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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. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Chương 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 về trồng cây bơ tại các địa 

phương trong cả nước, do vậy giáo trình này là một tài liệu hết sức quan trọng 

và cần thiết đối với những người đã, đang và sẽ làm nghề trồng cây bơ. 

Bộ giáo trình này gồm 5 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 và 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; các ý kiến đóng góp của các nhà khoa 

học, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của các Trung tâm, các cán bộ khuyến 

nông và những nông dân trực tiếp làm nghề trồng bơ, Ban giám hiệu - Trường 

Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên 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 01 trong số 05 giáo trình mô đun của chương trình đào 

tạo nghề “Trồng cây bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 06 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. 

 Tham gia biên soạn 

1. Lê Thị Nga - Chủ biên 

2. Phạm Thị Bích Liễu  

3. Nguyễn Quốc Khánh. 
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MÔ ĐUN SẢN XUẤT CÂY BƠ GIỐNG  

Mã m  đ n: MĐ02 

 

 Giới  hiệ  m  đ n 

  Mô đun Sản xuất cây bơ giống là mô đun chuyên môn nghề, mang tính 

tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành cho người sản xuất cây bơ giống. 

Nội dung mô đun trình bày về: chọn giống và hạt giống, xây dựng vườn ươm 

cây giống, chuẩn bị cây thực sinh, ghép cây, xây dựng vườn nhân chồi, chăm 

sóc cây sau ghép và xuất vườn. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các 

bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. 

Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về sản xuất 

cây bơ giống và lựa chọn cây giống để trồng phù hợp với điều kiện sinh thái 

của vùng trồng bơ. 
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BÀI 01:  CHỌN GIỐNG VÀ HẠT GIỐNG 

Mã bài: MĐ 02 - 01 

 

 Mục  iê  

 - Mô tả các bước công việc chọn giống bơ để trồng trên vùng thích hợp. 

 - Chọn được cây mẹ năng suất cao, ổn định, ít sâu bệnh. 

 - Chọn lựa được hạt giống bơ đạt tiêu chuẩn. 

 - Bảo quản được hạt giống sau khi chọn lựa.  

 

 A. Nội d ng 

 1. Đặc điểm của các gi ng bơ 

 1.1. Đặc điểm của các giống bơ đang trồng 

 1. Giống Quốc gia: TA1 

- Ưu điểm: giống TA1 chín muộn, thu hoạch trong khoảng cuối tháng 7 

và đầu tháng 9, kéo dài thời gian thu hoạch và buôn bán quả, quả dạng bầu ô 

van, cân đối, da hơi nhăn, quả chín màu tím, khối lượng quả bình quân 450 - 

500g/quả, tỷ lệ thịt quả tương đối lớn 75%. Năng suất ổn định qua các năm từ 

350 - 400 kg/cây. Thịt quả có màu vàng tươi, được ưa chuộng. 

 

Hình 2.1.1: Giống bơ quốc gia TA1 
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- Nhược điểm: năng suất không cao, trọng lượng quả nhẹ so với các 

giống khác. Độ béo thấp 13%. Hạt lỏng nhẹ vào lúc đủ độ già. 

 

 

Hình 2.1.2: Quả giống bơ quốc gia TA1 

 

 

 

 

Hình 2.1.3: Thịt quả giống bơ quốc gia TA1 
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 2. Giống Quốc gia: TA3 

- Ưu điểm: giống TA3 chín muộn, thu hoạch trong tháng 8 và tháng 9, 

quả dạng bầu tròn, cân đối, da láng, quả chín màu xanh, khối lượng quả bình 

quân 450g/quả, tỷ lệ thịt quả tương đối 73%. Giống TA3 có năng suất rất cao 

800 - 1.200 kg/cây. Thịt quả có màu vàng tươi.  

- Nhược điểm: tỷ lệ thịt quả tương đối không lớn, trọng lượng quả trung 

bình, quả có dạng hình tròn, ít được ưa chuộng. Độ béo thấp. 

 

 

 

 

 

Hình 2.1.4: Giống bơ Quốc gia TA3 
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Hình 2.1.5: Quả giống bơ Quốc gia TA3 

 

 

 

Hình 2.1.6: Thịt quả giống bơ Quốc gia TA3 
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 3. Giống Quốc gia: TA5 

 

 

Hình 2.1.7: Giống bơ Quốc gia TA5 

 

- Ưu điểm: giống TA5 chín muộn, thu hoạch trong tháng 9 và tháng 10, 

kéo dài thời gian thu hoạch và buôn bán quả, quả dạng bầu ô van, cân đối, da 

sần sùi, quả chín màu xanh, khối lượng quả bình quân 400g/quả. Năng suất ổn 

định qua các năm từ 250 - 300 kg/cây. Thịt quả có màu vàng nhạt. Giống TA5 

có thịt quả béo lipít 15%. 

- Nhược điểm: giống TA5 có năng suất không cao, tỷ lệ thịt quả tương 

đối thấp. Ít được ưa chuộng khi thịt quả có màu vàng nhạt. 
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Hình 2.1.8: Quả giống bơ Quốc gia TA5 

 

 4. Giống triển vọng: TA17  

- Ưu điểm: giống TA17 thu hoạch chính vụ tháng 6 đến tháng 8, quả 

dạng bầu ô van, cân đối, da láng, quả chín màu xanh, thịt quả ít xơ, khối lượng 

quả bình quân 456g/quả. Giống TA17 có năng suất rất thấp 150 - 200kg/cây.  

- Nhược điểm: tỷ lệ thịt quả tương đối thấp 68%, ít được ưa chuộng khi 

thịt quả có màu vàng nhạt. 
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Hình 2.1.9: Giống bơ triển vọng TA17 

 

 

 

 

Hình 2.1.10: Quả giống bơ triển vọng TA17 
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 5. Giống triển vọng: TA21 

 

 

Hình 2.1.11: Giống bơ triển vọng TA21 

 

 Ưu và nhược điểm:  

- Ưu điểm: TA21 thu hoạch chính vụ tháng 6 đến tháng 8, quả dạng bầu 

tròn, cân đối, dasần sùi , quả chín màu xanh, thịt quả ít xơ. Độ béo cao 16%, 

màu sắc thịt quả vàng tươi, được ưa chuộng trong mua bán và chế biến. 

- Nhược điểm: có năng suất thấp 200 - 250 kg/cây, tỷ lệ thịt quả tương 

đối không lớn 70%, trọng lượng quả trung bình 320 g.  
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Hình 2.1.12: Quả giống triển vọng TA21 

 

 

 

Hình 2.1.13: Thịt quả giống bơ triển vọng: TA21 
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B ng 1.1.1: Màu sắc, hình  hái đặc  rưng lá và hình dạng  án, độ dày tán 

cây của một s  gi ng bơ triển vọng 

 

TT 
Dòng, 

giống 
Dạng lá 

Màu sắc và mép phiến lá 

Hình dạng tán, độ dày tán Màu sắc lúc 

non 

Mép phiến 

lá 

1 TA1 Trái xoan Xanh vàng Phẳng Tán trung bình, tròn dẹp, cây yếu 

2 TA2 Trứng ngược Xanh vàng Phẳng Tán thưa, hình trụ, cây yếu 

3 TA3 Thuôn Nâu đỏ  Phẳng Tán thưa, tròn dẹp, cây yếu 

4 TA4 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán trung bình, tròn dẹt, cây khỏe 

5 TA5 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán dày, hình trụ, cây khỏe 

6 TA6 Hình thuôn Xanh vàng Gợn sóng  Tán thưa, hình chóp, cây khỏe 

7 TA7 Mũi mác Nâu đỏ Phẳng Tán trung bình, tròn dẹt 

8 TA8 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán thưa, tròn dẹt, cây khỏe 

9 TA9 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán dày, hình chóp, khỏe 

10 TA10 Trái xoan Xanh vàng Phẳng Tán dày, tròn dẹt, 

11 TA11 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán thưa, tròn dẹp, cây yếu 

12 TA12 Mũi mác Nâu đỏ Phẳng Tán thưa, hình chóp 

13 TA13 Trái xoan Xanh vàng Gợn sóng ít  Tán dày, hình chóp, cây khỏe 

14 TA15 Trứng ngược  Xanh vàng Phẳng Tán thưa, tròn dẹt 

15 TA16 Trái xoan Xanh vàng Phẳng Tán thưa, hình trụ, cây yếu 

16 TA17 Trái xoan Xanh vàng Gợn sóng ít  Tán dày, tròn dẹt 

17 TA18 Hình thuôn Xanh vàng Phẳng Tán thưa, tròn dẹp, cây yếu 

18 TA19 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán trung bình, hình chóp, khỏe 

19 TA20 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán dày, hình chóp, cây khỏe 

20 TA21 Mũi mác Nâu đỏ Gợn sóng ít Tán thưa, hình chóp, cây yếu 

21 TA22 Trái xoan Xanh vàng Gợn sóng ít Tán thưa, hình chóp, cây khỏe 

22 TA23 Mũi mác Nâu đỏ Phẳng Tán trung bình, tròn dẹp, cây yếu 

23 TA26 Mũi mác Xanh vàng Gợn sóng ít Tán dày, tròn dẹp, cây yếu 

24 TA27 Tròn Nâu đỏ Phẳng Tán dày, tròn dẹp, cây yếu 

25 TA28 Tròn Nâu đỏ Phẳng  Tán dày, tròn dẹp, cây khỏe 

26 TA29 Mũi mác Nâu đỏ Gợn sóng ít Tán dày, tròn dẹp, cây khỏe 

27 TA30 Mũi mác Nâu đỏ Phẳng Tán trung bình, hình chóp, khỏe 

28 TA31 Mũi mác Xanh vàng Gợn sóng ít  Tán trung bình, tròn dẹt, cây khỏe 

29 TA32 Tròn Nâu đỏ Gợn sóng ít  Tán thưa, hình chóp, cây khỏe 

30 TA33 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán dày, tròn dẹp, cây khỏe 

31 TA35 Trái xoan Nâu đỏ Gợn sóng ít Tán dày, hình chóp, cây khỏe 

32 TA36 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán thưa, tròn dẹp, cây yếu 

33 TA37 Trái xoan Nâu đỏ Gợn sóng ít Tán thưa, tròn dẹp, cây yếu 

34 TA38 Mũi mác Nâu đỏ Phẳng Tán thưa, hình trụ, cây yếu 

35 TA39 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán dày, hình chóp, cây khỏe 

36 TA40 Trứng ngược Nâu đỏ Phẳng Tán thưa, hình chóp, cây yếu 

37 TA42 Mũi mác Xanh vàng Phẳng Tán dày, tròn dẹp, cây yếu 

38 TA46 Trái xoan Xanh vàng Gợn sóng ít Tán thưa, hình trụ, cây yếu 

39 TA47 Mũi mác Nâu đỏ Phẳng Tán dày, hình chóp, cây khỏe 
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B ng 1.2.2: Năng s ất và chấ  lượng của một s  dòng bơ chọn lọc  

triển vọng 

 

TT Dòng 
Năng suất 

(kg/cây) 

Khối lượng 

quả (g) 

Thịt quả 

(%) 
%DM 

Đường 

(%) 

Lipit 

(%) 

Protein 

(%) 

1 TA1 40,50 403,40 75,49 26,99 1,07 12,79 1,95 

2 TA3 61,55 455,90 68,16 23,50 1,40 16,90 1,47 

3 TA5 52,72 405,50 72,13 25,50 1,75 15,49 2,36 

4 TA17 26,05 407,00 68,28 22,83 1,66 15,26 1,46 

5 TA21 55,70 309,40 69,87 25,25 1,74 15,79 1,26 

6 TA36 39,82 409,20 71,81 21,73 2,80 13,56 1,61 

7 TA40 40,90 309,17 66,24 25,50 1,11 19,99 1,83 

 

          B ng 1.2.3: Đặc điểm hình thái và thịt qu  của một s  dòng bơ 
 

TT Giống Hình dạng quả Màu vỏ quả chín Đặc điểm thịt quả 

1 TA1 Hình thoi  Tím đen 
Vàng đậm, rất dẻo, 

béo, ít xơ 

3 TA3 
Hình cầu cao 

 
Tím 

Vàng đậm, ít dẻo, béo, 

ít xơ 

5 TA5 Hình Elip  Xanh nâu 
Vàng nhạt, dẻo, béo 

thơm, không xơ 

12 TA17 
Hình cầu cao 

 
Xanh vàng 

Vàng nhạt, dẻo, béo, 

không xơ 

15 TA21 Hình cầu dẹt  Vàng nâu 
Vàng nhạt, dẻo béo, 

thơm, không xơ 

18 TA36 Hình thoi  Tím 
Vàng, dẻo, béo thơm, 

không xơ 

22 TA40 Hình quả lê  Tím 
Vàng đậm, rất dẻo, rất 

béo, thơm, không xơ 

 

 1.2. Đặc điểm của các giống bơ trái vụ 
 

 1. Giống CĐD - BO - 41.01: 

Đây là dòng bơ muộn, thu hoạch trong tháng 9 và đầu tháng 10. Hoa 

nhóm A, quả dạng bầu ô van, cân đối, da láng, chín xanh, khối lượng quả bình 

quân 450 - 500g/quả, tỷ lệ thịt quả 74,47%, màu vàng, dẻo, ít xơ, độ béo 

10,78%, protein 1,42%. Khả năng đậu trái tốt và ổn định qua các năm từ 420 -  

450 quả/cây/năm. Nhược điểm là hạt lỏng nhẹ vào lúc đủ độ già. 
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Hình 2.1.14: Giống CĐD-BO-41.01 

 2. Giống CĐD - BO - 41.02:  

Đây là dòng bơ chín muộn, thu hoạch trong tháng 9. Hoa nhóm B, dạng 

quả bầu, cân đối, chín tím, không lỏng hạt. Khối lượng quả bình quân 380 - 

450g/quả, tỷ lệ thịt quả 70,96%, màu vàng đậm, hàm lượng chất khô 22,59%, 

thơm nhẹ, độ béo 10,63%, protein 2,74%, vỏ dày, chịu vận chuyển, thời gian 

chín sau hái 5 ngày. Khả năng đậu trái tốt và ổn định qua các năm từ 450 - 480 

quả/cây/năm. 
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Hình 2.1.15: Giống CĐD-BO-41.02 

 

 3. Giống CĐD - BO - 41.03:  

Đây là dòng chín muộn, thu cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Hoa nhóm B, 

dạng quả thuôn, da láng, chín xanh, mẫu quả đẹp, được thương lái ưa chuộng. 

Khối lượng quả 400 - 450g/quả, tỷ lệ thịt quả 70,82%, màu vàng tươi, hàm 

lượng chất khô 18,55%, thơm nhẹ, độ béo 10,83%, protein 2,54%. Năng suất 

cao và ổn định từ 480 - 520 quả/cây/năm. Nhược điểm: Thời gian neo quả trên 

cây không được lâu, vỏ dày trung bình, chín sau thu hái 3 ngày. 
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Hình 2.1.16: Giống CĐD-BO-41.02 

 4. Giống CĐD - BO - 41.04:  

Đây là dòng chín sớm, thu từ giữa tháng 1 đến tháng 5. Hoa nhóm A, 

dạng quả bầu thuôn, da láng, mẫu quả đẹp rất được thương lái ưa chuộng. Khối 

lượng bình quân 380 - 420g/quả, tỷ lệ thịt quả 77,41%, màu vàng tươi, hàm 

lượng chất khô 23,05%, thơm nhẹ, độ béo 7,95%, protein 3,59%. Năng suất cao 

và ổn định qua các năm khoảng 800 kg/cây/năm. Nhược điểm: Độ béo và độ 

dẻo giảm dần vào cuối vụ do mưa nhiều. 

 5. Giống CĐD - BO - 41.05: 

Đây là dòng thu rải vụ (bơ tứ quý), cho thu hoạch sớm nhất, bắt đầu từ 

tháng 10 đến tháng 11, đợt sau kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5. Hoa nhóm B, 

chín xanh, mẫu quả chỉ phù hợp với thị trượng nội địa. Khối lượng quả bình 

quân 370 - 450 g/quả, tỷ lệ thịt quả 76,32%, màu vàng tươi, hàm lượng chất 
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khô 22,43%, ít thơm, độ béo 10,43%, protein 2,36%. Năng suất cao, khả năng 

tự thụ rất cao nên tỉa bỏ bớt quả ở các năm đầu. Nhược điểm: Dạng quả không 

đều, một số quả dạng thuôn dài, hạt lỏng nhẹ vào giai đoạn thu hoạch. 

 

Hình 2.1.17: Giống CĐD-BO-41.05 

 2. Chọn gi ng bơ  

Khuyến cáo cáo chọn các dòng bơ cho khu vực Tây nguyên như sau: 

          Bảng 1.1.4: Năng suất và hình thái quả của các dòng tuyển chọn 
 

TT Ký hiệu 
Năng suất 

(kg/cây) 

P. quả 

xanh (g) 

P. quả 

chín (g) 

Dày vỏ 

(cm) 

Màu vỏ 

chín 
Dạng quả 

1 BMT2 400 720 648 0,20 Tím Tròn 

2 BMT3 300 630 587 0,10 Tím nhạt Bầu dục 

3 EĐ1 450 400 370 0,15 Vàng xanh Bầu dục 

4 KX1 500 444 395 0,15 Xanh vàng Bầu dục 

5 HB1 700 460 398 0,10 Tím sẫm Bầu dục 

6 EN3 400 374 351 0,30 Xanh Bầu dục 

7 CS5 500 708 672 0,20 Tím xanh Bầu dục 

8 CS6 300 868 780 0,40 Xanh Thuôn dài 

9 DM2 300 1.025 977 0,13 Xanh Tròn 

10 DR1 600 472 447 0,15 Vàng xanh Bầu dục 

11 DR3 500 522 493 0,20 Tím đậm Bầu dục 

12 BL1 600 783 655 0,30 Xanh Bầu dục 
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Dựa vào tiêu chuẩn chọn lọc, đã xác định được 7 dòng TA1, TA3, TA5, 

TA17, TA21, TA36, TA40 và 4 giống nhập nội Booth 7, Fuerte, Reed, Sharwil 

có năng suất, chất lượng tốt nhất, vượt trội và có khả năng chín muộn để nhân 

giống trên khu vực Tây nguyên. 

Các giống TA1, TA3, T5 và giống Booth 7 đã được công nhận cần được 

trồng trên diện rộng tại địa bàn các tỉnh phía Nam. 

Nhìn chung các dòng tuyển được đều có năng suất tương đối cao, từ 300 

đến 700 kg quả/cây/năm. Tuy nhiên, chỉ tiêu về năng suất quả có thể biến động 

theo từng năm nhưng không đáng kể vì phần lớn là do điều kiện thời tiết thay 

đổi bất thường. 

 3. Chọn c   mẹ (c   đầ  dòng) 

 Các chỉ tiêu cây đầu dòng được chọn như sau: 

Bảng 1.1.5: Đặc điểm chất lượng quả của các dòng tuyển chọn ở  Tây nguyên. 
 

TT Ký hiệ  
Tỷ lệ 

 hị  (%) 

Độ chặ  của hạ  

 rong khoang q   

Đặc điểm  

 hị  q   

T.gian chín 

sau hái (ngày) 

Độ sáp, 

béo  

1 BMT2 70,0 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
7 

Rất sáp, 

rất béo 

2 BMT3 72,7 Chặt 
Vàng nhạt, 

dẻo, ít xơ 
7 

Sáp, rất 

béo 

3 EĐ1 75,7 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
6 

Rất sáp, 

rất béo 

4 KX1 84,0 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
7 

Rất sáp, 

béo 

5 HB1 70,0 Chặt 
Vàng, dẻo, 

không xơ 
5 

Sáp, rất 

béo 

6 EN3 74,8 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
7 

Rất sáp, 

rất béo 

7 CS5 79,2 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
7 

Rất sáp, 

rất béo 

8 CS6 73,1 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
8 

Rất sáp, 

rất béo 

9 DM2 77,5 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
8 

Rất sáp, 

rất béo 

10 DR1 74,3 Chặt 
Vàng, dẻo, 

không xơ 
6 

Sáp, rất 

béo 

11 DR3 70,0 Chặt 
Vàng đậm, 

dẻo, không xơ 
7 

Rất sáp, 

rất béo 

12 BL1 76,3 Chặt 
Vàng, dẻo vừa, 

không xơ 
7 

Sáp, béo 

vừa 
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- Chọn cây mẹ sinh trưởng phát triển tốt, năng suất kinh doanh ổn định. 

- Chọn cây mẹ có bộ tán đều, ít sâu bệnh, không dị dạng. 

- Khi chọn cây đầu dòng ta dựa vào chất lượng quả bơ được thể hiện qua 

việc đánh giá 5 chỉ tiêu quan trọng là tỷ lệ thịt quả (phần ăn được), độ chặt của 

hạt với phần thịt quả, chỉ số màu sắc của thịt quả, thời gian chín và độ sáp, độ 

béo. Bằng phương pháp đánh giá cảm quan, thử nếm, cân đo,... cho thấy: Nhìn 

chung các dòng tuyển chọn có tỷ lệ thịt quả rất cao trên 70%, trong đó các dòng 

có tỷ lệ thịt cao nhất là CS5 và KX1 chiếm khoảng 80% so với khối lượng quả 

chín. Các ký hiệu có chỉ số màu sắc khá đặc trưng, biến động từ vàng nhạt đến 

vàng đậm (vàng trứng), dẻo và không xơ. Phần lớn các dòng có độ sáp và béo 

rất cao chứng tỏ hàm lượng protein trong quả bơ khá cao, tuy nhiên yếu tố này 

cũng có thể được chỉ thị bởi màu sắc thịt quả.  

 4. Chọn và hái q   gi ng 

 4.1. Chọn quả giống: Quả chọn để lấy giống phải già, to, bóng, không dị 

dạng, không sâu bệnh.  

 4.2. Hái quả giống: Có nhiều cách hái quả giống, tùy thuộc vào độ cao 

của quả trên cây. Các cách hái quả giống như sau: 

- Nếu quả giống trên cây thấp, gần mặt đất thì hái trực tiếp.  

 

 

Hình 2.1.18: Chọn và hái quả giống trực tiếp 

- Nếu quả giống trên cây cao thì dùng sào có móc hái hoặc sào có lồng 

những quả đã chọn.  
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Hình 2.1.19: Chọn và hái quả giống bằng sào 

 

- Quả sau khi hái không tổn thương, không dập nát. 

 

 

Hình 2.1.20: Quả giống sau khi hái 

 5. Tách q   chọn hạ  

 5.1. Tách quả: 

- Dụng cụ tách quả: Dao, rổ nhựa, chậu nhựa nhỏ. 

- Cách tách quả: 

+  Dùng dao cắt đôi quả bơ, không phạm vào vỏ lụa của hạt. 
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 + Tách lấy hạt ra khỏi quả, thịt quả không bị nát, hạt nguyên vẹn không 

bị tổn thương. 

 

 

 

 

 

Hình 2.1.21: Quả giống sau khi tách 

 

 5.2. Chọn hạt giống: 

 - Chọn hạt to, mẩy, không dị dạng, không sâu bệnh.  

 - Bằng thị giác, thấy hạt giống không bình thường thì không nên chọn. 

Ví dụ hạt còn vỏ lụa bám ngoài, có màu trắng bợt, hình biến dạng thì không 

nên chọn. 
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Hình 2.1.22: Hạt bơ chưa đủ tiêu chuẩn chọn làm giống 

 

 

 

Hình 2.1.23: Hạt bơ chọn đem gieo ươm 

 

 6. B o q  n hạ  gi ng 

- Phơi khô kỹ hạt sạch trong 2 - 3 nắng nhẹ.  

- Sau đó ủ hạt trong cát (hơi ẩm).  

- Có thể trộn hạt với cát sạch và ẩm rồi để trong tủ lạnh (ở ngăn bảo quản 

rau quả phía đáy tủ lạnh) ở nhiệt độ 4
0
C trong 7 - 10 ngày. 
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- Bảo quản hạt giống nơi khô ráo, thoáng, không bị ẩm mốc và đảm bảo 

hạt giống không mất sức nảy mầm. Để hạt cho đến tháng 10 - 11 đem gieo. 

- Thời gian bảo quản không quá 6 tháng.  

 

 B. C   hỏi và bài  ập hành 

 1. Câu hỏi 

 Câu hỏi 1: Các bước công việc chọn và hái quả giống bơ? 

 Câu hỏi 2: Tiêu chuẩn của hạt bơ sau khi tách khỏi quả? 

 2. Bài tập thực hành 

 Bài tập thực hành số 2.1.1: Xác định số lượng hạt cần gieo cho một đơn 

vị diện tích. 

 Bài tập thực hành số 2.1.2: Thực hiện chọn và hái quả giống. 

 Bài tập thực hành số 2.1.3:  Thực hiện tách quả và chọn hạt bơ. 

 Bài tập thực hành số 2.1.4: Thực hiện bảo quản hạt bơ giống. 

 C. Ghi nhớ 

 - Xác định đúng lượng giống để gieo. 

- Xác định số lượng cây giống cần thiết phải đủ (kể cả cây trồng dặm).  

- Hái quả làm giống không dập nát. 

 - Hạt sau khi tách khỏi quả không bị tổn thương. 

 - Bảo quản hạt bơ giống nơi khô thoáng mát. 
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Bài 02: XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG 

Mã bài: MĐ 02 - 02 

 

 Mục  iê  

 - Xác định được số lượng cây giống cần và diện tích vườn ươm phải làm. 

 - Chọn được vị trí vườn ươm thuận lợi và phù hợp. 

 - Thiết kế được luống cây, đường đi, hệ thống tưới và các hệ thống khác. 

 - Thiết kế hoàn chỉnh một vườn ươm có diện tích cần gieo ươm bơ 

giống. 

 A. Nội d ng 

 1. Xác định s  lượng c   gi ng 

 1.1. Căn cứ để xác định lượng cây giống cần chuẩn bị 

 - Tổng số cây bơ giống phải có theo các hợp đồng mua bán đã ký kết. 

 - Tổng số cây bơ giống phải có để phục vụ cho các nhu cầu khác: Trồng 

trong gia đình hoặc để bán lẻ. 

 - Số lượng cây bơ giống cần dự phòng vì trong quá trình gieo ươm, cây 

bơ giống sẽ bị hao hụt đi do:  

+ Hạt không nảy mầm hoặc cây mầm bị thối. 

+ Cây con bị chết do sâu bệnh, do chăm sóc, do thời tiết. 

+ Cây con bị hao hụt trong quá trình bốc xếp.  

+ Cây bơ giống không đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

 1.2. Lượng hạt giống cần chuẩn bị 

 Tuỳ vào tỷ lệ nảy mầm của hạt mà số lượng hạt giống cần chuẩn bị là:  

Số hạt giống  =  số cây bơ giống cần + 10% dự phòng tỷ lệ không nảy mầm. 

 2. Xác định diện  ích vườn ươm 

 Nếu gieo ươm trên toàn bộ diện tích và sản xuất 1 loài cây thì áp dụng 

công thức để tính: S = N/n  x  A. Trong đó: 

 S: Đất sản xuất cây con. 

 N: Tổng số cây hàng năm. 

 n: Tổng số cây con/diện tích 1 m
2
 

 A: Thời gian nuôi cây con.  

 3. Chọn vị  rí vườn ươm 
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- Gần nguồn nước tưới. 

 - Thuận tiện giao thông đi lại. 

 - Đất dễ thoát nước, không bị ngập nước và đất bồi trong mùa mưa. 

 - Đất bằng phẳng, tương đối kín gió. 

 - Đất tốt, tơi xốp, có hàm lượng mùn > 3%. 

 Trong thực tế sản xuất, rất khó khi chọn địa điểm làm vườn ươm có thể 

thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. Vì vậy tùy theo điều kiện cụ thể từng nơi mà 

chọn những điều kiện thích hợp nhất để chọn vị trí vườn ươm bơ cho phù hợp. 

 4. Thiế  kế l  ng c    

 - Yêu cầu khi thiết kế luống cây:  

 + Tiết kiệm diện tích đất. 

 + Thuận lợi cho việc đi lại, chăm sóc. 

 - Kích thước luống cây:  

 + Luống cách luống 40 - 50cm. 

 + Chiều rộng luống 1 - 1,2m. 

 + Chiều dài từ 15 - 25m. 

  

 

Hình 2.1.1: Luống cây được thiết kế 

 5. Thiế  kế đường đi 

- Đường đi giữa hai luống rộng 40 - 50cm  
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- Đường đi giữa hai đầu luống rộng 50 - 60cm 

- Đường đi chính rộng 1 - 2m 

- Đường đi quanh vườn ươm từ luống đến vách che rộng 0,8 - 1m 

- Giữa các đầu luống nên cắm các cọc để khi kéo dây tưới không làm ảnh 

hưởng đến cây bơ giống. 

 

 

Hình 2.1.2: Đường đi giữa 2 luống vườn ươm bơ 

 

 6. Hệ  h ng  ưới  iê  nước 

 6.1. Hệ thống tưới nước 

- Nguồn nước tưới: nước giếng, nước máy, nước ao hồ, sông suối… 

- Hệ thống tưới:  

+ Nguồn cung cấp nước: Nguồn cung cấp nước cho vườn ươm có thể là 

sông, suối hoặc giếng khoan, đào...  

+ Bể chứa: Bể chứa thường được bố trí ở vị trí cao nhất trong vườn ươm 

để có thể sử dụng áp lực dẫn nước đến mọi nơi trong vườn ươm. Quy mô của 

bể chứa lớn hay nhỏ tùy thuộc vào quy mô của vườn ươm, loài cây định sản 

xuất, tài chính..   
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Hình 2.1.3: Bể chứa nước 

+ Máy bơm: là bộ phận động lực đẩy nước hút, đẩy nước từ bể chứa qua 

hệ thống ống dẫn đến các vị trí sản xuất trong vườn ươm. 

 

 

Hình 2.1.4: Máy bơm tưới vườn ươm 

 

+ Hệ thống ống dẫn nước đến các luống sản xuất cây con, nhà giâm hom: 

Hệ thống ống dẫn nước này cần được lắp đặt sao cho nước đến đầu luống sản 

xuất. Hệ thống dẫn nước có hai loại hệ thống dẫn nước cố định được làm bằng 

ống thép hoặc nhựa và hệ thống không cố định được làm bằng các ống nhựa.   

+ Vòi tưới: Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất mà chúng ta sẽ lắp đặt hệ 

thống vòi phun khác nhau. Vòi phun có các loại sau: béc phun sương và vòi 

nước bình thường.  
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Hình 2.1.5: Béc phun sương để tưới vườn ươm 

 

- Hệ thống tưới phải đảm bảo nước được dẫn đến khắp nơi trong vườn 

ươm. Cần phải xây dựng hệ thống cung cấp nước cố định và hệ thống cung cấp 

nước linh hoạt phục vụ tưới cây trong vườn ươm.  

- Với vườn ươm quy mô nhỏ, tạm thời có thể bơm nước vào các thùng 

chứa nhỏ rồi dùng ô doa để tưới. 

 - Đối với vườn ươm cố định có thể lắp đặt hệ thống tưới phun để tưới 

trực tiếp vào luống. 
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Hình 2.1.6:  Hệ thống béc phun sương tưới vườn ươm 

 

 - Đối với vườn ươm có diện tích vừa phải thì đặt máy bơm nhỏ vào hố 

chứa nước rồi kéo ống tưới trực tiếp vào luống, tưới xong tắt máy bơm. 

 6.2. Hệ thống tiêu thoát nước  

- Hệ thống tiêu thoát nước lâu bền  

+ Mương bao quanh vườn ươm, chiều rộng 30 - 50cm, sâu 20 - 30cm, độ 

dốc 2 - 3% Vườn ươm trung bình, lớn, bán lâu dài, lâu dài  

+ Mương bao quanh các khu của đất được sản xuất, dọc hai bên đường ở 

trong vườn ươm, chiều rộng 20 - 30cm, sâu 10 - 20cm, độ dốc 1 - 2%.  

+ Xây gạch xi măng, có cống chìm thông qua đường để thoát nước.  

- Hệ thống tiêu thoát nước không lâu bền: Mương bao quanh vườn, xung 

quanh các khu, dọc theo hai bên đường ở trong vườn ươm, chiều rộng 20 - 

30cm, sâu 10 - 20cm (mương đất không xây). 

 7. Thiế  kế các hệ  h ng khác 

 7.1. Làm giàn che 

- Vật liệu làm giàn che: tùy theo nguyên liệu sẵn có tại địa phương và 

điều kiện kinh tế của gia đình, có thể sử dụng rất nhiều loại vật liệu khác nhau 

để làm giàn như: cọc gỗ, cọc sắt, tre, lồ ô, dây thép, lá lau, lá dừa, cỏ tranh, lá 

mía, lưới nilon đen... 
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Hình 2.1.7: Cắm cọc làm giàn che 

 

- Dụng cụ làm giàn: dây kẽm buộc, lạt, kìm, thang, cuốc, xẻng, xà beng. 

- Làm giàn che: 

+ Đào lỗ chôn cọc: tùy thuộc vào độ to, nhỏ, dài ngắn của cọc giàn mà 

đào lỗ sâu từ 30 - 40 cm. Cọc phải được chôn chắc chắn, thẳng đứng, không bị 

nghiêng. 

+ Chiều cao cọc giàn: khoảng 1,8 - 2m kể từ mặt đất để thuận lợi cho quá 

trình đi lại chăm sóc và vận chuyển. 

+ Khoảng cách giữa 2 hàng cọc là 3m, giữa các cọc trên hàng 3 - 6m tùy 

độ to, dài và sức bền của trụ, cây gác trên giàn. Nếu trụ to và bền thì chôn với 

khoảng cách thưa hơn và ngược lại.  
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Hình 2.1.8: Cọc giàn che bằng cây gỗ 

 

+ Hàng cọc không chôn trên đường đi giữa các luống mà chôn ở giữa 

luống hoặc mép luống. 

 

 

Hình 2.1.9: Cọc giàn che bằng sắt 

 

- Lợp giàn: dùng các loại vật liệu như lá lau, lá dừa, cỏ tranh, lá mía, lưới 

đen để che lợp vườn ươm. Khi lợp giàn lúc đầu chỉ để 20 - 30% ánh sáng tự 

nhiên đi qua. 
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Hình 2.1.10: Che nắng vườn ươm bơ bằng lưới đen 

 

 

Hình 2.1.11: Che nắng vườn ươm bằng nilon nông nghiệp 

 

 7.2. Tạo mương rãnh thoát nước 

- Tùy theo điều kiện địa hình có thể tạo các mương rãnh để thoát nước 

trong vườn ươm. Tuyệt đối không được để vườn ươm bị úng ngập. 

- Hệ thống thoát nước trong vườn ươm thường được thiết kế cạnh hàng 

rào, đường đi lại trong vườn ươm dưới dạng các kênh thoát nước. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thoát nước được thực hiện theo quy định ở 

bảng sau (bẳng 5). 
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    B ng 5: Tiê  ch ẩn kỹ  h ậ  hệ  h ng  hoá  nước 

Hạng mục Yêu cầu kỹ thuật Đối tượng áp dụng 

Hệ thống tiêu 

thoát nước lâu 

bền 

Mương bao quanh vườn ươm, chiều 

rộng 30 - 50cm, sâu 20 - 30cm, độ dốc 

2 - 3% 

Vườn ươm trung 

bình, lớn, bán lâu 

dài, lâu dài 

Mương bao quanh các khu của đất 

được sản xuất, dọc hai bên đường ở 

trong vườn ươm, chiều rộng 20 - 30cm, 

sâu 10 - 20cm, độ dốc 1 - 2%. Xây 

gạch xi măng, có cống chìm thông qua 

đường để thoát nước 

Hệ thống tiêu 

thoát nước 

không lâu bền 

Mương bao quanh vườn, xung quanh 

các khu, dọc theo hai bên đường ở 

trong vườn ươm, chiều rộng 20 - 30cm, 

sâu 10 - 20cm (mương đất không xây) 

Vườn ươm nhỏ 

tạm thời 

 

 B. C   hỏi và bài  ập hành 

 1. Các câu hỏi: 

 Câu hỏi 1: Xác định diện tích vườn ươm bằng cách nào? 

 Câu hỏi 2: Khi chọn vị trí vườn ươm thì dựa vào những tiêu chuẩn nào? 

 Câu hỏi 3: Hệ thống nước tưới và giàn che chắn được thiết kế bằng 

những vật liệu gì? 

 2. Các bài tập thực hành: 

 Bài tập thực hành số 2.2.1: Chọn vị trí vườn ươm giống bơ 

 Bài tập thực hành số 2.2.2: Làm luống vườn ươm bơ giống 

 Bài tập thực hành số 2.2.3: Làm giàn che vườn ươm bơ giống 

 Ghi nhớ: 

 - Chọn vị trí vườn ươm phải thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý, bằng 

phẳng, kín gió. 

 - Thiết kế luống và đường đi phải tận dụng và tiết kiệm đất. 

- Hệ thống tưới tiêu phải phù hợp với diện tích vườn ươm. 

- Chôn cọc làm giàn che đúng chiều cao và chắc chắn. 

- Lợp giàn che phải phù hợp với tỷ lệ ánh sáng cần cho từng giai đoạn. 
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Bài 03: CHUẨN BỊ CÂY THỰC SINH 

Mã bài: MĐ 02 - 03 

 

 Mục  iê  

 - Chọn lựa được loại túi bầu, hỗn hợp ruột bầu để đóng bầu đất; 

 - Thao tác được trộn hỗn hợp ruột bầu, đóng đất vào bầu và xếp luống 

đúng kỹ thuật; 

 - Thực hiện được gieo hạt, chọn hạt mầm, đặt hạt mầm vào bầu đất đúng 

kỹ thuật; 

 - Thực hiện được các bước công việc chăm sóc cây con trong vườn ươm: 

dặm cây con, tưới nước, làm cỏ xới đất, vệ sinh vườn ươm, bón phân thúc, đảo 

bầu phân loại cây, phòng trừ sâu bệnh hại trong vườn ươm, điều chỉnh ánh 

sáng; 

 - Chọn lựa được cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn; 

 - Có ý thức trách nhiệm về chất lượng cây giống sản xuất. 

 A. Nội d ng: 

 1. Ch ẩn bị bầ  đấ  

 1.1. Chuẩn bị túi bầu 

  

 

 

Hình 2.3.1: Bì nilon PE nguyên sinh (18 x 35)cm 
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 - Dùng bì PE nguyên sinh, dày 0,08mm; kích thước: (18 x 35)cm hoặc 

(16 x 33)cm; nửa chiều dài bầu ở phần đáy có đục nhiều lỗ, các lỗ cách  nhau 

6cm, đường kính lỗ 5mm. 

 - Số lượng bì nilon cần chuẩn bị bằng số lượng bì nilon cần thiết và 5% 

dự phòng. 

 1.2. Chuẩn bị hỗn hợp ruột bầu đất 

 1.2.1. Chọn đất làm ruột bầu: Chọn đất tốt để vào bầu (có thể lấy đất tại 

chỗ hoặc chở từ nơi khác đến). Chọn lớp đất mặt 10 - 15cm, tơi xốp, hàm 

lượng mùn cao trên 3%, không lẫn tạp rễ cây, đá sỏi. Đối với đất xám, lưu ý 

chọn đất có kết cấu tốt để tránh vỡ bầu. 

 1.2.2. Chọn phân lót: Loại phân bón lót: Phân hữu cơ các loại với yêu 

cầu hoai mục, tơi nhỏ. Cụ thể: phân lân nung chảy: 8 - 10g/bầu + hữu cơ vi 

sinh: 10 gam/bầu (hoặc phân chuồng hoai mục  50 - 100g/bầu). Đất phân được 

trộn đều theo tỷ lệ: 0,8m
3
 đất mặt + 0,2m

3
 phân chuồng hoặc 15 - 20 kg phân vi 

sinh + 5 - 6 kg lân nung chảy. 

 1.2.3. Trộn hỗn hợp ruột bầu: 

 Trộn thật đều đất với phân theo định lượng. 

 

 

 

Hình 2.3.2: Hỗn hợp đất phân đã được trộn đều 
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 1.3. Đóng đất vào bầu 

- Xúc đất cho vào bầu, loại bỏ đất cục, đổ đầy 2/3 bầu lắc đều vừa đủ 

chặt.  

 

 

Hình 2.3.3: Xúc đất cho vào bầu 

 

 - Cho đất đầy bằng miệng bầu hoặc cách miệng bầu 1cm, bầu đất phải 

tròn đều không gãy ở giữa. 

 

 

 

Hình 2.3.4: Bầu đất đã đóng xong 
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 1.4. Xếp bầu đất vào luống. 

- Tạo mặt luống bằng phẳng, thấp hơn mặt đất tự nhiên từ 8 - 10 cm. 

- Bầu được xếp thẳng đứng, khít nhau theo kiểu nanh sấu và thẳng hàng, 

không đổ ngã.. 

 

 

Hình 2.3.5: Bầu đất xếp vào luống 

 

 2. Ch ẩn bị hạ  gi ng  

 2.1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ trước khi xử lí và gieo hạt 

- Dụng cụ: Bình ô doa, hệ thống tưới nước, rỗ nhựa (thúng), que gỗ, bầu 

đất, xô, chậu... 

 - Vật liệu: Viben 1%, hạt giống, luống gieo, cát và xơ dừa vụn, bầu đất, 

đất mịn. 

 2.2. Xử lí hạt 

 Tác dụng:  

 - Tạo điều kiện cho hạt nảy mầm nhanh và đều. 

 - Loại bỏ được hạt có sức nảy mầm kém. 

 - Rút ngắn được thời gian nuôi cây trong vườn ươm, đặc biệt là khi giai 

đoạn nảy mầm gặp nhiệt độ thấp hoặc hạt giống đã bảo quản quá lâu, nếu 

không thúc mầm có khi cả tháng hạt mới nảy mầm. 

 Xử lí hạt: 

- Phơi lại hạt giống trong 2 - 3 nắng nhẹ để dễ nảy mầm. 
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- Ngâm hạt vào nước ấm 2 sôi 3 lạnh, có nhiệt độ 40 - 45
0
C trong 2 - 4 

giờ. Sau đó đãi sạch, thay nước và tiếp tục ngâm 24 giờ trong nước ấm, vớt hạt 

đãi sạch và đem gieo trên luống. 

- Loại bỏ hạt hư còn sót lại trong quá trình tách quả lấy hạt trước đây (hạt 

đen, nứt, xây xát,...) 

         2.3. Chuẩn bị líp gieo hạt 

         Yêu cầu: 

-  Diện tích líp gieo phù hợp với lượng hạt giống. 

- Líp gieo gồm cát 50% + 50% xơ dừa vụn. 

- Có mái che. 

         Chuẩn bị líp gieo 

 Líp gieo có kích thước: 

- Rộng 1 - 1,2 m 

- Cao > 20 cm 

- Dài tùy theo khối lượng hạt giống 

- Phía trên luống phải có giàn che.  

 2.4. Gieo hạt và chăm sóc líp gieo  

- Mật độ gieo là 300 - 500 hạt/m
2
, cách gieo là rạch hàng ngang sâu 5cm 

trên mặt luống, đặt hạt sát nhau, hạt sâu dưới mặt líp 1/2 hạt. Hàng cách hàng 

10cm. Khi cây con có 2 - 3 lá thật thì ra ngôi vào bầu.  

- Hàng ngày tưới nước đủ ẩm. 

Hình 2.3.5: Gieo hạt vào líp cát 
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 2.5. Đặt cây mầm vào bầu đất 

- Khi cây mầm có thân mầm cao 2 - 5 cm, có 2 - 3 lá thật, chọn cây mầm 

không dị dạng để cấy vào bầu đất. 

- Tưới bầu đất đủ ẩm trước khi đặt cây mầm từ 1 - 2 ngày. 

- Dùng que gỗ có đường kính 2 - 3 cm chọc 1 lỗ sâu 12 - 16 cm ngay 

giữa tâm bầu. 

- Đưa rễ vào giữa lỗ tâm bầu, không làm cong đầu rễ, hạt mầm dưới mặt 

bầu ½, còn lại phía trên ½. 

- Dùng que chèn chặt đất dọc theo chiều dài rễ và hạt mầm. 

 - Tưới lại nước đủ ẩm và chặt chân cây mầm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.27: Đặ  mầm hạ  bơ vào bầ  đấ  

Hình 2.3.6: Cây mầm cấy vào bầu đất 

 

 3. Chăm sóc c    hực sinh 

 3.1. Dặm cây 

- Trồng dặm đối với những cây con đã chết nhằm đảm bảo được số 

lượng cây giống trên mỗi bầu ươm. 

- Việc trồng dặm cần tiến hành càng sớm càng tốt, trong vườn ươm 

thường tiến hành trồng dặm khi hạt ở giai đoạn đội mũ trong bầu bị chết đi.  

- Kết thúc trồng dặm sau khi đặt (cấy) cây mầm vào bầu đất 10 - 15 

ngày. 

- Bứng những cây mầm to khỏe để trồng dặm vào những chỗ có cây bị 

chết hoặc phát triển còi cọc. 

- Kỹ thuật trồng dặm tương tự như phần kỹ thuật đạt (cấy) cây mầm vào 

bầu. 
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 3.2. Tưới nước  

 3.2.1. Nguyên tắc 

- Không được để cây bị hạn, đảm bảo đủ nhu cầu về nước của cây. 

- Cây còn nhỏ thì tưới ít nhưng tưới nhiều lần. 

- Cây đã lớn thì tưới nhiều nhưng ít lần.  

- Không để lãng phí nước và công tưới. 

 3.2.2. Lượng nước tưới theo tuổi cây trong vườn ươm 

 

Tuổi cây 

(tháng) 

Giai đoạn sinh 

trưởng của cây con 

Chu kỳ tưới 

(ngày) 

Lượng nước tưới 

(lít/m
2
/lần) 

1 Cây mầm 1 - 2 2 

1,5 Lá thật 2 - 3 3 

2 - 3 1 - 3 lá 3 - 4 4 - 5 

4 - 5 5 lá trở lên 4 - 5 6 - 7 

 

Lượng nước tưới khoảng 50m
3
/ha ở thời kỳ đầu (< 3 lá), và khoảng 60 -  

70m
3
/ha cho mỗi lần tưới khi cây có 4 lá thật trở lên. 

Việc xác định lượng nước tưới và chu kỳ tưới cần dựa vào điều kiện cụ 

thể của từng nơi, tùy thuộc vào ẩm độ đất, phương pháp tưới, biểu hiện sinh 

trưởng của cây.  

 3.2.3. Kỹ thuật tưới 

 

Hình 2.3.7: Cây con trong vườn ươm tưới đủ nước 
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- Tưới vào thời điểm trời mát, không nên tưới vào buổi trưa, khi trời 

nắng gắt. 

- Nếu tưới phun thì hạt nước phải nhỏ. 

- Tưới đều khắp mặt luống, không để bị sót. 

 3.3. Làm cỏ, xới đất, vệ sinh vườn ươm  

 3.3.1. Tác dụng 

- Hạn chế sự cạnh tranh về nước và dinh dưỡng đối với cây bơ. 

- Làm cho đất thông thoáng, tơi xốp giúp cho bộ rễ sinh trưởng, phát 

triển khỏe. 

- Tránh hô hấp yếm khí có thể dẫn tới cây con sinh trưởng kém hoặc có 

thể bị chết.  

- Vệ sinh sạch sẽ, diệt mầm móng sâu bệnh hại trong vườn ươm. 

 3.3.2. Kỹ thuật làm cỏ, xới đất 

- Cần làm thường xuyên và làm kịp thời, không được để cỏ dại lấn át cây 

con. 

- Nhổ sạch cỏ trên mặt bầu, kể cả gốc. 

- Khi nhổ cỏ không được để ảnh hưởng đến cây con. 

- Làm sạch cỏ xung quanh luống và trên mặt luống. 

- Dùng que, dao nhỏ xới đất để phá váng mặt bầu. 

 3.3.3. Vệ sinh vườn ươm 

 - Dọn sạch cỏ rác, lá khô ra khỏi vườn ươm. 

 - Loại bỏ những tàn dư thực vật và bì nilon rách, sót ra khỏi vườn ươm.  

 3.4. Bón phân thúc 

 3.4.1. Tác dụng 

 - Giúp cây sinh trưởng phát triển tốt 

 - Tăng khả năng chống chịu cho cây 

 3.4.2. Loại phân bón thường được sử dụng để bón thúc 

 - Phân vô cơ: Ure (46% N), KCl (60% K20) 

- Phân hữu cơ: Có thể sử dụng một trong các loại phân hữu cơ sau: phân 

chuồng tốt, hoai mục, khô dầu, xác mắm, lá cây phân xanh, đậu đỗ để ngâm 

trong bể. 

 

 - Phân bón lá: có rất nhiều loại phân bón lá trong thời kỳ vườn ươm như 

Ba lá xanh, Komix… 
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 3.4.3. Liều lượng và kỹ thuật tưới thúc 

Khi cây con có đôi lá thật thứ nhất, bắt đầu bón và tưới thúc các loại 

phân sau: 

 3.4.3.1. Tưới phân vô cơ 

- Sử dụng Ure ở nồng độ:  0,1 - 0,15% khi cây con có 1 - 2 cặp lá thật, 

0,2 - 0,3% khi cây con có trên 3 cặp lá thật. 

- Liều lượng: 3 - 4 lít/m
2
  

- Tưới vào thời điểm trời râm mát (buổi sáng hoặc chiều mát), không nên 

tưới thúc phân vào thời điểm buổi trưa, khi trời nắng gắt. 

- Khi mặt lá vừa ráo cần tưới rửa lại bằng nước.  

- Trong quá trình tưới phân ure có thể bổ sung thêm phân kali để tưới 

thúc cho cây con với nồng độ bằng một nửa phân Ure. 

- Khoảng 15 - 20 ngày tưới thúc phân vô cơ 1 lần.  

 3.4.3.2. Tưới phân hữu cơ  

- Các loại phân hữu cơ được ngâm kỹ trước khi tưới ít nhất là 1 tháng 

cùng với phân lân nung chảy. 

- Pha loãng nước phân hữu cơ đã ngâm trong bể với nước lã theo tỷ lệ 

phân/nước là 1/5 - 1/3 tuỳ theo sự sinh trưởng của cây con.  

- Khoảng 7 - 10 ngày tưới 1 lần. 

- Tuỳ theo tình hình sinh trưởng của cây con trong vườn ươm mà tưới 

xen kẽ giữa phân vô cơ và nước phân ngâm.  

- Sau khi tưới nước phân xong phải tưới rửa lại bằng nước lã và ngừng 

tưới thúc phân trước khi trồng 20 - 30 ngày. 

 3.4.3.3. Sử dụng phân bón lá 

 - Sử dụng các loại phân bón lá đã được khuyến cáo trong sản xuất. 

 - Pha đúng liều lượng và nồng độ như hướng dẫn trên nhãn. 

 - Phun vào thời điểm trời mát. 

 3.4.3.3. Chú ý khi tưới phân thúc 

- Việc sử dụng phân để bón thúc trong thời kỳ vườn ươm cần phải cẩn 

thận. 

- Không được lạm dụng các loại phân bón thúc vì sẽ làm mất cân đối 

giữa rễ và thân lá, cây bị vống, làm ảnh hưởng đến chất lượng cây giống. Sau 

khi trồng mới nếu gặp điều kiện không thuận lợi cây khó thích nghi và hay có 

các biểu hiện xấu sau: 

+ Cây yếu ớt và rũ đọt. 

+ Lá non, ngọn non bị cháy. 
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+ Thân yếu ớt, nghiêng ngã. 

+ Cây phục hồi sinh trưởng chậm 

+ Chết hàng loạt sau khi trồng mới. 

 3.5. Đảo bầu, phân loại cây 

- Đảo bầu phân loại cây nhằm thuận lợi cho việc chăm sóc, cây tốt để 

riêng, cây xấu để riêng. 

 

Hình 2.3.8: Cây bơ giống đã phân loại 

 

- Khi đảo bầu có thể bóp nhẹ túi bầu để làm bầu đất không bị dí chặt. 

- Khi làm phải nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm tổn thương đến cây 

con. 

 3.6. Phòng trừ sâu bệnh hại cây con trong vườn ươm 

 3.6.1. Phòng trừ sâu hại 

- Các loại sâu hại trong vườn ươm như rệp, sâu cuốn lá, sâu cắn lá, sâu 

xanh, dế... nói chung ít gây hại nghiêm trọng.  

- Phòng trừ:  

+ Chọn đất, làm đất kỹ trước khi gieo ươm. 

+ Tạo vườn ươm thông thoáng. 

+ Không để vườn ươm quá ẩm thấp. 

  + Sử dụng một trong các loại thuốc hóa học: Dùng các loại thuốc 

Sherzol, Pyrinex 20EC, Bulldock 025EC; Eagle 5EC, Emaben 2EC; Emasuper 

1.9EC; Golnitor 10EC; Map winner...  phun ướt đều tán lá. 
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Liều lượng và nồng độ phun theo hướng dẫn trên nhãn. 

3.6.2. Phòng trừ bệnh hại: trên vườn ươm bơ ít bệnh hại nhưng cũng chú ý 

phun Boocdo 1% theo định kỳ 15 ngày/lần.  

Một số loại bệnh hại chính: 

+ Bệnh thối rễ: Dùng các loại Aliete + Validacin tỷ lệ 1:1 với lượng 

100g/200 lít nước tưới cho dung dịch thuốc thấm đều đất (4-5lít/cây). Phát hiện 

kịp thời những vết thối trên thân, cạo sạch và quét sulfate đồng - vôi đặc. Khi 

cây chết vì bệnh, nên đào và hủy bỏ để bệnh không lan tràn.  

+ Bệnh đốm lá: Phun dung dịch Boocđô để phòng bệnh vào đầu mùa 

mưa, khi phát hiện bệnh sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như Thiophanate-

Methy (Topsin), Difenoconazole (Tiltsuper, Soore), Cholorothalonil (Daconil), 

… phun ướt đều tán lá với liều lượng sử dụng theo khuyến cáo của trên bao bì. 

+ Bệnh héo rũ: Phun thuốc hoặc tưới dung dịch Boocđô để phòng bệnh 

vào đầu mùa mưa, dùng Aliete tưới hoặc quét lên các vùng thân, rễ bị bệnh, cắt 

xén kỹ khi cây vừa có triệu chứng bệnh, sau khi cây bị bệnh phục hồi cắt bỏ 

những nhánh nhỏ đã bị chết. 

 3.7. Điều chỉnh ánh sáng 

- Mái che của vườn ươm trong giai đoạn đầu chỉ để cho ánh sáng lọt qua 

từ 30 - 40%. 

- Khi cây con có 3 đôi lá thật thì tiến hành gạt dàn mở khoảng trống rộng 

20 cm chạy dọc trên rãnh đi lại giữa các luống. 

- Sau đó cứ 20 ngày tiếp theo, gạt dàn che rộng thêm từ 40 - 60 cm. 

- Trước khi trồng 20 - 30 ngày thì dỡ dàn che hoàn toàn để cây con thích 

ứng với điều kiện tự nhiên như ở ngoài lô trồng. 

 4. Chọn cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

 4.1. Tiêu chuẩn cây xuất vườn. 

 

Chỉ tiêu sinh trưởng 
Tiêu chuẩn 

xuất vườn 

Nhóm giống 

Giống quốc gia Giống trái vụ 

Tuổi cây (tháng) 6 - 8 6 - 8 7 - 9 

Chiều cao cây (cm) > 45 > 45 > 55 

Số lá thật 5 - 6 5 - 6 6 - 8 

Đường kính gốc (cm) 1 1 1 - 1,2 

Rễ cọc Thẳng Thẳng Thẳng 

Sâu bệnh Không Không Không 
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 4.2. Chọn cây xuất vườn. 

 - Chọn những cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

 - Cây giống khi chọn phải có nguồn gốc, nhãn mác của giống. 

 - Tránh làm tổn thương những cây còn lại khi lựa chọn. 

 

 

Hình 2.3.9:  Cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn 

 

 B. C   hỏi và bài  ập hành  

 1. Các câu hỏi: 

 Câu hỏi 1: Khi gieo ươm cây bơ giống trong túi bì nilon, phải đục như 

thế nào? 

 a. Phải đục 6 - 8 lỗ túi bầu 

 b. Không cần đục lỗ  

 c. Đục cũng được, không đục cũng được. 

 Câu hỏi 2: Xếp túi bầu trên luống khít nhau có tác dụng gì? 

 a. Hạn chế cỏ dại 

 b. Tiết kiệm nước tưới 

 c. Cả 2 ý trên. 

 Câu hỏi 3: Các bước công việc chuẩn bị và xử lí hạt bơ giống? 

 Câu hỏi 4: Tiêu chuẩn của cây mầm đặt (cấy) vào bầu đất? 

 Câu hỏi 5: Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn? 
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 2. Các bài tập thực hành: 

 Bài tập thực hành số 2.3.1: Chuẩn bị bầu đất 

 Bài tập thực hành số 2.3.2: Thực hiện xử lí hạt, chuẩn bị líp gieo và gieo 

hạt bơ giống. 

 Bài tập thực hành số 2.3.3: Thực hiện chăm sóc líp gieo bơ giống. 

 Bài tập thực hành số 2.3.4: Chọn và đặt (cấy) cây mầm vào bầu đất.  

 Bài tập thực hành số 2.3.5: Thực hiện tưới nước cho vườn ươm bơ 

giống. 

 Bài tập thực hành số 2.3.6: Thực hiện làm cỏ, xới đất vườn ươm bơ 

giống.  

 Bài tập thực hành số 2.3.7: Tính lượng phân bón cho vườn ươm bơ 

giống.  

 Bài tập thực hành số 2.3.8: Bón phân thúc cho vườn ươm bơ giống. 

 Bài tập thực hành số 2.3.9: Xác định các loại sâu bệnh hại chính trên 

vườn ươm bơ giống. 

 Bài tập thực hành số 2.3.10: Thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại cây con 

trên ươm bơ giống. 

 C. Ghi nhớ: 

- Túi bầu phải được đục 6 - 8 lỗ để thoát nước. 

- Bầu được xếp ngay ngắn, thẳng hàng, không đổ ngã. 

 - Xử lí hạt bơ giống đúng kỹ thuật. 

 - Gieo hạt vào líp đúng khoảng cách và lấp đất 2/3 hạt. 

 - Chọn cây mầm đạt tiêu chuẩn và đạt vào bầu đất đúng kỹ thuật. 

 - Khi tưới, các hàng bơ giống ngoài rìa luống thường bị tưới thiếu nước. 

 - Bón phân thúc, dỡ giàn che hoàn toàn trước khi trồng 1 tháng để cây 

cứng cáp. 

 - Tưới rửa lại bằng nước lã sạch sau khi tưới phân thúc. 

 - Chọn cây xuất vườn chưa đạt tiêu chuẩn. 
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Bài 04: XÂY DỰNG VƯỜN NHÂN CHỒI 

Mã bài: MĐ 02 - 04 

 Mục  iê   

- Chọn được giống để làm vườn nhân chồi phù hợp với điều kiện trồng 

của vùng trồng cây bơ; 

- Thực hiện các công việc thiết kế và trồng vườn nhân chồi bơ để đạt 

hiệu quả cao; 

- Thực hiện được công việc: trừ cỏ, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu 

bệnh hại trên vườn nhân chồi cây bơ; 

- Nêu được cách cắt và xử lí chồi bơ; 

- Bảo quản tốt khi vận chuyển chồi bơ đi gần, xa. 

 A. Nội d ng 

 1. Chọn gi ng làm vườn nh n chồi 

 1.1. Đặc điểm của một số giống được trồng phổ biến  

 1.Giống triển vọng: TA36 

- Năng suất: 250 - 300 kg/cây 

- Thu hoạch: tháng 9 - tháng 10 (chín muộn) 

 

 

Hình 2.4.1: Giống triển vọng: TA36 
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- Trọng  lượng quả: 360 g 

- Tỷ lệ thịt quả: 72% 

- Lipít: 14% 

- Đường: 2,8% 

- Prôtein: 1,6%. 

 2. Giống triển vọng: TA40 

- Năng suất: 450 - 500 kg/cây 

- Thu hoạch: tháng 8 - tháng 9 (chín muộn) 

- Trọng  lượng quả: 315 g 

- Tỷ lệ thịt quả: 68% 

- Tỉ lệ % DM: 25% 

- Lipít: 20% 

- Đường: 1,1% 

- Prôtein: 1,8%. 

 

 

Hình 2.4.2: Cây giống bơ triển vọng: TA40 
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Hình 2.4.3: Quả giống bơ triển vọng TA40 

 

 

 

Hình 2.4.4: Quả giống triển vọng TA40 bổ đôi 

 

 3.Giống triển vọng: TA54 

- Năng suất: 500 - 800 kg/cây 

- Thu hoạch: tháng 9 - tháng 10 (chín muộn). 
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Hình 2.4.5: Quả giống bơ triển vọng TA54 

 

- Trọng  lượng quả: 750 g 

- Tỷ lệ thịt quả: 75% 

 

 

Hình 2.4.6: Trọng lượng quả của giống bơ triển vọng TA54 
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- Lipít: 23% 

- Đường: 2,1% 

- Prôtein: 2% 

 4. Giống Quốc gia: BOOTH 7 

- Năng suất: 100 kg/cây (năm trồng thứ 7) 

- Thu hoạch: tháng 10 - tháng 11 (chín rất muộn) 

- Trọng  lượng quả: 418 g 

- Tỷ lệ thịt quả: 65% 

- Tỉ lệ % DM: 23% 

- Lipít: 14% 

- Đường: 2,8% 

- Prôtein: 1,7%. 

 

 

Hình 2.4.7: Cây giống bơ Quốc gia BOOTH 7 
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Hình 2.4.8: Quả giống bơ Quốc gia BOOTH 7 

 

 

 

 

 

Hình 2.4.9: Quả giống bơ Quốc gia BOOTH7 bổ đôi 
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 5.Giống CĐD - BO - 41.04:  

Đây là dòng chín sớm, thu từ giữa tháng 1 đến tháng 5. Hoa nhóm A, 

dạng quả bầu thuôn, da láng, chín xanh, mẫu quả đẹp rất được thương lái ưa 

chuộng. Khối lượng bình quân 380 - 420g/quả, tỷ lệ thịt quả 77,41%, màu vàng 

tươi, hàm lượng chất khô 23,05%, thơm nhẹ, độ béo 7,95%, protein 3,59%. 

Năng suất cao và ổn định qua các năm khoảng 800 kg/cây/năm. Nhược điểm: 

Độ béo và độ dẻo giảm dần vào cuối vụ do mưa nhiều. 

 1.2. Tiêu chuẩn chọn giống làm vườn nhân chồi. 

Chọn cây ghép đạt tiêu chuẩn sau:  

- Chiều cao cây từ mặt bầu đến ngọn của chồi ghép: 30 - 40 cm. 

- Đường kính đo trên vết ghép 1 cm đạt 0,5 cm trở lên. 

- Chồi ghép có 6 - 8 lá. 

- Bầu đất còn nguyên trong túi nhựa PE. 

- Cây không dị dạng, không sâu bệnh, không có biểu hiện của thiếu hay 

rối loạn dinh dưỡng. 

- Thời gian từ khi ghép đến khi xuất vườn: 60 - 90 ngày. 

 2. Thiế  kế và  rồng vườn nh n chồi bơ 

 2.1. Thiết kế vườn nhân chồi bơ 

 Chọn địa điểm trồng: 

- Gần nguồn nước tưới, thuận tiện giao thông. 

- Đất dễ thoát nước, không bị ngập nước và đất bồi trong mùa mưa. 

- Đất bằng phẳng, tương đối kín gió. 

- Đất tốt, tơi xốp, có hàm lượng mùn > 3%. 

 Trong thực tế sản xuất, rất khó khi chọn địa điểm làm vườn ươm có thể 

thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. Vì vậy tùy theo điều kiện cụ thể từng nơi mà 

chọn những điều kiện thích hợp nhất để bố trí cho phù hợp. 

 Mật độ và khoảng cách trồng: 

 - Hàng cách hàng 3m. Nên dùng thước hoặc dây thiết kế xác định vị trí 

hàng để đảm bảo khoảng cách hàng. 
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Hình 2.4.10: Khoảng cách hàng trồng vườn nhân chồi 

 

- Các cây trên hàng cách nhau 2 - 3m. 

- Hàng được thiết kế thẳng góc với hướng dốc. 

- Chiều dài hàng tùy thuộc vào địa hình cụ thể nơi trồng, thường nếu 

hàng quá dài thì cứ khoảng 80 - 100m nên chừa một lối đi phụ để tiện cho việc 

chăm sóc và khai thác chồi ghép. 

- Mật độ khoảng 1.000 cây/ha.  

 2.2. Chuẩn bị đất trồng vườn nhân chồi 

- Dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật. 

- Cày bừa kỹ làm đất tơi xốp 

- Đào hố trồng với kích thước (60 - 60 - 60) cm.  

 Bón phân lót 

 Loại phân bón lót: 

- Phân hữu cơ: phân chuồng hoai mục, phân vi sinh, phân xanh. 

- Phân vô cơ: phân lân. 
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Hình 2.4.11: Phân chuồng được ủ hoai 

 

 Lượng phân bón lót:  

Bón 10 - 15 kg phân chuồng hoai + 1-2 kg lân super/hố. 

 Kỹ thuật bón: 

- Cho phân chuồng, super lân và lớp đất mặt vào hố. 

- Dùng cuốc đảo đều hỗn hợp đất phân trong hố. 

- Bón trước khi trồng ít nhất 1 tháng. 

 2.3. Thời vụ trồng vườn nhân chồi 

- Trồng vào đầu mùa mưa, khi đất đã đủ độ ẩm. 

- Ở Tây Nguyên thường trồng vào tháng 6, 7 để cây có thời gian sinh 

trưởng trong mùa mưa dài, khi vào mùa khô cây đã lớn, bộ rễ đã khỏe có khả 

năng chống chịu tốt. 

 2.4. Trồng vườn nhân chồi 

- Vận chuyển và rải cây ra hố phải cẩn thận để không bị vỡ bầu. 

- Đào hốc giữa tâm hố sâu 25 - 30 cm để trồng. 

- Rắc thuốc diệt mối (Basudin 10 H, Furadan...): khoảng 0,2 g/hố. 

- Bóp nhẹ bầu cây để cho đất không bị lở ra khi rạch bỏ túi bầu. 

- Dùng dao sắc cắt đáy bầu và rạch một đường dọc theo chiều dọc của 

bầu, lột bỏ lớp túi nilon, cẩn thận không làm vỡ bầu. 
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- Đặt cây ngay chính giữa tâm hố, trồng âm cách mặt đất 7 - 10cm, giữ 

cây cho thẳng, sau đó dùng đất lấp kín xung quanh bầu, nén từ từ để cho đất 

được chặt và để cho cây đứng thẳng và không bị vỡ bầu đất. 

- Sau khi đặt cây xong tưới cho toàn bộ diện tích đã trồng. Tránh trường 

hợp tưới mạnh làm cho cây bị đổ ngã. 

- Nếu trồng trong mùa khô thì sau khi trồng xong nên tủ gốc ngay cho 

cây rồi sau đó mới tưới. 

 2.5. Trồng cây che bóng và đai rừng chắn gió cho vườn chồi 

- Những vùng hay có gió mạnh, gió nóng cần chú ý xây dựng hệ thống 

đai rừng chắn gió và cây che bóng cho vườn chồi. 

- Những cây thường được dùng để xây dựng hệ thống đai rừng chắn gió 

và cây che bóng là muồng đen, keo dậu,.. 

- Hệ thống cây che bóng và đai rừng chắn gió thường được trồng vào đầu 

mùa mưa, cùng lúc với trồng cây bơ. 

- Cần chú ý rong tỉa cây che bóng và đai rừng chắn gió vào đầu mùa mưa 

để không làm ảnh hưởng đến vườn chồi. 

 3. Chăm sóc vườn nh n chồi 

 3.1. Trồng dặm 

- Sau trồng 10 - 20 ngày, tiến hành trồng dặm lại những cây bị chết. 

- Các thao tác trồng dặm thực hiện tương tự như khi trồng mới. 

 3.2. Trừ cỏ, xới đất, tủ gốc 

- Cỏ dại phải được làm thường xuyên và kịp thời để cỏ không cạnh tranh 

dinh dưỡng với cây. 

- Xới xáo để đất thông thoáng tơi xốp để cây bơ phát triển thuận lợi 

- Tùy theo mức độ cỏ dại nhiều hay ít mà có thể làm từ 3 - 5 lần/năm. 

- Đối với cỏ dại gần gốc nên làm dùng tay nhổ, để không ảnh hưởng đến 

gốc rễ cây bơ. 

 Tủ gốc giữ ẩm 

 - Tác dụng:  

 + Hạn chế sự bốc thoát hơi nước 

 + Tăng khả năng giữ ẩm 

 + Tăng hàm lượng hữu cơ cho đất 

 - Thời gian tủ: đầu mùa khô.  

- Nguyên liệu tủ: rơm rạ, cỏ dại, tàn dư thực vật ... 
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- Kỹ thuật tủ: tủ dày 7 - 10 cm, cách gốc 5cm, sau đó lấp lên lớp nguyên 

liệu tủ một lớp đất mỏng. 

 3.3. Bón phân vườn nhân chồi 

+ Lần 1: Sau khi cây bén rễ, bón 2 kg N + 1 kg K20 cho 100m dài của 

rãnh trồng (tương đương 100 cây). 

+ Các lần bón sau (lần 2, 3, 4...): Thường được bón sau mỗi lần thu 

hoạch chồi nhằm bổ sung dinh dưỡng và khi bón cần đảm bảo được thời gian 

cách ly phân bón cho các lứa chồi sau, lượng phân bón tương tự như lần 1 và 

thường bón từ 4 - 6 lần/năm. 

+ Lưu ý: Trước khi bón phải làm sạch cỏ, khi bón đất phải đủ ẩm (vào 

mùa khô nếu bón phân phải kết hợp với các đợt tưới nước), sau khi bón xong 

phải lấp đất lại.  

+ Ngoài ra cần bổ sung thêm các nguyên tố trung vi lượng cho cây. Có 

thể sử dụng phân bón lá, với nồng độ 0,2 - 0,3 %, mỗi lứa chồi phun từ 1 - 2 

lần. Thời gian cách ly phân bón: Qua đất là 15 - 20 ngày, qua lá là 5 - 7 ngày.  

 3.4. Tưới nước và tiêu nước 

 Tưới nước: 

- Sau khi trồng xong, nếu trời không mưa thì 1 tuần tưới 1 lần cho đến 

khi cây bén rễ.  

- Vào mùa khô, khoảng 15 ngày tưới 1 lần. 

- Tưới đẫm để lượng nước thấm sâu vào trong đất ít nhất 20 - 40 cm.  

 Tiêu nước: 

- Khả năng chịu úng ngập của cây bơ tương đối kém, do vậy trong mùa 

mưa cần có biện pháp tiêu thoát nước trên vườn nhân chồi. 

- Tạo các rãnh thoát nước trên vườn chồi rộng khoảng 25 - 30 cm, sâu 30 

- 40cm. 

- Vào mùa mưa phải nạo vét đất bồi, khơi rãnh để tiêu thoát nước. 

 3.5. Phòng trừ sâu bệnh hại trên vườn nhân chồi. 

 - Phun Booc đô 1% theo định kỳ 10 - 20 ngày/lần trong năm đầu tiên để 

phòng trừ sâu bệnh hại vườn chồi. 

 - Nếu phát hiện sâu bệnh hại thì nên kịp thời trừ bằng thuốc đặc trị. 

 4. Chọn, cắ  và  ử lí chồi bơ 

 4.1. Chọn cành có chồi đủ tiêu chuẩn 

- Cành có đường kính 2 - 3cm, mang nhiều chồi có đường kính 4 - 5mm. 
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Hình 2.4.12: Vườn nhân chồi bơ giống 

 

- Cành lấy chồi phải khỏe mạnh, không nhiễm sâu bệnh hại, không dị 

dạng, lá đều. 

 4.2. Cắt chồi bơ 

- Sau khi trồng vườn nhân chồi khoảng 2 - 3 năm, cây cao 2 - 4m, tán 

cây đều, cành có nhiều chồi đạt tiêu chuẩn, ta tiến hành thu hoạch chồi giống. 

- Thu hoạch chồi vào lúc trời mát, tránh cắt vào lúc nắng gắt, lúc mưa to. 

Sau khi trồng 3 năm, vườn nhân chồi bắt đầu cho thu hoạch ổn định, mỗi 

cây có thể sản xuất 2.000 - 3.000 chồi trong mùa ghép và kéo dài 3 - 5 tháng. 

 5. Vận ch  ển và b o q  n chồi bơ 

 5.1. Thu gom và bó chồi 

 

 - Gom toàn bộ chồi đã cắt. 

- Cắt bỏ toàn bộ lá. 

- Xếp ngọn chồi cùng hướng. 

- Bó lại thành từng bó, khoảng 50 chồi/bó. 

 5.2. Bảo quản chồi bơ. 

- Nhúng vào nước sạch khoảng 2 - 3 phút cho đủ ẩm rồi cho vào túi, 

thùng đựng chồi để dễ bảo quản và vận chuyển. Không được ngâm nước lâu dễ 

làm mất nhựa, thối gốc làm giảm chất lượng và sức sống của chồi. 

- Khi vận chuyển đi xa nên bảo quản trong thùng xốp. 
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- Trong quá trình ghép, những chồi chưa sử dụng cần được bảo quản nơi 

ẩm mát, tránh không được để chồi bị khô héo hay để nơi nắng nóng,.. Hàng 

ngày có thể dùng bình phun sương nước sạch 2 - 3 lần để giữ ẩm cho chồi. 

Những ngày nắng nóng có thể nhúng chồi vào trong nước sạch từ 1 - 2 lần, thời 

gian nhúng 1 - 2 phút/lần. 

 B. C   hỏi và bài  ập  hực hành 

 1. Các câu hỏi: 

 Câu hỏi 1: Khi trồng cây giống trong túi bầu nilon ra vườn chồi, ta phải 

như thế nào? 

 a. Phải loại bỏ túi bầu nilon  

 b. Không cần loại bỏ túi bầu nilon 

 c. Loại bỏ cũng được, không loại bỏ cũng được. 

 Câu hỏi 2: Tủ gốc cho vườn chồi có tác dụng gì? 

 a. Hạn chế sự bốc thoát hơi nước 

 b. Tăng khả năng giữ ẩm 

 c. Tăng hàm lượng hữu cơ cho đất. 

 d. Cả 3 ý trên. 

 Câu hỏi 3: Thu hoạch chồi bơ ghép vào thời điểm nào? 

 a. Trời mát 

 b. Trời nắng gắt 

 c. Trời mưa to. 

 2. Các bài tập thực hành: 

 Bài tập thực hành số 2.4.1: Thực hành trồng cây làm vườn lấy chồi 

 Bài tập thực hành số 2.4.2: Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công  

 Bài tập thực hành số 2.4.3: Tủ gốc giữ ẩm cho vườn chồi bơ 

 Bài tập thực hành số 2.4.4: Bón phân hóa học cho vườn nhân chồi bơ 

 Bài tập thực hành số 2.4.5: Thu hoạch chồi bơ ghép 

 Bài tập thực hành số 2.4.6: Bảo quản chồi bơ ghép. 

 C. Ghi nhớ: 

- Chỉ sử dụng cây giống để trồng làm vườn lấy chồi từ các giống đã được 

khuyến cáo và do các cơ quan, dơn vị có trách nhiệm cung cấp. 
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- Các công việc làm đất, bón phân lót phải xong trước khi trồng ít nhất 1 

tháng 

- Phải loại bỏ túi nilon trước khi trồng. 

- Thu hoạch chồi vào lúc trời mát, tránh cắt vào lúc nắng gắt, lúc mưa to. 

 - Không ngâm chồi trong nước quá lâu làm ảnh hưởng đến chất lượng 

của chồi. 
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Bài 05: GHÉP CÂY 

Mã bài: MĐ 02 - 05 

 

 Mục  iê  

- Nêu được tiêu chuẩn của cây gốc ghép và chồi ghép; 

- Mô tả được các bước công việc ghép bơ và kể được các yếu tố ảnh 

hưởng đến tỷ lệ thành công sau khi ghép; 

- Nhận biết, chọn lựa được cây gốc ghép, chồi ghép đủ tiêu chuẩn và 

thao tác ghép bơ  thành thạo, tỷ lệ sống cao. 

 

 A. Nội d ng  

 1. Chọn chồi ghép  

- Chồi ghép lấy từ vườn nhân chồi hoặc từ cây đầu dòng đã được công 

nhận. Vườn chồi có nhiều đặc tính tốt như năng suất cao và ổn định, phẩm chất 

tốt, không sâu bệnh. 

- Không nên lấy chồi ghép không rõ xuất xứ vì đây là một trong những 

nguyên nhân làm giảm năng suất, sản lượng và chất lượng bơ kinh doanh. 

- Chồi ghép dài 10 - 12 cm, đường kính chồi 4 - 5mm.  

 

 

Hình 2.5.1: Tiêu chuẩn chiều dài chồi bơ ghép 
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Hình 2.5.2: Tiêu chuẩn đường kính chồi bơ ghép 

 

- Bảo quản chồi ghép: cho vào thùng xốp hoặc bì nilon, phải đảm bảo 

giữa ẩm tránh mất nước chồi ghép. 

 

 

Hình 2.5.3: Bảo quản chồi ghép trong bì nilon 

 

 2. Ch ẩn bị dụng cụ ghép 

- Dao ghép: phải thật mỏng và sắc 

 - Dây nilon để quấn: dài 25 - 35cm, rộng 2cm. 

 - Kéo; Dây nhựa để buộc 

 - Túi PE.  
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Hình 2.5.4: Dụng cụ ghép bơ 

 

 3. Chọn g c ghép 

 - Cây gốc ghép là cây được gieo từ hạt đã được chăm sóc tốt trong túi 

P.E theo quy trình ươm bơ thực sinh.  

- Cây gốc ghép có 6 - 8 lá màu xanh đậm. 

- Có đường kính gốc từ 5 - 6 mm. 

 

 

Hình 2.5.5: Vườn ươm cây bơ giống làm gốc ghép 
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- Cây không dị dạng, không bị sâu bệnh. 

- Cây gốc ghép phải được ngừng tưới thúc phân trước khi ghép ít nhất 10 

ngày. 

 

 

Hình 2.5.6: Cây gốc ghép đủ tiêu chuẩn 

 

 4. Xử lý g c ghép 

Bước 1: Cắt bỏ ngọn thân gốc ghép. 

Vị trí cắt: dùng dao hoặc kéo sắc cắt bỏ phần bánh tẻ trên thân gốc ghép, 

cách mặt bầu 15 - 20cm và cách nách lá bên dưới từ 3 - 4cm.  
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Hình 2.5.7: Cắt ngọn thân gốc ghép 

 

 Bước 2: Chẻ dọc giữa thân dài 2 - 3 cm. 

 

Hình 2.5.8: Chẻ dọc thân gốc ghép 

 5. Xử lý chồi ghép 

 Bước 3: Cắt vát 2 mặt của chân chồi ghép tạo nên hình nêm dài 2 - 3 cm. 
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  Vết cắt vát phải thật phẳng. 

 

Hình 2.5.9: Vát chồi ghép  

 

 6. Đặ  chồi ghép vào g c ghép 

 Bước 4: Đặt đoạn cắt vát của chồi ghép vào giữa vết chẻ trên gốc ghép 

sao cho 2 lớp vỏ áp chặt vào nhau. 
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Hình 2.5.10: Đặt chồi ghép vào gốc ghép 

 

Nếu chồi ghép nhỏ hơn gốc ghép thì cho lớp vỏ của chồi ghép và gốc 

ghép khớp với nhau về một phía. 

 

 7. Q ấn d   b ộc vế  ghép 

 Bước 5: Dùng dây nilon mỏng có chiều rộng 2 cm quấn chặt kín phần 

nêm cối đã ghép để các phần chồi ghép và gốc ghép gắn chặt vào nhau. 

 Chú ý: quấn dây từ dưới lên trên, sau đó quấn xuống, tránh bị hở mối dây 

quấn. 
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Hình 2.5.11: Quấn dây buộc vết ghép bị hở 

 

 8. Chụp  úi nilon lên chồi ghép 

Nếu giàn che không đảm bảo được tỷ lệ ánh sáng (tỷ lệ ánh sáng quá 

nhiều > 50% ánh sáng) thì ta nên chụp túi nilon lên chồi ghép hoặc quấn nilon 

kín cả chồi ghép (quấn dây nilon cố định).  

Trong thực tế, phương pháp quấn nilon kín cả chồi ghép được áp dụng 

nhiều vì thực hiện dễ dàng. 
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Hình 2.5.12: Quấn dây nilon cố định kín cả chồi ghép 

 

 

 

Hình 2.5.13: Không quấn dây nilon cố định kín chồi ghép 
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Hình 2.5.14: Cây bơ ghép sau 1 tháng 

 

 

Có thể áp dụng phương pháp ghép nêm để cải tạo vườn cây 

 

 

Hình 2.5.15: Cây bơ ghép ghép cải tạo 
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Hình 2.5.16: Cây bơ ghép sau 3 tháng 

 

 9. Các  ế      nh hưởng đến  ỷ lệ  hành c ng sa  khi ghép 

        Vết ghép tiếp hợp hoàn toàn trong vòng 2 tháng phụ thuộc vào điều kiện 

thời tiết. Yếu tố này thuận lợi thì tỷ lệ ghép thành công lên đến 90%. Tỷ lệ  

thành công của việc ghép phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

      - Tính không tương hợp giữa gốc ghép và chồi ghép: do yếu tố di truyền. 

Đối với bơ thì tỷ lệ này khoảng 2%. 

      - Tình trạng sinh lý của cây: các trường hợp sau thường ghép dễ bị chết: 

+ Cây gốc ghép sinh trưởng trong điều kiện bóng râm, bón nhiều đạm. 

+ Chồi ghép lấy ở nơi thiếu ánh sáng, mới bón đạm. 

+ Chồi nhiều nước, non thì tỷ lệ chết khi ghép sẽ rất cao. 

Do vậy trong thực tế sản xuất khi lấy chồi vượt từ những cây tốt trong 

vườn dưới điều kiện bóng râm thì tỷ lệ cây sống sau khi ghép thấp hơn rất 

nhiều so với chồi được lấy từ vườn nhân chồi theo đúng quy trình kỹ thuật (so 

sánh trong cùng điều kiện một người ghép). 

      - Điều kiện nhiệt độ: nhiệt độ thích hợp cho ghép là khoảng 22 - 28
0
C. 

Nhiệt độ cao làm cho quá trình bốc thoát hơi nước nhanh ở chồi ghép trong điều 

kiện vết ghép chưa hoàn toàn tiếp hợp, dẫn đến tình trạng chồi ghép bị héo và 

chết. 
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      - Ẩm độ không khí: thích hợp từ 80 - 85%. Yếu tố này thấp làm ảnh 

hưởng quá trình tiếp hợp giữa gốc ghép và chồi ghép nên tỷ lệ thành công sau 

ghép không cao. 

 - Ánh sáng: nếu che chắn phù hợp thì tỷ lệ sống sau ghép rất cao. 

 

 

 

Hình 2.5.17: Vườn bơ ghép được che chắn đúng kỹ thuật 

 

      - Điều kiện oxy: ghép trong điều kiện thiếu O2 như ở các vùng có nhiều 

khói hoặc không khí có mùi hôi, không khí bị ô nhiễm thuốc sâu... thì tỷ lệ 

ghép sống cũng bị ảnh hưởng. 
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      - Kỹ năng của người ghép: trình độ tay nghề của người ghép quyết định 

tỷ lệ thành công của việc ghép. Kỹ năng này bao gồm quá trình tạo vết vát của 

chồi ghép và vết chẻ gốc ghép.  

+ Nếu vết vát được tạo không bằng phẳng do chỉnh sửa nhiều lần thì khi 

ghép tiếp xúc giữa chồi ghép và gốc ghép không tốt, ảnh hưởng xấu đến quá 

trình tiếp hợp dẫn đến tỷ lệ cây ghép sống không cao.  

+ Buộc dây quá chặt hoặc quá lỏng. 

 

Hình 2.5.18: Cây bơ ghép quấn dây lỏng 

 

+ Đường kính gốc ghép và chồi ghép không bằng nhau. Nếu đặt chồi 

ghép ngay giữa vết nêm (vết chẻ dọc ở gốc ghép) mà không tạo được sự tiếp 

xúc giữa lớp tượng tầng (lớp vỏ) giữa gốc ghép và chồi ghép thì dẫn đến cây 

ghép sẽ bị chết do vết ghép  không thể tiếp hợp được. 
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      - Thời vụ ghép: 

+ Ghép không đúng thời vụ (lúc nắng to, mưa nhiều...), đặc biệt sau khi 

ghép mà gặp nắng to liên tục trong 2 - 4 ngày thì làm tỷ lệ cây chết cao, có thể 

lên đến 70 %.  

+ Tốt nhất là ghép vào thời điểm trời có nhiều mây, mát mẻ, độ ẩm 

không khí cao.  

- Dụng cụ ghép:  

+ Dao không đúng quy cách, dao không sắc bén. 

+ Vệ sinh dụng cụ ghép kém cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ cây sống sau 

ghép.  

       - Tình trạng sức khoẻ của gốc và chồi ghép:  

+ Gốc ghép, chồi ghép sinh trưởng kém do bị bệnh sinh lý như thiếu dinh 

dưỡng, hệ thống ống dẫn (các bó mạch) trong cây bị tắc...,  

+ Gốc ghép, chồi ghép sinh trưởng kém do bị sâu bệnh cũng ảnh hưởng 

đến tỷ lệ thành công sau khi ghép. 

 

 

      Hình 2.5.19: Cây bơ ghép 2 năm tuổi 

 

 - Bảo quản chồi ghép:  

+ Điều kiện bảo quản không phù hợp. 

+ Thời gian bảo quản lâu dẫn đến tình trạng phát sinh tầng rời làm lá 

hoặc cành non bị rụng thì khi ghép tỷ lệ chết sẽ rất cao, có khi lên đến 90 %.   
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+ Chồi ghép càng để lâu, chất lượng càng giảm. Thời gian bảo quản chồi 

ghép không nên quá 3 ngày. 

 

 

Hình 2.5.20: Cây bơ ghép 3 năm tuổi 

 

 B. C   hỏi và bài  ập hành 

 1. Các câu hỏi: 

 1. Thời gian bảo quản chồi ghép 

 a. Không nên quá 3 ngày 

 b. Không nên quá 4 ngày 

 c. Không nên quá 5 ngày. 

 2. Tỉ lệ ghép sống cao phụ thuộc vào: 

 a. Kỹ năng ghép 

 b. Điều kiện môi trường khi ghép 

 c. Chất lượng gốc ghép, chồi ghép 

 d. Cả 3 ý trên. 

 3. Tỷ lệ ghép bị chết cao khi: 

a. Cây gốc ghép  sinh trưởng trong điều kiện bóng râm, bón nhiều đạm. 

b. Chồi ghép lấy ở nơi thiếu ánh sáng, mới bón đạm. 

c. Chồi nhiều nước, non thì tỷ lệ chết khi ghép sẽ rất cao. 

 d. Cả 3 ý trên. 

 2. Các bài tập thực hành: 

 Bài tập thực hành số 2.5.1: Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu ghép nêm bơ 
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 Bài tập thực hành số 2.5.2: Xử lý gốc ghép 

 Bài tập thực hành số 2.5.3: Thực hành ghép nêm bơ 

 Bài tập thực hành số 2.5.4: Thực hiện công việc mở dây băng sau ghép 

bơ. 

  

 C. Ghi nhớ 

- Nếu chồi ghép to hơn gốc ghép thì cho lớp vỏ của chồi ghép và gốc 

ghép khớp với nhau về một phía. 

- Chồi ghép càng để lâu, chất lượng càng giảm. Thời gian bảo quản chồi 

ghép không nên quá 3 ngày. 

 - Để đạt tỷ lệ sống cao sau ghép thì nên tuân thủ đúng kỹ thuật ghép bơ. 

- Chụp túi nilon lên cây ghép không kín phân chồi ghép. 
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Bài 06: CHĂM SÓC CÂY SAU GHÉP VÀ XUẤT VƯỜN 

Mã bài: MĐ 02 - 06 

 

 Mục  iê  

- Nêu được các công việc chăm sóc cây bơ sau khi ghép và tiêu chuẩn 

của cây bơ ghép khi xuất vườn. 

- Mô tả được các bước công việc tưới nước, làm cỏ, xới đất, bón phân 

thúc và phòng trừ sâu bệnh hại. 

- Thực hiện được các công việc tưới nước, làm cỏ, xới đất, bón phân 

thúc. 

- Nhận biết và chọn lựa được cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn.  

 A. Nội d ng 

 1. Chăm sóc c   sa  ghép  

 1.1. Tỉa chồi thực sinh 

- Thường xuyên vặt bỏ chồi vượt mọc từ phần thân gốc ghép. 

- Không được làm xây xát thân cây và chồi ghép. 

 1.2. Tưới nước 

 1.2.1. Liều lượng tưới:  

Lượng nước tưới khoảng 50m
3
/ha ở 1 tháng sau ghép và khoảng 70 - 80 m

3
/ha 

cho mỗi lần tưới khi cây ghép từ 1- 3 tháng. 

Việc xác định lượng nước tưới và chu kỳ tưới cần dựa vào điều kiện cụ 

thể của từng nơi, tùy thuộc vào ẩm độ đất, phương pháp tưới, biểu hiện sinh 

trưởng của cây ghép.  

 1.2.2. Kỹ thuật tưới: 

 - Nếu tưới bằng doa thì phải tưới đều khắp mặt luống, không để bị sót. 

- Nếu tưới phun thì hạt nước phải nhỏ, đều, không nơi ít, nơi nhiều. 

 - Tưới vào thời điểm trời mát, không nên tưới khi trời nắng gắt. 

 1.3. Làm cỏ, xới đất  

- Cần làm thường xuyên và làm kịp thời, không được để cỏ dại lấn át cây 

ghép. 

- Nhổ sạch cỏ trên mặt bầu, xung quanh gốc cây ghép. 

- Khi nhổ cỏ không được để ảnh hưởng đến cây ghép. 

- Làm sạch cỏ xung quanh luống và trên mặt luống. 

- Dùng que, dao nhỏ xới đất để phá váng mặt bầu. 
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 1.4. Bón phân thúc 

 1.4.1. Tưới phân vô cơ 

- Sử dụng Ure ở nồng độ:  0,1 - 0,15% khi cây 1 tháng sau ghép, 0,2 - 

0,3% khi cây ghép từ 2 - 3 tháng. 

- Liều lượng: 3 - 4 lít dung dịch phân/m
2
. 

- Tưới vào thời điểm trời râm mát (buổi sáng hoặc chiều mát), không nên 

tưới thúc phân vào thời điểm khi trời nắng gắt. 

- Khi mặt lá vừa ráo cần tưới rửa lại bằng nước.  

- Trong quá trình tưới phân ure có thể bổ sung thêm phân kali để tưới 

thúc cho cây con với nồng độ bằng một nửa phân Ure. 

- Khoảng 15 - 20 ngày tưới thúc phân vô cơ 1 lần.  

 1.4.2. Tưới phân hữu cơ  

- Các loại phân hữu cơ được ngâm kỹ trước khi tưới ít nhất là 1 tháng 

cùng với phân lân nung chảy. 

- Pha loãng nước phân hữu cơ đã ngâm trong bể với nước lã theo tỷ lệ 

phân/nước là 1/5 - 1/3 tuỳ theo sự sinh trưởng của cây ghép.  

- Khoảng 7 - 10 ngày tưới 1 lần. 

- Tuỳ theo tình hình sinh trưởng của cây ghép trong vườn ươm mà tưới 

xen kẽ giữa phân vô cơ và nước phân ngâm.  

- Sau khi tưới nước phân xong phải tưới rửa lại bằng nước lã và ngừng 

tưới thúc phân trước khi trồng 20 - 30 ngày. 

 1.5. Phòng trừ sâu bệnh hại cây con trong vườn ươm 

 1.5.1. Phòng trừ sâu hại 

Các loại sâu hại trong vườn ươm bơ sau ghép như rệp, sâu cuốn lá, sâu 

cắn lá, sâu xanh,...  
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Hình 2.6.1: Phun thuốc phòng trừ sâu hại  

Phòng trừ: Sử dụng một trong các loại thuốc hóa học: Dùng các loại 

thuốc Sherzol, Pyrinex 20EC, Bulldock 025EC; Eagle 5EC, Emaben 2EC; 

Emasuper 1.9EC; Golnitor 10EC; Map winner...  phun ướt đều tán lá. 

Liều lượng và nồng độ phun theo hướng dẫn trên nhãn. 

 1.5.2. Phòng trừ bệnh hại:  

- Một số loại bệnh hại chính trên ươm bơ sau ghép như Bệnh thối rễ; 

Bệnh đốm lá; Bệnh héo rũ. 

- Cách phòng trừ: 

+ Bệnh thối rễ: Dùng các loại Aliete + Validacin tỷ lệ 1:1 với lượng 

100g/200 lít nước tưới cho dung dịch thuốc thấm đều đất (4 - 5lít/cây). Phát 

hiện kịp thời những vết thối trên thân, cạo sạch và quét sulfate đồng - vôi đặc. 

Khi cây chết vì bệnh, nên đào và hủy bỏ để bệnh không lan tràn.  

+ Bệnh đốm lá: Phun dung dịch Boocđô để phòng bệnh vào đầu mùa 

mưa, khi phát hiện bệnh sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như Thiophanate-

Methy (Topsin), Difenoconazole (Tiltsuper, Soore), Cholorothalonil (Daconil), 

… phun ướt đều tán lá với liều lượng sử dụng theo khuyến cáo của trên bao bì. 

 

 

Hình 2.6.2: Bệnh đốm lá bơ 

+ Bệnh héo rũ: Phun thuốc hoặc tưới dung dịch Boocđô để phòng bệnh 

vào đầu mùa mưa, dùng Aliete tưới hoặc quét lên các vùng thân, rễ bị bệnh, cắt 

xén kỹ khi cây vừa có triệu chứng bệnh, sau khi cây bị bệnh phục hồi cắt bỏ 

những nhánh nhỏ đã bị chết.  

 2. Chọn c   ghép đạ   iê  ch ẩn   ấ  vườn 

 2.1. Cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn:  

- Chiều cao cây từ mặt bầu đến ngọn của chồi ghép: 40 - 60 cm. 
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- Đường kính đo trên vết ghép 1 cm đạt 1 - 1,5 cm trở lên. 

- Chồi ghép có 6 - 10 lá. 

- Bầu đất còn nguyên trong túi nhựa PE. 

- Cây không dị dạng, không sâu bệnh, không có biểu hiện của thiếu hay 

rối loạn dinh dưỡng. 

- Thời gian từ khi ghép đến khi xuất vườn: 3 - 5 tháng. 

 

Hình 2.6.3: Cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn 

 

 2.2. Chọn cây xuất vườn. 

 - Chọn cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, không nên chọn những cây ghép 

quá tuổi (quá 1 năn sau ghép). 

 - Khi chọn, tránh làm tổn thương số cây còn lại chưa đủ tiêu chuẩn. 
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Hình 2.6.3: Chọn cây giống 

 2.3. Bốc xếp lên xe 

 - Dụng cụ để chuyển cây giống lên xe: xe rùa, rổ sắt,... 

 - Chuyển cây giống lên xe: Khi bốc cây giống chuyển lên xe cần hết sức 

nhẹ nhàng cẩn thận để không bị vỡ bầu đất, cây giống không bị tổn thương. 

 

 

Hình 2.6.4: Chuyển cây giống lên xe 

 

- Xếp cây giống lên xe: cây bơ giống có chiều cao từ 40 - 60cm, tốt nhất 

chỉ xếp 1 lớp ở sàn xe vận chuyển. Cây giống xếp phải thẳng đứng, không 

nghiêng ngã, không gãy cành, rụng lá. Nếu xếp cây lên xe 2 lớp thì xếp nghiêng 

45
0 

theo kiểu nanh sấu, xếp từng lớp, tránh làm gãy cây ở lớp dưới và xếp theo 

thứ tự từ trong ra ngoài. 
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Hình 2.6.5: Cây bơ xếp lên thùng xe  

 

 

Hình 2.6.6: Cây bơ xếp lên thùng xe đúng cách  

 

 2.4. Thu dọn vệ sinh vườn ươm sau khi xuất vườn. 

- Vườn ươm sạch sau khi xuất vườn. 

- Sắp xếp lại những cây giống chưa xuất được thành luống để dễ chăm 

sóc.  

 

 

Hình 2.6.7: Xếp cây chưa đủ tiêu chuẩn vào luống 

 

 B. C   hỏi và bài  ập hành 

 1. Các câu hỏi 

 1. Cây giống ghép xuất vườn phải có tiêu chuẩn nào? 
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a. Chiều cao cây từ mặt bầu đến ngọn của chồi ghép: 30 - 40 cm. 

b. Đường kính đo trên vết ghép 1 cm đạt 0,5 cm trở lên. 

c. Thời gian từ khi ghép đến khi xuất vườn : 60 - 90 ngày 

d. Cả 3 ý trên. 

 2. Vặt chồi thực sinh mọc trên gốc ghép có mục đích gì? 

 a. Hạn chế sự cạnh tranh về dinh dưỡng, ánh sáng 

 b. Tập trung dinh dưỡng nuôi chồi ghép 

 c. Tránh lẫn tạp. 

 d. Cả 3 ý trên. 

 2. Các bài tập thực hành 

 Bài tập thực hành số 2.6.1: Thực hiện vặt chồi thực sinh cho cây ghép 

 Bài tập thực hành số 2.6.2: Thực hành tưới phân thúc cho vườn bơ ghép 

 Bài tập thực hành số 2.6.3: Chọn cây xuất vườn. 

 C. Ghi nhớ 

+ Cây giống ghép được tỉa sạch chồi thực sinh.  

+ Cây ghép không bị xây xát, tổn thương. 

+ Chọn cây ghép đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

+ Khi chọn, tránh làm tổn thương đến các cây chưa đạt tiêu chuẩn. 

+ Hòa phân đúng liều lượng và nồng độ 

+ Tưới phân đều khắp, không bị sót. 
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HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN SẢN XUẤT CÂY BƠ GIỐNG 

 

 I. Vị  rí,  ính chấ  của m  đ n  

 - Vị trí: Mô đun sản xuất cây bơ giống là mô đun được bố trí học sau mô 

đun Xây dựng kế hoạch trồng bơ và học trước các mô đun: Chuẩn bị trồng và 

trồng mới, Chăm sóc cây bơ, Phòng trừ sâu bệnh hại cây bơ, Thu hái, bảo quản 

và tiêu thụ sản phẩm trong chương trình sơ cấp của nghề “Trồng cây bơ”.  

- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp. Nên tổ chức giảng dạy tại địa bàn thôn, xã nơi có vườn cây cây bơ 

hay tại nhà của hộ gia đình... 

 II. Mục  iê  m  đ n  

  Kiến thức 

- Trình bày được các bước công việc: chọn cây giống, hạt giống và xử lí 

hạt bơ giống. 

 - Nêu được các công việc xây dựng vườn ươm, chuẩn bị cây thực sinh. 

- Mô tả các bước công việc: xây dựng vườn nhân chồi, kỹ thuật ghép cây 

và chăm sóc cây sau khi ghép nhằm sản xuất cây giống xuất vườn đạt tiêu 

chuẩn cao. 

 Kỹ năng 

 - Chọn được cây giống và hạt giống tốt. 

 - Xây dựng vườn ươm để chuẩn bị cây thực sinh và ghép cây nhằm đạt 

tiêu chuẩn cao về cây giống. 

 - Thực hiện ghép bơ đúng kỹ thuật. 

 - Thực hiện các bước chăm sóc cây sau ghép: tưới nước, bón phân, 

phòng trừ sâu bệnh hại,… đạt hiệu quả. 

- Chọn được cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn. 

 Thái độ 

- Bảo quản vật tư, thiết bị, dụng cụ cẩn thận. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của cây giống tốt trong việc sản xuất 

cây bơ giống. Có ý thức trách nhiệm cao khi thực hiện các công việc sản xuất 

cây bơ giống. 
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III. Nội d ng của m  đ n: 

 

Mã bài Tên các bài 

trong mô đun 

Loại bài 

dạy 

Địa điểm Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

MĐ02-01 Chọn giống và 

hạt giống  

Tích  hợp Vườn bơ 12 2 9 1 

MĐ02-02 Xây dựng 

vườn ươm cây 

giống  

Tích hợp Vườn 

ươm 

20 2 17 1 

MĐ02-03 Chuẩn bị cây 

thực sinh 

Tích hợp Vườn 

ươm bơ 

giống 

20 2 16 2 

MĐ02-04 Xây dựng 

vườn nhân 

chồi 

Tích hợp Vườn 

nhân chồi 

bơ giống 

16 2 13 1 

MĐ02-05 Ghép cây Tích hợp Vườn 

ươm bơ 

giống 

20 4 14 2 

MĐ02-06 Chăm sóc cây 

sau ghép và 

xuất vườn 

Tích hợp Vườn 

ươm bơ 

ghép 

24 4 19 1 

Kiểm tra hết mô đun 4   8 

Cộng 116 16 88 12 

* Ghi chú: Kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nên thời gian kiểm tra 

được tính trong tổng số giờ thực hành. 

 

 IV. Hướng dẫn  hực hiện bài  ập  hực hành 

 Bài 01: Chọn gi ng và hạ  gi ng 

 Bài tập thực hành số 2.1.1: Xác định s  lượng hạ  cần gieo cho mộ  

đơn vị diện  ích. 

 - Nguồn lực cần thiết:  
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 + Máy tính: 10 cái. 

 + Giấy A0: 10 tờ. 

 + Bút lông: 10 cái. 

 + Băng dính: 5 cuộn. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: xác định số lượng hạt cần 

gieo cho một đơn vị diện tích. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân. 

 + Giáo viên hướng dẫn cho học viên cách xác định số lượng hạt cần gieo 

cho một đơn vị diện tích từ đó tính ra lượng hạt cần chuẩn bị gieo. 

 + Các nhóm tổ chức ra hiện trường thực hiện xác định số lượng hạt cần 

gieo cho một đơn vị diện tích. 

 + Giáo viên thúc đẩy, quan sát kết quả thực hiện của nhóm. 

 + Giáo viên tóm tắt nội dung bài học và đánh giá kết quả. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Nhà văn hóa, vườn ươm bơ giống (của công ty hoặc viện 

nghiên cứu giống), vườn thực tập cây ăn quả ở các trường học,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: xác định đúng số lượng hạt bơ cần gieo cho 

một đơn vị diện tích. 

 Bài tập thực hành số 2.1.2: Thực hiện chọn và hái q   gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Sọt nhỏ hoặc giỏ, bao: 5 cái. 

+ Móc hái: 5 cái. 

+ Vườn bơ: 20 - 50 cây. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: thực hiện chọn và hái quả 

bơ giống. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 
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 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: thực hiện chọn và hái 100 quả bơ làm 

giống. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện chọn và hái quả giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Vườn bơ, vườn thực tập ở các trường học,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Chọn quả giống đúng tiêu chuẩn. 

+ Quả hái không dập nát, tổn thương. 

 Bài tập thực hành số 2.1.3:  Thực hiện  ách q   và chọn hạ  bơ. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Dao nhỏ: 5 cái. 

+ Quả bơ: 100 quả. 

+ Chậu nhỏ: 5 cái. 

+ Sọt nhựa nhỏ: 5 cái. 

+ Chậu nhựa nhỏ đựng thịt quả: 5 cái. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: thực hiện tách quả và chọn 

hạt bơ. 

 + Gọi một vài học viên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: tách 100 quả bơ và chọn hạt giống đạt 

tiêu chuẩn. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện tách quả và chọn hạt giống bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 



 95 

 - Địa điểm: Nhà văn hóa, nhà hộ gia đình, phòng thực hành,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Thịt quả không bị choét. 

+ Hạt sau khi tách quả không tổn thương. 

+ Hạt chọn đạt tiêu chuẩn. 

 Bài tập thực hành số 2.1.4: Thực hiện b o q  n hạ  bơ gi ng. 

+ Bao gai nhỏ: 5 cái 

+ Thùng chứa: 2 thùng 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: thực hiện bảo quản hạt bơ 

giống. 

 + Gọi một vài học viên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: bảo quản 100 hạt bơ giống. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc bảo quản hạt bơ giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

 - Địa điểm: Phòng thực hành, nhà hộ dân, vườn chuẩn bị ươm bơ giống... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Hạt bơ giống không bị mốc, thối. 

+ Hạt giống sau bảo quản đảm bảo tỷ lệ nảy mầm. 

 Bài 02: X   dựng vườn ươm c   gi ng 

 Bài tập thực hành số 2.2.1: Chọn vị  rí vườn ươm gi ng bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các vườn ươm của người dân tại địa phương gần nơi tổ chức lớp học. 

 + Giấy, bút, … 

 - Cách tổ chức thực hiện: 
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 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc chọn vị trí vườn ươm 

giống bơ. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc đi khảo sát sơ bộ về địa hình, 

đất đai, nguồn nước, điều kiện sản xuất, điều kiện kinh doanh của các vườn 

ươm tại địa phương gần nơi lớp học và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá của 

nhóm. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

 - Địa điểm: các vườn ươm tại địa phương gần nơi lớp học. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Các số liệu sơ bộ về địa hình, đất đai, nguồn nước, điều kiện sản xuất, 

điều kiện kinh doanh của các vườn ươm tại địa phương gần nơi lớp học. 

+ Ý kiến nhận xét, đánh giá của nhóm trung thực, khách quan, hợp lý. 

 Bài tập thực hành số 2.2.2: Làm l  ng vườn ươm bơ gi ng 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Cuốc, xẻng, thước dây 

 + Vườn ươm bơ giống 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc làm luống vườn ươm bơ 

giống. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành làm luống vườn 

ươm bơ giống. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm làm 1 luống dài 10 - 15m, rộng 

1,2m. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 
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 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

 - Địa điểm: vườn ươm cây giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Luống dài 10 - 15m, rộng 1,2m. 

+ Mặt luống bằng phẳng và cao hơn mặt đất tự nhiên 3 - 5 cm. 

 Bài tập thực hành số 2.2.3: Làm giàn che vườn ươm bơ gi ng 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các dụng cụ cuốc, xẻng, dao phát, kìm, dây kẽm, dây lạt, thang, ghế. 

 + Vật liệu làm giàn: que, cọc làm khung giàn, vật liệu (lá dừa, lưới) để 

che, lợp. 

 + Khu đất chuẩn bị làm vườn ươm. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Làm giàn che vườn ươm 

bơ giống. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành Làm giàn che 

vườn ươm bơ giống. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm làm giàn che cho 100 - 200m
2
 

diện tích vườn ươm. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Làm giàn che. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

 - Địa điểm: khu đất chuẩn bị làm vườn ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Khung giàn vườn ươm được làm chắc chắn. 

+ Lưới lợp giàn phải phù hợp với tỷ lệ ánh sáng cần thiết. 
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 Bài 03: Ch ẩn bị c    hực sinh 

 Bài tập thực hành số 2.3.1: Ch ẩn bị bầ  đấ  

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Cuốc, xẻng, tấm sàng đất 

 + Phân chuồng hoai, đất mặt, phân lân 

 + Túi bì nilon. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc chuẩn bị bầu đất. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành Chuẩn bị bầu 

đất. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm Chuẩn bị 100 bầu đất.  

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Chuẩn bị bầu đất. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: vườn ươm cây giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: 

 + Tỷ lệ đất phân phải đạt 8:2.  

 + Hỗn hợp ruột bầu được làm kỹ nhỏ, tơi xốp và được trộn đều. 

 + Bầu không quá chặt, không quá lỏng, lưng bầu không gãy khúc. 

 + Các bầu được xếp đứng thẳng, khít nhau, ngay ngắn theo hàng ngang, 

hàng dọc, không ngã đổ. 

 Bài tập thực hành số 2.3.2: Thực hiện  ử lí hạ , ch ẩn bị líp gieo và 

gieo hạ  bơ gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Hạt bơ giống: 200 hạt. 

+ Chậu nhựa: 5 cái. 

+ Nước ấm (40 - 45
0
C): 20 lít. 
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+ Viben 1%: 1.000ml. 

+ Cuốc, xẻng: mỗi loại 5 cái. 

+ Cát: 1 m
3
. 

+ Bình tưới ô doa: 2 cái. 

+ Lưới che: 10 m
2
. 

+ Cào: 5 cái. 

+ Cọc: 20 cọc nhỏ bằng tre (gỗ nhỏ). 

+ Dây kẽm nhỏ: 30m. 

+ Nước sạch 

+ Hạt bơ giống  

+ Líp đất gieo 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: Thực hiện xử lí hạt, chuẩn 

bị líp gieo và gieo hạt bơ giống. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: thực hiện xử lí hạt, chuẩn bị líp gieo và 

gieo hạt bơ giống. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện thực hiện xử lí hạt, chuẩn bị líp gieo và 

gieo hạt bơ giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Nhà văn hóa, vườn ươm gieo cây giống, vườn thực tập ở các 

trường học,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Ngâm vào nước ấm có hòa Viben. 

+ Ngâm trong dung dịch nước thuốc đúng thời gian. 

+ Líp gieo đạt tiêu chuẩn. 
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+ Tận dụng, không lãng phí diện tích đất. 

+ Gieo hạt vào líp đúng khoảng cách giữa các hạt và lấp sâu 2/3 hạt. 

+ Tưới nước sau khi gieo hạt. 

 Bài tập thực hành số 2.3.3: Thực hiện chăm sóc líp gieo bơ gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Bình tưới (doa tưới): 5 cái 

+ Thuốc trừ kiến Furadan: 1kg  

+ Rổ nhựa đựng cỏ: 5 cái. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: thực hiện chăm sóc líp gieo 

bơ giống. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: tưới nước và nhổ cỏ cho 1 líp gieo bơ 

giống. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc chăm sóc líp gieo bơ giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Líp đang gieo bơ giống của hộ gia đình, vườn ươm sản xuất 

cây bơ giống,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Tưới đều líp gieo bơ giống. 

+ Nhổ sạch cỏ trong líp gieo. 

+ Rãi đều thuốc trừ kiến mối trên líp. 

 Bài tập thực hành số 2.3.4: Chọn và đặ  (cấ ) c   mầm vào bầ  đấ . 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Bình tưới ôdoa, nước sạch.  

 + Các dụng cụ rổ nhựa, lá tươi lót rổ, bay nhỏ, que gỗ. 
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 + Luống bầu ươm. 

 + Cây mầm. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc chọn và đặt (cấy) cây mầm 

vào bầu đất. 

 + Gọi một vài học viên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm chọn và đặt (cấy) 50 cây mầm 

vào bầu đất. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc chọn và đặt (cấy) 50 cây mầm 

vào bầu đất. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

  Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: khu vườn ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Chọn cây mầm đủ tiêu chuẩn đem đặt (cấy) vào bầu đất. 

+ Bứng cây mầm không bị tổn thương. 

+ Đặt (cấy) cây mầm vào bầu đất đúng cách.  

 Bài tập thực hành số 2.3.5: Thực hiện  ưới nước cho vườn ươm bơ 

gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các dụng cụ tưới phun: ống phun, vòi phun hoặc hệ thống tưới phun 

của dân. 

 + Bình tưới (doa tưới): 5 cái (nếu tưới bằng bình tưới). 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc tưới nước cho vườn ươm 

bơ giống. 

 + Gọi một vài học viên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 



 102 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: tưới 3 - 6 luống cây ươm bơ giống. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc tưới nước cho vườn ươm bơ 

giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 1 giờ 

 - Địa điểm: khu vườn ươm bơ giống gốc ghép. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Tưới đủ lượng nước cho luống ươm bơ giống. 

+ Phân biệt cách tưới nào hữu hiệu hơn. 

 Bài tập thực hành số 2.3.6: Thực hiện làm cỏ,  ới đấ  vườn ươm bơ 

gi ng.  

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các dụng cụ nhổ cỏ, xới đất: cuốc, cào, bay nhỏ, rổ nhựa, sọt... 

 + Cây giống trong vườn ươm: 5 - 10 luống. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc làm cỏ, xới đất cho vườn 

ươm bơ giống.  

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: nhổ cỏ trong bầu, xới đất  1 - 2 luống cây 

trong vườn ươm. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc làm cỏ, xới đất cho vườn ươm 

bơ giống. 
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 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: khu vườn ươm bơ giống.. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Làm sạch cỏ trong vườn ươm bơ giống.  

+ Xới đất không bị lõi và không tổn thương gốc cây con. 

 Bài tập thực hành số 2.3.7: Tính lượng ph n bón cho vườn ươm bơ 

gi ng.  

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Giấy A0, bút lông, băng dính, 

+ Máy tính: 5 cái. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: tính lượng phân bón cho 

vườn ươm bơ giống.  

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân. 

 + Giáo viên hướng dẫn cho học viên cách tính lượng phân bón cho vườn 

ươm bơ giống.  

 + Các nhóm tổ chức hiện tính lượng phân bón trên đơn vị diện tích, thảo 

luận, viết kết quả lên giấy A0. 

 + Giáo viên thúc đẩy, quan sát kết quả thực hiện của nhóm. 

 + Đại diện nhóm (hoặc chọn ngẫu nhiên thành viên nhóm) mỗi nhóm 

trình bày kết quả, các nhóm còn lại tham gia ý kiến. 

 + Giáo viên tóm tắt nội dung bài học và đánh giá kết quả. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 1 giờ 

 - Địa điểm: Nhà văn hóa địa phương, vườn ươm bơ giống hoặc tại khu 

thực nghiệm của trường học,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Kết quả trình bày đầy đủ, rõ ràng. 

+ Thành viên nhóm tham gia tích cực và thuyết trình được kết quả của 

nhóm.  
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 Bài tập thực hành số 2.3.8: Bón ph n  húc cho vườn ươm bơ gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các dụng cụ bón phân: xô nhựa, bao nhỏ,... 

 + Phân hóa học: urê, lân nung chảy, KCl: mỗi loại 5 kg. 

 + Nước tưới: nước sạch tại vườn ươm bơ giống. 

 + Cây bơ giống trên vườn ươm: 5 - 10 luống. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc bón phân thúc cho vườn 

ươm bơ giống.  

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: bón phân thúc cho 1 luống ươm bơ giống.  

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc bón phân thúc cho vườn ươm 

bơ giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: khu vườn ươm ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Bón đều và đủ lượng phân vườn ươm bơ giống. 

+ Tưới lại nước cho đến lúc tiêu hết phân. 

 Bài tập thực hành số 2.3.9: Xác định các loại s   bệnh hại chính  rên 

vườn ươm bơ gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Cây bơ giống trên vườn ươm: 5 - 10 luống. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc xác định các loại sâu bệnh 

hại chính trên vườn ươm bơ giống. 

+ Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại quan 

sát. 
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 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: xác định các loại sâu bệnh hại chính trên 

1 luống bơ giống trong vườn ươm. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc xác định các loại sâu bệnh hại 

chính trên vườn ươm bơ giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 1 giờ 

 - Địa điểm: khu vườn ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Xác định đúng loại bệnh (sâu) trên vườn ươm bơ giống. 

+ Đưa ra biện pháp phòng trừ. 

 Bài tập thực hành số 2.3.10: Thực hiện phòng  rừ s   bệnh hại c   

con  rên ươm bơ gi ng. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Bình phun thuốc BVTV, nước sạch. 

 + 05 lít thuốc phòng trừ sâu bệnh hại 

 + 05 bộ bảo hộ lao động (giày, ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo, kính 

đeo mắt). 

 + Vườn ươm ươm bơ giống. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Phòng trừ sâu bệnh hại cây 

con trên ươm bơ giống. 

 + Gọi một vài học viên kiểm tra đánh giá tình hình sâu bệnh hại trong 

vườn ươm và đưa ra biện pháp phòng trừ phù hợp, giáo viên cùng các học viên 

còn lại quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 
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 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Phòng trừ sâu bệnh hại cây 

con trên ươm bơ giống. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 1 giờ 

 - Địa điểm: vườn ươm ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Nhận biết đúng đối tượng sâu bệnh hại trên ươm bơ giống. 

 + Thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại cây con trên ươm bơ giống theo 4 

đúng. 

 + Thực hiện an toàn lao động, hiệu quả. 

 Bài 04: X   dựng vườn nh n chồi 

 Bài tập thực hành số 2.4.1: Thực hành  rồng c   làm vườn lấ  chồi 

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Cây bơ giống: 200 cây. 

+ Cuốc: 5 cái. 

+ Dao nhỏ: 5 cái. 

+ Doa tưới: 5 cái. 

+ Nước sạch, nguyên liệu tủ ẩm (rơm rạ mục, lá khô,...) 

+ Đất trồng vườn nhân chồi: 0,2 ha. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu yêu cầu nội dung công việc: Thực hành trồng cây làm 

vườn lấy chồi. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: Thực hành trồng cây làm vườn lấy chồi.. 

 + Các nhóm triển khai Thực hành trồng cây làm vườn lấy chồi.. 
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 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: vườn trồng lấy chồi giống, vườn thực tập ở các trường học,... 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Trồng cây vườn chồi đúng khoảng cách, mật độ. 

+ Trồng cây vườn chồi đúng kỹ thuật. 

 Bài tập thực hành số 2.4.2: Làm cỏ bằng các biện pháp  hủ c ng  

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + 10 cuốc, 05 dao phát, 05 máy cắt cỏ. 

 + Vườn nhân chồi bơ.  

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc làm cỏ bằng các biện pháp 

thủ công. 

 + Gọi một học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành làm cỏ bằng 

các biện pháp thủ công. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc làm cỏ bằng các biện pháp 

thủ công. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Vườn nhân chồi bơ. 

 - Tiê  ch ẩn của s n phẩm:  

 + Vườn nhân chồi bơ được làm sạch cỏ dại. 

 + Với vườn nhân chồi bơ trên đất dốc, phải dùng máy cắt cỏ để cắt cách 

mặt đất 5 cm.  

 Bài tập thực hành số 2.4.3: Tủ g c giữ ẩm cho vườn chồi bơ 

 - Nguồn lực cần thiết: 
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 + 10 m
3
 nguyên liệu tủ gốc (rơm rạ mục, cỏ rác, vỏ ngô,...)   

 + Cào, bao, sọt, găng tay. 

 + Vườn nhân chồi bơ. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc tủ gốc giữ ẩm cho vườn 

chồi bơ. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành tủ gốc giữ ẩm 

cho vườn chồi bơ. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân. Mỗi nhóm tủ gốc cho 200 gốc 

cho vườn chồi bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc tủ gốc giữ ẩm cho vườn chồi 

bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên khi 

tủ gốc cần tủ đều trên vườn, trên liếp. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Vườn nhân chồi bơ. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Vườn bơ được tủ gốc dày 5 - 7 cm, tủ đều toàn bộ diện tích, không có 

chỗ dày, chỗ mỏng. 

 + Nguyên liệu tủ gốc không vương vãi. 

 Bài tập thực hành số 2.4.4: Bón ph n hóa học cho vườn nh n chồi bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + 50 kg phân Urê, 50 kg phân S.A, 50 kg phân KCl 

 + 10 sọt/thúng, 05 xẻng, 10 cuốc. 

 + Vườn nhân chồi bơ. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Bón phân hóa học cho 

vườn nhân chồi bơ. 



 109 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành Bón phân hóa 

học cho vườn nhân chồi bơ. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân: Mỗi nhóm tiến hành bón phân 

hóa học cho 500 cây/ vườn nhân chồi bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Bón phân hóa học cho vườn 

nhân chồi bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên các 

thao tác quan trọng khi bón phân như rải đều, lấp kín. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

 - Địa điểm: Vườn nhân chồi bơ. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Phân được bón đều và được lấp kín. 

 + Bón không bị sót. 

 + Không tổn thương gốc rễ cây bơ. 

 Bài tập thực hành số 2.4.5: Th  hoạch chồi bơ ghép 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Kéo sắc bén: 18 cái. 

 + Thúng, rổ, sọt: 6 cái. 

 + Vườn nhân chồi bơ. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Thu hoạch chồi bơ ghép. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành Thu hoạch chồi 

bơ ghép. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân: Mỗi nhóm tiến hành thu hoạch 

200 - 300 chồi ghép. 
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 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc thu hoạch chồi bơ ghép. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên các 

thao tác quan trọng khi cắt chồi ghép như đúng tiêu chuẩn về chiều dài chồi, 

chồi không bị dập nát. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Vườn nhân chồi bơ. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Chồi ghép đạt tiêu chuẩn. 

 + Vết cắt ngọt, không trầy xước. 

 + Chồi ghép không dập nát, tổn thương. 

 Bài tập thực hành số 2.4.6: B o q  n chồi bơ ghép 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Kéo sắc bén: 18 cái. 

 + Thùng xốp, bình phun sương loại nhỏ. 

 + Thúng, rổ, sọt: 6 cái. 

 + Vườn nhân chồi bơ. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc bảo quản chồi bơ ghép. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành bảo quản chồi 

bơ ghép. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân: Mỗi nhóm tiến hành bảo quản 

200 - 300 chồi bơ ghép. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc bảo quản chồi bơ ghép. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên các 

thao tác quan trọng khi bảo quản chồi ghép như chồi đủ ẩm, đặt vào thùng xốp 

hoặc bao bì ngay ngắn, không dập nát. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: Vườn nhân chồi bơ hoặc hộ dân. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
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 + Chồi ghép được bó và đủ ẩm khi xếp vào thùng (bao). 

 + Chồi ghép khi bảo quản không dập nát, tổn thương. 

 + Nhúng nước khoảng vài phút cho đủ ẩm rồi cho vào túi, thùng đựng 

chồi để dễ bảo quản và vận chuyển. 

 Bài 05: Ghép cây 

 Bài tập thực hành số 2.5.1: Ch ẩn bị dụng cụ và vậ  liệ  ghép nêm 

bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Dao ghép, kéo, đá mài, dây nilon buộc vết ghép. 

 + 500 cây bơ thực sinh làm gốc ghép, 500 chồi ghép. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Chuẩn bị dụng cụ và vật 

liệu ghép nêm bơ. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống Chuẩn bị dụng cụ và vật 

liệu ghép nêm bơ. 

  + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm chuẩn bị 3 bộ dụng cụ và vật 

liệu để ghép 100 cây bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu 

ghép nêm bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lỗi 

thường gặp trong quá trình Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu ghép nêm bơ. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

 - Địa điểm: Nhà văn hóa, vườn nhân giống bơ hoặc lớp học. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + chuẩn bị đủ dụng cụ và đạt chất lượng. 

 + Vật liệu gốc ghép và chồi ghép đạt tiêu chuẩn. 
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 Bài tập thực hành số 2.5.2: Xử lý g c ghép 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Dao ghép, kéo, đá mài. 

 + 500 cây bơ thực sinh làm gốc ghép.  

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc thực hành Xử lý gốc ghép. 

 + Gọi một vài học viên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành thực hành Xử 

lý gốc ghép. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm thao tác Xử lý 100 gốc ghép 

cây bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc thực hành Xử lý gốc ghép. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lỗi 

thường gặp trong quá trình Xử lý gốc ghép. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

 - Địa điểm: Vườn ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Chọn lựa được cây gốc ghép đủ tiêu chuẩn. 

 + Xử lý gốc ghép đúng kỹ thuật, các vết cắt, vết chẻ ngọt, không trầy 

xước. 

 Bài tập thực hành số 2.5.3: Thực hành ghép nêm bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Dao ghép, kéo, đá mài, dây nilon buộc vết ghép 

 + 500 cây bơ thực sinh làm gốc ghép, 500 chồi ghép. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc thực hành ghép nêm bơ. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 
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 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành thực hành ghép 

nêm bơ. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm thao tác ghép 100 cây bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc thực hành ghép nêm bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lỗi 

thường gặp trong quá trình ghép. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

 - Địa điểm: Vườn ươm bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Chọn lựa được cây gốc ghép và chồi ghép đủ tiêu chuẩn. 

 + Xử lý chồi ghép và gốc ghép đúng kỹ thuật, các vết cắt, vết vát, vết chẻ 

phải ngọt, không trầy xước. 

 + Phần vỏ của chồi ghép và gốc ghép tiếp xúc nhau ít nhất là 1 bên. 

 + Quấn dây không quá chặt hoặc quá lỏng, chồi ghép không bị tuột. 

 

 Bài tập thực hành số 2.5.4: Thực hiện c ng việc mở d   băng sa  

ghép bơ. 

 - Nguồn lực cần thiết:  

+ Rổ (sọt) nhựa: 10 cái. 

+ Kéo nhỏ: 10 cái. 

+ Vườn ươm bơ sau ghép 30 ngày. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc mở dây băng sau ghép bơ. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mở 100 gốc dây băng. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc mở dây băng sau ghép bơ. 
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 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý 

trong quá trình thao tác để đảm bảo an toàn khi lao động. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 2 giờ 

 - Địa điểm: vườn ghép bơ. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Mở hẳn dây băng ra khỏi gốc ghép. 

+ Không làm tổn thương mắt ghép. 

 

 Bài 06: Chăm sóc c   sa  ghép và   ấ  vườn 

 Bài tập thực hành số 2.6.1: Thực hiện vặ  chồi  hực sinh cho c   ghép 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Dao, kéo 

 + Vườn ươm cây bơ giống mới ghép. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Thực hiện vặt chồi thực 

sinh cho cây ghép. 

 + Gọi một học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành Thực hiện vặt 

chồi thực sinh cho cây ghép. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm vặt chồi thực sinh cho 1 luống 

200 cây bơ ghép. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Thực hiện vặt chồi thực sinh 

cho cây ghép. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lỗi 

thường gặp trong quá trình vặt chồi thực sinh. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

 - Địa điểm: Vườn ươm bơ ghép. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cây giống ghép được tỉa sạch chồi thực sinh.  

 + Cây ghép không bị xây xát, tổn thương. 
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 Bài tập thực hành số 2.6.2: Thực hành  ưới ph n  húc cho vườn bơ 

ghép 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Hệ thống tưới, nguồn nước, doa tưới. 

 + 5kg phân Ure. 

 + Vườn ươm bơ giống ghép. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc tưới phân thúc cho vườn 

bơ ghép. 

 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành tưới phân thúc 

cho vườn bơ ghép. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm hòa phân và tưới cho 1 luống 

100 cây bơ ghép. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc tưới phân thúc cho vườn bơ 

ghép. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lỗi 

thường gặp trong quá trình tưới phân thúc cho vườn bơ ghép. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

 - Địa điểm: Vườn ươm bơ ghép. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Hòa phân đúng liều lượng và nồng độ 

 + Tưới phân đều khắp, không bị sót. 

 Bài tập thực hành số 2.6.3: Chọn cây xuất vườn 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Bút lông đỏ. 

 + Vườn ươm bơ giống ghép. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc chọn cây xuất vườn. 
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 + Gọi một vài học viên lên thực hiện, giáo viên cùng các học viên còn lại 

quan sát. 

 + Yêu cầu các học viên nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện 

của nhóm học viên làm mẫu. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các tình huống thực hành chọn cây xuất 

vườn. 

 + Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có 5 - 6 học viên, bầu nhóm 

trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

 + Giao bài tập cho từng nhóm: mỗi nhóm chọn 100 - 200 cây bơ ghép đủ 

tiêu chuẩn xuất vườn. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc chọn cây xuất vườn. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Nhắc những lỗi 

thường gặp trong quá trình chọn cây xuất vườn. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

 - Địa điểm: Vườn ươm bơ ghép. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Chọn cây ghép đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

 + Khi chọn, tránh làm tổn thương đến các cây chưa đạt tiêu chuẩn. 

 V. Yê  cầ  về đánh giá kế  q   học  ập: 

 1. Bài 01: Chọn gi ng và hạ  gi ng 

 Bài tập thực hành 1.1: Xác định số lượng hạt gieo cho một đơn vị diện 

tích. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Xác định đúng số lượng hạt cần gieo 

cho một đơn vị diện tích. 

 

Hỏi đáp 

2 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 Bài tập thực hành 1.2: Thực hiện chọn và hái quả giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Chọn quả giống đúng tiêu chuẩn Căn cứ vào sản phẩm 

2 Quả hái không dập nát, tổn thương Hỏi đáp 
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3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 

 Bài tập thực hành 1.3: Thực hiện tách quả và chọn hạt bơ. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Nêu được các yêu cầu khi tách quả 

bơ giống  

Hỏi đáp  

2.  - Hạt sau khi tách quả không tổn 

thương  

- Chọn được hạt bơ đủ tiêu chuẩn 

làm giống 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  Thái độ trách nhiệm, cẩn thận khi 

thực hiện các bước công việc tách 

quả và chọn hạt bơ giống 

Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 

 

      Bài tập thực hành 1.4: Thực hiện bảo quản hạt bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Nêu được các yêu cầu khi bảo quản hạt 

bơ giống 

Hỏi đáp 

2 - Hạt bơ giống không bị mốc, thối. 

-  Hạt giống sau bảo quản đảm bảo tỷ lệ 

nảy mầm. 

 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 

 2. Bài 02: X   dựng vườn ươm c   gi ng 

 Bài tập thực hành 2.1: Chọn vị trí vườn ươm giống bơ 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Chọn được vị trí vườn ươm phù hợp với Căn cứ vào sản phẩm 
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điều kiện sản xuất của địa phương hoàn thành 

2 Nêu được các yêu cầu khi chọn vị trí 

vườn ươm giống bơ 

Hỏi đáp 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 

 Bài tập thực hành 2.2: Làm luống vườn ươm bơ giống 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Nêu được các yêu cầu khi làm luống 

vườn ươm bơ giống 

Hỏi đáp 

2 - Luống dài 10 - 15m, rộng 1,2m. 

-  Mặt luống bằng phẳng và cao hơn mặt 

đất tự nhiên 3 - 5 cm. 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 

 Bài tập thực hành 2.3: Làm giàn che vườn ươm bơ giống 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Dụng cụ và vật liệu làm giàn che phải đủ 

và phù hợp  

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

2 - Khung giàn vườn ươm được làm chắc 

chắn. 

- Lưới lợp giàn phải phù hợp với tỷ lệ 

ánh sáng cần thiết. 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 3. Bài 03: Ch ẩn bị c    hực sinh 

 Bài tập thực hành 3.1: Chuẩn bị hỗn hợp ruột bầu 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Chuẩn bị vật liệu để làm ruột bầu phải Căn cứ vào sản phẩm 
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đạt chất lượng hoàn thành 

2 - Tỷ lệ đất phân của ruột bầu phải đạt 

8:2.  

- Hỗn hợp ruột bầu được làm kỹ nhỏ, tơi 

xốp và được trộn đều. 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 Bài tập thực hành 3.2: Đóng và xếp bầu vào luống 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Nêu được yêu cầu của công việc đóng và 

xếp bầu vào luống 

Hỏi đáp 

2 - Bầu không quá chặt, không quá lỏng, 

lưng bầu không gãy khúc. 

- Các bầu được xếp đứng thẳng, khít 

nhau, ngay ngắn theo hàng ngang, hàng 

dọc, không ngã đổ. 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 Bài tập thực hành 3.3: Thực hiện xử lí hạt bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Chuẩn bị dụng cụ và hóa chất để xử lí 

đạt chất lượng 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

2 - Ngâm vào nước ấm có hòa Viben. 

- Ngâm trong dung dịch nước thuốc 

đúng thời gian. 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 Bài tập thực hành 3.4: Thực hiện chuẩn bị líp gieo 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Líp gieo đạt tiêu chuẩn. Căn cứ vào sản phẩm 
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2 Tận dụng, không lãng phí diện tích đất. Căn cứ vào sản phẩm 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình học 

của học viên 

 

 Bài tập thực hành số 2.3.5: Gieo hạt bơ giống trên líp 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 - Nêu được các yêu cầu khi lựa hạt đem 

gieo  

- Mô tả được các bước công việc khi 

gieo hạt vào líp 

Hỏi đáp 

2 - Gieo hạt vào líp đúng khoảng cách giữa 

các hạt và lấp sâu 2/3 hạt. 

- Tưới nước sau khi gieo hạt. 

Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Có trách nhiệm đối với cây giống sản 

xuất ra. 

Quan sát quá trình thực 

hành của học viên 

 

 Bài tập thực hành 3.6: Thực hiện chăm sóc líp gieo bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Tưới đều líp rấm hạt cây bơ. Căn cứ vào sản phẩm 

2 Nhổ sạch cỏ trong líp rấm. Căn cứ vào sản phẩm 

hoàn thành 

3 Rãi đều thuốc trừ kiến mối trên líp. Căn cứ vào sản phẩm 

4 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình học 

của học viên 

 

Bài tập thực hành 3.7: Chọn và đặt (cấy) cây mầm vào bầu đất. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  - Chọn cây mầm đủ tiêu chuẩn đem 

đặt (cấy) vào bầu đất. 

- Bứng cây mầm hạt đủ tiêu chuẩn 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 
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và không tổn thương. 

2.  Cấy mầm hạt vào bầu đúng cách. Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Ý thức học tập tích cực. 

- Cẩn thận khi chọn và cấy (trồng) 

cây mầm vào bầu đất 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

 Bài tập thực hành 3.8: Thực hiện tưới nước cho vườn ươm bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Tưới đủ lượng nước. Căn cứ vào sản phẩm  

2.  Cách tưới nào hữu hiệu hơn. Hỏi đáp 

3.  - Ý thức học tập tích cực. 

- Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện công việc tưới nước trên vườn 

bơ giống 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

Bài tập thực hành số 2.3.9: Thực hiện làm cỏ, xới đất vườn ươm bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Làm sạch cỏ vườn gốc ghép. Căn cứ vào sản phẩm  

2 - Xới đất không bị lõi và không tổn thương 

gốc cây con. 

- Không làm tổn thương gốc ghép. 

Căn cứ vào sản phẩm 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình học 

của học viên 

 

 Bài tập thực hành 3.10: Tính lượng phân bón cho vườn ươm bơ giống.  

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Trình bày được lượng phân bón cho 

vườn ươm bơ giống 

Hỏi đáp - Trắc nghiệm 
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2.  Trình bày được loại phân và cách 

bón phân hóa học bón cho vườn 

ươm bơ giống 

Hỏi đáp - Trắc nghiệm 

3.  - Ý thức học tập tích cực. 

- Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện công việc bón phân trên vườn 

ươm bơ giống 

Quan sát quá trình học của 

người học 

 

 Bài tập thực hành 3.11: Bón phân thúc cho vườn ươm bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Bón đều và đủ lượng phân vườn 

ươm bơ giống. 

Quan sát quá trình thực hiện 

2.  Tưới lại nước cho đến lúc tiêu hết 

phân. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Ý thức học tập tích cực. 

- Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện bón phân cho vườn ươm bơ 

giống. 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 Bài tập thực hành 3.12: Xác định các loại (sâu) bệnh hại chính trên 

vườn ươm bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Xác định đúng loại (sâu) bệnh. Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành và quá trình thực hiện 

2.  Đưa ra biện pháp phòng trừ. Hỏi đáp - Trắc nghiệm 

3.  - Thái độ tỷ mỉ khi thực hiện công 

việc 

- Ý thức học tập tích cực. 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 Bài tập thực hành 3.13: Thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại cây con trên 

ươm bơ giống. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1. Thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại Căn cứ vào sản phẩm hoàn 
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cây con trên ươm bơ giống theo 4 

đúng. 

thành và quá trình thực hiện 

2. Thực hiện an toàn lao động Hỏi đáp - Trắc nghiệm 

3. - Trung thực, có ý thức tuân thủ quy 

trình kỹ thuật trong khi thực hiện 

các bước công việc phòng trừ sâu 

bệnh hại cây con. 

- Ý thức học tập tích cực. 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

      Bài 04: X   dựng vườn nh n chồi 

 Bài tập thực hành 4.1: Thực hành trồng cây làm vườn lấy chồi 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Nêu được các bước công việc 

trồng cây làm vườn lấy chồi 

Hỏi đáp 

2.  - Trồng cây vườn chồi đúng 

khoảng cách, mật độ. 

- Trồng cây vườn chồi đúng kỹ 

thuật 

 - Tỉ lệ sống cao 

- Không còn vỏ túi bầu nilon 

vương vãi trên vườn chồi 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Thái độ nghiêm túc khi thực hiện 

các bước công việc trồng cây ra 

vườn lấy chồi 

- An toàn trong lao động trong khi 

thực hiện công việc 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

 Bài tập thực hành 4.2: Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công  

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 - Làm sạch cỏ vườn gốc ghép. 

- Với vườn nhân chồi bơ trên đất dốc, phải 

dùng máy cắt cỏ để cắt cách mặt đất 5 cm.  

Căn cứ vào sản phẩm  
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2 Không làm tổn thương đến cây trong 

vườn nhân. 

Căn cứ vào sản phẩm 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình học 

của học viên 

 

 Bài tập thực hành 4.3: Tủ gốc giữ ẩm cho vườn chồi bơ 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1  - Kể được tác dụng và các bước 

công việc của việc tủ gốc giữ ẩm 

Hỏi đáp 

2  - Vườn nhân chồi bơ được tủ gốc 

dày 7 - 10 cm, tủ đều toàn bộ diện 

tích, không có chỗ dày, chỗ mỏng. 

- Nguyên liệu tủ gốc không vương 

vãi. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3  - Thái độ nghiêm túc khi thực hiện 

các bước công việc tủ gốc giữa ẩm 

trên vườn lấy chồi 

- An toàn trong lao động trong khi 

thực hiện công việc 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

Bài tập thực hành 4.4: Bón phân hóa học cho vườn nhân chồi bơ 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1  Nêu được các bước công việc bón 

phân cho vườn chồi 

Hỏi đáp 

2  - Không làm rơi vãi phân 

- Phân được bón đều theo hố và 

được lấp kín.  

- Không bón sót gốc. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3  - Thái độ nghiêm túc khi thực hiện 

các bước công việc bón phân cho 

vườn lấy chồi bơ 

- An toàn trong lao động trong khi 

thực hiện công việc 

Quan sát quá trình học của 

học viên 
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Bài tập thực hành 4.5: Thu hoạch chồi bơ ghép 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Nêu được các bước công việc thu 

hoạch chồi ghép 

Hỏi đáp 

2.  - Các chồi đủ tiêu chuẩn không 

quá non, không quá già. 

- Vết cắt ngọt, không trầy xước 

- Cây mẹ không bị tổn thương 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  Thái độ nghiêm túc khi thực hiện 

các bước công việc thu hoạch chồi 

bơ ghép 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

Bài tập thực hành 4.6: Bảo quản chồi bơ ghép 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  Nêu được các bước công việc bảo 

quản chồi ghép 

Hỏi đáp 

2.  - Các chồi ghép được cắt bỏ toàn 

bộ lá. 

+ Chồi được bó lại thành từng bó, 

mỗi bó 50 chồi. 

- Nhúng nước khoảng vài phút cho 

đủ ẩm rồi cho vào túi, thùng đựng 

chồi để dễ bảo quản và vận 

chuyển. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Thái độ nghiêm túc khi thực hiện 

các bước công việc bảo quản chồi 

bơ ghép 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

5. Bài 05: Ghép cây 

Bài tập thực hành 5.1: Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu để ghép bơ. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1 Chuẩn bị đủ và chất lượng dụng cụ ghép 

bơ. 

Căn cứ vào sản phẩm 

trình bày và thuyết trình 
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2 Chuẩn bị số lượng gốc ghép và chồi 

ghép cần thiết. 

Căn cứ vào sản phẩm 

trình bày và thuyết trình 

3 Ý thức học tập tích cực Quan sát quá trình học 

của học viên 

 

Bài tập thực hành 5.2: Xử lý gốc ghép 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.   Chọn lựa được cây gốc ghép đủ 

tiêu chuẩn. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành và quá trình thực hiện 

2.  Xử lý gốc ghép đúng kỹ thuật, các 

vết cắt, vết chẻ ngọt, không trầy 

xước. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành  

3.  - Thái độ trách nhiệm, cẩn thận 

khi thực hiện công việc 

- Ý thức học tập tích cực 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

Bài tập thực hành 5.3: Thực hành ghép nêm bơ 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1.  - Kể được các yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả ghép  

- Nêu được các bước công việc 

ghép nêm bơ 

Hỏi đáp 

2.  - Chọn lựa được cây gốc ghép và 

chồi ghép đủ tiêu chuẩn 

- Xử lý chồi ghép và gốc ghép 

đúng kỹ thuật, các vết cắt, vết vát, 

vết chẻ ngọt, không trầy xước. 

- Phần vỏ của chồi ghép và gốc 

ghép tiếp xúc nhau ít nhất là 1 bên 

- Quấn dây không quá chặt hoặc 

quá lỏng, chồi ghép không bị tuột 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.   Có tinh thần trách nhiệm về chất Quan sát quá trình học của 
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lượng cây ghép khi sản xuất ra học viên 

 

Bài tập thực hành 5.4: Thực hiện công việc mở dây băng sau ghép bơ. 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1  Mở hẳn dây băng ra khỏi gốc 

ghép. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành  

2 Không làm tổn thương mắt ghép. Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành  

3 - Thái độ trách nhiệm, cẩn thận 

khi thực hiện công việc 

- Ý thức học tập tích cực 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

6. Bài 06: Chăm sóc c   sa  ghép và   ấ  vườn 

 

Bài tập thực hành 6.1: Thực hiện vặt chồi thực sinh cho cây ghép 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1  Cây giống ghép được tỉa sạch 

chồi thực sinh. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành  

2 Cây ghép không bị xây xát, tổn 

thương. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành  

3 - Thái độ trách nhiệm, cẩn thận 

khi thực hiện công việc vặt chồi 

thực sinh 

- Ý thức học tập tích cực 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

Bài tập thực hành 6.2: Thực hành tưới phân thúc cho vườn bơ ghép 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1. - Pha phân đúng liều lượng và 

nồng độ 

- Phân bón lá được tưới đều khắp 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 
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trên vườn ươm cây giống ghép 

- Cây giống ghép sinh trưởng, phát 

triển tốt 

2. - Thái độ nghiêm túc khi thực hiện 

các bước công việc tưới phân thúc 

cho vườn bơ ghép 

- An toàn trong lao động trong khi 

thực hiện công việc 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

Bài tập thực hành 6.3: Chọn cây xuất vườn 

Stt Tiê  chí đánh giá Cách  hức đánh giá 

1. Nêu được các tiêu chuẩn xuất 

vườn của cây bơ ghép. 

Hỏi đáp 

2. Chọn cây ghép đủ tiêu chuẩn xuất 

vườn. 

+ Khi chọn, tránh làm tổn thương 

đến các cây chưa đạt tiêu chuẩn. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  Có tinh thần trách nhiệm về chất 

lượng cây ghép khi sản xuất ra 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

VI. Tài liệ   ham kh o 

1. Lâm Thị Bích Lệ - Bài giảng Cây bơ - Đại học Tây Nguyên. 

2. Nguyễn Văn Tuyến - Kỹ thuật trồng chôm chôm, bơ - NXB Thanh niên. 

3. Hoàng Mạnh Cường - Tập huấn Kỹ thuật trồng và chăm sóc bơ - Viện 

NCNLNTN. 

4. Kỹ thuật trồng Cây bơ - Công ty một thành viên Đăkfarm. 

5. Kỹ thuật trồng chăm sóc Cây bơ - Viện nghiên cứu nông lâm nghiệp Tây 

nguyên. 

6. Tại sao nên chọn và trồng giống bơ trái vụ/nghịch mùa báo Nông nghiệp - 

Ngày 06 - 8 - 2011. 
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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 ủ  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./. 
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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  ịch: 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 ủ  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./. 

 


