộ kỹ thuật các trạm khuyến nông; phòng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn huyện Đăc Đoa Gia Lai; Ban lãnh đạo và các thầy cô giáo 
Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.  

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông 
nghiệp và PTNT, Tổng cục dạy nghề, Ban lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn huyện Đắc Đoa, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các thầy 
cô giáo Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tham gia đóng góp nhiều 
ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bộ giáo trình này. 

Bộ giáo trình là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài 
liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Trồng cây Bơ”. Các thông tin 
trong bộ giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy 
các mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều 
kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học. 

Giáo trình này là quyển 01 trong số 05 quyển của chương trình đào tạo 
nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể 
loại tích hợp.  

Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn chắc chắn 
không tránh khỏi những sai sót nhất định, chúng tôi mong nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp và độc 
giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! 

      
 

THAM GIA BIÊN SOẠN 
1) Phạm Thị Bích Liễu: Chủ biên 
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2) Lê Thị Nga 
3) Nguyễn Quốc Khánh 
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MÔ ĐUN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY BƠ 
Mã mô đun: MĐ01 

 Giới thiệu mô đun: 
 Mô đun Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ là mô đun cơ sở, mang tính tích 
hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày về đặc 
điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, giá trị, các chế độ canh tác, lập kế hoạch 
trồng, dự tính sản lượng, dự tính vật tư, nhân lực, vốn, hiệu quả kinh tế. Đồng 



8 
 

thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập trắc nghiệm và bài tập thực 
hành cho từng bài học để học viên tự rèn luyện và kiểm tra năng lực của mình 
sau mỗi bài học. Trong mô đun, chúng tôi có trình bày phần hướng dẫn giảng 
dạy, phương pháp đánh giá và các tiêu chí đánh giá để giáo viên tham khảo 
trong quá trình giảng dạy và học tập.  
 

Bài 01: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÂY BƠ 
Mã bài: MĐ01-01 

 Mục tiêu:  
 - Trình bày được các đặc điểm về thực vật học và yêu cầu sinh thái của 
cây Bơ; 
 - Nêu được giá trị kinh tế và tình hình sản xuất cây Bơ trong nước và trên 
thế giới; 
 - Nhận biết được các bộ phận thân, lá, hoa và quả Bơ.  
 A. Nội dung chi tiết: 
 1. Đặc điểm thực vật học của cây Bơ 
 

 
Hình 1.1.1: Cây Bơ 

 
 1.1. Thân và cành 

 
 
Bơ là cây thân gỗ, có thể cao từ 

10-15 m.  
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Hình 1.1.2: Mặt cắt thân cây Bơ

 
Thân cây Bơ là chiều cao từ 

cổ rễ đến điểm phân cành đầu tiên.  
Có 2 loại thân: thân phát triển 

từ hạt và thân phát triển từ chồi 
ghép. 

 
Hình 1.1.3: Thân cây Bơ 

Thân phát triển từ hạt: Theo hướng thẳng đứng và khi thân phát triển 
trung bình được từ 1m đến 1.5m sẽ tự phân cành, chiều cao điểm phân cành có 
thể cao hay thấp hơn tùy thuộc vào sinh trưởng ban đầu của cây và mức độ bóng 
che.             

Thân phát triển từ cành ghép: là phần phát triển từ mầm của chồi ghép 
được nối liền với phần thân phát triển từ gốc ghép.  

* Cành Bơ 
Cây bơ có 2 loại cành là cành quả và cành vượt. 
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- Cành quả: thường năm 
ngang, cho hoa tập trung ở đoạn cuối 
của cành. 

 
 Hình 1.1.4: Cành quả

- Cành vượt: phát triển rất mạnh trên cây, thường mọc thẳng đứng, trên 
cành vượt không ra hoa nhưng có thể cho ra các cành con mọc theo hướng năm 
ngang và có khả năng ra hoa, kết quả.  

 
 
 
Trong sản xuất, người ta 

thường phải cắt tỉa cành vượt để để 
tập trung dinh dưỡng cho các cành 
quả trên cây. 

  
Hình 1.1.5: Cắt cành vượt

 
 
Trong trường hợp cây bị sâu 

bệnh trên cành hoặc gãy đổ người ta 
nuôi cành vượt để khắc phục hiện 
tượng khuyết tán trên cây. 

 
Hình 1.1.6: Nuôi cành vượt

 1.2. Lá  
Lá Bơ có nhiều hình dạng khác nhau : hình mũi mác, elip, hình bầu dục, 

hình trứng…, có chiều dài 10- 30 cm, có mù hôi đặc trưng. 
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Lá Bơ lúc còn non thường có 
lông mịn, màu hơi đỏ hoặc màu đồng.  

 

Hình 1.1.7:  Lá Bơ non 
 
Lá Bơ trưởng thành có màu 

xanh đậm, mặt lá láng.  
 

 Hình 1.1.8: Lá Bơ trưởng thành 
 1.3. Hoa 

Cây Bơ ra rất nhiều hoa. Cây trưởng thành có trên 1 triệu hoa nhưng chỉ 
khoảng 1% là đậu thành quả.  

Ơ Việt Nam hoa ra tập trung nhất là vaò đầu mùa khô nhưng thay đổi thất 
thường về thời tiết có thể làm cho Bơ ra hoa sớm hơn hoặc muộn hơn. Có một 
số giống ra hoa quanh năm gọi là Bơ tứ thì, có giống ra hoa trái vụ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoa Bơ có màu xanh nhạt, 

hoặc xanh vàng, thường phát sinh 
thành chùm ở đoạn cuối cành quả. 
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 Hình 1.1.9: Chùm hoa Bơ 

 
Khi hoa nở, hoa có đường kính 

12-14mm. Hoa có 12 nhị, nhưng chỉ 
có 9 nhị hoạt động, mỗi nhị mang 4 
túi phấn. Hoa chỉ có một nhụy và 
một lá noãn chứa một tiểu noãn sau 
phát triển thành hạt. Đa số các bộ 
phận của hoa Bơ đều có lông mịn. 

 
 

 Hình 1.1.10: Hoa Bơ nở 
 
 

- Hoa Bơ là hoa lưỡng tính, trên 
một hoa có đầy đủ bộ phận đực (nhị) 
và bộ phận cái (nhuỵ).  Điều đặc biệt 
là trong một ngày hoa của cây Bơ giữ 
chức năng đực vào một phần của ngày 
(sáng hay chiều) và chức năng cái vào 
phần còn lại của cùng ngày đó (nếu 
sáng đực thì chiều cái và ngược lại).  

 Hình 1.1.11: Côn trùng thụ phấn cho 
hoa Bơ

 
 
Cơ chế nở hoa như sau: 



13 
 

Mỗi hoa nở 2 lần. Lần nở hoa thứ nhất nhuỵ chín trước, sau đó hoa cụp 
lại. Lần nở hoa thứ hai nhị chín. Do đó, mà thời gian chín giữa nhị và nhuỵ khó 
trùng nhau, nếu nhị chín buổi sáng thì nhuỵ lại chhín buổi chiều.       

Tùy và thời gian nở hoa trong ngày với vai trò là hoa đực hay hoa cái mà 
người ta chia cây Bơ làm 2 nhóm: A và B. 

- Nhóm A: hoa nở lần 1 vào buổi sáng; nhụy chín nhưng nhị chưa tung 
phấn; tiếp theo đó là thời kỳ hoa cụp lại; hoa nở lần 2 vào buổi trưa ngày hôm 
sau; nhị chín tung phấn nhưng nhụy không còn khả năng thụ phấn nữa. Khoảng 
cách thời gian giữa 2 lần nở hoa của một hoa kéo dài trên 24 giờ. 

- Nhóm B: có đặc điểm nở hoa ngược lại: hoa nở một lần vào buổi chiều; 
nhụy chín sẵn sàng đón phấn; tiếp theo đó là thời gian hoa cụp lại khoảng dưới 
24 giờ; hoa nở lần 2 vào buổi sáng hôm sau; nhị chín và tung phấn. 

Như thế hai nhóm A và B có đặc tính bổ sung sự thụ phấn cho nhau để 
cây đậu quả tốt. Vì vậy, bà con nên chú ý trồng cả hai nhóm giống trong vườn 
để chúng thụ phấn chéo cho nhau thì vườn Bơ có năng xuất cao hơn. Hiện nay 
những nước trồng Bơ có quy mô công nghiệp đều áp dụng kỹ thuật này. 

Vì nhiều lý do, bao giờ cũng có sự lệch pha, nhuỵ chín muộn hơn 1 chút 
và nhị chín sớm đi 1 chút, nên dù trong vườn trồng chỉ những cây nhóm A hay 
chỉ những cây nhóm B, thậm chí chỉ trồng 1 cây vẫn có thể cho quả nhưng năng 
suất thấp.  
 1.4. Quả và hạt 
 1.4.1. Quả Bơ 

Quả Bơ có trọng lượng và hình dáng khác nhau tùy giống: tròn, trứng, quả 
lê, thuỗn…  

 
Hình 1.1.12: Các kiểu hình quả Bơ

Trọng lượng quả Bơ thay đổi từ 100-500g, có giống quả rất to nặng đến 
1,5 kg. Trên thương trường những giống quá bé hoặc quá lớn đều ít được ưa 
chuộng. 
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Hình 1.1.13: Quả Bơ 
 
 
Quả có ba phần rõ rệt: vỏ, thịt 

và hạt.  
 
 
 
  

Hình 1.1.14: Các phần trong quả Bơ 
 

 
 
Bề dày và cấu tạo của vỏ thay 

đổi tùy giống. Quả của những giống 
Bơ thuộc chủng Mexico thường có 
vỏ mỏng và láng, chủng Guatemala 
và Antilles thường có vỏ dày hơn. 

 

Hình 1.1.15:  Lột vỏ quả Bơ 
Có giống Bơ vỏ quả sần sùi, có giống vỏ láng và đôi khi có sớ gỗ.  
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Hình 1.1.16: Quả láng    Hình 1.1.17: Quả sần sùi 
Màu sắc của vỏ quả biến động từ màu xanh sáng, màu xanh nhạt, xanh 

vàng, hoặc tím đến tím sẫm khi quả chín. 
 

 

Hình 1.1.18: Các màu vỏ của quả chín 
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Thịt quả thường có màu vàng 

kem, vàng bơ, hoặc màu vàng sáng, 
có giống cho thịt quả có màu vàng 
xanh ở sát phần vỏ quả. Thịt quả có 
hàm lượng dầu béo rất cao so với 
các loại quả khác. 

 
Hình 1.1.19: Thịt quả Bơ 

 1.4.2. Hạt Bơ:  
 

Hạt Bơ có hình bầu dục, tròn 
hoặc hình nón, dài 5-6,4 cm, cứng và 
nặng có màu hồng. Hạt được bọc 
trong hai lớp vỏ lụa màu nâu. 
 
 
 
 

 
Hình 1.1.20: Hạt Bơ 

Trong hạt có 2 tử diệp (nội 
nhũ) hình bán cầu. Giữa hai tử diệp 
có phôi hạt nằm về phía cuống quả, 
và khi hạt nẩy mầm, cây mầm sẽ 
mọc thẳng từ dưới lên theo trục 
thẳng đứng của hạt. Mặt ngoài tử 
diệp trơn láng hoặc sần sùi tùy theo 
giống. Hình dạng hạt cũng có nhiều 
kiểu khác nhau. 
 

 
Hình 1.1.21: Các phần trong hạt Bơ 

Tỷ lệ giữa vỏ, thịt và hạt của quả cũng tùy thuộc nhiều vào giống; chẳng 
hạn như ở giống Lula, hạt chiếm đến 25% trọng lượng quả. 
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 2. Yêu cầu về sinh thái của cây Bơ 
 2.1. Nhiệt độ 

Cây Bơ có nguồn gốc ở các xứ nhiệt đới Trung Mỹ, phân bố ở độ cao từ 
1.000 – 2.700 m. Các vùng trồng Bơ chính trên thế giới có nhiệt độ trung bình 
hàng năm trong phạm vi 14 - 25oC, trung bình tháng lạnh nhất 2,6 - 17oC, trung 
bình tháng nóng nhất 14 - 25oC. Do đó, vấn đề nhiệt độ thấp đối với cây Bơ 
không quan trọng lắm. Vấn đề đặt ra là ảnh hưởng của nhiệt độ quá cao đối với 
sự chống chịu của giống và vấn đề phẩm chất biểu hiện ở hàm lượng dầu trong 
quả. 

Mỗi giống Bơ có yêu cầu về nhiệt độ khác nhau. Căn cứ vào sức kháng 
lạnh, người ta chia các giống Bơ ra thành 5 nhóm như sau: 
 - Nhóm chịu lạnh rất giỏi: có Lula, Taylor… 
 - Nhóm chịu lạnh giỏi: có Nabal, Hall, Tonnage… 
 - Nhóm chịu được mọi thời tiết “Bơ Trái vụ… 
 - Nhóm chịu lạnh kém: Booth 7, Waldin, Hickson, Collinson, linda… 
 - Nhóm chịu lạnh rất kém: Pollock, Trap… 
 2.2. Nước 

Cây Bơ yêu cầu lượng mưa tối thích cho cả năm là 1.000 – 1.500mm.  
Khi Bơ ra hoa, nếu gặp trời mưa dầm, ẩm độ không khí quá cao, hoa sẽ 

rụng nhiều. Do đó, Bơ cần có một mùa khô mát để ra hoa đậu quả tốt.  
Mưa nhiều vào mùa quả chín cũng làm giảm chất lượng quả, hàm lượng 

dầu không cao. 
Cây Bơ không có khả năng chịu úng nên chú ý thoát nước tốt cho cây. 

Đất dốc thường phù hợp với cây Bơ hơn. 
 

 
Hình 1.1.22: cây Bơ chết do úng nước 
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 2.3. Ánh sáng 
Khi còn nhỏ cây Bơ thích bóng râm, vì ánh sáng nhiều làm cây dễ mất 

nước.  
Nhưng khi cây lớn thì lại cần nhiều ánh sáng để quang hợp, hình thành 

hoa, quả thuận lợi và cho sản lượng cao.  
 2.4. Đất đai 

Có thể trồng Bơ trên nhiều loại đất khác nhau: đất sét pha cát, đất pha sét, 
đất thịt nặng nhưng thích hợp nhất là đất đỏ Bazan 

 
Hình 1.1.23: Đất đỏ thích hợp cho cây Bơ 

Yêu cầu đất trồng Bơ là đất phải thông thoáng, dễ thoát nước, giàu chất 
hữu cơ, độ sâu lớp đất mặt ít nhất là 90 cm, độ pH đất thích hợp nhất từ 5 – 6,5, 
mạch nước ngầm sâu hơn 2m. 

Nguy hiểm lớn nhất cho cây Bơ là đất ngập úng. Có thể nói, Bơ là cây lâu 
năm mẫn cảm cao với độ ẩm đất, chỉ cần vài giờ ngập úng là cây chết.  
 2.5. Dinh dưỡng 

Một trong các nguyên nhân làm cây Bơ cho năng suất thấp, chất lượng 
quả thoái hóa nhanh (thể hiện ở quả nhỏ, có nhiều xơ) là do tập quán trồng Bơ 
không chăm sóc, bón phân.  

Nhiều nông dân ở Tây Nguyên trồng Bơ như trồng 1 loại cây bóng mát 
trong vườn, trồng dọc bờ lô ở các vườn cây công nghiệp, chỉ thu hái quả mà 
hoàn toàn không chăm bón cho cây Bơ. Một số các nông dân tiến bộ hơn cũng 
bón cho Bơ một ít phân mà chủ yếu là phân đạm và kali, lượng bón khoảng 1-
2kg urê và 0,5kg KCl/cây/năm. Lượng phân này hoàn toàn không đáp ứng được 
nhu cầu dinh dưỡng cây Bơ. 

Các nghiên cứu về phân bón cho Bơ cho thấy bón phân không đủ và mất 
cân đối đã làm giảm độ phì đất dẫn đến giảm năng suất, cây Bơ có hiện tượng ra 
quả cách năm, quả nhỏ và có các triệu chứng rối loạn sinh lý sau thu hoạch như 
vàng lá, rụng lá. Ngoài N, P, K, các chất vi lượng như Fe, B, Zn cũng cần thiết 
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cho cây, hiện tượng thiếu vi lượng trên cây Bơ gây ảnh hưởng xấu đến năng 
suất, kích cỡ và chất lượng quả Bơ.  

Một chương trình nghiên cứu về dinh dưỡng cho cây Bơ đã được tiến 
hành tại Mexico cho thấy trên các vườn Bơ kinh doanh trồng với mật độ 156 
cây/ha. Công thức phân bón 178kg N + 165kg P2O5 + 318kg K2O/ha/năm ở 
dạng SA, Super lân và KCl, bổ sung thêm vi lượng 0,1kg oxisulphat kẽm và 
0,2kg borax/cây 1-2 năm 1 lần đã làm năng suất Bơ tăng vọt từ 8 tấn quả/ha lên 
35 tấn/ha. Trong 4 năm liền, năng suất Bơ đạt bình quân 28,5 tấn quả/ha. Ngoài 
ra kích cỡ quả Bơ còn được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ quả Bơ có kích cỡ thuộc loại 1 
và các loại đặc biệt tăng từ 27,5% lên 72% sau 3 năm áp dụng công thức phân 
bón nêu trên. 
 3. Giá trị của cây Bơ 
 3.1. Giá trị kinh tế 

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng Bơ trong nước và trên thế giới 
ngày càng lớn, thị trường tiêu thụ mạnh, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân 
vươn lên làm giàu.  

Hiện nay, Bơ được trồng ở khắp mọi nơi như trồng trên rẫy, trồng xen 
trong vườn cây lâu năm, trồng tận dụng trong vườn, lối đi…tăng thu nhập cho 
người nông dân, rất nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ cây Bơ. Cây Bơ đã chiếm 
vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng của các tỉnh Tây Nguyên như: Gia Lai, 
Đắc Lắc, Lâm Đồng… 

So với các cây ăn quả khác, cây Bơ luôn cho thu nhập cao, theo tính toán 
của nhiều hộ nông dân 1 cây bơ trung bình cho 120 kg quả, với giá bán hiện nay 
từ 20.000 – 30.000 đồng/ 1 kg quả thì 1 cây Bơ đã thu về 2.400.000 đến 
3.600.000 đồng. 

Với nhiều mục đích sử dụng như ăn quả tươi, chế biến nhiều món ăn 
ngon, tinh chiết dầu ăn và đặc biệt Bơ được sử dụng rất nhiều trong mỹ phẩm 
cho việc chăm sóc sắc đẹp đã mang lại tiềm năng phát triễn lớn cho sản xuất và 
tiêu dùng quả bơ của Việt Nam, nhất là hiện nay với sự trợ giúp của các tổ chức 
quốc tế, quả bơ Việt Nam còn rộng đường cho việc xuất khẩu, nhờ thời gian 
bảo quản đã được kéo dài đến 60 ngày. 

Tuy vậy, bà con cũng cần quan tâm đến chủ trương của xã, huyện về cây 
trồng chiến lược, lâu dài của vùng, khả năng tiêu thụ và tìm kiếm đầu ra cho cây 
Bơ mà phân bố diện tích trồng Bơ cho hợp lý, ổn định lâu dài. 
 3.2. Giá trị  dinh dưỡng  

Quả bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, 
đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan và selen. 

Quả bơ cũng rất giàu chất chống oxy hoá, có tác dụng ngăn ngừa hình 
thành các gốc tự do dẫn đến gây ung thư, đục thuỷ tinh thể, lão hóa da, giúp duy 
trì làn da săn chắc. 
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Nguồn Folate trong quả bơ rất quan trọng đối với phụ nữ trong độ tuổi 
sinh nở và đặc biệt quan trọng đối với thai kỳ ở những tuần đầu tiên vì 75% trẻ 
sơ sinh bị nứt đốt sống là do thiếu folate từ trong bụng mẹ. 

Là một trong rất ít loại quả không có cholesterol, mà lại có chứa chất béo 
đơn không bảo hòa, đây là loại chất béo tốt cho cơ thể giúp làm giãm hàm lượng 
cholesterol. 

Quả bơ có chứa hàm lượng protein cao nhất so với các loại quả khác, cao 
gần như tương đương với sữa. 

Ngoài ra, quả bơ còn có hàm lượng muối thấp, chất xơ cao, có hàm lượng 
lutein cao, có chất carotenoid tự nhiên giúp mắt sáng và duy trì một làn da đẹp. 

Bảng 1.1.1: So sánh chất lượng một số quả cây (trong 100g phần ăn được). 

Loại 
quả Calo 

Nước 
(g) 

Protein 
(g) 

Lipid 
(g) 

Đường 
(g) 

VitB1 
(mg) 

VitC 
(mg) 

Phosphor 
(mg) 

Canxi 
(mg) 

Bơ 102 79 1,1 6,1 13,2 0,05 8 38 12 

Xoài 70 79,9 0,9 0,1 18,5 0,01 13  4 

Đu đủ 45 87,1 0,5 0,1 11,8 0,03 73  24 

Cam 40 88,6 0,8 0,2 9,9 0,07 43 23 21 

 3.3. Giá trị sử dụng  
Trên thế giới, qủa Bơ được đánh giá cao và được sử dụng trong nhiều 

mục đích khác nhau như ăn tươi, chế biến nhiều món ăn ngon, tinh chiết dầu ăn 
và đặc biệt quả bơ được sử dụng rất nhiều trong mỹ phẩm để chăm sóc sắc đẹp 
cho phụ nữ. 

 
Bơ ăn tươi: thông thường, quả 

bơ được sử dụng với đường, sữa dưới 
dạng sinh tố. 

 
Hình 1.1.24: Sinh tố Bơ

 Bơ dùng làm thực phẩm để chế 
biến các món trộn salad, xốt hoặc 
súp… 
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 Hình 1.1.25: Xốt Bơ

 
 
Chế biến trong công nghiệp 

chiết xuất dầu Bơ: Dầu trái bơ có rất 
nhiều giá trị trong việc tái tạo và giữ 
ẩm cho làn da. Dầu bơ bảo vệ làn da 
không bị khô và tăng khả năng đàn 
hồi của da. 
 
 

 

Hình 1.1.26: Dầu Bơ
Trái bơ được sử dụng vào việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe nhờ giàu 

vitamin A, E, D cùng với các khoáng chất kali, phốtpho, lưu huỳnh và clo, trong 
đó: 

- Vitamin E có tác dụng bảo vệ các axit béo chống lại sự ôxy hóa, nhờ vậy 
làm chậm quá trình lão hóa của tế bào giúp làn da tươi trẻ và săn chắc. 

- Vitamin A có tác dụng lột bỏ lớp da chết, thúc đẩy việc sản xuất chất 
collagen. 

- Vitamin D giúp duy trì hàm lượng canxi trong máu nhờ đó xương và 
răng chắc khỏe. 

- Kali và phốt pho có tác dụng làm đẹp da, tóc và giúp phát triễn cơ thể. 
- Dầu trái bơ có rất nhiều giá trị trong việc tái tạo và giữ ẩm cho làn da. 

Dầu bơ bảo vệ làn da không bị khô và tăng khả năng đàn hồi của da. 
Ngoài ra, trồng bơ mang lại nhiều lợi ích cho môi trường: 
- Cây bơ không chỉ có tác dụng làm bóng mát mà còn giúp làm giãm nhiệt 

độ không khí do việc thoát hơi nước từ lá. 
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- Cây bơ còn là nguồn cung cấp ôxy đáng kể và giúp cho không khí có sự 
trong lành tươi mát. Vì theo các nghiên cứu cho thấy cứ 1 cây bơ sản xuất gần 
118kg ôxy mỗi năm và cứ 1 ha vườn bơ trong 1 năm có thể giúp loại thải được 
6,4 tấn CO2. 

Vườn Bơ còn có thể làm giãm dòng chảy và lọc nước mưa nhờ đó làm 
giãm nguy cơ lũ lụt, nâng cao khối lượng và chất lượng nước. Rễ cây Bơ còn 
giúp chống lại sự xói mòn của đất.  
 4. Tình hình sản xuất Bơ trên thế giới và trong nước 
 4.1. Trên thế giới 

Trên thế giới, Bơ là là một trong những cây ăn quả nhiệt đới được sản 
xuất đứng vào hàng thứ 5, sau Cam, Chuối, Xoài, Dứa và ngang với Đu đủ. 

Bơ được sản xuất ra nhiều nhất Châu Mỹ. Tại đây Bơ được trồng ở nhiều 
nơi với diện tích lớn cả đồng bằng và trên núi cao. 

Còn nhập khẩu mạnh nhất là Pháp và Anh. Hai nước này nhập khẩu 70% 
tổng lượng Bơ nhập khẩu của toàn thế giới. Ngoài ra, còn có một số nước như 
Italya, Đức, Nauy, Thuỵ Sỹ, Áo…cũng nhập khẩu Bơ với lượng lớn.  

Đầu thế kỷ 20, tiêu thụ Bơ bắt đầu tăng mạnh. Đồng thời với việc áp dụng 
các kỹ thuật nhân giống như ghép đã bắt đầu thành lập các vườn cây ăn trái với 
quy mô lớn. Hiện nay, Mexico hiện đang là nhà sản xuất và tiêu thụ Bơ lớn nhất 
trên thế giới, Trong năm 2008, với sản lượng gần 10.000.000 tấn thu hoạch 
trong 120 000 ha. Bơ Mexico hiện đang xuất khẩu đến 50 quốc gia trên thế giới.  

Một số nước có sản lượng bơ lớn là: Cộng hòa Dominica với 144 360 tấn, 
Hoa Kỳ với 131 138 tấn, Brazil với 130 000 tấn, Israel và cuối cùng là Nam 
Phi.  

Về xuất khẩu, Mexico là cường quốc, tiếp theo là Hoa Kỳ, Israel và Nam 
Phi. 
 4.2. Trong nước 
 Ở Việt Nam, cây Bơ được trồng chủ yếu ở các vườn gia đình, còn khu 
vực tập thể rất ít. Cây Bơ được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên và vùng 
Đông Nam Bộ. Trong tương lai, xu thế phát triển cây Bơ ngày càng được chú 
trọnghơn do các nguyên nhân sau: 
 - Số lượng người quen với hương vị quả Bơ ngày càng tăng. 
 - Cây Bơ là một trông những loại cây ăn quả không những có giá trị dinh 
dưỡng cao, mà giá trị sử dụng rất lớn, hiệu quả kinh tế cao, vốn đầu tư ít, dễ 
trồng, thích hợp với điều kiện khí hậu ở nước ta. Đặc biệt chịu hạn tốt nên rất 
thích nghi với điều kiện khô hạn ở Tây nguyên.  
 - Bơ cũng là một trong các loại quả có giá trị xuất khẩu ở nhiều nước trên 
thế giới. Nếu tìm được thị trường tiêu thụ, chọn giống thích hợp, đảm bảm chất 
lượng quả, có điều kiện bảo quản tốt, trồng tập trung với quy mô lớn, hy vọng 
trong tương lai quả Bơ sẽ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng ở nước ta. 
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 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Lá Bơ có hình… 

a. elip  
b. hình bầu dục  
c. hình trứng  
d. Cả a,b,c đều đúng 

 1.2. Khi còn non lá Bơ có màu … 
a. xanh non 
b. xanh đậm 
c. hơi đỏ 
d. Cả a, b, c, đều đúng 

 1.3. Hoa Bơ mọc ở … 
a. Đầu cành 
b. giữa cành 
c. cuối cành 
d. Cả a, b, c, đều đúng 

 1.4. Hoa Bơ là hoa lưỡng tính vì trong một hoa có cả bộ phận đực và bộ 
phận cái. 
 a. Đúng     b. Sai 
 1.5. Nếu hoa nở vào lúc 9 giờ sáng bộ phận đực chín thì vào lúc 3 giờ 
chiều hoa nở lại là bộ phận cái chín. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.6. Nếu trồng một cây Bơ trong vườn thì cây khó cho năng suất cao. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.7. Quả Bơ có nhiều hình dạng khác nhau. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.8. Quả Bơ có trọng lượng càng lớn càng được ưa chuộng. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.9. Cây Bơ thích hợp với khoảng nhiệt độ… 

 a. 0-15oC 
b. 15-25oC 
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c. 25-35oC 
d. Cả a, b, c, đều đúng 

 1.10. Cây Bơ có khả năng… 
a. chịu hạn 
b. chịu úng 
d. Cả a, b, đều đúng 

 1.11. Đất trồng Bơ yêu cầu … 
a. độ pH từ 7-8 
b. mực nước ngầm sâu ít nhất 1m 
c. thoát nước tốt 
d. Cả a, b, c, đều đúng 

 1.12. Gia đình anh (chị) đã từng dùng quả Bơ để làm gì? Hãy mô tả cụ 
thể một cách dùng Bơ mà anh (chị) biết. 
  2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 1.1.1 
 Nhận biết và mô tả các đặc điểm thực vật học của cây Bơ. 
 2.2. Bài thực hành số 1.1.2 

Dựa vào các đặc điểm quan trọng của từng bộ phận thân, cành, lá và hoa. 
Nêu biện pháp kỹ thuật tác động hợp lý để có lợi cho năng suất cây Bơ? 
 C. Ghi nhớ: 

- Loại bỏ cành vượt để tập trung dinh dưỡng cho cành quả 
- Hoa bơ nở 2 lần trong ngày 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 02: CÁC CHẾ ĐỘ CANH TÁC CÂY BƠ 
Mã bài: MĐ01-02 

 Mục tiêu: 
 - Trình bày được ưu nhược điểm của các chế độ canh tác cây Bơ; 
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 - Mô tả được các mô hình trồng xen, trồng thuần và trồng phân tán cây 
Bơ; 
 - Lựa chọn được chế độ canh tác cây Bơ phù hợp với diện tích và  nguồn 
lực hiện có của cơ sở hay của hộ gia đình; 
 A. Nội dung chi tiết: 
 1. Chế độ trồng thuần  
 1.1. Khái niệm trồng thuần 

Trồng thuần là trồng một loại cây trồng hay một giống cây trồng trên một 
diện tích đất trong suốt quá trình từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch cây trồng 
đó. 
 
 
 
 

Trồng thuần Bơ là chỉ trồng mỗi 
một cây Bơ trên một đám đất. 

 
Hình 1.2.1: Trồng thuần Bơ 

 1.2. Ưu nhược điểm của trồng thuần Bơ 
Ưu điểm:  
- Dễ chăm sóc, thu hoạch 
- Thuận lợi cho việc cơ giới hóa 
- Ít lây lan sâu bệnh hại 
Nhược điểm: 
Chưa tận dụng hết ánh sáng, dinh dưỡng  
 
 
 

 1.3. Các mô hình trồng thuần Bơ 
 
 

 

Cây Bơ trồng thuần trên đất 
dốc. 
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Hình 1.2.2: Trồng Bơ trên đất dốc 
 

 
 

 
 
Trồng thuần cây Bơ trên đất 

bằng phẳng, ít dốc. 

 
 Hình 1.2.3: Trồng Bơ trên đất ít dốc
 2. Chế độ trồng xen  
 2.1. Khái niệm trồng xen 

Trên cùng một diện tích đất, cùng thời gian ta gieo trồng hai hay nhiều 
loại cây trồng khác nhau theo một qui tắc nhất định, nhằm nâng cao sản lượng 
cây trồng trên một đơn vị diện tích.  
 Trồng xen được kí hiệu: Dấu cộng (+); Cây chính + Cây phụ 
 Ví dụ:  xen canh cây Bơ + cây Cà phê 
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Hình 1.2.4: Bơ xen Cà phê

 2.2. Ưu nhược điểm trồng xen cây Bơ  
Ưu điểm: 
- Tận dụng được triệt để ánh sáng, dinh dưỡng đất 
- Lợi dụng được mối quan hệ cộng sinh tương hỗ giữa các loại cây trồng 
- Có khả năng cải tạo và chống xói mòn đất 
- Giảm được cỏ dại 
- Tăng thu nhập 
Nhược điểm: 
- Khai thác đất triệt để 
- Khó cơ giới hóa 
- Khó phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh 
- Khó thu hoạch 

 2.3. Nguyên tắc trồng xen cây Bơ 
- Tổng sản lượng thu được phải lớn hơn trồng thuần 
- Tôn trọng cây trồng chính; không gây trở ngại cho cây trồng chính; phải 

đảm bảo cây trồng xen không trùng nguồn sâu bệnh với cây trồng chính. 
- Trong thực hiện xen canh, đất không bị xấu đi mà phải được cải tạo. 

Cần phải đầu tư phân bón đúng mức hoặc tiến hành xen canh với cây họ Đậu. 
- Nên trồng mỗi loại cây trồng theo từng hàng riêng biệt hoặc từng băng 

có lợi cho việc tận dụng ánh sáng, dinh dưỡng và việc tưới nước hoặc cơ giới 
hóa. 
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 2.4. Các mô hình trồng xen cây Bơ 
Trồng xen canh với cây Bơ là một trong những phương pháp dễ áp dụng. 

Trồng xen canh với các loại cây khác nhằm đa dạng hóa cây trồng, không chỉ 
tiết kiệm được công chăm sóc mà bà con còn tận dụng được tối đa quỹ đất trống 
để tăng nguồn thu nhập.  

Khi trồng xen canh sẽ giảm công chăm sóc, lại tận dụng phân bón từ các 
cây trồng xen với nhau, tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư. 

Đặc biệt, trồng xen ở những nơi đất dốc sẽ tạo thành một tầng thảm thực 
vật có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất và giữ độ ẩm cho đất vừa hạn chế cỏ 
dại vừa giảm bớt được công chăm sóc cây trồng hàng năm. 

Trong sản xuất Bơ có thể trồng xen với các loại cây trồng sau: 
 
 
 
 

- Cây Bơ trồng xen cây Cà phê 
 

 

Hình 1.2.5: Bơ trồng xen Cà phê 
 

 
 

- Trồng xen cây Bơ với cây 
Chuối và cây Ngô 
 
 
 

 

Hình 1.2.6: Bơ trồng xen Chuối và 
Ngô
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- Bơ xen Gừng, Nghệ, cây họ đậu, cây Lúa cạn…. 
 

 
Hình 1.2.7: Nghệ xen cây Bơ  

 3. Chế độ trồng phân tán  
 3.1. Khái niệm trồng phân tán 

Trồng phân tán là tận dụng đất còn trống để trồng cây vào đó.  
Có thể trồng Bơ phân tán ở nhiều nơi khác nhau như: đất vườn, đất ven 

đường, ven kênh mương, trên bờ vùng, bờ đồng, trong các trường học, công sở, 
trên các mảnh đất nhỏ phân tán khác… 
 3.2. Tác dụng của trồng phân tán với cây Bơ  

- Cung cấp quả bơ cho nhu cầu tại chỗ; 
- Tăng thu nhập: mỗi cây Bơ có thể cho thu nhập từ 2-5 triệu đồng; 
- Làm cây che bóng mát;  
- Bảo vệ môi trường. 

 3.3. Các mô hình trồng phân tán Bơ 
 Cây Bơ có thể trồng phân tán ở nhiều nơi như trồng quanh vườn nhà, 
trồng trong khuôn viên của các cơ quan, trường học, trạm y tế, trồng trên đường 
đi… 
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Hình 1.2.8: Bơ trồng phân tán quanh vườn nhà 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Trồng thuần là chỉ trồng 1 loại cây duy nhất trên một diện tích đất. 

        a. Đúng     b. Sai 
 1.2. Trồng thuần có nhược điểm … 

 a. chưa tận dụng hết ánh sáng, dinh dưỡng 
 b. lãng phí đất 
 c. dễ gây xói mòn đất 
 d. Cả a, b, c, đều đúng. 

 1.3. Trồng xen là trên cùng một diện tích đất, cùng thời gian ta gieo trồng 
hai hay nhiều loại cây trồng khác nhau theo một qui tắc nhất định. 

 a. Đúng     b. Sai 
 1.4. Cách trồng nào sau đây là trồng xen? 

 a. cây Cà phê + cây Bơ 
 b. Cây Bơ - Cây chuối 
 c. Cây Sắn (mỳ)       Cây Bơ 
 d. Cả a, b, c, đều đúng 

 1.5. Tác dụng của mô hình trồng phân tán … 
 a. tăng thu nhập 
 b. bảo vệ môi trường 
 c. làm cây bóng mát 
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 d. Cả a, b, c, đều đúng 
 2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 1.2.1 

- Kể tên các loại cây trồng có thể trồng  xen được với cây Bơ 
 - Phác hoạ mô hình trồng xen cây Bơ với các loại cây đó 
 2.2. Bài thực hành số 1.2.2 

- Điều tra, phỏng vấn tìm hiểu về các mô hình trồng cây Bơ   
 C. Ghi nhớ 
 Nên trồng xen canh theo hàng hoặc theo băng để tiện chăm sóc, thu 
hoạch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bài 03: LẬP KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY BƠ 
Mã bài: MĐ01-03 
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 Mục tiêu: 
 - Nêu được sự cần thiết của bảng kế hoạch trồng Bơ; 
 - Xác định được nội dung của một bản kế hoạch; 
 - Lập được bản kế hoạch trồng cây Bơ. 
 A. Nội dung chi tiết:  
 1. Bảng kế hoạch 
 1.1. Khái niệm 

Bảng kế hoạch là một bảng thể hiện toàn bộ những nội dung về thời gian, 
kinh phí, sản phẩm... được dự tính trước, sắp xếp trước một cách cụ thể. Căn cứ 
vào đó, người trồng Bơ thực hiện được các công việc đúng tuần tự quy trình. 

Bơ là cây ăn quả lâu năm, bảng kế hoạch có thể lập cho hàng năm cho sát 
với tình hình thực tế.  

Ví dụ: Lập kế hoạch cho một năm trồng mới, cho một năm ở giai đoạn cơ 
bản hay cho một năm thu quả... 
 1.2. Tác dụng của bảng kế hoạch 

Lập kế hoạch trồng cây Bơ là để chủ động về tiền vốn, công lao động, vật 
tư, mùa vụ, tiêu thụ sản phẩm..., để thực hiện các công việc trồng, chăm sóc, thu 
hoạch và tiêu thụ Bơ được thuận lợi. 

 Trên cơ sở bảng kế hoạch để bố trí sắp xếp thời gian, chuẩn bị được đầy đủ 
kinh phí, trang thiết bị - dụng cụ, vật tư. Đồng thời cũng giúp quản lý tốt các 
công việc để đạt được mục tiêu sản xuất và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng 
xấu của các yếu tố bên ngoài, đảm bảo cho quá trình sản xuất cây Bơ được thuận 
lợi và hiệu quả hơn. 
 2. Căn cứ để lập kế hoạch trồng cây Bơ 

Khi lập kế hoạch sản xuất, các cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình cần 
có sự trao đổi, bàn bạc, để phát huy tính chủ động sáng tạo của từng bộ phận 
từng cá nhân từ đó đi đến thống nhất. 

Để hoàn thành được kế hoạch cần có sự nhất trí cao giữa các thành viên 
trong gia đình nông hộ và phải được tổ chức thực hiện tốt. 

Để lập được kế hoạch phù hợp, có tính khả thi cao cần phải căn cứ vào: 
   2.1. Khả năng sản xuất của cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình 

Khả năng sản xuất của cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình: là khả 
năng trong một năm, một vụ cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình có thể sản 
xuất ra bao nhiêu sản lượng quả bơ. 

Khả năng sản xuất của cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình phụ thuộc 
vào các điều kiện sau: 

- Diện tích đất đai: diện tích mà cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình dự 
định trồng cây Bơ. 
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- Thời vụ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. Các công việc này 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

+ Đặc điểm khí hậu thời tiết của địa phương; 
+ Đặc điểm của giống Bơ; 
+ Tập quán canh tác. 
- Điều kiện nhân công:  
+ Nguồn lao động sẵn có trong gia đình/cơ sở sản xuất/trang trại có khả 

năng và sẵn sàng lao động. 
+ Lao động thời vụ, không thường xuyên để thực hiện những công việc 

vào những lúc đòi hỏi điều kiện nhân công cao, mang tính thời vụ. 
- Nguồn vốn sản xuất kinh doanh: là toàn bộ tiền vốn của cơ sở sản 

xuất/trang trại/ hộ gia đình có thể đầu tư vào để  mua giống, để trồng, mua vật 
tư phân bón, thuê nhân công …nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh sản 
phẩm.  

Nguồn tài chính này có thể là nguồn vốn tự có và vốn vay mượn bên 
ngoài. 

Vốn tự có của các cơ sở sản xuất/trang trại/ hộ gia đình có thể là vốn do 
các cơ sở tích lũy. 

Vốn vay mượn có thể là vốn vay từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng 
hoặc vốn vay mượn từ bà con, lối xóm, người thân… 
 2.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm 
 - Sản phẩm Bơ làm ra sẽ bán cho ai? 
 - Đưa sản phẩm Bơ tới khách hàng như thế nào? 
 - Sản phẩm làm ra bán dưới hình thức nào: bán buôn, bán lẻ, bán theo 
hợp đồng…. 
 3. Các bước lập một bảng kế hoạch 

  Bước 1. Lên danh sách các công việc; 
  Bước 2. Lập khung bảng kế hoạch; 
  Bước 3. Điền nội dung và kinh phí/thời gian thực hiện vào khung bảng 

kế hoạch; 
  Bước 4. Hoàn thiện bảng kế hoạch. 
 

 4. Lập bảng kế hoạch trồng Bơ 
 4.1. Bảng kế hoạch tiến độ 

Bảng kế hoạch tiến độ sản xuất Bơ là bảng kế hoạch mà trong đó các 
công việc cần phải thực hiện vào thời gian cụ thể nào đó. 
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Các địa phương khác nhau, điều kiện thời tiết khác nhau, thời vụ gieo 
trồng khác nhau, do vậy việc thực hiện kế hoạch tiến độ cũng khác nhau. 

Trên cơ sở bảng kế hoạch tiến độ sản xuất, các cơ sở sản xuất/hộ gia 
đình trồng cây Bơ căn cứ vào khả năng sản xuất của mình để có thể chủ động 
bố trí lao động và nguồn vốn để sản xuất. 

Lập bản kế hoạch tiến độ bao gồm các bước sau: 
Bước 1: Lên danh sách các công việc cần thực hiện; 
Ví dụ: Các công việc cần thực hiện trong năm trồng mới: Làm đất, 

chuẩn bị phân bón lót, đào hố, bón lót, mua cây giống, trồng, tủ gốc, tưới nước 
trồng dặm, bón phân thúc và phòng trừ sâu bệnh. 

Bước 2: Lập khung bản kế hoạch tiến độ; 
Bảng kế hoạch tiến độ có số hàng tuỳ thuộc vào số lượng công việc cần 

thực hiện và thường có 13 cột như sau: 
Bảng 1.3.1: khung bảng kế hoạch tiến độ 

Công     
việc 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

Bước 3: Điền công việc và thời gian thực hiện công việc. 
Điền tên công việc cần thực hiện vào cột công việc và chú ý sắp xếp 

theo thứ tự công việc, công việc nào thực hiện trước điền trước, công việc nào 
thực hiện sau thì điền sau để dễ quan sát.  

Đánh dấu x vào tháng cần thực hiện công việc đó. 
Ví dụ: Bảng tiến độ sản xuất Bơ của nông hộ tại Tỉnh Gia Lai (tham khảo)  

Bảng 1.3.2: Kế hoạch tiến độ năm trồng mới 

Công 
việc 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Làm đất, 
đào hố, 
bón lót 

  x x         

Mua cây 
giống 

    x x       
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Trồng       x x       

Tủ gốc     x x       

Tưới 
nước 

    x x     x  

Trồng 
dặm 

     x x      

Bón phân 
thúc  

          x  

Phòng 
trừ sâu 
bệnh  

      x x x x   

 Bước 4. Hoàn thiện bản kế hoạch 
Căn cứ vào bảng kế hoạch vừa lập và điều kiện cụ thể của cơ sở/hộ gia 

đình cân đối các hạng mục công việc để có thể tiến hành thực hiện công việc 
một cách thuận lợi và đảm bảo tốt các điều kiện cho cây sinh trưởng.  

Trên cơ sở bảng kế hoạch tiến độ sản xuất, các cơ sở sản xuất/ hộ gia đình 
trồng cây Bơ căn cứ vào diện tích trồng, khả năng huy động công của mình để 
bố trí thực hiện đúng kế hoạch 
 4.2. Bảng kế hoạch kinh phí. 
 Là bảng kế hoạch trong đó phải thể hiện được đầy đủ các công việc cần 
thực hiện, các vật tư, dụng cụ và kinh phí dự tính để thực hiện các công việc đó. 
 Tuỳ vào điều kiện tự nhiên của từng địa phương và vốn của cơ sở/hộ gia 
đình mà mức độ kinh phí đầu từ cũng khác nhau. 

Lập bản kế hoạch kinh phí bao gồm các bước sau: 
- Bước 1: Lên danh sách các công việc cần thực hiện; 

 Ví dụ: công việc cần thực hiện trong 1 năm trên vườn Bơ chưa cho quả ( 
vườn Bơ kế thiết cơ bản) như sau: Làm cỏ, xới đất và vun gốc, tủ gốc, tưới 
nước, bón phân thúc, tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu, bệnh hại. 

 - Bước 2: Lập khung bảng kế hoạch 
Khung bảng kế hoạch có số hàng tùy theo các nội dung thực hiện và có 4 

cột. 
Bảng 1.3.3: Khung bảng kế hoạch chi phí 

TT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1      
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2      

Tổng cộng     

 - Bước 3: điền nội dung công việc, dự kiến công hoặc số lượng vật tư, 
dụng cụ thực hiện công việc và dự kiến đơn giá cho từng nội dung cụ thể.   

Điền tên công việc cần thực hiện vào cột nội dung và chú ý sắp xếp 
theo thứ tự công việc, công việc nào thực hiện trước điền trước, công việc nào 
thực hiện sau thì điền sau để dễ quan sát.  

Khi điền đơn giá dự kiến cần chú ý thời điểm tiến hành công việc hoặc 
mức độ khó của công việc cụ thể mà giá công lao động phải khác nhau. 

Ví dụ: thời điểm tủ gốc thường trung với mùa thu hái Cà phê tại Tây 
Nguyên nên giá công lao động thường cao hơn. 

Công việc phòng trừ sâu bệnh yêu cầu kỹ thuật cao và ảnh hưởng đến 
sức khoẻ người lao động nên giá cũng cao hơn 

Ví dụ tham khảo: Bảng kế hoạch chi phí cho công lao động chăm sóc 1 
ha cây Bơ năm thứ 1 như sau: 

Bảng 1.3.4: bảng kế hoạch chi phí 

TT Nội dung Số công Đơn giá Thành tiền (Đồng) Ghi chú 

1. Làm cỏ, bón 
phân, xới đất và 
vun gốc  

36 100.000 3.600.000 3 đợt 

2. Tủ gốc  4 120.000 480.000 1 đợt 

3. Tưới nước  6 100.000 600.000 3 đợt 

4. Tỉa cành tạo tán  6 120.000 720.000  3 đợt 

5. Phòng trừ sâu, 
bệnh hại 

3 120.000 360.000  

Tổng cộng   5.760.000  

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 1.3.1  

Xây dựng bảng kế hoạch tiến độ sản xuất trồng Bơ cho 01 hộ gia đình 
học viên trong lớp với các điều kiện cụ thể của hộ gia đình học viên đó (diện 
tích trồng Bơ, điều kiện lao động trong gia đình, vốn…) 
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 2.2. Bài thực hành số 1.3.2  
 Lập bảng kế hoạch kinh phí đầu tư về vật tư và công chăm sóc và thu 
hoạch Bơ cho 1 năm trong 1 giai đoạn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 04: DỰ TRÙ KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG BƠ 
Mã bài: MĐ01-04 

 Mục tiêu: 
 - Liệt kê và dự tính được kinh phí đầu từ về giống, phân bón và thuốc bảo 
vệ thực vật cho diện tích trồng Bơ; 
 - Liệt kê và dự tính được kinh phí đầu tư cho dụng cụ trang thiết bị để lao 
động trong quá trình trồng Bơ; 
 - Dự trù được số lượng công lao động cho diện tích trồng Bơ; 
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 - Dự trù được vốn đầu tư để trồng Bơ cho diện tích cần trồng; 
 - Dự tính được sản lượng Bơ trên diện tích trồng. 
 A. Nội dung chi tiết: 
 1. Dự tính vật tư 
 1.1. Dự tính chi phí mua giống 

Tùy điều kiện cụ thể như độ dốc, độ phì của đất, điều kiện sâu bệnh, điều 
kiện thời tiết, mật độ trồng và chất lượng cây giống mà lượng cây giống chuẩn 
bị khác nhau. Trong điều kiện thuận lợi trồng thưa số lượng cây giống ít, điều 
kiện không thuận lợi trồng dày số lượng cây giống cao hơn. 

Mật độ trồng nằm trong khoảng 120 – 205 cây/ha. Thông thường các 
vùng trồng Bơ của nước ta trồng với khoảng cách 7m x 7m, có mật độ 205 
cây/ha 

Cách dự tính chi phí tiền giống (TG) như sau:  
TG (đồng) = số cây giống x giá tiền của 1 cây tại thời điểm  
Ví dụ: Cây Bơ giống có giá 30.000 đồng. Lượng cây giống cần trồng cho 

1 ha  là 205 cây. Lượng cây dự phòng cho trồng dặm là 10% tương đương với 
20 cây/ha. 

Chi phí tiền giống là:  
TG = 225 x 30000= 6.750.000 (đồng) 

 1.2. Dự tính chi phí phân bón 
Căn cứ vào lượng phân bón cho cây Bơ ta tính chi phí phân bón cho 

từng thời kỳ của cây. Công thức tính chi phí phân bón (TPB) cho từng loại phân 
như sau: 

(TPB) = lượng phân bón x giá tiền của 1 kg. 
 Nếu bón nhiều loại phân thì ta tính số tiền cho mỗi loại rồi tính tổng của 
chúng.  
 Ví dụ: tiền mua phân urê + tiền mua phân kali + tiền mua phân lân… 
 Chi phí tiền phân bón cho 1 ha cây Bơ qua các thời kỳ như sau 
 * Bón lót 
 - Lượng phân bón lót cho 1 ha Bơ là: 2 tấn phân hữu cơ; 105 kg phân lân 
nung chảy; 105 kg vôi 
 - Dự tính chi phí tiền phân bón lót (TPB1) cho 1 ha Bơ như sau: 

(TPB1) = tiền mua phân hữu cơ + tiền mua phân lân + tiền mua vôi 
Hay 
(TPB1) = (lượng phân hữu cơ x giá 1 tấn phân )+ (lượng phân lân x giá 1 

kg) + (lượng vôi x giá 1 kg) 
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Ví dụ: giá phân hữu cơ 1 tấn là 700.000 đồng, giá phân lân là 2.500 
đồng/kg, giá vôi 1000 đồng/kg. 

Chi phí tiền phân bón lót là:  
(TPB1) = (2 x 700.000) + (105 x 2.500) + (105 x 1.000) =  1.765.500 (đồng) 
 * Thời kỳ kiến thiết cơ bản 

-  Lượng phân bón cần thiết cho cây Bơ thời kỳ kiến thiết cơ bản là: 
+ Năm trồng mới: 62 kg Urê + 41 kg kali clorua + 41 kg lân nung chảy 
+ Năm thứ 1: 3 tấn phân hữu cơ + 100 kg Urê + 82 kg kali clorua + 62 

kg lân nung chảy. 
+ Năm thứ 2: 4 tấn phân hữu cơ + 120 kg Urê + 100 kg kali clorua + 82 

kg lân nung chảy. 
+ Năm thứ 3: 5 tấn phân hữu cơ + 140 kg Urê + 120 kg kali clorua + 

100 kg lân nung chảy. 
- Dự tính chi phí tiền phân bón cho các năm kiến thiết cơ bản (TPB2) cho 

1 ha Bơ như sau: 
(TPB2) = tiền năm trồng mới  + tiền năm 1 + tiền năm 2 + tiền năm 3 
    =  (T0) + (T1) + (T2) + (T3) 
Ví dụ: giá phân hữu cơ 1 tấn là 700.000 đồng, giá phân Urê 9000 

đồng/kg, giá phân kali clorua 10.000 đồng/kg, giá phân lân là 2.500 đồng/kg. 
+ Tiền phân bón năm trồng mới (T0) là:  
 (T0) =  62 x 9.000 + 41 x 10.000 + 41 x 2.500 =  960.000 đồng 
+ Tiền phân bón năm thứ 1 (T1) là:  
 (T1) =  3 x 700.000 + 100 x 9.000 + 82 x 10.000 + 62 x 2.500  

 =  3.975.000 đồng 
+ Tiền phân bón năm thứ 2 (T2) là:  
 (T2) =  4 x 700.000 + 120 x 9.000 + 100 x 10.000 + 82 x 2.500  

 =  5.085.000 đồng. 
+ Tiền phân bón năm thứ 3 (T3) là:  
 (T3) =  5 x 700.000 + 140 x 9.000 + 120 x 10.000 + 100 x 2.500  

 =  6.210.000 đồng. 
(TPB2) = (T0) + (T1) + (T2) + (T3) 
    = 960.000 + 3.975.000 + 5.085.000 + 6.210.000 
    = 16.230.000 (đồng) 

* Thời kỳ kinh doanh 
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- Lượng phân bón cần thiết cho cây Bơ mỗi năm trong thời kì kinh 
doanh là: 
6 tấn phân hữu cơ + 140 kg Urê + 120 kg kali clorua + 100 kg lân nung chảy. 

- Dự tính chi phí tiền phân bón cho 1 năm trong thời kỳ kinh doanh (T) 
cho 1 ha Bơ như sau: 

Ví dụ: giá phân hữu cơ 1 tấn là 700.000 đồng, giá phân Urê 9000 
đồng/kg, giá phân kali clorua 10.000 đồng/kg, giá phân lân là 2.500 đồng/kg. 

(T PB3) =  6 x 700.000 + 140 x 9.000 + 120 x 10.000 + 100 x 2.500  
 =  6.910.000 đồng 

 1.3. Dự tính chi phí nước tưới 
Trong thực tế, nguời dân trồng cây Bơ hầu như không tưới chỉ lợi dụng 

khả năng chịu hạn của cây và tận dụng nước trời. Tuy nhiên, để đảm bảo cho 
cây sinh trưởng tốt thì nên tưới cho cây và mùa khô đặc biệt là tưới cho cây từ 1-
3 năm đầu hoặc sau bón phân cây bị hạn. Dự kiến một năm tưới 3 lần. 

Dự tính chi phí nước tưới (TN) cho 1 ha như sau: 
TN (đồng) = (Số lít dầu x giá tiền 1 lít) x  số lần tưới + 20% chi phí ống 

tưới + 10% chi phí máy bơm  
Ví dụ: một năm tưới 3 lần, mỗi lần khoảng 2 ngày, hết 20 lít dầu một 

lần tưới, giá dầu 21.000 đồng/lít. Mua ống tưới hết 2.000. 000 đồng. Mua máy 
bơm hết 2.000.000 đồng. 

Chi phí nước tưới cho 1 ha như sau: 
TN = (21.000 x 20) x 3 (Số lần tưới/vụ) + 20% x 2.000.000 + 10% x 2.000.000 
     = 1.860.000 (đồng) 
 
 
 
 1.4. Dự tính chi phí thuốc bảo vệ thực vật 

Việc dự tính tiền chi phí thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) thường khó 
chính xác. Do tình hình sâu bệnh biến động tùy theo vườn. Hiện nay, một số 
vùng trồng cây Bơ hầu như không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

Do đó, ta chỉ dự tính phần chi phí cho việc dùng thuốc phòng ngừa sâu 
bệnh. 

Một số vùng trồng Bơ dễ bị sâu, bệnh thời gian đầu trước khi trồng 
người ta dùng thuốc Basudin  và vôi để xử lý hố. 

Ví dụ: 1 ha xử lý đất bằng Basudin 20 kg/ha, giá 1 kg là 30.000 đồng. 
Vôi bột dùng 500kg/1 ha giá 1.000 đồng 

(TBVTV )= 20 x 30.000 + 500 x 1.000= 1.100.000 (đồng) 
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   1.5. Dự tính chi phí dụng cụ lao động 
Dụng cụ lao đồng để trồng cây Bơ chủ yếu là cuốc, thuổng, xẻng, dao, 

sọt, bao tải, cây cọc cắm để chống gió… thông thường người nông dân trồng sử 
dụng các dụng cụ có sẵn trong nhà, không phải chi mua mới, vì các dụng cụ 
này rất bền lại rẻ tiền, nên không phải chi phí nhiều. 
   2. Dự tính chi phí công lao động  

Dự tính chi phí tiền công (TC) là số tiền chi ra để thuê công lao động 
trong quá trình trồng và chăm sóc cho cây Bơ.  Trong thực tế người nông dân 
thường huy động lực lượng lao động trong gia đình, nên khoảng chi phí này 
thường không phải bỏ ra và khoảng chi phí này không được trừ vào khoảng đầu 
tư nên nó nằm trong phần lãi mà người nông dân thường gọi là “ Bỏ công làm 
lời”  

Bảng 1.4.1: Chi phí công cho năm trồng mới (TC1) cho 1 ha. 

TT Nội dung Số công Đơn giá Thành tiền 
(đồng) 

Ghi chú 

1 Thuê cày đất   1.000.000  

2 Đào hố bón lót 10 100.000 1.000.000  

3 Trồng cây 3 100.000 300.000  

4 Tủ gốc 3 100.000 300.000  

5 Tưới  4 100.000 400.000 2 đợt 

6 Làm cỏ, bón phân, xới đất 6 100.000 600.000 2 đợt 

Tổng cộng   3.600.000  

 
Bảng 1.4.2: Chi phí công chăm sóc cho 1 năm trong các năm sau trên 1 

ha (TC2) ước tính như sau:  

TT Nội dung Số công Đơn giá Thành tiền (đồng) Ghi chú 

1. Làm cỏ, bón 
phân, xới đất và 
vun gốc  

36 100.000 3.600.000 3 đợt 

2. Tủ gốc  4 120.000 480.000 1 đợt 

3. Tưới nước  6 100.000 600.000 3 đợt 

4. Tỉa cành tạo tán  6 120.000 720.000  3 đợt 
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5. Phòng trừ sâu, 
bệnh hại 

2 120.000 240.000  

Tổng cộng   5.640.000  

  3. Dự tính các chi phí khác 
Tiền chi phí khác (TK) như: lãi suất tiền vay (nếu có), chi phí ăn, nước 

uống giữa buổi cho người lao động, tiền thuê chở phân bón, cây giống và quả 
khi thu hoạch … Ước tính các chi phí khác khoảng 500.000 đồng/ 1 ha. 
 4. Dự tính vốn đầu tư 

 Cây Bơ là cây lâu năm nên có thể dự tính vốn đầu tư thành 3 giai đoạn: 
- Năm trồng mới (TTM): bao gồm tiền công lao động năm trồng mới; 

giống (TG); tiền phân (TPB), cả phân bón lót và bón thúc; tiền thuốc bảo vệ thực 
vật (TBVTV); tiền chi phí khác (TK). 

(TTM)  = (TC1) + (TG) + (TPB) +  (TBVTV) + (TK) 
= 3.600.000 + 6.750.000 + 1.765.500 + 960.000 + 1.100.000 + 500.000  
= 14.675.000 đồng 

- Giai đoạn Kiến thiết cơ bản (TKTCB): các khoản chi phí trong 1 năm 
kiến tiết cơ bản gồm: tiền công (TC2); tiền nước tưới (TN); tiền thuốc bảo vệ 
thực vật (TBVTV); tiền chi phí khác (TK), tất cả các khoản trên nhân 3, cộng với 
tiền phân (TPB) cả 3 năm trồng mới.   

Chi phí cho giai đoạn này dự tính như sau: 
  (TKTCB)= (TC2) + (TN) + (TK) + (TPB)  
 = 5.640.000 + 1.860.000 + 500.000 + 3.975.000 + 5.085.000+ 6.210.000 

= 23.270.000 đồng 
- Thời kì kinh doanh (TKD): Các năm trong thời kì kinh doanh đều dầu 

tư như nhau và dự tính có các khoản sau: tiền công (TC2); tiền phân (TPB), tiền 
nước tưới (TN); tiền chi phí khác (TK) 
 (TKD)  = (TC2) + (TPB) + (TN) + (TK)  
  = 5.640.000 + 6.910.000 + 1.860.000 + 500.000 
  = 14.910.000 đồng. 

Như vậy, tất cả các khoản chi trong 5 năm liền là:  
 14.675.000 + 23.270.000 + 14.910.000 = 52.885.000 đồng 

 5. Dự tính sản lượng  
Sản lượng là số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một thời gian nhất định 

của một gia đình hoặc đơn vị sản xuất. 
Ví dụ: sản lượng Bơ của nhà A năm nay là 15 tấn. 
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Sản lượng Bơ là khối lượng quả Bơ được sản xuất ra trong một vụ của 
một hộ gia đình hay một cơ sở sản xuất (công ty, xã, huyện…). 

Ví dụ: sản lượng Bơ của xã  B năm 2011 là 6.000 tấn. 
Trong thực tế sản xuất người nông dân có thể dự tính sản lượng Bơ của 

gia đình mình để có kế hoạch đầu tư và định hướng tìm kiếm thị trường để bán 
sản phẩm. 

Cơ sở tính tổng sản lượng như sau: 
- Với quy mô nhỏ ta tính theo cây 
Tổng sản lượng = Sản lượng của 1 cây x số cây. 
- Với quy mô lớn ta tính trên năng suất trên 1 ha rồi nhân với diện tích 
Tổng sản lượng = Năng suất x Diện tích  
Như vậy để dự tính sản lượng ta phải biết được năng suất và dự tính diện 

tích trồng Bơ.  
Năng suất và diện tích cả hai yếu tố này có thể thay đổi để đạt sản lượng 

dự định. Nếu với một sản lượng dự định mà trong điều kiện diện tích khó thay 
đổi thì người trồng Bơ phải có kế hoạch đầu tư để tăng năng suất nhằm đảm bảo 
sản lượng đã định. Còn trong điều kiện đất đai, tự nhiên bất lợi, đầu tư kém thì 
phải tăng diện tích trồng. 
 5.1. Các căn cứ xác định sản lượng  
 5.1.1.  Căn cứ vào năng suất 

Là khối lượng thu được trên một đơn vị diện tích.  
Năng suất Bơ là khối lượng Bơ trên một đơn vị diện tích được tính bằng 

tạ/ha hoặc tấn/ha. 
* Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất Bơ:  
- Yếu tố đất đai: đất phù hợp với yêu cầu của cây Bơ thì dễ cho năng suất 

cao. 
- Điều kiện ngoại cảnh: điều kiện ngoại cảnh thuận lợi cho sự sinh trưởng 

và phát triển của cây cũng đem lại năng suất cao. Trong thực tế trồng Bơ ở Việt 
Nam, nước là yếu tố ngoại cảnh hưởng lớn nhất đến năng suất. Bất lợi nhất là 
hạn và úng, cả hai trường hợp này đều làm cho năng suất Bơ giảm mạnh. 

- Trình độ kỹ thuật và khả năng đầu tư: sự am hiểu và thành thạo trong 
các công việc chọn giống, trồng, chăm sóc của nghề trồng Bơ giúp cho người 
nông dân chủ động trong từng công việc, mạnh dạn đầu tư, tác động tốt đến cây 
trồng làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, kích thích, 
thúc đẩy cho cây lớn nhanh hơn, cho nhiều quả hơn, năng suất cao hơn, chất 
lượng quả tốt hơn.  
  * Các yếu tố để dự tính năng suất 
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Trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, ta cần dựa vào các căn cứ 
sau đây để tính năng suất Bơ. 

- Trọng lượng trung bình của 1 quả Bơ 
- Số quả trên 1 cây 
- Số cây trên 1 ha 
Công thức tính năng suất cho 1 ha Bơ là 
NS = Trọng lượng trung bình quả x số quả trên 1 cây x số cây trên 1 ha 
Ví dụ:  
- Trọng lượng trung bình 1 quả Bơ là: 200g (0,2kg) 
- Số quả trùng bình trên 1 cây là: 150 quả 
- Số cây trên 1 ha là 200 cây  

 Năng suất Bơ được dự tính là:  
 NS = 0,2 x 150 x 200 = 6000 kg = 6 tấn/ ha 

Trong thực tế thì từ khoảng cách ta tính lên mật độ, tuy nhiên cách tính 
này khó phù hợp với những mô hình trồng xen canh và trồng phân tán vì khó 
trồng xen Bơ theo một khoảng cách nhất định. 
 5.1.2. Căn cứ vào diện tích 
 Trên cơ sở sản lượng đặt ra và năng suất dự tính, ta có thể dự tính diện 
tích cần trồng để đảm bảo sản lượng đặt ra.  

Diện tích cần trồng = Sản lượng : Năng suất 
Ví dụ: Sản lượng cần tiêu thụ cho hợp đồng là 500 tấn quả Bơ, với năng 

suất ước tính 6tấn/ha. Diện tích cần trồng sẽ là: 
500 : 6 = 83,4 (ha) 

Diện tích cần trồng là 83,4 ha. 
Dựa vào công thức trên ta nhận thấy rằng nếu năng suất cao hơn thì 

diện tích trồng nhỏ lại và nếu năng suất thấp hơn thì diện tích trồng sẽ tăng lên. 
 Trong điều kiện nước ta, Bơ được sản xuất với quy mô nhỏ, cung cấp cho 
nhu cần tiêu thụ Bơ tươi nên việc dự tính sản lượng chưa được quan tâm dẫn 
đến tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu. Một số nước sản xuất Bơ lớn, quả 
Bơ được đưa vào chế biến công nghiệp trong các nhà máy, để đảm bảo cho nhà 
máy hoạt động liên tục cần phải dự tính sản lượng Bơ. Từ đó có thể quy hoạch 
vùng trồng Bơ với quy mô diện tích lớn để đảm bảo nhu cầu của nhà máy. 
  6. Tính hiệu quả kinh tế 
 Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, năng suất tuy rất quan trọng nhưng 
không được coi trọng bằng hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế là vấn đề quan 
trọng được đặt ra, người nông dân phải sản xuất như thế nào cho có lãi cao trên 
một mảnh đất. 
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Hiệu quả kinh tế (HQKT) được tính bằng tổng thu nhập trừ cho tổng chi 
phí sản xuất. 

Tổng thu nhập được tính bằng sản lượng nhân với giá bán sản phẩm. 
Ví dụ: Năng suất Bơ là 6 tấn/ha, với giá bán 15.000 đồng/ kg.  
Tổng thu nhập trên 1 ha Bơ là: 

6000 x 15.000 = 90.000.000 (đồng) 
 Đến hết năm thứ 5 ta đã đầu từ hết 52.885.000 đồng và thu được khoảng 
90.000.000 đồng. Lãi cho cả 5 năm đầu là 
 90.000.000 - 52.885.000 = 37.115.000 đồng. 
 Từ năm thứ 6 trở đi thì hiệu quả cao hơn, do chỉ bỏ chi phí đầu tư trong 1 
năm kinh doanh và thu hoạch với sản lượng 6 tấn/ ha. Lãi suất được tính như 
sau: 

90.000.000 - 14.910.000 = 75.090.000 đồng. 
Như vậy, kể từ năm thứ 6 trở đi ước tính trên 1 ha trồng cây Bơ có lãi là 

75 triệu đồng.  
 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Dự tính sản lượng để làm gì? 
 a. Để có kế hoạch đầu tư hợp lý 

b. Định hướng tìm kiếm thị trường bán sản phẩm 
c.  Dự tính diện tích trồng để đảm bảo sản lượng. 
d. Cả a, b, c đều đúng. 

  1.2. Yếu tố nào để tính năng suất Bơ? 
a. Trọng lượng trung bình 1 quả 
b. Số quả trung bình trên 1 cây 
c. Số cây trên 1 ha 
d. Cả a, b, c đều đúng 

  1.3. Muốn tăng sản lượng quả Bơ ta phải làm gì? 
a. Tăng năng suất trên 1 ha 
b. Tăng diện tích trồng Bơ 
c. Cả a, b, đều đúng 

 2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 1.4.1 
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 Dự tính lượng giống và tiền mua giống cây giống Bơ cho 1 ha, với 
khoảng cách trồng là 8m x 8m, Giá cây giống 35.000 đồng/cây. 
 2.2. Bài thực hành số 1.4.2 
 Dự tính chi phí đầu tư về phân bón cho 1 ha Bơ, trong 1 năm, thời kì kinh 
doanh. 
 2.3. Bài thực hành số 1.4.3 

Dự tính sản lượng Bơ cho 1 vườn Bơ cụ thể của nông hộ tại địa phương. 
 2.4. Bài thực hành số 1.4.4 
 Tính hiệu quả kinh tế của vườn Bơ trong 1 năm ở giai đoạn kinh doanh, 
với điều kiện đầu tư thực tế tại địa phương. 
 C. Ghi nhớ 
 Tất cả chi phí chỉ có giá trị tham khảo, khi dự tính phải căn cứ vào giá cả 
của thời điểm để tính cho sát với thực tế. 
 

 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 
 

 I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
 - Vị trí: Mô đun xây dựng kế hoạch trồng cây bơ là một mô đun chuyên 
môn nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp nghề. 
Mô đun này phải được học trước các mô đun: sản xuất giống cây Bơ; chuẩn bị 
trồng và trồng mới; chăm sóc cây Bơ; thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. 
Mô đun này cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 
 - Tính chất: Mô đun xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ là mô đun bắt buộc 
của nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun sẽ tích hợp giữa kiến 
thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Mô đun này có thể tổ chức giảng dạy tại 
hội trường, nhà văn hóa hoặc ngay tại vườn Bơ. 
 II. Mục tiêu mô đun: 
 Sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng: 
 Kiến thức:  

- Liệt kê được các đặc điểm cơ bản về thực vật học, điều kiện sinh thái, 
giá trị kinh tế và tình hình sản xuất của cây Bơ trong nước và trên thế giới. 
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- Trình bày được các chế độ canh tác trồng xen, trồng thuần và trồng phân 
tán cây Bơ; 

- Liệt kê được các bước lập kế hoạch trồng cây Bơ; 
- Trình bày được các khoản chí phí liên quan đến lập dự toán trồng cây 

Bơ. 
 Kỹ năng: 

- Lựa chọn được chế độ canh tác cây bơ phù hợp với diện tích và  nguồn 
lực hiện có của cơ sở hay của hộ gia đình; 

- Lập được lế hoạch hoàn chỉnh để trồng cây Bơ; 
- Dự tính được chi phí đầu tư, năng suất và hiệu quả kinh tế trên một đơn 

vị diện tích (sào/hecta) trồng cây Bơ. 
 Thái độ:  

Nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch trong sản xuất. 
 III. Nội dung mô đun: 
 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

STT Tên các bài trong mô đun Thời gian 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

1 Bài 1: Tìm hiểu chung về cây Bơ 16 6 9 1 

2 Bài 2: Các chế độ canh tác cây Bơ 12 2 9 1 

3 Bài 3: Lập kế hoạch trồng cây Bơ 12 4 7 1 

4 Bài 4: Dự trù kinh phí đầu tư và dự 
báo sản lượng Bơ 

20 4 15 1 

Kiểm tra kết thúc mô đun 4   4 

Tổng cộng 64 16 40 8 

 *Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành 
 IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập thực hành 
 4.1. Bài 1: Tìm hiểu chung về cây Bơ 
 * Bài thực hành số 1.1.1 

Nhận biết và mô tả các đặc điểm thực vật học của cây Bơ. 
 - Nguồn lực cần thiết: Cây bơ cho hoa quả: 10 cây; giấy A0, bút lông mỗi 
nhóm 1 bộ 
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 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên hướng dẫn cho học viên nhận biết các bộ phận trên cây Bơ  
 + Các học viên quan sát và phát biểu ý kiến. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 
giao cho mỗi nhóm mô tả từng bộ phận của cây Bơ.  
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm phân công nhiệm vụ và thực hiện công việc. 
 Bước 4: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 
 - Địa điểm: 

Tại nhà hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Mô tả được đặc điểm của lá non, lá già. 
+ Mô tả được đặc điểm của thân, cành. 
+ Mô tả được đặc điểm của hoa. 
+ Mô tả được đặc điểm của quả non và quả già. 

 * Bài thực hành số 1.1.2 
Dựa vào các đặc điểm quan trọng của từng bộ phận. Theo nhóm, anh 

(chị) nêu biện pháp kỹ thuật tác động hợp lý để có lợi cho năng suất cây Bơ. 
 - Nguồn lực cần thiết: Cây bơ cho hoa quả: 10 cây; giấy A0, bút lông mỗi 
nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên, yêu cầu nêu các đặc điểm của một số bộ 
phân trên cây bơ.  
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 
giao cho mỗi nhóm 1 cây Bơ.  
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 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: quan sát các đặc điểm và đề xuất các biện 
pháp kỹ thuật. 
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm thảo luận, thực hiện công việc. 

 Bước 4: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: tại nhà hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Nêu được các biện pháp tác động vào thân, cành 
+ Nêu được các biện pháp tác động vào lá 
+ Nêu được các biện pháp tác động vào hoa và quả 
+ Mức độ tích cực của nhóm 

 4.2. Bài 2: Các chế độ canh tác cây Bơ 
 * Bài thực hành số 1.2.1 

Kể tên các loại cây trồng có thể trồng  xen được với cây Bơ 
 Phác hoạ mô hình trồng xen cây Bơ với các loại cây đó 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên. 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: Mỗi nhóm phác họa  2 mô hình trồng xen 
Bơ. 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Trình bày rõ ràng 
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 + Chọn cây trồng xen phù hợp 
 + Trồng xen đúng nguyên tắc 
 * Bài thực hành số 1.2.2 

Điều tra, phỏng vấn tìm hiểu về các mô hình trồng cây Bơ   
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 2 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: điều tra 1 hộ gia đình trồng Bơ, về kỹ thuật 
làm đất, đào hố, trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Rút ra kết luận về kỹ thuật trồng Bơ 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Trình bày rõ ràng 
 + Ghi chép cẩn thận, đầy dủ các nội dung 
 + Có kết luận 
 4.3. Bài 3: Lập kế hoạch trồng cây Bơ 

* Bài thực hành số 1.3.1  
Xây dựng bảng kế hoạch tiến độ sản xuất trồng Bơ cho 01 hộ gia đình 

học viên trong lớp với các điều kiện cụ thể của hộ gia đình học viên đó (diện 
tích trồng Bơ, điều kiện lao động trong gia đình, vốn…) 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông (mỗi nhóm 1 bộ) 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: xây dựng kế hoạch tiến độ trồng bơ theo các 
giai đoạn khác nhau. 
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 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Trình bày rõ ràng 
 + Có đủ các nội dung công việc 
 + Thời gian thực hiện công việc phù hợp 
 * Bài thực hành số 1.3.2  
 Lập bảng kế hoạch kinh phí đầu tư về vật tư và công chăm sóc, thu hoạch 
Bơ cho 1 năm trong 1 giai đoạn. 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: Lập bảng kế hoạch kinh phí đầu tư cho 1 năm 
của  các giai đoạn khác nhau. 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Trình bày rõ ràng 
 + Có đủ các loại vật tư 
 + Số công dự kiến phù hợp 
 4.4. Bài 4: Dự trù kinh phí đầu tư và dự báo sản lượng Bơ 
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* Bài thực hành số 1.4.1 
Dự tính lượng giống và tiền mua giống cây giống Bơ cho 1 ha, với 

khoảng cách trồng là 8m x 8m, Giá cây giống 35.000 đồng/cây. 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 3-4 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: dự tính lượng giống và tiền mua giống 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Trình bày rõ ràng 
 + Tính được số lượng cây 
 + Tính được số tiền 
 * Bài thực hành số 1.4.2 
 Dự tính chi phí đầu tư về phân bón cho 1 ha Bơ, trong 1 năm, cho 1 giai 
đoạn. 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 3-4 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: dự tính kinh phí đầu tư phân bón cho 1 năm 
(mỗi nhóm 1 năm khác nhau) 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
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 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Trình bày rõ ràng 
 + Đúng các loại phân, lượng phân 
 + Đúng số tiền 
 * Bài thực hành số 1.4.3 

Dự tính sản lượng Bơ cho 1 vườn Bơ cụ thể của nông hộ tại địa phương. 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 3-4 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: dự tính sản lượng Bơ của hộ gia đình 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Tính được trọng lượng trung bình quả 
 + Tính được số quả bình quanq trên cây 
 + Tính được tổng số cây 
 + Tính được sản lượng Bơ của nông hộ 
 * Bài thực hành số 1.4.4 
 Tính hiệu quả kinh tế của vườn Bơ trong 1 năm ở giai đoạn kinh doanh, 
với điều kiện đầu tư thực tế tại địa phương. 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy A0, bút lông mỗi nhóm 1 bộ; kết quả của một 
số bài tập phần trên  
 - Cách tổ chức thực hiện: 
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 Bước 1: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 3-4 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: tính hiệu quả kinh tế vườn trồng Bơ của 1 
nông hộ 
 Bước 2: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 3: 
 + Các nhóm báo cáo kết quả 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình hoặc lớp học  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 + Tính được các khoảng đầu tư của hộ gia đình 
 + Tính được sản lượng của hộ gia đình 
 + Giá bán phù hợp với thời điểm 
 + Tính được hiệu quả kinh tế của nông hộ 
 V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 
 5.1. Bài 1: Tìm hiểu chung về cây Bơ  
 Bài tập lý thuyết: 

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 

Đáp án d c c a a a a b b a c 

Bài tập thực hành: 
 * Bài thực hành số 1.1.1 

Nhận biết và mô tả các đặc điểm thực vật học của cây Bơ. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Mô tả được đặc điểm của lá non, lá già. Căn cứ kết quả mô tả 

2 Mô tả được đặc điểm của thân, cành. Căn cứ kết quả mô tả 

3 Mô tả được đặc điểm của hoa. Căn cứ kết quả mô tả 

4 Mô tả được đặc điểm của quả non và quả Căn cứ kết quả mô tả 
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già 

 * Bài thực hành số 1.1.2 
Dựa vào các đặc điểm quan trọng của từng bộ phận thân, cành, lá và hoa. 

Theo nhóm, anh (chị) nêu biện pháp kỹ thuật tác động hợp lý để có lợi cho năng 
suất cây Bơ. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Đầy đủ các biện pháp tác động vào thân, 
cành và có phân tích từng biện pháp 

Căn cứ vào kết quả 

2 Đầy đủ các biện pháp tác động vào lá và 
có phân tích từng biện pháp 

Căn cứ vào kết quả  

3 Đầy đủ các biện pháp tác động vào hoa và 
có phân tích từng biện pháp 

Căn cứ vào kết quả 

4 Mức độ tích cực của nhóm Theo dõi quá trình thực 
hiện 

 5.2. Bài 2: Các chế độ canh tác cây Bơ 
 Bài tập lý thuyết: 

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Đáp án a d a a d 

Bài tập thực hành 
 * Bài thực hành số 1.2.1 

Kể tên các loại cây trồng có thể trồng  xen được với cây Bơ 
 Phác hoạ mô hình trồng xen cây Bơ với các loại cây đó 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trình bày rõ ràng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Chọn cây trồng xen phù hợp Căn cứ vào kết quả  

3 Các nguyên tắc trồng xen Đúng các nguyên tắc 

 * Bài thực hành số 1.2.2 
Điều tra, phỏng vấn tìm hiểu về các mô hình trồng cây Bơ   

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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1 Trình bày rõ ràng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Ghi chép cẩn thận, đầy đủ các nội dung  Căn cứ vào kết quả  

3 Nêu được các ưu nhược điểm của từng mô 
hình thực tế  

Căn cứ vào các nhận xét 
của nhóm 

4 Chọn được mô hình phù hợp Căn cứ vào lết luận của 
nhóm 

 5.3. Bài 3: Lập kế hoạch trồng cây Bơ 
* Bài thực hành số 1.3.1  
Xây dựng bảng kế hoạch tiến độ sản xuất trồng Bơ cho 01 hộ gia đình 

học viên trong lớp với các điều kiện cụ thể của hộ gia đình học viên đó (diện 
tích trồng Bơ, điều kiện lao động trong gia đình, vốn…) 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trình bày rõ ràng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Nêu đủ các nội dung công việc Căn cứ vào cột công việc  

3 Thời gian thực hiện công  Bố trí thời gian phù hợp cho từng 
công việc và đúng tuần tự  

 * Bài thực hành số 1.3.2  
 Lập bảng kế hoạch kinh phí đầu tư về vật tư và công chăm sóc, thu hoạch 
Bơ cho 1 năm trong 1 giai đoạn. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trình bày rõ ràng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Có đủ các công việc Căn cứ vào cột nội dung  

3 Số công dự kiến phù hợp với công việc Căn cứ và số công dự kiến 

4 Giá tiền thuê cho từng công việc Căn cứ vào giá thực tế và độ 
khó của công việc 

 
 5.4. Bài 4: Dự trù kinh phí đầu tư và dự báo sản lượng Bơ 
 Bài tập lý thuyết: 

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 
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Đáp án d d c 

 Bài tập thực hành: 
 * Bài thực hành số 1.4.1 
 Dự tính lượng giống và tiền mua giống cây giống Bơ cho 1 ha, với 
khoảng cách trồng là 8m x 8m, Giá cây giống 35.000 đồng/cây. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trình bày rõ ràng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Đúng số lượng cây cần mua Căn cứ vào kết quả 

3 Đúng số tiền trong thời điểm hiện tại Căn cứ vào cách tính và kết quả 

 * Bài thực hành số 1.4.2 
 Dự tính chi phí đầu tư về phân bón cho 1 ha Bơ, trong 1 năm, cho 1 giai 
đoạn. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trình bày rõ ràng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Đúng và đủ các loại phân         Căn cứ vào các loại phân đã chọn 

3 Đủ lượng phân Căn cứ vào lượng phân tính 

4 Giá phân sát thực tế, tính đúng số 
tiền   

Căn cứ vào giá thị trường và kết 
quả tính 

 * Bài thực hành số 1.4.3 
Dự tính sản lượng Bơ cho 1 vườn Bơ cụ thể của nông hộ tại địa phương. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Tính được trọng lượng trung bình 
quả 

Căn cứ vào cách tính và kết quả 

2 Tính được số quả bình quả bình quân 
trên cây 

Căn cứ vào cách tính và kết quả 

3 Tính được tổng số cây trên diện tích Căn cứ vào cách tính và kết quả 

4 Tính được sản lượng Bơ của nông 
hộ 

Căn cứ vào cách tính và kết quả 

 * Bài thực hành số 1.4.4 
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 Tính hiệu quả kinh tế của vườn Bơ trong 1 năm ở giai đoạn kinh doanh, 
với điều kiện đầu tư thực tế tại địa phương. 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Tính được các khoảng đầu tư của hộ 
gia đình 

Căn cứ vào cách tính và kết quả 

2 Tính được sản lượng của hộ gia đình Căn cứ vào cách tính và kết quả 

3 Giá bán phù hợp với thời điểm Căn cứ vào giá thị trường , cách 
tính và kết quả 

4 Tính được hiệu quả kinh tế của nông 
hộ 

Căn cứ vào cách tính và kết quả 

 
 VI. Tài liệu tham khảo 
 1. Kỹ thuật trồng chăm sóc Cây Bơ - Viện nghiên cứu nông lâm nghiệp 
Tây nguyên. 
 2. Nguyễn Văn Tuyến - Kỹ thuật trồng Chôm chôm, Bơ - NXB Thanh 
niên. 
 3. Kỹ thuật trồng Cây Bơ - Công ty một thành viên Đăkfarm. 
 4. Lâm Thị Bích Lệ - Bài giảng Cây Bơ -  Đại học Tây Nguyên. 
 5. Hoàng Lâm Trịnh - Kỹ thuật trồng vườn rừng - Nhà xuất bản Thanh 
niên - 2013. 
 6. Kỹ thuật trồng Bơ - Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng - 2010. 
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DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, 
 BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

NGHỀ: TRỒNG CÂY BƠ 
(Kèm theo Quyết định số 726/Q Đ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 04 năm 2013 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 1. Chủ nhiệm: Ông Trần Văn Chánh - Phó hiệu trưởng - Trường Trung 
học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

 2. Phó chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Lân - Trưởng phòng Vụ Tổ chức 
cán bộ -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng bộ môn - Trường Trung 
học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

 4. Các ủy viên: 

- Bà Phạm Thị Bích Liễu - Phó trưởng khoa - Trường Trung học Lâm 
nghiệp Tây Nguyên. 

- Bà Lê Thị Nga - Giáo viên - Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

- Ông Phan Duy Nghĩa - Giáo viên - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế 
Bảo Lộc 

- Ông Trịnh QuốcViệt - Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông Gia Lai./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 
CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

NGHỀ: TRỒNG CÂY BƠ 
(Kèm theo quyết định số 1374/QĐ-BNN-TCCB 

Ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 
 

 1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Định - Phó hiệu trưởng - Trường Cao đẳng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ 

 2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó phòng - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 3. Các ủy viên: 

 - Ông Phan Văn Hòa - Giáo viên - Trường Trung học Nông Lâm nghiệp 
Trung bộ. 

 - Ông Phan Quốc Hoàn - Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế 
Bảo Lộc. 

 - Ông Trần Hồng Sơn - Cơ sở sản xuất cây giống Sơn Lành Gia Lai./. 
 

 
 


