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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 MÃ TÀI LIỆU: MĐ04 
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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. Trong quá trình biên soạn chúng tôi cũng nhận 

được nhiều 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 và các thầy cô giáo Trường Trung học Lâm nghiệp Tây 

Nguyên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Tổng cục dạy nghề, Ban lãnh đạo các Trung tâm, Trường, các cơ 

sở sản xuất, các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các thầy cô giáo đã tham gia 

đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành bộ giáo trình 

này. 

Bộ giáo trình là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng, 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 và điều kiện 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 09 bài dạy thuộc thể 

loại tích hợp.  

Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn chắc chắn không 

tránh khỏi những sai sót nhất định, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng 

góp từ các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp và độc giả để giáo 

trình ngày một hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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MÔ ĐUN CHĂM SÓC CÂY BƠ 

Mã mô đun: MĐ04 

 

 Giới thiệu mô đun 

 

 Mô đun Chăm sóc cây Bơ là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp 

giữa kiến thức và kỹ năng thực hành cho người chăm sóc cây Bơ. Nội dung mô đun 

trình bày về: Trồng dặm, làm cỏ, xới đất và vun gốc, tủ gốc, tưới nước và tiêu 

nước, bón phân, tỉa cành tạo tán và phòng trừ sâu bệnh hại cây Bơ. 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 chăm sóc cây Bơ. 
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BÀI 01: TRỒNG DẶM  

Mã bài: MĐ 04 - 01 

 

 Mục tiêu: 

- Nêu được tác dụng, thời gian, yêu cầu và kỹ thuật trồng dặm; 

- Thực hiện được kỹ thuật trồng dặm; 

- Cẩn thận và trách nhiệm khi thực hiện công việc trồng dặm trên vườn Bơ. 

 

 A. Nội dung 

 1. Tác dụng của việc trồng dặm 

- Đảm bảo đủ số cây trên đơn vị diện tích. 

- Tăng năng suất, sản lượng cây trồng. 

- Tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. 

 2. Thời gian trồng dặm 

- Thường sau khi trồng mới khoảng 20 - 30 ngày, nên tiến hành kiểm tra vườn 

Bơ để trồng dặm ngay những cây yếu và cây chết để vườn Bơ đồng đều. 

- Không nên trồng dặm muộn, vườn Bơ sẽ phát triển không đồng đều, đến 

khi thu hoạch có cây đã được thu hoạch còn một số cây chưa được thu hoạch, ảnh 

hưởng đến năng suất và sản lượng, nhất là tiến độ thu hoạch. 

- Trồng dặm khi đất đủ ẩm.  

 3.  ác định số lư ng cây cần trồng dặm  

Vị trí cây cần dặm là vị trí bị mất khoảng, không có cây Bơ theo mật độ khi 

trồng. 

Số lượng cây cần dặm chính là tổng số cây bị chết hay bị sâu bệnh hại làm cây 

không sống được sau khi trồng mới. 

Căn cứ vào t  lệ cây trồng bị chết, hư hỏng không sống được để xác định 

lượng cây giống cần trồng dặm.  

Ví dụ: Sau khi kiểm tra vườn Bơ, thấy t  lệ cây sống chỉ đạt 90% sau trồng, 

vậy t  lệ cây Bơ không sống được là 10%. 

Do đó lượng cây giống cần để dặm bổ sung bằng 10% của lượng giống cần 

trồng cho 1 ha Bơ  mật độ 100 cây ha) sẽ là: 100 cây x 10% = 10 cây. 
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 4. Yêu cầu khi trồng dặm 

  - Chọn cây Bơ giống có 8 - 10 lá, đường kính thân cây đạt 7 - 9mm, cao 50 - 

65cm để trồng dặm nhằm giảm sự chênh lệch về sinh trưởng giữa cây trồng dặm và 

cây đã trồng mới trong vườn Bơ. 

 

 

Hình 4.1.1: Cây giống để trồng dặm  

 

- Cây Bơ giống để dặm phải cùng loại giống với vườn Bơ đã trồng mới, để 

tạo sự đồng đều, thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. 

 

 

Hình 4.1.2: Cây giống dự phòng để trồng dặm  
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 - Khi trồng dặm, nên có chế độ chăm sóc kỹ hơn để cây sinh trưởng kịp với 

cây trồng mới làm cho vườn Bơ đồng đều. 

 - Khi trồng dặm phải đảm bảo được khoảng cách và mật độ cây trên vườn theo 

quy định. 

 - Dặm phải đều, không sót nơi diện tích có cây chết và cây yếu. 

 5. Kỹ thuật trồng dặm 

- Dùng cuốc móc hốc giữa tâm hố sâu bằng kích thước bầu cây giống. Kiểm 

tra kích thước hốc: Đặt thử cây vào hốc xem đã vừa hay chưa, nếu đã vừa với bầu 

cây thì hốc đã đảm bảo, còn chưa vừa với bầu cây ta móc sâu thêm cho vừa. 

 

 

Hình 4.1.3: Hố đào trồng dặm Bơ 

 

- Đảo đất và phân: dùng cuốc đảo đều đất và phân trong hố. 

- Cắt túi bầu: Do bầu đất cây giống Bơ to nên khi loại bỏ túi bầu đòi hỏi cẩn 

thận và phải đúng quy trình, nếu không bầu dễ bị vỡ, ảnh hưởng đế khả năng phục 

hồi của cây con sau này. 
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Hình 4.1.4: Bầu cây giống đã cắt 

 

- Đặt cây giống vào tâm hố, loại bỏ bì nilon của bầu cây. 

- Dùng tay nén chặt đất xung quanh cây trồng dặm. 

 

 

 

Hình 4.1.5: Đặt cây giống vào tâm hố để trồng dặm 
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- Tưới nước đẫm sau trồng bằng bình ô doa. 

 

 

Hình 4.1.6: Doa tưới nước đẫm sau trồng dặm 

 

- Có chế độ chăm sóc cây trồng dặm chu đáo để sinh trưởng kịp cây trồng 

mới nhằm tạo vườn Bơ đồng đều. 

- Thường xuyên kiểm tra bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi: 

 Câu hỏi 1: Trồng dặm có tác dụng gì? 

 Câu hỏi 2: Khi trồng dặm phải đảm bảo các yêu cầu nào? 

 2. Các bài tập thực hành: 

 Bài tập thực hành số 4.1.1: Chọn cây giống để trồng dặm 

 Bài tập thực hành số 4.1.2: Trồng dặm trên vườn Bơ 

 

 C. Ghi nhớ: 

 - Chọn cây Bơ giống đủ tiêu chuẩn trồng dặm. 

- Có đủ cây Bơ giống để trồng dặm. 

 - Trồng dặm kịp thời, đúng kỹ thuật. 

 - Chăm sóc tốt cây trồng dặm. 
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BÀI 02:  LÀM CỎ,  ỚI ĐẤT VÀ VUN GỐC 

Mã bài: MĐ 04 - 02 

 

 Mục tiêu: 

- Nêu được tác dụng và kỹ thuật làm cỏ, xới đất và vun gốc; 

- Thực hiện được kỹ thuật làm cỏ, xới đất và vun gốc; 

- Cẩn thận và trách nhiệm khi thực hiện công việc làm cỏ, xới đất và vun gốc 

cho vườn Bơ. 

 

 A. Nội dung:  

 1. Khái niệm và tác hại của cỏ dại 

 1.1. Khái niệm 

Cỏ dại là những loài thực vật mọc ở những nơi và vào những thời điểm mà 

con người không mong muốn. 

Cỏ dại rất đa dạng về loài và mật độ. Trên đất trồng cây Bơ, ngoài những cỏ 

thông thường như cỏ lồng vực cạn, cỏ chác, cỏ tranh, ... còn có những loại cỏ thân 

ngầm như cỏ cú, loài sinh sản vô tính mạnh như cỏ chỉ và nhiều loài cỏ khó diệt 

khác. 

 1.2. Phân nhóm cỏ dại 

*  Theo điều kiện sống 

Đó là sự phân loại dựa vào điều kiện sinh sống của cây cỏ như cỏ chịu hạn, 

chịu mặn, ưa nước, chịu ph n, … 

*  Theo chu kỳ sống 

Cỏ được chia làm hai nhóm là cỏ hàng năm và cỏ lâu năm. 

+ Cỏ hàng năm: là các loại cỏ hoàn thành vòng đời  từ hạt đến nảy mầm ra 

hoa tạo hạt) trong một năm. Các loại cỏ này thường chết vào mùa khô sau khi hoàn 

thành vòng đời của chúng. Ví dụ như cỏ cỏ chác, cỏ lác, lồng vực, đuôi phụng,… 

+ Cỏ lâu năm: là những loại cỏ sống lâu hơn một năm. Loại cỏ này rất khó 

diệt vì có thân ngầm hoặc thân bò trên mặt đất, có bộ rễ, củ phát triển sâu, khả năng 

sinh sản vô tính mạnh. Ví dụ như cỏ tranh, cỏ cú, cỏ gấu. 

 * Theo số lá mầm 

- Cỏ 1 lá mầm: Lá hẹp dài, gân lá song song, thân tròn, rỗng, lá mọc đứng và 

mọc thành 2 hàng dọc theo thân: Cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ túc; hoặc một số 
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khác có lá mọc thành 3 hàng dọc theo thân, thân thường cứng và có 3 cạnh: Cỏ 

cháo, cỏ chác, lác vuông, lác hến, cỏ năng…      

- Cỏ hai lá mầm: Lá thường rộng, đa dạng, gân lá sắp xếp theo nhiều cách 

khác nhau nhưng không song song như: Cỏ xà bông, rau mương, rau mác bao, rau 

bợ, cỏ vẩy ốc, cỏ đồng tiền… . 

* Theo đặc điểm hình thái 

- Nhóm cỏ h a b n: Lá hẹp dài, 

gân lá song song, thân tròn, rỗng, lá 

mọc đứng và mọc thành 2 hàng dọc 

theo thân. 

Một số loại thuộc nhóm hòa bản: 

Cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ túc, cỏ 

chỉ, cỏ mần trầu, cỏ gà, cỏ cú … 

 

 Hình 4.2.1. Cỏ lồng vực 

- Nhóm cỏ chác lác: Lá mọc thành 

3 hàng dọc theo thân, thân thường cứng 

và có 3 cạnh hoặc tròn. 

Một số loại thuộc nhóm chác lác: 

Cỏ chác, cỏ lác rận  u du), lác vuông, 

lác hến, cỏ năng, … 

 

 Hình 4.2.2. Cỏ chác  
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- Nhóm cỏ lá r ng: Lá thường 

rộng, đa dạng, gân lá sắp xếp theo 

nhiều cách khác nhau nhưng không 

song song. 

Một số loại thuộc nhóm lá rộng: 

Cỏ xà bông, rau mương, rau mác bao, 

rau bợ, cỏ vẩy ốc, cỏ đồng tiền, … 

 

  

 Hình 4.2.3. Cỏ xà bông 

 1.3. Xác định loại cỏ dại trong vườn Bơ 

- Bước 1: Thăm đồng thường xuyên 

Khi phát hiện có cỏ dại trên vườn, cần quan sát xem đó là loại cỏ nào. 

- Bước 2: Đối chiếu với mô tả và hình ảnh của cỏ dại. 

- Bước 3: Nhận dạng loại cỏ dại  

So sánh kỹ đặc điểm của các bộ phận cây cỏ trên vườn, sau đó xác định đúng 

tên loại cỏ dại. 

a. Cỏ chỉ 

Thuộc nhóm cỏ đa niên có căn 

hành và chồi dài. 

Thân mảnh, phiến lá hẹp, mép 

lá hơi nhám. 

Phát hoa có 3 - 7 gié xuất phát 

từ 1 điểm. 

 

 Hình 4.2.4. Cỏ chỉ 
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b. Cỏ tranh 

Cỏ nhóm đa niên. Thân đứng 

và có lông ở mắt. 

Phiến lá màu xanh, mép có 

lông. 

Bông đứng và có nhiều lông 

tơ trắng. 

Hạt nhỏ có nhiều lông nhỏ và 

dài. Cỏ sinh bằng thân ngầm và hạt.  

 Hình 4.2.5. Cỏ tranh 

c. Cỏ cú 

Cỏ đa niên. Thân mọc đơn độc 

từ căn hành dưới mặt đất. 

Thân thẳng, láng, có ba cạnh 

và không phân nhánh. 

Lá hẹp, ngắn hơn thân. 

Phát hoa nhỏ và có nhiều gié. 
 

 Hình 4.2.6. Cỏ gấu  

 1.4. Xác định các thời điểm làm cỏ 

Dựa vào các giai đoạn phát triển của cây. 

- Giai đoạn cây con:   giai đoạn này có rất nhiều loại cỏ dại phát triển, vì đất 

còn trống nhiều. Cây cỏ sẽ cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng với cây, ảnh hưởng 

đến quang hợp và sự phát triển của cây. 

- Giai đoạn cây trưởng thành và cho quả: Cây có nhiều lá, khỏe, cỏ dại đa số 

phát triển ở phía chen vào lá cây, lúc này chỉ diệt trừ một số loại cỏ cạnh tranh 

nước, dinh dưỡng và là nơi cư trú của dịch hại như cỏ chỉ, cỏ cú, cỏ tranh, cây sậy. 

 2. Tác dụng của việc làm cỏ, xới đất và vun gốc 

 2.1. Tác dụng của việc làm cỏ 

- Cỏ dại cạnh tranh về nước, dinh dưỡng, ánh sáng đối với cây Bơ, do vậy 

làm sạch cỏ giúp cho vườn Bơ sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất, chất lượng 

cao hơn. 
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- Làm cỏ để hạn chế được nơi trú ngụ, nguồn thức ăn phụ, nguồn lây lan của 

nhiều loại sâu bệnh gây hại cây Bơ. 

 

 

Hình 4.2.7: Nhiều cỏ dại trên vườn Bơ  

 

- Trên vườn Bơ nếu có nhiều cỏ dại làm cho việc thu hoạch gặp khó khăn 

hơn. 

 

 

Hình 4.2.8: Nhiều cỏ dại làm cho thu hoạch gặp khó khăn 
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 2.2. Xới đất 

Xới đất là công việc làm cho lớp đất trên mặt luống và xung quanh vùng gốc 

cây được tơi xốp, thông thoáng, không bị dí chặt, có các tác dụng sau: 

- Xới đất làm cho lớp đất mặt quanh bộ rễ thông thoáng, tơi xốp, tạo điều 

kiện cho bộ rễ cây Bơ phát triển thuận lợi, tăng khả năng hút dinh dưỡng và hút 

nước. 

- Xới đất góp phần tiêu diệt cỏ dại, hạn chế sự cạnh tranh về dinh dưỡng, 

nước, ánh sáng của cỏ dại đối với cây Bơ. 

- Xới đất, phá váng khi cây Bơ còn nhỏ giúp cho cây Bơ sinh trưởng, phát 

triển nhanh hơn. 

- Góp phần chuyển hóa nhanh, nhiều các chất dinh dưỡng ở tầng đất mặt để 

cung cấp cho cây Bơ. 

- Khi bón phân thúc cho Bơ phải kết hợp với việc xới đất, có tác dụng đảo 

trộn, vùi lấp kín phân bón; góp phần làm cho phân chuyển hóa nhanh cung cấp dinh 

dưỡng cho cây, đồng thời hạn chế được sự rửa trôi, xói mòn làm mất phân bón. 

 2.3. Vun gốc 

 Vun gốc cho Bơ là việc đưa một lớp đất tơi xốp lấp cao, kín vào gốc cây. 

Vun gốc cho cây Bơ có các tác dụng sau: 

 - Vun gốc giúp cho cây Bơ sinh trưởng phát triển thuận lợi, rễ cây ăn sâu vào 

đất để hút nước và dinh dưỡng. 

- Hạn chế hiện tượng cây bị nghiêng đổ khi còn giai đoạn kiến thiết cơ bản. 

- Giữ ẩm cho vùng đất để rễ cây hoạt động tốt. 
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Hình 4.2.9: Cây Bơ được vun gốc 

 

 2. Dụng cụ làm cỏ, xới đất và vun gốc 

 - Cuốc làm cỏ:  

 

Hình 4.2.10: Cuốc làm cỏ 
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- Máy cắt cỏ: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: Máy cắt cỏ 

 

Hình 4.2.11: Máy cắt cỏ 

 

 3. Kỹ thuật làm cỏ, xới đất và vun gốc 

 3.1. Cơ sở để xác định số lần làm cỏ, xới đất và vun gốc 

 - Đặc điểm, tính chất đất: trồng Bơ trên đất thoát nước kém, đất bí, dí chặt 

kém tơi xốp, đất dễ mất nước thì phải thường xuyên xới đất để giữ ẩm và làm cho 

đất tơi xốp hơn. 

- Đặc điểm thời tiết: Trời mưa nhiều, đất dễ bị dí chặt nên cần xới đất nhiều 

hơn để đất thông thoáng tơi xốp. 

- Tình hình phát sinh, phát triển của cỏ dại trên vườn Bơ. 

 3.2. Các biện pháp ph ng trừ cỏ dại trên vườn Bơ 

 3.2.1. Phòng trừ cỏ dại trước khi trồng 

Để hạn chế tác hại của cỏ dại trên vườn Bơ cần phải áp dụng tổng hợp nhiều 

các biện pháp khác nhau như: 

 3.2.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công: 

- Cày bừa làm đất kỹ để chôn vùi hạt cỏ xuống dưới tầng đất sâu. 

- Thu gom sạch sẽ cỏ dại trước khi làm đất đưa ra khỏi vườn, đốt tiêu hủy. 

- Sử dụng phân hữu cơ  phân chuồng, phân rác) hoai mục, không có thân, hạt 

cỏ dại. 

- Không để cỏ già rụng hạt nhiều trên vườn Bơ. 

- Vệ sinh công cụ sạch cỏ trước khi sử dụng. 
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 3.2.1.2. Biện pháp sử dụng thuốc hóa học: 

- Các loại thuốc trừ cỏ: thuốc Ametrex, Gesapa, Atranex, Mizin, Ansaron, 

Maduron, Diuron; Gramoxon, Pesle… 

 

 

Hình 4.2.12: Một số loại thuốc trừ cỏ thường dùng 

 

 * Một số loại thuốc trừ cỏ được khuyến cáo sử dụng trong vườn Bơ như 

Roundup 480SC, Dream 480SC, Agamaxone 276SL, Ally 20DF liều lượng, nồng 

độ và khả năng diệt cỏ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Trừ cỏ b ng biện pháp hóa h c  

Phương pháp sử dụng thuốc hóa học giúp trừ cỏ hoàn toàn, chi phí thấp nhưng 

nhược điểm là ảnh đến hệ vi sinh vật trong đất, gây ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, 

trên vườn Bơ có một số loại cỏ sinh sản và phát triển rất nhanh như cỏ cú, cỏ chỉ và 

cỏ tranh nên cần sử dụng thuốc để diệt trừ. 
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  u  : Khi thực hiện công việc 

pha thuốc, phun thuốc, yêu cầu 

người thực hiện phải đeo găng 

tay, ủng, khẩu trang, kính để đảm 

bảo an toàn lao động. Khi phun, 

người phun hướng vòi phun vào 

luống phía bên tay phải để tránh 

đi vào vùng đã phun thuốc. 

Tránh phun ngược với chiều gió. 

Rửa tay kỹ sau khi phun thuốc. 

 

Hình 4.2.13: Bảo hộ lao động khi phun thuốc 

Trong sử dụng thuốc, các 

loại thuốc diệt cỏ tuyệt đối không 

sử dụng 2,4D vì có nhiều ảnh 

hưởng không tốt đến quả Bơ và 

đối với sức khỏe con người cũng 

như môi trường sống. 

 

Hình 4.2.14: Thuốc diệt cỏ 2,4D 

 

 3.2.2. Phòng trừ cỏ dại sau khi trồng 

- Xới đất kết hợp làm cỏ bón phân. 
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Hình 4.2.15: Vườn Bơ chưa làm cỏ 

 

- Cuốc cỏ xung quanh gốc Bơ.  

- Vệ sinh vườn Bơ, phát dọn sạch cỏ trên toàn bộ diện tích đang trồng Bơ. 

 

 

Hình 4.2.16: Vườn Bơ được làm sạch cỏ 
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 3.3. Kỹ thuật làm cỏ kết hợp  xới đất 

- Khi cây Bơ còn nhỏ tiến hành làm sạch cỏ dại, xới đất xung quanh gốc Bơ 

với bán kính 0,5m, xới sâu 10cm, kết hợp phá váng để làm tơi xốp lớp đất mặt 

xung quanh gốc Bơ. 

 

 

Hình 4.2.17: Cây Bơ chưa xới đất 

 

- Khi Bơ 2 - 5 tuổi, làm sạch cỏ, xới đất sâu 10 - 15cm làm tơi lớp đất xung 

quanh gốc với bán kính 1m. 

- Khi làm cỏ, xới đất không được làm tổn thương gốc cây Bơ. 

 3.4. Kỹ thuật vun gốc 

 - Trên nền đất thoát nước kém, cây Bơ sinh trưởng chậm và dễ bị bệnh thối 

rễ. 

-  Hàng năm, đất ở gốc cây cần được vun cao khoảng 20cm, kết hợp bón 

phân chuồng và tủ gốc. Trong thực tế, nếu trồng xen với cây cà phê hoặc trồng 

phân tán thì ít áp dụng vun gốc. 
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- Phải thường xuyên theo dõi vườn Bơ, nếu thấy cây Bơ trồi gốc lên mặt đất 

thì phải vun gốc để đảm bảo cây sinh trưởng và phát tiển tốt. 

 - Nên kết hợp giữa làm cỏ, xới đất, vun gốc với bón phân thúc. 

 

 

Hình 4.2.18: Cây Bơ chưa vun gốc 

 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi  

 Câu hỏi 1: Tác hại của cỏ dại trên vườn Bơ? 

 Câu hỏi 2: Xới đất cho vườn Bơ có tác dụng gì? 

 Câu hỏi 3: Khi vun đất vào gốc Bơ nên kết hợp với những biện pháp kỹ thuật 

nào?  

 2. Các bài thực hành 

 Bài thực hành số 4.2.1:  Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công  

 Bài thực hành số 4.2.2: Làm cỏ bằng biện pháp hóa học  



29 

 

 C. Ghi nhớ: 

 - Xới đất làm cỏ thường xuyên cho vườn Bơ 

 - Không để cỏ dại lấn át cây Bơ 

 - Vun gốc cho vườn Bơ hàng năm. 

 - Kết hợp giữa xới đất, làm cỏ và vun gốc. 

- Phải sử dụng bảo hộ lao động khi phun thuốc.  
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BÀI 03:  TỦ GỐC 

Mã bài: MĐ04 - 03 

 Mục tiêu:  

- Nêu được tác dụng, thời vụ và kỹ thuật tủ gốc cho vườn Bơ; 

- Thực hiện được kỹ thuật tủ gốc cho vườn Bơ; 

- Cẩn thận và trách nhiệm khi thực hiện các bước công việc tủ gốc. 

 A. Nội dung:  

 1. Tác dụng và hạn chế của tủ gốc 

 1.1. Tác dụng của tủ gốc 

- Tủ gốc có vai trò giảm sự bốc hơi nước giữ ẩm cho đất. 

- Bảo vệ lớp đất mặt tránh khỏi sự tác động của những hạt mưa. 

- Tăng tính thấm nước và hạn chế hiện tượng xói mòn cho đất. 

- Cung cấp chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng khác cho cây điều khi vật 

liệu tủ hoai mục ra nó làm thuận lợi quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng 

khoáng điều hòa đựơc nhiệt độ và độ ẩm trong đất. 

- Chống cỏ dại xung quanh gốc điều đặc biệt là cỏ tranh. 

 1.2. Một số hạn chế của tủ gốc: 

Do yêu cầu khối lượng vật liệu tủ gốc quá lớn nên việc vận chuyển tốn công, 

thông thường 1 ha Bơ cần từ 10 - 15 tấn vật liệu khô tủ.  

Dễ gia tăng nguy cơ sương muối vì tủ gốc ngăn cản sự ấm lên của lớp đất 

mặt vào ban ngày và hạn chế sự tỏa nhiệt vào ban đêm.  

Lớp đất mặt thường bị quá ẩm ướt vào mùa mưa. Tạo nguy cơ gây hỏa hoạn 

đặc biệt có gió mạnh vào mùa khô.  

Tạo nơi trú ngụ của một số loại sâu bệnh gây hại. 

Lưu ý khi tủ gốc: Nếu cỏ sinh sản vô tính thì phải phơi khô trước khi tủ, vì 

nếu không cỏ sẽ phát triển trở lại; đối với cỏ sinh sản hữu tính thì không nên sử 

dụng loại cỏ già đã có quả, để các hạt cỏ không lan ra. 
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Hình 4.3.1: Cây Bơ chưa tủ gốc  

 2. Thời vụ tủ gốc 

Công việc tủ gốc được tiến hành ngay sau khi trồng mới, để đề phòng các 

tiểu hạn. Đối với điều kiến thiết cơ bản và điều kinh doanh khi bước vào thời kỳ 

cuối mùa mưa, đầu mùa khô cần phải tiến hành tủ gốc giữ ẩm. 

Ngay sau khi trồng mới xong có thể tiến hành tủ gốc ngay. Hàng năm tủ gốc 

bổ sung vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô. 

 3. Nguyên liệu tủ gốc 

Sử dụng các loại nguyên liệu sẵn có tại địa phương như cỏ, rác trên lô và các 

tàn dư thực vật từ ngoài đưa vào rơm rạ, lá mía, lá dừa, vỏ ngô, trấu lúa, thân lá cây 

đậu đỗ, cỏ, rác, cây phân xanh, …để tủ gốc cho vườn Bơ.  
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Hình 4.3.2: Tủ gốc Bơ bằng rơm rạ 

 

 4. Kỹ thuật tủ gốc 

 4.1. Tủ gốc: 

- Tùy theo lượng nguyên liệu để tủ gốc nhiều hay ít và điều kiện nhân công 

mà tủ dày, mỏng hoặc rộng hẹp khác nhau.  

- Vào cuối mùa mưa cần làm cỏ sạch gốc, trên hàng, giữa hàng để lấy 

nguyên liệu hữu cơ đó cùng các loại cây phân xanh, đậu đỗ trồng xen trong lô, 

cùng với việc lấy thêm các nguyên liệu tủ gốc khác ở bên ngoài đem vào như rơm, 

rạ, cây phân xanh v.v... 

- Đối với vườn bơ giai đoạn kiến thiết cơ bản nên tủ theo băng, dọc theo 

hàng Bơ. 

- Nơi nào ít nguyên liệu nên tủ xung quanh gốc Bơ với đường kính từ 1 - 1,5 

mét, dày từ 5 - 10 cm, cách gốc 8 - 10 cm để chống mối làm hại cây. 

- Đối với Bơ kinh doanh: tủ theo băng xen kẽ và luân phiên nhau để hạn chế 

hỏa hoạn và tác động xấu do mặt đất thường xuyên bị che phủ. 

- Trên bề mặt lớp tủ cần đắp lên một lớp đất mỏng để tăng thêm khả năng 

giữ ẩm, chống cháy và chống gió làm bay mất rác tủ. 
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- Tủ gốc thường được kết hợp với đợt làm cỏ cuối cùng trong năm trước khi 

bước vào mùa khô. 

 

 

Hình 4.3.3: Tủ gốc bằng cỏ khô 

 

 4.2. Trồng cây che phủ 

Bơ thường được trồng ở những vùng  có độ dốc cao, chất hữu cơ trong đất 

thấp vì vậy việc hạn chế xói mòn rửa trôi do nước chảy tràn hay do gió cũng như 

hiện tượng thiêu đốt chất hữu cơ trong đất cần đặc biệt quan tâm bằng cách duy trì 

một thảm phủ sinh học trong vườn Bơ. 

 Không nên để đất trong vườn Bơ bị trống, không có cây mọc và bị ánh sáng 

mặt trời chiếu trực tiếp vào mặt đất.  

Vì vậy, thay vì làm cỏ nên trồng cây che phủ đất hoặc trồng xen các loại cây 

hoa màu ngắn ngày như đậu phụng, đậu xanh, đậu đen, bắp...vừa bảo vệ đất vừa 

tăng thêm thu nhập trong những năm đầu khi cây Bơ chưa có sản phẩm thu hoạch. 
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Hình 4.3.4: Trồng phủ cây lạc dại trên vườn Bơ 

 

 4.3. Che mát: 

 Ngoài việc tủ gốc và trồng cây che phủ thì ta có thể che mát tạm thời cho cây 

Bơ bằng bạt che hoặc vỏ bao phân kết lại. 

 

 

Hình 4.3.5: Che mát cây Bơ 
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 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi: 

 Câu hỏi 1: Sử dụng các loại nguyên liệu nào dưới đây để tủ gốc cho vườn 

Bơ: 

 a. Rơm rạ mục 

 b. Vỏ ngô 

 c. Các loại cỏ rác 

 d. Tất cả các loại trên. 

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

Câu hỏi 3: Kỹ thuật tủ gốc cho Bơ gồm các bước như thế nào? 

 2. Các bài thực hành 

 Bài thực hành số 4.3.1: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ tủ gốc cho vườn Bơ 

 Bài thực hành số 4.3.2: Thực hành tủ gốc cho vườn Bơ 

 C. Ghi nhớ:  

- Nên sử dụng các loại nguyên liệu sẵn có tại địa phương để tủ gốc cho vườn 

Bơ. 

- Khi tủ gốc, nên cách gốc cây 5 - 10cm để tránh lây lan mầm móng sâu 

bệnh. 
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BÀI 04:  TƯỚI NƯỚC VÀ TIÊU NƯỚC 

Mã bài: MĐ 04 - 04 

 Mục tiêu:  

- Nêu được kỹ thuật tưới nước và tiêu nước cho vườn Bơ; 

- Thực hiện được các bước công việc tưới nước và tiêu nước cho vườn Bơ 

đúng kỹ thuật; 

- Có ý thức tiết kiệm nguồn nước tưới. 

 A. Nội dung chính:  

 1. Tưới nước 

Cây Bơ ra hoa thường vào mùa khô, ẩm độ thấp và trời không có mưa, là 

điều kiện thuận lợi để hoa được thụ phấn và đậu quả. Nhưng ẩm độ đất quá thấp sẽ 

làm thiếu hụt nhu cầu nước trong cây cũng làm giảm tỉ lệ đậu quả đồng thời quả 

nhỏ và rụng nhiều. 

Theo kinh nghiệm ở Ấn Độ tưới 150 lít cây và 15 ngày lần từ tháng 1 đến 

tháng 3 đã làm tăng 68% năng suất so với không tưới bổ sung. 

 1.1. Nhu cầu n ớc của cây Bơ 

 Nhu cầu nước của cây Bơ tương đối lớn. Chế độ nước có ảnh hưởng rất lớn 

đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất, chất lượng của quả Bơ. 

Nhu cầu nước của cây Bơ thay đổi tùy theo điều kiện khí hậu, kỹ thuật trồng 

trọt, thời vụ gieo trồng, giống và từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây. 

Liều lượng tưới:  

- Năm thứ nhất đến thứ 3 sau trồng: 50 - 100 lít nước cây lần; tưới 2 - 3 lần 

vào giữa và cuối mùa khô. 

 - Khi cây cho quả: 100 - 200 lít cây lần; tưới 2 - 3 lần từ sau khi hoa bắt đầu 

nở. 

 1.2. Cách xác định thời điểm t ới và chu n bị   n  c    ật t   

 Cách xác định thời điểm tưới: 

 - Xác định thời điểm tưới theo ẩm độ đất  

 - Xác định thời điểm tưới theo thời gian sinh trưởng của cây  

 - Xác định thời điểm tưới dựa vào ngoại hình của cây  

 - Xác định thời điểm tưới theo các chỉ tiêu sinh lý.  

 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư để tưới: 
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- Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ tưới nước: Cuốc, máy bơm nước giàn tưới 

phun, đường ống dẫn nước… 

 

 

Hình 4.4.1: Máy bơm nước 

- Vật tư: Dầu, xăng, mỡ... 

 - Nguồn nước tưới: Sông, hồ, suối, đập hay nước giếng. Đảm bảo nước 

không bị nhiễm mặn hay ph n. 

 

Hình 4.4.2: Nước ở suối 

 

 1.3. Các ph ơn  pháp t ới chủ yếu: 

 1.3.1.Tưới dí 

 - Vào mùa khô, tạo bồn quanh gốc để giữ nước tưới. Bồn có bán kính 1m, 

sâu 15 - 20cm. 
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Hình 4.4.3: Bồn giữ nước tưới cho gốc Bơ 

 

- Dùng ống dẫn nước dí vào gốc, đầu vòi có thể có búp doa tránh xói đất. 

 

           Hình 4.4.4: Gốc Bơ sau khi tưới 

  

 - Ưu điểm phương pháp tưới dí: ít thất thoát lượng nước. 

 - Nhược điểm: dễ xói đất gần gốc nếu không có búp doa hoặc lót rổ. 

 1.3.2. Tưới phun mưa: 

Tưới phun mưa là hình thức đưa nước tưới lên cao khỏi mặt đất và để nước rơi 

tự do xuống kiểu mưa rơi. Hình thức tưới này có thể áp dụng cho hầu hết các loại 
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đất khác nhau hoặc các địa hình từ bằng phẳng đến thay đổi phức tạp nơi mà các 

hình thức tưới mặt đất khác khó áp dụng hoặc áp dụng không hiệu quả.  

Đây là phương pháp tưới bằng cách phun nước từ dưới mặt đất lên tán cây qua 

hệ thống máy bơm, ống dẫn nước với các vòi phun cố định, tự động xoay được với 

góc 360
0
, được đặt cao khỏi mặt đất 0,5 - 1,0m  dưới dạng phun sương hay phun 

mù) thường áp dụng tưới cho cây con trong vườn ươm hoặc vòi phun hạt to di động 

cầm tay dùng để tưới cây Bơ trong vườn. 

Ưu điểm:  

+ Khắc phục được hiện tượng thời 

tiết không thuận lợi  nắng nóng, độ ẩm 

không khí thấp) bảo đảm năng suất, 

chất lượng quả và bảo đảm yêu cầu kỹ 

thuật cao trong việc nhân giống cây 

con  ươm, giâm cây giống).  

+ Tiết kiệm được nhiều lượng 

nước tưới (có thể giảm 40 - 50% lượng 

nước so với tưới ngập thông thường), 

các tổn thất do thấm sâu và chảy tràn 

được giảm thiểu khá nhiều. Do vậy, 

hiệu quả sử dụng nước tưới cao.   

 Hình 4.4.5. Vòi tưới phun 

+ Phương pháp tưới này có thể áp dụng cho hầu hết mọi dạng địa hình cao 

thấp khác nhau. 

+ Tưới phun còn giảm thiểu chi phí xây dựng kênh mương, do vậy có thể gia 

tăng diện tích canh tác. Cách tưới này có thể kết hợp với việc bón phân và phòng 

trừ sâu bệnh bằng cách hoà tan các chất này vào nước. Tưới phun mưa còn tạo cảnh 

quan đẹp, góp phần gia tăng độ ẩm và giảm nhiệt độ không khí khu vực. Năng suất 

cây trồng trong phạm vi tưới thường cao.  

Nhược điểm: 

+ Chi phí lắp đặt thiết bị tưới ban đầu thường lớn. Người vận hành hệ thống 

tưới phải có kỹ thuật điều khiển hoạt động.  

+ Hệ thống phải thường xuyên được theo dõi, điều chỉnh tốc độ phun hoặc di 

chuyển theo hướng gió. Gió mạnh gây khó khăn trong điều chỉnh lưu lượng phun 

mưa.  

+ Các đầu phun thường hay bị nghẽn nếu nguồn nước có nhiều chất bùn cặn.  
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+ Nếu tưới nhiều bằng vòi phun cầm tay di động hạt nước to mặt đất cũng bị 

dí chặt, phá vỡ kết cấu mặt đất, chất dinh dưỡng bị rửa trôi theo dòng nước chảy 

trên mặt đất. Ngoài ra, việc bố trí đường ống có thể làm hạn chế cơ giới hóa và một 

số hoạt động canh tác khác.  

Phân loại: 

Kiểu tưới phun có thể rất đơn giản, thủ công như tưới thùng, tưới bán cơ giới 

như tưới từ ống xịt mềm từ máy bơm, tưới qua đầu phun quay, tưới cơ giới qua hệ 

thống phun mưa đặt trên giàn xe di động. Trong kỹ thuật tưới hiện đại, tưới qua đầu 

phun quay và tưới qua hệ thống phun mưa là phổ biến nhất. Theo điều kiện tháo 

rời, ta có thể phân ra 4 kiểu hệ thống tưới phun mưa:  

+ Hệ thống cố định hoàn toàn: Toàn bộ máy bơm, đường ống chính và nhánh 

và đầu phun mưa đều được lắp đặt cố định.  

+ Hệ thống bán cố định (hệ thống bán di động): Đường ống chính và nhánh 

được chôn cố định trong đất. Máy bơm có thể cố định hoặc tháo lắp, đầu phun mưa 

thì tháo lắp theo yêu cầu tưới.  

+ Hệ thống cố định, vòi phun di động: Hệ thống này các máy bơm tạo áp lực, 

đường ống chính và phụ đều cố định và thường được chôn xuống đất. Đoạn ống nối 

với vòi phun tháo lắp được và gắn theo đường dẫn nước tưới.  

+ Hệ thống di động: Toàn bộ hệ thống gồm máy bơm, đường ống chính và 

nhánh, đầu phun mưa đều di chuyển dọc theo những khu vực cần tưới.  

Có nhiều loại đầu phun quay trong thị trường như hình 4.4.6. Có 2 kiểu vòi 

phun chính là: vòi phun khuếch tán và vòi phun tia. Nhà sản xuất đầu phun thường 

cho bảng tra các thông số kỹ thuật của từng loại vòi phun để lựa chọn. Tùy theo 

loại cây trồng và kỹ thuật tưới mà ta có thể chọn đầu phun qua các thông số như áp 

suất hoạt động, lưu lượng phun và tầm phun mưa.  
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Hình 4.4.6: Một số kiểu đầu phun mưa trên thị trường 

 

 1.3.2. Các phương pháp tưới khác 

 Ngoài các phương pháp tưới trên, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng 

nơi mà người dân có thể tưới nước cho vườn Bơ bằng nhiều cách khác nhau như 

lấy nước để tưới trực tiếp cho từng gốc, xả tràn,... 

 1.3.3. M t số lưu ý khi tưới nước cho Bơ 

- Chất lượng nước tưới phải tốt, không bị nhiễm ph n chua, nếu tưới nước 

phèn thì Bơ sẽ phát triển chậm. 

 

 

           Hình 4.4.7: Nguồn nước tưới cho vườn Bơ 
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- Chỉ tưới cho Bơ vào mùa khô. 

 

 

           Hình 4.4.8: Cây Bơ tưới đủ nước 

 

 2. Tiêu nước 

 2.1. Xác định tác hại của sự n ập ún  đối  ới cây Bơ 

- Khả năng chịu úng của cây Bơ tương đối kém, nếu bị úng ngập trong 

khoảng 1 - 2 ngày sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây Bơ nhất là đang giai đoạn 

kiến thiết cơ bản. Do vậy, vào mùa mưa cần phải chủ động tiêu nước cho vườn Bơ. 

Khi trồng Bơ trên vùng đất thấp sẽ dễ bị ngập úng, do tần suất xuất hiện lũ ngày 

càng cao trong những năm gần đây, đặc biệt là trồng Bơ vùng Miền Nam. Lũ lụt ở 

vùng này thường xảy ra trong các tháng 9, 10, 11 hàng năm, với đỉnh lũ thường tập 

trung vào cuối tháng  9, 10. Hầu hết các vườn Bơ đều bị ảnh hưởng và thiệt hại với 

mức độ khác nhau do nước dâng cao hoặc mưa kéo dài.  

Nguyên nhân là do:  

+ Hiện tượng đất bị đóng váng bề mặt do nước mưa xói mòn, hòa tan các hạt 

sét nhỏ và phủ kín các khoảng trống trên mặt đất hoặc do lớp phù sa (từ ngập lụt) 

bồi kín mặt đất làm đất không còn thoáng khí.  

+ Đất bị ngập nước, nên không còn đủ ôxy cung cấp cho rễ hô hấp (chỉ sau 24 

- 48 giờ), đất trở nên dư thừa nước và rễ rất dễ bị hu  hoại. 
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+ Do khả năng thoát lũ kém, mực nước trong các mương vườn thường rất cao 

(hiện tượng úng cục bộ hay từng phần) làm hạn chế và hủy hoại hệ thống rễ mọc 

sâu dưới tầng đất mặt.  

Các nguyên nhân này làm đất bị thiếu oxy, đồng thời bị ngộ độc CO2 cùng các 

độc chất khác, rễ bị "nghẹt" và sau đó bị thối. Hậu quả này làm các loài nấm bệnh 

trong đất (chủ yếu là Fusarium và Phytophtthora) rất dễ tấn công gây hại cho cây 

Bơ trong và sau mùa lũ. Hiện tượng nghẹt rễ cũng làm cho cây bị "stress", tổng hợp 

khí độc (ethylene) bên trong gây ngộ độc, làm lá bị vàng và thối, đặc biệt sau khi 

nước rút. 

Vào mùa nước dâng cao hay mưa to kéo dài, đất bị úng làm rễ bị hư hại, 

nặng thì có thể thối toàn bộ hệ thống rễ. Cây ngừng tăng trưởng, có thể bị còi cọc, 

đậu quả ít, suy kiệt, chết cây... 

- Tiêu nước là biện pháp kỹ thuật nhằm rút bớt nước ứ đọng trong đất vườn 

nhiều quá mức khiến sự sống, tăng trưởng và năng suất cây trồng có thể bị ảnh 

hưởng.  

Việc tiêu nước trong đất còn có ý nghĩa trong việc cải tạo đất, rửa mặn, xả 

phèn, tạo thông thoáng cho tầng rễ và hạn chế mầm bệnh có hại cho cây trồng. Tiêu 

nước đôi khi cần thiết để tạo thuận lợi cho việc đi lại trong đồng ruộng hoặc cơ giới 

hóa. 

 2.2. Lợi ích của việc tiêu n ớc kịp thời  

+ Đất sẽ được thoáng khí hơn và cây trồng dễ dàng hấp thu dưỡng khí;  

+ Khi mực nước ngầm được hạ thấp, rễ cây dễ dàng phát triển sâu hơn và hấp 

thu nhiều dưỡng chất trong đất hơn;  

+ Đất khô ráo giúp cho người cũng như các thiết bị cơ giới thuận tiện di 

chuyển để chăm sóc cây;  

+ Đất được tiêu nước sẽ giúp các vi sinh vật hiếu khí hoạt động mạnh làm 

cho sự phân hủy các chất hữu cơ trong đất nhanh hơn, thúc đẩy quá trình nitrat 

hóa (phân giải đạm);  

+ Sự tiêu nước sẽ làm hạn chế các mầm bệnh và côn trùng phát triển;  

+ Tiêu nước đúng kỹ thuật có thể làm giảm hiện tượng xói mòn đất.  

 2.3. Thiết kế hệ thốn  tiêu n ớc 

Có hai hệ thống tiêu chính:  

+ Hệ thống tiêu mặt: Áp dụng để tiêu thoát nước khi có lượng mưa quá lớn 

hoặc lũ triều tràn sông gây úng ngập trên mặt vườn Bơ.  



44 

Thông thường áp dụng biện pháp tiêu theo trọng lực, nước sẽ tự chảy đi theo 

hướng chảy từ nơi cao xuống nơi thấp  mương thoát nước). Nếu nước nguồn quá 

lớn phải có đê bao và dùng bơm để thoát nước.  

+ Hệ thống tiêu ngầm: Chủ yếu sử dụng khi mực nước ngầm dâng cao (do 

mưa, lũ, triều) gây úng bộ rễ cây trồng.  

Đối với hệ thống tiêu ngầm, phổ biến là hình thức dùng các ống cống chôn 

ngầm dưới lớp rễ cây và cho nước tập trung vào đường ống rồi dẫn ra ngoài bằng 

bơm hoặc tự chảy. Tiêu ngầm có thể có lợi thế là ít bị xói mòn hơn tiêu mặt nhưng 

chi phí đầu tư và bảo trì sẽ lớn hơn.  

 2.4. Một số l u   khi bố trí kênh tiêu n ớc:  

+ Tuyến kênh tiêu nước phải nằm ở vị trí địa hình thấp để có thể dễ tập trung 

nước bằng hình thức tự chảy theo trọng lực;  

+ Tuyến kênh tiêu nước phải ngắn để nhanh chóng thoát nước ra khỏi khu vực 

cần tiêu và giảm khối lượng thi công;  

+ Tránh để đường kênh tiêu nước đi qua các vùng đất nhiều chứng ngại vật, 

công trình và khu vực có nền đất không ổn định.  

+ Triệt để lợi dụng các sông rạnh tự nhiên để làm kênh tiêu; nếu cần có thể 

nạo vét các mương rạch để làm nơi nhận nước tiêu;  

+ Có thể kết hợp kênh tiêu nước với kênh - rạch giao thông.  

 2.5. Tiêu n ớc tron  mùa m a 

Phương châm tiêu nước là sự tổng hợp của “R i nước - Chôn nước - Tháo nước”: 

- Rải nước: Chia nhỏ các khu tiêu nước riêng biệt nhằm phân tán lượng nước 

cần tiêu theo yếu tố địa hình. Nghĩa là, nước ở tiểu vùng nào thì tiêu ngay ở chỗ đó.  

- Chôn nước: Cho nước lắng rút xuống tại chỗ ở những nơi trũng hoặc trữ tạm 

ở các ao, đìa, kênh tiêu để trữ tạm thời.  

- Tháo nước: Dùng biện pháp tiêu thoát nhanh tại những nơi có thể rút tháo 

nước thuận lợi. Đôi khi tháo nước cần có những biện pháp hỗ trợ như dùng bơm để 

bơm nước ra ngoài khu vườn.  

Tóm lại, khai rãnh ở mặt liếp, thoát nước trong mương  dựa vào triều kém 

hoặc bơm thoát nước) ngay để hạ nhanh mực thủy cấp trong liếp, giúp đất nhanh 

thông thoáng hơn và rễ nhanh hồi phục hơn. 
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 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi 

 Câu hỏi 1: Khả năng chịu úng của cây Bơ: 

 a. Rất tốt 

 b. Rất kém 

 c. Bình thường. 

 Câu hỏi 1: Lượng nước cần tưới cho cây Bơ phụ thuộc vào: 

 a. Điều kiện khí hậu, thời tiết 

 b. Kỹ thuật canh tác 

 c. Đặc tính của giống và từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây 

 d. Tất cả các ý trên. 

 2. Các bài thực hành 

 Bài thực hành số 4.4.1: Xác định phương pháp tưới và tiêu nước cho vườn 

Bơ 

 Bài thực hành số 4.4.2: Tưới nước cho vườn Bơ. 

 

 C. Ghi nhớ: 

 - Xác định thời điểm cần tưới nước cho vườn Bơ. 

 - Xác định phương pháp tưới nước phù hợp cho vườn Bơ ở từng địa phương. 

 - Xác định phương pháp tưới nước phù hợp cho vườn Bơ ở Miền Nam. 
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BÀI 05:  BÓN PHÂN THÚC 

Mã bài: MĐ 04 - 05 

 

 Mục tiêu:  

- Kể được loại phân, lượng phân và kỹ thuật bón phân thúc cho vườn Bơ; 

- Bón phân đúng kỹ thuật; 

- Có ý thức trách nhiệm về chất lượng s n phẩm làm ra. 

 A. Nội dung:  

 1. Đặc điểm các loại phân thường đư c sử dụng để bón cho Bơ 

 1.1. Phân đạm Urê  

- Phân urê thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau, trên nhiều loại đất 

khác nhau. Vì vậy, loại phân đạm này đang được sử dụng khá phổ biến trong sản 

xuất 

- Phân urê có t  lệ đạm cao nhất  44 - 48%); có khả năng thích nghi rộng, phát 

huy tác dụng trên nhiều loại đất. Phân có dạng viên màu trắng (hình 4.5.2), dễ tan 

trong nước và dễ hút ẩm. 

Phân urê được dùng để bón thúc hoặc cũng có thể dùng để bón lót. Có thể pha 

loãng theo nồng độ 0,5 - 1,5% để phun lên lá. 

 

 
 

Hình 4.5.1. Bao phân urê Hình 4.5.2. Hạt phân urê 
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- Phân urê được dùng chủ yếu để bón thúc, khi cây Bơ có biểu hiện thiếu 

đạm, lá có màu vàng, có thể hòa urê với nồng độ thấp từ 0.5 - 1,5% tưới vào sáng 

sớm hoặc chiều tối, không nên tưới phun khi trời nắng gắt. 

  

 

Hình 4.5.3:  Phân đạm Urê của Malayssia và Việt Nam 

 

- Sunphat đạm (phân SA) chứa 20 - 21% nitơ  N) nguyên chất và 29% lưu 

huỳnh  S). Phân SA có dạng tinh thể mịn, hoặc viên, màu trắng ngà hoặc xám xanh 

 hình 4.5.4, hình 4.5.5). Phân có mùi khai, vị mặn, hơi chua, dễ tan trong nước. 

Thích hợp cho cây Bơ.  
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Hình 4.5.4. Phân đạm SA Hình 4.5.5.  Hạt phân SA 

- Phân DAP  phốt phát amôn) chứa 18 % đạm và 46 % lân. Phân có dạng viên, 

màu xám  hình 4.5.6, hình 4.5.7) hoặc trắng, dễ chảy nước, dễ tan trong nước và 

phát huy hiệu quả nhanh, dùng để bón lót, bón thúc đều tốt.  

Phân dễ sử dụng, thích hợp ở đất nhiễm mặn. Cần bón phối hợp với các loại 

đạm khác. 

  

Hình 4.5.6.  Phân DAP Hình 4.5.7.  Hạt phân DAP 

 

 1.2. Phân lân  

- Phân lân supe 
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Hình 4.5.8: Phân lân super 

+ Tương đối dễ hoà tan trong nước nên cây dễ sử dụng. Phân phát huy hiệu 

quả nhanh, ít bị rửa trôi. 

+ Supe lân ít hút ẩm, nhưng nếu cất giữ không cẩn thận vẫn có thể bị vón cục, 

hoặc bị nhão.  

+ Supe lân thường được dùng để bón lót cho Bơ. Sử dụng bón thúc k m với 

phân đạm. 

- Phân lân nung chảy: 

+ Phân có thể sử dụng để bón lót hoặc bón thúc 

+ Không nên trộn lẫn phân này với các dạng phân đạm amon vì dễ làm mất 

đạm dưới dạng khí NH3. 

 

 

Hình 4.5.9:  Phân lân nung chảy 

 

 Các loại phân chứa lân: Supe lân (hình 4.5.8) và Lân nung chảy (hình 

4.5.9), chứa từ 15,5%-17% Ô-xít Phốt-pho (P2O5 hữu hiệu), chủ yếu được sản xuất 

trong nước từ nguyên liệu là quặng A-pa-tit do 4 nhà máy sản xuất là Su-pe phốt 

phát và hóa chất Lâm Thao, Long Thành, Phân lân nung chảy Văn Điển và Phân 

lân nung chảy Ninh Bình. 

 1.3. Phân kali 

 - Phân kali clorua:  

+ Phân kali clorua  KCl) còn được gọi clorua kali, phân kali đỏ 

+ Phân dễ hút ẩm, hoà tan mạnh trong nước 

 + Có thể dùng để bón cho nhiều loại cây trên nhiều loại đất khác nhau.  
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+ Có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc cho cây Bơ rất có hiệu quả. 

  

 

Hình 4.5.10: Phân kaliclorua  

 

- Phân kali sulphat (K2SO4):  

Phân có dạng tinh thể nhỏ, mịn, 

màu trắng. Phân dễ tan trong nước, ít 

hút ẩm nên ít vón cục. 

Hàm lượng kali nguyên chất 

trong sunphat kali là 45 - 50%. 

Ngoài ra trong phân còn chứa lưu 

huỳnh 18%. 

Phân này có thể sử dụng thích 

hợp cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt 

là cây Bơ. 
 

Hình 4.5.11. Phân kali sunphat 

- Một số loại phân kali khác: 

Phân kali-magiê sunphat có dạng bột mịn màu xám. Phân có hàm lượng K2O: 

20 - 30%; MgO: 5 - 7%; S: 16 - 22%. Phân này được sử dụng có hiệu quả trên đất 

cát nghèo, đất bạc màu. 
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Phân “Agripac” của Canada có hàm lượng K2O là 61%. Đây là loại phân khô, 

hạt to, không vón cục, dễ bón, thường được dùng làm nguyên liệu để trộn với các 

loại phân bón khác sản xuất ra phân hỗn hợp. 

Muối kali 40% có dạng muối trắng kết tinh có lẫn một ít vảy màu hồng nhạt. 

Ngoài hàm lượng kali chiếm 40% trong khối lượng phân, trong thành phần của 

phân còn có muối ăn với t  lệ cao hơn muối ăn trong phân clorua kali. Phân này 

cần được sử dụng hạn chế trên các loại đất mặn. 

Kali còn có trong các loại phân hỗn hợp NPK, một số dạng phân bón lá, đặc 

biệt có nhiều trong phân bón lá đặc chủng kali. 

        1. .  ột số loại phân chuyên  ùn  

- Phân NPK 6-3-9: 

Thành phần: Đạm  N) 6%; Lân 

(P2O5) 3%; Kali (K2O) 9%. Trung vi 

lượng: CaO, MgO, S, Si, Zn, Al, 

Mo,…. Axít humic. 

Tác dụng: Giúp Bơ ra hoa đều 

và tập trung, quả to, đồng đều. Tăng 

sức chống chịu sâu bệnh, chịu hạn, 

chịu rét. Tăng năng suất và chất 

lượng quả. 
 

Hình 4.5.12. Phân NPK 6-3-9 

Sử dụng: Lượng bón tính cho 1ha:  

Bón thúc: chia làm 3 đợt: mỗi 

đợt từ 60 - 80kg/ha. 

Đợt 1: Bắt đầu ra hoa. 

Đợt 2: sau đợt 1 khoảng 2 tháng. 

Đợt 3: Sau đợt 2 khoảng 2 tháng. 

 

Hình 4.5.13. Hạt phân NPK 6-3-9 
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- Phân NPK 20-20-15 TE: 

Thành phần: 20% N; 10% P2O5; 

15% K2O; 7,5% S; 1% MgO; 1,5% 

CaO; 60ppm Fe; 5ppm Cu; 10ppm 

Zn, 70ppm B. 

Công dụng: Tăng ra rễ, nảy chồi, 

ra hoa, đậu quả; Tăng sức chống chịu 

sâu bệnh và thời tiết xấu; Tăng năng 

suất, chất lượng, độ phì đất. 

 Cách dùng: Bón cho Bơ: 100 - 

120 kg/ha, chia ra bón 3 lần vụ. 
 

Hình 4.5.14. Phân NPK 20-20-15 TE 

- Phân NPK-S 5.10.3-8: 

Thành phần: P2O5 hữu hiệu 10%, 

N: 5%, K2O: 3%, S: 8 - 11%, CaO: 

18-20%, MgO: 2-2,5%, SiO2: 4-5%, 

Cu: 20-30 ppm, Zn: 40-50 ppm, Co: 

10-15 ppm. 

Sử dụng: Bón 2 lần năm vào thời 

kỳ kinh doanh: sau hái quả 2 - 3 tháng 

và trước khi ra hoa 2 tháng.  

 

Hình 4.5.15. Phân NPK-S 5.10.3-8 

 1.5. Phân hữu cơ 

- Các loại phân hữu cơ: phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh và các loại phân 

hữu cơ khác. 

- Tác dụng của phân hữu cơ:  

+ Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 

+ Cải tạo đất. 

 1.6. Tác   n  của các loại phân cho cây Bơ: 

- Đạm  N), kẽm Zn), B  Bo) là những yếu tố quan trọng nhất. 

- Canxi có vai trò quan trọng hạn chế bệnh rễ và nâng cao chất lượng quả. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/CanPH/Local%20Settings/System%20Volume%20Information/n/cd/bc/NH/Bai%20Giang%20Khuyen%20nong%202009/Luu%20USB%203-11-09/Tai%20lieu/CUC%20CHAN%20NUOI/Website%20Cuc%20Nong%20nghiep/Khcn/Phanbon/P-huuco.htm%231
file:///C:/Documents%20and%20Settings/CanPH/Local%20Settings/System%20Volume%20Information/n/cd/bc/NH/Bai%20Giang%20Khuyen%20nong%202009/Luu%20USB%203-11-09/Tai%20lieu/CUC%20CHAN%20NUOI/Website%20Cuc%20Nong%20nghiep/Khcn/Phanbon/P-huuco.htm%235
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- Chú ý phun vi lượng B và Zn để tăng đậu quả và tăng năng suất. 

- Bón vừa đủ theo nhu cầu, giảm ô nhiễm môi trường đất, nước. 

- Muốn thực hiện bón phân cân đối, cần phải định kỳ chẩn đoán đất và lá. 

- Bón vôi tăng cường phẩm chất quả. 

 2. Nhu cầu dinh dưỡng của cây Bơ 

Cây Bơ có thể trồng được trên nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất ở đất đỏ 

bazan, tầng canh tác dày, thoát nước tốt, chất hữu cơ cao, độ pH đất thích hợp nhất 

từ 5 - 6. Phân bón rất quan trọng đối với cây Bơ vì Bơ lấy đi từ đất rất nhiều chất 

dinh dưỡng. Theo Avilon  1986), sản lượng Bơ là 1.438 kg ha lấy đi khoảng 40kg 

N, 25kg P2O5, 60kg K2O, 11,2 kg CaO và 9,2kg MgO. Khi Bơ còn non  chưa ra 

quả) thì nhu cầu về NPK có t  lệ 1:1:1 và cây lớn có quả thì t  lệ này là 2:1:2. 

Một chương trình nghiên cứu về dinh dưỡng cho cây Bơ đã được tiến hành tại 

Mexico trên các vườn Bơ kinh doanh trồng với mật độ 156 cây ha. Với công thức 

phân bón 178kg N + 165kg P2O5 + 318kg K2O ha năm, bổ sung thêm vi lượng 

0,1kg oxisulphat kẽm  cung cấp S và Zn) và 0,2kg borax cây  cung cấp Bo) 1-2 

năm 1 lần đã làm năng suất Bơ tăng vọt từ 8 tấn quả ha lên 35 tấn ha. Do vậy, vai 

trò của các chất trung và vi lượng với cây Bơ là rất lớn và cần phải cung cấp cho 

cây. 

+ Canxi  CaO): Rất cần cho cây tiêu sử dụng, Canxi vừa là nguyên tố dinh dưỡng 

trung lượng, vừa là nguyên tố phòng, chống bệnh, cải thiện độ chua của đất tăng 

khả năng kháng bệnh ở rễ. 

+ Magiê  MgO): Có tác dụng khử chua và cải tạo đất như canxi, hơn nữa nó 

là chất thiết yếu tạo nên diệp lục tố của cây, giúp cây sinh trưởng mạnh mẽ, xanh 

tốt, trái to, chống chọi tốt với mùa khô hạn tăng khả năng đề kháng cho cây, chống 

được bệnh nám mặt lá ở cây. 

+ Silíc  SiO2): Giúp cho cây chống lại sâu bệnh hại, đặc biệt là rệp, tăng khả 

năng quang hợp. 

+ Lưu huỳnh  S): Thiếu lưu huỳnh sẽ gây ra bệnh bạc lá và làm giảm năng 

suất, chất lượng Bơ rất rõ. Do đất Tây Nguyên quá thiếu lưu huỳnh nên phải chú ý 

để cung cấp bổ sung cho cây. 

+ Bo: Bo là nguyên tố vi lượng rất quan trọng, thiếu Bo là nguyên nhân dẫn 

đến hoa kém phát triển, sức sống của hạt phấn kém, t  lệ đậu quả thấp. 

 3. Lư ng phân bón thúc 

 2.1. Cơ sở để xác định l ợn  phân bón thúc 

- Đặc điểm, tính chất, độ phì nhiêu của đất. 

- Thời vụ gieo trồng. 
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- Điều kiện đầu tư thâm canh. 

- Giống, kỹ thuật canh tác, phương thức gieo trồng. 

- Đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây trồng. 

- Nhu cầu dinh dưỡng qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây Bơ. 

- Điều kiện thời tiết khí hậu từng mùa, từng địa phương. 

- Đặc điểm, tính chất của các loại phân bón.  

 2.2.   ợn  phân bón thúc 

T  lệ N:P:K trong thời kỳ cây chưa mang quả là 1:1:1 và trong thời kỳ mang 

quả là 2:1:2. 

 + Năm trồng mới: bón 0,5 kg cây năm. 

 + Năm thứ hai: bón 1 kg cây năm. 

 + Năm thứ ba trở đi: bón 1,5 kg cây năm. 

Chia lượng phân này thành 3 - 4 phần đều nhau để bón làm 3 - 4 lần năm. Và 

chỉ bón phân khi đất đủ ẩm. 

Bảng: Lượng phân bón cho Bơ thời kỳ kiến thiết cơ bản và kinh doanh  

Đơn vị tính: kg/cây 

Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ thu hoạch 

Loại phân 6
 
tháng năm thứ 1 năm thứ 2 năm thứ 3 năm thứ 4 năm thứ 5 trở đi 

Chuồng  15 20 25 30 40 

Urê 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

KCl 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

Lân Super 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

NPK16-

16-8 
0,5 1,0 1,5 1,7 2,0 2,0 

 

Hoặc: Lượng phân bón thúc cho từng thời kỳ như sau: 

 

Thời kỳ bón 
Lượng phân bón năm  kg cây) 

Số lần 

bón năm 
Hữu cơ Urê Lân super KCl 

KTCB  0,2 0,6 0,2 Bón 3 lần 

KD 30 - 50 1,1 1,6 0,8 Bón 3 lần 
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 4. Kỹ thuật bón phân 

 3.1. Bón phân hóa học 

- Bước 1: Vận chuyển phân 

bón tới vườn Bơ: Tính toán đủ 

lượng phân cần sử dụng, dùng xe 

kéo chuyên dùng chở phân đến 

nơi cần bón  hình 4.5.16). 

 

Hình 4.5.16. Phân đã chuyển tới vườn Bơ 

- Bước 2: Trộn phân: Sử 
dụng tấm bạt hoặc nilon trải ra để 

trộn các loại phân với nhau để 

bón cho tiện, tiết kiệm được nhân 

công trong trường hợp sử dụng 

nhiều loại phân để bón  hình 

4.5.17). 

Lưu ý: Trộn phân xong phải 

sử dụng trước 24 giờ đồng hồ, 

tránh sự chảy nước và dính kết 

hỗn hợp. 

 
 

Hình 4.5.17. Trộn phân  

- Bước 3:  

+ KKhhii  bbóónn  ccầầnn  rrạạcchh  rrããnnhh  ssââuu  kkhhooảảnngg  55  --  1100ccmm  qquuaannhh  ggốốcc  kkhhii  mmớớii  ttrrồồnngg  vvàà  

ttùùyy  vvààoo  mméépp  ttáánn  ccââyy  kkhhii  ccââyy  đđãã  pphháátt  ttrriiểểnn..  

++  BBóónn  22  --  33  đđợợtt  vvààoo  mmùùaa  mmưưaa..  
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+ Làm sạch cỏ quanh gốc trước khi bón phân. 

  

Hình 4.5.18: Rạch rãnh để bón phân 

 

 + Rãi phân đều xuống rãnh. 

 

Hình 4.5.19: Rải phân xuống rãnh  
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 + Lấp đất kín trên phân. 

Hình 4.5.20: Lấp phân 

- Lưu ý:  

 + Không nên vãi phân trên mặt mà không lấp vì đạm dễ bị bốc hơi nếu trời 

nắng to hoặc bị rửa trôi khi trời mưa. 

  + Khi bón đất phải đủ ẩm. 

                            

Hình 4.5.21: Vãi phân trên mặt cho Bơ kiến thiết cơ bản 
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 3.2. Bón phân hữu cơ 

- Liều lượng: bón 5 - 10 tấn ha lần. Cứ 2 - 3 năm bón 1 lần hữu cơ. 

- Các loại phân hữu cơ thường dùng để bón cho Bơ như phân gia súc, than 

bùn, phân ủ các dư thừa thực vật, phân xanh, phân chuồng... 

* Ưu điểm 

- Tạo chất đệm, ổn định độ chua của đất tăng hiệu quả của việc bón phân vô cơ. 

- Làm đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, tăng độ phì nhiêu. 

- Tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển và hoạt động làm tăng khả 

năng kháng bệnh đối với cây trồng. 

- Chi phí thấp. 

* Hạn chế: 

- Hiệu quả chậm; 

- Cồng kềnh, tốn công vận chuyển; 

- Hàm lượng dưỡng chất thấp, không ổn định, khó kiểm soát. 

Để nâng cao hàm lượng dinh dưỡng phân chuồng, nên tận dụng các dư thừa 

thực vật có sẳn để độn vào phân chuồng và ủ phân trước khi sử dụng.  

* Cách thực hiện: 

Các nguyên liệu để độn lót chuồng: Trấu, rơm rạ để độn vô chuồng vừa làm 

chuồng khô, ấm vừa hút nước tiểu của gia súc để tránh trôi và bốc hơi. 

Hiện nay, nông dân chưa tận dụng được các tàn dư thực vật để độn với phân 

chuồng nên phân có chất lượng kém. Do đó, các dư thừa thực vật “không nên đốt 

bỏ”, mà nên giữ lại để độn ủ chung với phân chuồng vừa tăng khối lượng phân 

đồng thời tăng cả về chất lượng. 

 

Hình 4.5.22: Tàn dư thực vật để ủ phân 
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Có thể lựa chọn các cách ủ phân hữu cơ như sau: 

- Ủ nóng: Khi lấy phân ra khỏi chuồng để ủ, phân được xếp thành từng lớp ở 

nơi có nền không thấm nước, nhưng không được nén. Sau đó, tưới nước phân lên, 

giữ độ ẩm trong đống phân 60 - 70%. Có thể trộn thêm 1% vôi bột  tính theo khối 

lượng) trong trường hợp phân có nhiều chất độn. Trộn thêm 1- 2% supe lân để giữ 

đạm. Sau đó trát bùn bao phủ bên ngoài đống phân. Hàng ngày tưới nước phân lên 

đống phân.  

Sau 4 - 6 ngày, nhiệt độ trong đống phân có thể lên đến 50 - 60
o
C. Các loài vi 

sinh vật phân giải chất hữu cơ phát triển nhanh và mạnh. Các loài vi sinh vật háo 

khí chiếm ưu thế. Do tập đoàn vi sinh vật hoạt động mạnh cho nên nhiệt độ trong 

đống phân tăng nhanh và đạt mức cao. Để đảm bảo cho các loài vi sinh vật háo khí 

hoạt động tốt cần giữ cho đống phân tơi, xốp, thoáng. 

Phương pháp ủ nóng có tác dụng tốt trong việc tiêu diệt các hạt cỏ dại, loại trừ 

các mầm móng sâu bệnh. Thời gian ủ tương đối ngắn. Chỉ 30 - 40 ngày là ủ xong, 

phân ủ có thể đem sử dụng.  

Tuy vậy, phương pháp này có nhược điểm là để mất nhiều đạm. 

- Ủ nguội:  

Phân được lấy ra khỏi chuồng, xếp thành lớp và nén chặt. Trên mỗi lớp phân 

chuồng rắc 2% phân lân. Sau đó ủ đất bột hoặc đất bùn khô đập nhỏ, rồi nén chặt. 

Thường đống phân được xếp với chiều rộng 2 - 3m, chiều dài tùy thuộc vào chiều 

dài nền đất. Các lớp phân được xếp lần lượt cho đến độ cao 1,5 - 2,0m. Sau đó trát 

bùn phủ bên ngoài. 

Do bị nén chặt cho nên bên trong đống phân thiếu oxy, môi trường trở lên 

yếm khí, khí cacbonic trong đống phân tăng. Vi sinh vật hoạt động chậm, bởi vậy 

nhiệt độ trong đống phân không tăng cao và chỉ ở mức 30 - 35
o
C. Đạm trong đống 

phân chủ yếu ở dạng amôn cacbonát, là dạng khó phân hủy thành amôniac, nên 

lượng đạm bị mất giảm đi nhiều. 

Theo phương pháp này, thời gian ủ phân phải kéo dài 5 - 6 tháng phân ủ mới 

dùng được. Nhưng phân có chất lượng tốt hơn ủ nóng. 

- Ủ nóng trước, nguội sau:  

Phân chuồng lấy ra xếp thành lớp không nén chặt ngay. Để như vậy cho vi 

sinh vật hoạt động mạnh trong 5 - 6 ngày.  

Khi nhiệt độ đạt 50 - 60
o
C tiến hành nén chặt để chuyển đống phân sang trạng 

thái yếm khí. 

Sau khi nén chặt lại xếp lớp phân chuồng khác lên, không nén chặt. Để 5 - 6 

ngày cho vi sinh vật hoạt động. Khi đạt đến nhiệt độ 50 - 60
o
C lại nén chặt. 
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Cứ như vậy cho đến khi đạt được độ cao cần thiết thì trát bùn phủ chung 

quanh đống phân. Quá trình chuyển hoá trong đống phân diễn ra như sau: Ủ nóng 

cho phân bắt đầu ngấu, sau đó chuyển sang ủ nguội bằng cách nén chặt lớp phân để giữ 

cho đạm không bị mất. 

Để thúc đẩy cho phân chóng ngấu ở giai đoạn ủ nóng, người ta dùng một số 

phân khác làm men như phân bắc, phân tằm, phân gà, vịt… Phân men được cho 

thêm vào lớp phân khi chưa bị nén chặt. 

Ủ phân theo cách này có thể rút ngắn được thời gian so với cách ủ nguội, 

nhưng phải có thời gian dài hơn cách ủ nóng. 

Tuỳ theo thời gian có nhu cầu sử dụng phân mà áp dụng phương pháp ủ phân 

thích hợp để vừa đảm bảo có phân dùng đúng lúc vừa đảm bảo được chất lượng 

phân. 

- Ủ phân hữu cơ vi sinh: 

+ Nguyên liệu sử dụng: 

Nguồn phế thải nông, lâm nghiệp và công nghiệp thực phẩm như: Rơm rạ, 

thân lá cây bắp  ngô), đậu phộng (lạc), đậu đỗ sau thu hoạch, cây phân xanh, bèo 

tây (lục bình)...; Vỏ cà phê, trấu...;  

Các loại mùn: than mùn (than bùn dùng trong sản xuất phân bón), mùn: mía, 

cưa, giấy...Phân gia súc, gia cầm... 

Cám gạo, rỉ mật hoặc mật mía. 

Chế phẩm sinh học (Men ủ): Men cái hoặc men ủ hoàn chỉnh như chế phẩm 

BIMA (Trichoderma), ACTIVE CLEANER  (xạ khuẩn Streptomyces sp, nấm 

Trichoderma sp, vi khuẩn Bacillus sp), Canplus, Emuniv, SEMSR, BIO-F, 

BiOVAC, BiCAT, Bio EM... 

Lưu ý: Đa số các loại chế phẩm sử dụng để sản xuất phân hữu cơ vi sinh hiện 

nay khi sử dụng tuyệt đối không rắc thêm các loại phân vô cơ hoặc vôi, vì như vậy 

nó sẽ tiêu diệt vi sinh vật có ích cho quá trình phân hủy.  

Tuy nhiên, cũng có một số loại chế phẩm hoàn toàn có thể rắc thêm phân vô 

cơ hoặc vôi như BioEM... mà không ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật, đồng thời làm 

tăng quá trình phân hủy chất hữu cơ khi ủ.  

Cụ thể: Lượng vôi sử dụng cho 1 tấn phân ủ từ 10 - 15 kg, phân NPK từ 5 - 10 

kg hoặc đạm từ 1 - 2 kg và lân từ 5 - 10 kg. 

Nguyên liệu chuẩn bị cho một đóng ủ phân hữu cơ 2,5 - 3 m
3
  1 tấn phân hữu 

cơ vi sinh):  

Phế phụ phẩm có nguồn gốc từ cây xanh: 600 - 800 kg; 
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Phân chuồng: 200 - 400 kg; 

Chế phẩm sinh học: Đủ cho ủ 1 tấn phân. 

Nước gỉ đường hoặc mật mía: 2 - 3 kg; Nếu không có nước gỉ mật hoặc mật 

mía thì có thể dùng các phụ phẩm vỏ quả chín, quả chuối chín nẫu... ngâm vào 

nước thay thế, ngâm trước khi ủ phân 2 - 3 ngày. 

Cám gạo: 3 kg. 

+ Chuẩn bị dụng cụ:  

Bình tưới ô doa (loại bình dùng để tưới rau), cào, cuốc, xẻng, rành (rổ)…  

Vật liệu để che đậy, làm mái: Có thể dùng các loại vật liệu sẵn có như bạt, bao 

tải, nilon...che đậy và các loại lá để làm mái tránh mưa, ánh nắng và giữ nhiệt cho 

đống ủ. 

+ Chọn nơi ủ: 

Địa điểm ủ nên thuận tiện cho việc ủ và vận chuyển sử dụng. Nền chỗ ủ bằng 

đất nện, lát gạch hoặc láng xi măng, nền nên bằng phẳng hoặc hơi dốc. Nếu nền 

bằng phẳng nên tạo rãnh xung quanh và hố gom nhỏ để tránh nước ủ phân chảy ra 

ngoài khi tưới quá ẩm.  

Có thể ủ trong nhà kho, chuồng nuôi không còn sử dụng để tận dụng mái che. 

Nếu ủ trong kho phải có thoát nước. Để ủ 1 tấn phân ủ cần diện tích nền khoảng 3 

m
2
. 

 

 

Hình 4.5.23: Phân hữu cơ sau khi ủ 
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 3.3. Bón phân  i l ợn   

 Phân vi lượng gồm những nguyên tố hóa học như Mg, S, Fe Zn, Mn, Cu, B, 

Mo… các nguyên tố hóa học này tham gia vào thành phần dinh dưỡng của cây 

trồng với một lượng rất nhỏ đến mức người ta ít nghĩ đến vai trò và tác dụng của 

chúng mặc dù trên thực tế các chất vi lượng là những tác nhân quan trọng tham gia 

vào các quá trình sinh lý, sinh hóa của cây trồng nói chung và cây Bơ nói riêng. 

 

  

  

Hình 4.5.11. Một số phân bón lá phổ biến hiện nay 
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Chất vi lượng bón cho Bơ thường được phối hợp dưới hình thức một loại phân 

bón hỗn hợp nào đấy, có thể ở dạng thô sử dụng bón lót hoặc bón thúc, cũng có thể 

ở dạng dung dịch sử dụng phun vào lá. 

Một số loại phân bón lá phổ biến hiện nay: Composition, Fetrilon-combi, 

Nitropho S, Super vi lượng,... hình 4.5.11). 

        4. Bón phân cho Bơ theo nguyên tắc   đúng 

        .1. Bón đún  loại phân 

- Cây Bơ yêu cầu phân gì thì bón phân đó. Phân bón có nhiều loại, nhưng có 3 

loại chính là đạm, lân, kali. Lưu huỳnh cũng rất cần nhưng với lượng ít hơn. Mỗi 

loại có chức năng riêng. Bón phân không đúng yêu cầu, không phát huy được hiệu 

quả còn gây hại cho cây. 

- Bón đúng không những đáp ứng được yêu cầu của cây mà còn giữ được ổn 

định môi trường của đất.  

  đất chua tuyệt đối không bón những loại phân có tính axit cao quá ngưỡng và 

trên nền đất kiềm không bón các loại phân có tính kiềm cao quá ngưỡng. 

 4.2. Bón đún  nhu cầu sinh l  của cây Bơ 

- Nhu cầu dinh dưỡng của cây Bơ khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn sinh 

trưởng và phát triển.   giai đoạn sinh trưởng cần đạm hơn kali; ở thời kỳ phát triển 

quả lại cần kali hơn đạm. Bón đúng loại phân mà cây cần mới phát huy hiệu quả. 

- Trong suốt thời kỳ sống, cây Bơ luôn luôn có nhu cầu các chất dinh dưỡng 

cho sinh trưởng và phát triển, vì vậy khi bón phân nên chia ra bón nhiều lần theo 

quy trình và bón vào lúc cây phát triển mạnh, không bón một lúc quá nhiều. Việc 

bón quá nhiều phân một lúc sẽ gây ra thừa lãng phí, ô nhiễm môi trường, cây sử 

dụng không hết sẽ làm cho cây biến dạng dễ nhiễm bệnh, năng suất chất lượng 

nông sản thấp. 

- Bón phân có 3 thời kỳ: bón lót trước khi trồng (hay bón hồi phục sau khi cây 

thu hoạch vụ trước), bón thúc (nhằm thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây, tạo 

chồi lá mới) và bón rước hoa, nuôi quả... 

 4.3. Bón đún  điều kiện đất đai 

Bón phân là hình thức bổ sung vào đất chất dinh dưỡng cho cây Bơ. Ngoài ra, 

còn có các vi sinh vật đất phân hủy các chất hữu cơ sẵn có hoặc cố định N từ không 

khí vào đất, do vậy bón phân còn có tác dụng kích thích hoạt động của tập đoàn vi 

sinh vật đất. Nhờ đó cây được tăng cường cung cấp lượng các chất dinh dưỡng cân 

đối hơn.  

Bón phân không những cần cho cây Bơ mà còn giúp cho vi sinh vật đất phát 

triển hữu hiệu hơn. 
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 4. . Bón đún  lúc 

Mùa vụ, nhiệt độ và thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của phân bón. 

Mưa làm rửa trôi, trực di phân bón  phân chảy xuống tầng đất dưới), nắng khô làm 

phân bón khó tan và rất dễ bốc hơi, cây không còn nhiều dinh dưỡng để phát triển, 

đôi khi còn gây cháy lá, hư hoa, hư quả... Vì vậy, nên bón phân cho cây Bơ lúc 

sáng sớm, chiều mát tránh bón vào buổi trưa, ngày mưa lớn... 

Bón đúng loại phân, bón đúng thời cơ, bón đúng đối tượng làm tăng khả năng 

chống chịu của cây đối với hạn, thời tiết bất thường của môi trường và với sâu bệnh 

gây hại (ví dụ phân kali).  

Bón phân không phải lúc nào cũng để cung cấp dinh dưỡng thúc đẩy cây Bơ phát 

triển mà còn có trường hợp phải dùng phân để tác động hãm bớt tốc độ sinh trưởng 

nhằm tăng tính chịu đựng của cây trước các yếu tố xấu phát sinh. 

 4.5. Bón đún  ph ơn  pháp 

Có 2 loại phân bón: Phân bón gốc và phân bón lá. Tùy nhu cầu phát triển của 

mỗi giai đoạn mà có phương pháp bón thích hợp.  

Với phân bón gốc thì bón vào gốc, rạch rãnh sâu 5 - 10 cm theo hình chiếu tán 

lá rồi rải đều vào rãnh, lấp kín đất.  

Với phân bón lá thì phun đều trên lá, nếu ướt được cả 2 mặt lá thì càng tốt. 

 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi 

 Câu hỏi 1: Các loại phân dùng để bón thúc cho Bơ: 

 a. Phân Urê 

 b. Phân KCl 

 c. Phân bón lá 

 d. Tất cả các loại phân trên. 

 Câu hỏi 2: Có thể bón phân đạm cho Bơ bằng cách: 

 a. Rạch rãnh, rải phân, lấp đất 

 b. Hòa với nước rồi tưới 

 c. Hòa với nước rồi phun lên tán lá 

 d. Tất cả các cách trên. 
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 2. Các bài thực hành 

 Bài thực hành số 4.5.1:  Tính lượng phân bón thúc cho vườn Bơ.  

 Bài thực hành số 4.5.2:  Bón phân hóa học cho vườn Bơ 

 

 C. Ghi nhớ: 

 - Tính đúng lượng phân cần thiết để bón thúc. 

- Bón phân đầy đủ, cân đối, đúng kỹ thuật. 

 - Không nên lạm dụng phân hóa học.  
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BÀI 06:  TỈA CÀNH TẠO TÁN CÂY BƠ 

Mã bài: MĐ 04 - 06 

 

 Mục tiêu:  

- Kể được được tác dụng và kỹ thuật tỉa cành tạo tán cây Bơ; 

- Thực hiện được kỹ thuật tỉa cành tạo tán cây Bơ; 

- Tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác. 

 A. Nội dung 

 1. Mục đích tạo tán - tỉa cành cho cây Bơ  

Việc tỉa cành cho Bơ nhằm một số mục đích sau: 

- Tạo cho cây có 1 tán cân đối hợp lý, nhiều cành vươn ra ngoài sáng nhất. 

- Loại bỏ những cành mọc ở những vị trí không thuận lợi cho ra hoa kết trái 

như cành mọc thấp, mọc muộn từ thân trong, cành còi cọc bị che bóng. 

- Loại bỏ những cành bị sâu bệnh yếu hoặc đã chết để giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm nguồn bệnh trên vườn. 

- Để tạo cho cây Bơ có tư thế chắc, bộ tán cân đối, ổn định sản lượng, hạn 

chế sâu bệnh hại. 

 2. Cơ sở tạo tán cây Bơ năng suất cao 

- Cây Bơ khi mới phát triển những cành mọc từ thân chính ra được gọi là 

cành cấp 1, từ cành cấp 1 mọc cành cấp 2, rồi tiếp tục phát triển các cấp khác.  

- Khoảng cách từ vị trí cấp 1 phân nhánh xuống mặt đất gọi là độ cao phân 

cành, góc độ cành so với trục thẳng đứng của thân chính gọi là góc phân cành.  

- Cây Bơ khi còn nhỏ có nhiều cành mọc sà ngang và tán cây thường không 

cân đối. Cây được trồng với mật độ thích hợp, đến năm thứ 5 chiều rộng tán có thể 

từ 5 - 6 mét, chiều cao tán cũng tương đương như vậy.  

- Khi cây đã sang giai đoạn kinh doanh có nhiều cành mọc từ thân trong nhờ 

lấy được nhiều dinh dưỡng từ thân chính lên phát triển nhanh, nó làm giảm đi sự 

phát triển của các cành ngoài tán. 

- Nhưng chùm hoa chỉ hình thành từ những chồi ra đầu cành ở những cành 

vươn ra ngoài sáng. Trong một năm thuộc giai đoạn kinh doanh có nhiều cành bị 

sâu đục hoặc nấm hồng chết còn chứa đựng nhiều mầm mống dịch hại.  

Vì vậy việc tỉa cành cho cây Bơ rất cần thiết. 

 3. Phương pháp tạo tán tỉa cành 
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 3.1. Tạo tán cây 

Việc tạo tán được bắt đầu thực hiện từ năm thứ hai. Nên để cây Bơ chỉ có 

một thân chính, để lại các cành cấp 1 cách mặt đất khoảng 50 - 70 cm và phân bố 

đều để tạo tán hình mâm xôi. 

 

 

Hình 4.6.1: Bắt đầu cắt tạo hình 

 

Việc tạo tán cây Bơ hợp lý cho năng suất cao thường theo “Quy tắc xòe bàn 

tay”. Nghĩa là sau khi tạo tán xong, cây Bơ sẽ có: 

- Góc phân cành rộng 

- Mọc rời nhau và phân bố đều 4 hướng 

- Cho ra nhiều cành to khoẻ. 
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Hình 4.6.2: Cây phát triển tán rộng, cân đối sau cắt tạo 

 

 3.2. Tỉa cành 

 

 3.2.1. Khi cây ở thời kỳ kiến cơ b n (1 - 3 năm tuổi) 

Thường xuyên theo dõi và cắt bỏ chồi vượt kịp thời, để cố định 1 thân chính, 

cắt những cành dưới thấp, chỉ để lại các cành cách mặt đất ở độ cao từ 0,5 m trở 

lên. Điều này giúp cho cây tập trung dinh dưỡng để vươn cao, về sau việc chăm sóc 

vườn cây được dễ dàng, thu hái quả cũng được thuận lợi. 

 

 
 

Hình 4.6.3: Thiết bị cắt tỉa cành trên cao 
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Nên cắt những cành có góc phân cành hẹp, nhằm tạo điều kiện cho ánh sáng 

xuyên qua dễ dàng, tạo cho cây non có bộ tán phát triển cân đối. 

 

 
 

Hình 4.6.4: Tỉa cành Bơ 

 

 

 3.2.2. Khi cây ở thời kỳ kinh doanh (từ năm thứ 3 trở đi) 

Việc tỉa cành được thực hiện đều đặn 2 lần năm: 

- Lần 1 sau khi thu hoạch xong kết hợp với dọn vườn và làm cỏ đợt 1, đợt 

này thường làm vào tháng 5 - 6 hàng năm. 

- Lần 2 tiến hành tỉa cành tạo tán vào trước lúc ra hoa khoảng 2 - 3 tháng để 

việc ra hoa đậu quả được thuận lợi, ở vùng Tây Nguyên khoảng tháng 9 - 10 hàng 

năm. 

Khi tỉa cành cần cắt bỏ những cành khô, cành mục, cành bị sâu bệnh phá 

hoại, các cành bị rợp trong tán cây và các cành đan xen vào nhau. 

Một số trường hợp cây sinh trưởng mạnh, ít ra hoa quả, có thể tỉa cành nặng 

để hạn chế sinh trưởng sẽ kích thích phát dục, nâng cao năng suất của cây. 

Trên những cây lớn tuổi, cành to, già cỗi có tán giao nhau giữa các cây, có 

thể tỉa đau bằng cách cắt ngọn cành tới 2 3 chiều dài cành.  

Việc tỉa đau thường làm suy yếu cây, vì thế 2 - 3 năm mới tỉa đau 1 lần. 
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Hình 4.6.5: Máy cắt cành trên cao 

 

 

Trong việc tỉa cành chú ý làm vệ sinh tốt các vết cắt, nhất là các cành to, nếu 

không làm tốt sẽ tạo điều kiện lây lan bệnh hại. 

Dụng cụ tỉa là cưa sắc hay kéo. Khi tỉa tránh làm tổn thương các cành giữ lại 

trên cây. Quét dung dịch Bordeaux 1% lên các mặt cắt lớn. 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 4.6.6: Kéo tỉa cành 
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Các dạng cành cần cắt bỏ: 

 

 

Hình 4.6.7: Cắt bỏ cành bị che khuất 

 

- Cành mọc thấp gần mặt đất 

- Cành yếu ớt, cong quẹo 

- Cành tăm, bị che bóng 

- Cành giao tán 

- Cành sâu bệnh. 

 

 

Hình 4.6.8: Cây Bơ trồng xen vườn cà phê được cắt tỉa cành tán 
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Chú ý: 

- Vị trí cắt bỏ cành, chồi vượt cách nách cành 5 - 8cm. 

- Cành sâu bệnh cắt hết phần có vết bệnh hoặc vết sâu đục, loại bỏ ra khỏi 

vườn Bơ. 

- Nếu Bơ trồng xen vườn cà phê hoặc trồng phân tán thì nên cắt tỉa cành cân 

đối để không ảnh hưởng đến cây trồng chính mà Bơ vẫn cho năng suất ổn định. 

3.3. Tỉa th a 

Những vườn Bơ trồng thuần thường mật độ duy trì 100 - 120 cây ha. Đến 

mùa thu hoạch theo dõi và đánh dấu những cây không cho năng suất hay cho năng 

suất hạt thấp, bị sâu bệnh sau đó dùng cưa cắt gốc ở sát mặt đất và dùng dao bóc vỏ 

để gốc cây nhanh chết. Đồng thời dọn sạch thân, cành, lá của cây bị đốn ra khỏi 

vườn. 

 

Hình 4.6.9: Vườn Bơ trồng thuần ổn định mật độ 
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 4. Dọn vệ sinh vườn sau cắt tỉa 

Dọn vệ sinh vườn đặc biệt quan trọng vào thời điểm cây ra hoa và sắp thu 

hoạch. Vào thời điểm cây ra hoa cũng là lúc bọ xít muỗi và nhiều loài sâu, bệnh 

khác gây hại nặng nhiều khi làm thất thu cả vụ Bơ. 

Gom tất cả các đã cắt tỉa bỏ, lá rụng ra khỏi vườn Bơ, để khô rồi đốt. 

Vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch cần dọn vườn sạch sẽ cành khô, cỏ, rác và 

làm bằng phẳng bề mặt để dễ thu hoạch. 

 

Hình 4.6.10: Vườn Bơ trồng xen được vệ sinh sạch 

 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi 

 Câu hỏi 1: Cây Bơ có bộ tán như thế nào cho năng suất tốt nhất ? 

 Câu hỏi 2: Những cành Bơ nào cần cắt bỏ trong tỉa cành? 

 2. Các bài thực hành 

 Bài thực hành số 4.6.1: Thực hành cắt cành tạo tán cây Bơ năm thứ 3. 

 Bài thực hành số 4.6.2: Thực hành tỉa cành Bơ trên vườn Bơ kinh doanh. 

 

 C. Ghi nhớ: 

- Tạo tán cho cây Bơ theo nguyên tắc “bàn tay”, cành cấp 1 vươn ra đều các 

hướng. 

- Tỉa cành Bơ đúng kỹ thuật sẽ giúp cây phát triển cân đối, tiết kiệm phân 

bón, hạn chế sâu bệnh phát triển. 
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Bài 7: SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

MĐ04-07 

   c tiêu: 

- Nêu được các nguyên tắc sử dụng thuốc; 

- Đ c được các kí hiệu trên bao bì; 

- Tính được lượng thuốc cần pha; 

- Sử dụng thuốc đúng cách. 

 A. Nội dung  

 1. Nguyên tắc sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 

Thuốc bảo vệ thực vật là những hợp chất độc có nguồn gốc tự nhiên hoặc 

tổng hợp hóa học được dùng trong nông nghiệp để phòng chống các đối tượng gây 

hại cho cây trồng và nông sản trên vườn cây và kho tàng được gọi chung là thuốc 

bảo vệ thực vật. 

Khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đó là 

nguyên tắc 4 đúng: 

 * Đúng thuốc: Mỗi loại thuốc chỉ trừ được một số dịch hại nhất định, nhất là 

thuốc có tính chọn lọc. Yêu cầu chọn phải đúng đối tượng phòng trừ, trong đó ưu 

tiên thuốc trừ đặc hiệu và các thuốc có tác dụng tương tự. 

 * Đúng lúc: Đó là lúc dịch hại dễ mẫm cảm và dễ chết nhất  tuổi sâu nhỏ 1-

2, sâu lột xác, trứng nở hoặc bệnh mới xuất hiện, cỏ mới mọc…). Khi cây và thiên 

địch an toàn nhất và đúng vào thời điểm trong ngày tốt nhất: trời quang khô ráo, 

lặng gió, tránh lúc nắng to… Với thuốc nội hấp nên phun vào buổi sáng sớm vì cây 

hấp thụ dễ hơn. 

 * Đúng liều lượng, nồng đ : Mỗi loại thuốc bảo vệ thực vật đều có quy định 

sử dụng nồng độ và liều lượng trừ dịch hại đạt hiệu quả, an toàn đối với người và 

cây trồng. Liều lượng này tính bằng gam, kg hoạt chất a.i hay thuốc thương phẩm 

cho một đơn vị diện tích hoặc thể tích nhất định. Yêu cầu người sử dụng phải cân 

đong chính xác, tránh tùy tiện, ước lượng gây lãng phí tiền bạc và những hậu quả 

đáng tiếc cho vật nuôi, cây trồng và môi trường. 

 * Đúng cách: Mỗi loại thuốc thương phẩm có kỹ thuật sử dụng riêng nhất 

thiết phải tuân thủ. 

 - Với loại thuốc bột: Yêu cầu phải phun hoặc rắc đều trên diện tích quy định. 

Trường hợp thuốc bột ít, có thể trộn thêm đất bột hoặc cát khô để rắc cho đều. 
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 - Với loại thuốc phun dạng lỏng: Yêu cầu cân, đong, pha chế cẩn thận  thuốc 

và nước thường tính cho bình phun), đổ ít nước vào bình rồi đổ thuốc khuấy đều 

cho tan sau đó đổ hết lượng nước còn lại theo quy định. Khi phun cần phun kỹ, 

đều, tập trung vào nơi có dịch hại. 

 2. Lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật 

 2.1. Phân loại thuốc Bảo  ệ thực  ật 

Thuốc bảo vệ thực vật có rất nhiều loại khác nhau  khoảng trên 10.000 hợp 

chất độc) và có nhiều cách phân loại khác nhau. 

 * Phân loại theo đối tượng diệt trừ có: 

 - Thuốc trừ sâu 

 - Thuốc trừ bệnh 

 - Thuốc trừ vi khuẩn 

 - Thuốc trừ tuyến trùng 

 - Thuốc trừ nhện 

 - Thuốc trừ ốc sên 

 - Thuốc trừ chuột 

 - Thuốc trừ cỏ dại… 

 * Phân loại theo cách xâm nhập của thuốc vào cơ thể dịch hại có: 

 - Thuốc vị độc: Gây độc qua đường tiêu hóa 

 - Thuốc tiếp xúc: Gây độc qua da, qua vỏ cơ thể 

 - Thuốc xông hơi: Gây độc qua đường hô hấp… 

 * Phân loại theo nguồn gốc và thành phần hóa học có: 

 - Thuốc hóa học vô cơ 

 - Thuốc hóa học tổng hợp hữu cơ 

 - Thuốc thảo mộc… 

 2.2. Các  ạn  thuốc bảo  ệ thực  ật 

- Thuốc dạng sữa: EC, ND 

 - Thuốc dạng bột thấm nước: WP, BTN, BHN 

 - Thuốc bột: D 

 - Thuốc dạng hạt: G, H 

 - Thuốc dạng dung dịch: SL, DD 
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 - Thuốc dạng bột tan trong nước: SP 

 - Thuốc dạng dung dịch huyền phù: SC 

 - Thuốc phun lượng cực nhỏ: ULV 

 2.3. Quy định độ độc của thuốc bảo  ệ thực  ật 

- Căn cứ vào độ độc cấp tính của thuốc, Tổ chức Y tế Thế giới  WHO) phân 

chia thành 4 nhóm độc có biểu tượng viết trên nhãn mác khi chuyên chở, bảo quản 

hoặc cất giữ. 

 Bảng: Phân chia nhóm độc theo Tổ chức Y tế Thế giới  WHO) 

Phân nhóm và ký hiệu 

nhóm độc 
Biểu tư ng nhóm độc 

Màu sắc in trên 

nhãn thuốc 

Nhóm 1: Độc mạnh 

“Chữ đen trên nền đỏ” 

Đầu lâu xương chéo 

 đen trên nền trắng) 
Màu đjjjjjjỏ 

Nhóm 2: Độc trun  bình 

(cao) 

“Chữ đen trên nền vàng” 

Chữ thập đen trên nền 

trắng 

nnnnnnnnnn 

Nhóm 3: Độc ít 

“Chữ đen trên nền xanh nước 

biển” 

Vạch đen không liên tục 

trên nền trắng 

 

Nhóm  : Độc nhẹ 

“Chữ đen trên nền xanh lá 

cây” 

 

Không có biểu tượng 

 

 2. . Chọn thuốc 

 Khi chọn một loại thuốc để sử dụng ta nên chọn thuốc hóa học ít độc hại 

thuộc nhóm độc 3 và 4  như Vithoxam, Virigent, Vicondor…), không nên sử dụng 

các loại thuốc tuy được phép lưu hành nhưng cấm sử dụng trên rau, quả và thuốc 

thuộc nhóm độc 1, hạn chế sử dụng các loại thuốc thuộc nhóm độc 2. 

Trên thế giới và ở nước ta đều cho thấy bất kỳ một loại thuốc nào kể cả thuốc 

sinh học dùng trong một thời gian dài thì sâu trở nên kháng thuốc khi đó hiệu lực 

thuốc sẽ giảm, nếu cứ dùng nữa phải tăng liều lượng dẫn đến tăng chi phí và mức 

độ độc hại. Do vậy, sử dụng luân phiên các loại thuốc trên rau, quả có tầm quan 

trọng để không làm sâu kháng thuốc. 
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Các loại thuốc BVTV sau khi phun lên rau quả cần một thời gian để phân 

hủy hết nhằm không gây độc cho người ăn rau. Thời gian này lâu hay mau tùy từng 

loại thuốc đều có ghi trên nhãn, bao bì. 

Cuối vụ gần thu hoạch thì dùng các loại thuốc sinh học có thời gian cách ly 

ngắn như vậy sẽ đảm bảo trừ được dịch hại và an toàn cho người sử dụng. 

 3. Đọc nhãn mác 

Một số ký hiệu trên bao bì, nhãn mác của thuốc bảo vệ thực vật 

 

 

 

 

 

  

                Hình 4.7.1: Ký hiệu đeo gang tay khi sử dụng thuốc 

 

 

 

 

 

 

     

 

Hình 4.7.2: Đeo mặt nạ hoặc kính khi 

sử dụng thuốc 

Hình 4.7.3: Đeo khẩu trang khi sử 

dụng thuốc

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7.4: Mặc quần áo dài tay khi 

sử dụng thuốc 

Hình 4.7.5: Mang ủng khi sử dụng 

thuốc 
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Hình 4.7.6: Thuốc độc với cá                  Hình 4.7.7: Thuốc độc với vật nuôi 

 * Cách đọc tên thuốc bảo vệ thực vật 

 - Trên bao bì thuốc bảo vệ thực vật có ghi tất cả các thông tin của thuốc như: 

tên thương mại, dạng thuốc, tên hoạt chất, độ độc, đối tượng phòng trừ của thuốc 

và hướng dẫn sử dụng. 

 

 

 

 

Ví dụ: Thuốc Pegasus 500 SC 

  

Hình 4.7.8: Mẫu thuốc Pegassus 

 - Pegasus: là tên thương mại của thuốc 

 - 500 là hàm lượng hoạt chất 

 - SC: là dạng thuốc dung dịch huyền phù 

 - Hoạt chất: là Diafenthioron 

 - Khối lượng : 10ml 

 - Công dụng: đặc trị sâu, nhện có tính kháng thuốc, sâu tơ, sâu xanh, bọ 

phấn, nhện đỏ… 

 - Thời gian cách ly: 3 ngày 

 - Công ty sản xuất: Syngenta 
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 - Độ độc: Biểu thị bằng vạch vàng cuối bao thuốc là Độc trung bình 

 4. Cách tính lư ng thuốc cần pha 

Công thức tính lượng thuốc thương phẩm cần pha theo hướng dẫn sử dụng 

của nhà sản xuất: 

  m 

   C% =            x 100 

      V 

 C%: Nồng độ thuốc cần pha để phun 

 m: Lượng thuốc thương phẩm cần cân hoặc đong để pha chế 

 V: Thể tích nước để pha chế 

Ví dụ: Pha thuốc Pegasus 500 SC với nồng độ 1% trong 10 lít nước: 

 Lượng thuốc cần đong để pha cho 10 lít nước là: 

 m = C% x V = 1%   x 10 = 0,1  

Nếu thuốc ở dạng lỏng thì cần 0,1 lít hay 100cc  

Nêu thuốc ở dạng rắn thì cần 0,1 kg hay 100g  

 5. Cách pha thuốc 

- Đổ 1 lít nước vào thùng hoặc bình pha thuốc. Đổ thuốc vào khuấy cho tan. 

Sau đó đổ hết lượng nước còn lại vào khuấy đều lại lần nữa. 

 - Nếu pha thuốc vào các xô chậu, thùng dùng cho nhiều người phun cùng 

một lúc cũng phải thuân thủ theo các mức như trên. Tính lượng thuốc cần pha, 

đánh dấu thể tích nước trong dụng cụ pha và cách pha tuần tự như trên. 

 6. Những chú ý khi sử dụng thuốc. 

Thuốc bảo vệ thực vật là những chất độc có khả năng gây độc cho người, gia 

súc, sinh vật có ích và môi trường sống nếu không thực hiện những quy tắc đảm 

bảo an toàn trong suốt quá trình bảo quản, sử dụng và vận chuyển… 

* B o qu n: 

 - Nơi bảo quản thuốc phải cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, xa dân cư, trường 

học và nguồn nước, đặc biệt phải xa tầm với của trẻ em. 

 - Trong kho thuốc phải được xếp ngăn nắp theo từng loại đảm bảo an toàn, 

dễ lấy, dễ kiểm tra. Các thùng thuốc không được xếp cao, không được để trực tiếp 

dưới sàn đất. 
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 - Trong trường hợp đổ vỡ hoặc làm rò rỉ thuốc phải tìm cách bịt kín lỗ rò, lấy 

mùn cưa hoặc cát thấm và quét sạch thuốc trên sàn rồi cho vào các hộp để tiêu hủy 

đúng theo quy định và an toàn cho môi trường. 

* Chú ý khi sử dụng thuốc: 

 - Trước khi dùng thuốc: Không chọn người đi phun thuốc mắc bệnh thần 

kinh, mới ốm dậy, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, đang trong kỳ kinh 

nguyệt và trẻ em dưới 16 tuổi. Kiểm tra phòng hộ đầy đủ, bình phun, dụng cụ pha 

chế thuốc, khi đảm bảo an toàn mới triển khai công việc. 

 - Trong khi phun thuốc: Tránh thuốc bắn vào người, quần áo  không phun 

thuốc ngược chiều gió, không đùa nghịch, cấm hút thuốc ăn uống…). Khi hỏng hóc 

phải đặt bình xuống đất sửa chữa cẩn thận mới được tiếp tục công việc. Đong pha 

thuốc đúng chỉ dẫn, cấm ước lượng đại khái qua loa. 

 - Sau khi phun thuốc: Phải rửa sạch dụng cụ, bình phun bằng nước sạch. 

Thuốc thừa và nước rửa bình, dụng cụ phải cho vào hố nơi an toàn. Cấm không 

được rửa bình xuống ao, hồ gần nguồn nước uống 

 Quần áo phải được giặt sạch bằng xà phòng. Phải tắm rửa người sạch sẽ, sau 

đó có thể ăn những thứ giải độc: như nước ch , nước hoa quả tươi. Người tiếp xúc 

với thuốc phải được khám sức khỏe định kỳ. Nơi phun thuốc phải đảm bảo đủ thời 

gian cách ly mới thu hoạch. 

* Triệu chứng nhiễm đ c và sơ cứu 

 - Người bị nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật thường có biểu hiện nhức đầu, 

chóng mặt buồn nôn, ngạt thở run rẩy… tùy theo loại thuốc bị nhiễm độc. Về 

nguyên tắc cần phải đưa ngay người bị nạn đến bệnh viện để cứu chữa. Trường hợp 

nơi bị nạn xa cơ sở y tế, nạn nhân cần được sơ cứu ngay. 

 - Đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc đến nơi yên tĩnh, thoáng khí, thay 

quần áo có dính thuốc. Nơi dính thuốc phải được rửa bằng xà phòng  rồi dùng khăn 

thấm khô. 

 - Thuốc bắn vào mắt phải rửa bằng nước sạch nhiều lần hoặc rửa trong chậu 

nước sạch 20 phút. Tuyệt đối không nhỏ thuốc đau mắt hoặc thủ thuật trung hòa 

hóa học. 

 - Nạn nhân ăn phải thuốc, phải tìm mọi cách nôn mửa  pha 3 thìa muối ăn 

vào nước ấm cho nạn nhân uống, sau đó kích thích họng cho nôn hết). Trường hợp 

nạn nhân bị độc bởi thuốc Asen hoặc thủy ngân phải cho nôn bằng lòng trắng trứng 

gà hoặc cho uống sữa bò chứ không gây nôn bằng nước muối. 

 - Sau nôn cho nạn nhân uống 0,5 lít nước ấm + 30 gam than hoạt tính + 30 

gam Natri sunfat hoặc rửa dạ dày bằng nước ấm có 2% than hoạt tính. 
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 - Nạn nhân bị ngạt thở phải được hô hấp nhân tạo, không được uống bất cứ 

dịch lỏng nào. 

 - Giữ ấm cho nạn nhân: có thể cho uống nước ch  đặc  hoặc cà phê, ăn cháo 

loãng, uống Vitamin C, B1 và nước hoa quả. Không cho uống sữa và các chất kích 

thích khác  trừ ngộ độc Asen và thủy ngân). 

 - Khiêng nạn nhân đến bệnh viện cần đặt nằm nghiêng về bên phải, đem theo 

cả thuốc gây độc và trình bày những việc đã sơ cứu cho bác sĩ. 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các chỗ 

chấm. 

 1. Các câu hỏi 

 1.1. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo quy tắc 4 đúng. 

 a. Đúng     b. Sai 

 1.2. Nên chọn thuốc có độ độc cao để phòng trừ hiệu dịch hại quả hơn. 

 a. Đúng     b. Sai 

 1.3. Để tăng hiệu quả sử dụng thuốc vào lần sau ta nên … 

  a. sử dụng lại thuốc đó nhưng tăng nồng độ thuốc  

  b. thay đổi loại thuốc có cùng độ độc 

  c. chọn thuốc có độ độc cao hơn 

  d. Cả a,b,c đều đúng 

 1.4. Khi pha thuốc có nồng độ 0,1% vào 10 lít nước ta làm như sau: … 

  a. cho 10 lít nước vào bình phun và cho 10ml thuốc vào và khuấy đều 

  b. cho 1 lít nước vào bình phun và cho 10ml vào khuấy đều và cho tiếp 

9 lít nước vào khuấy lại lần nữa  

  c. Cả a, b đều đúng 

 1.5. Người đi phun thuốc nếu có biểu hiện … là đã bị nhiễm độc thuốc, nên 

cần phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. 

  a. nhức đầu  

  b. chóng mặt buồn nôn  

  c. ngạt thở, run rẩy  

  d. Cả a,b,c đều đúng 
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 2. Các bài thực hành 

 2.1. Bài thực hành số 4.7.1 

 Đọc các nhãn mác trên bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

 2.2. Bài thực hành số 4.7.2 

  Tính toán lượng thuốc cần dùng để pha với 30 lít nước với nồng độ 0,5%. 

 Thực hiện pha thuốc theo nồng độ trên 

 C. Ghi nhớ 

 - Nên chọn thuốc thuộc nhóm 3 và nhóm 4 

 - Đọc kỹ nhãn mác và hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc. 
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Bài 8: PHÒNG TRỪ SÂU HẠI 

MĐ04-08 

   c tiêu: 

- Nêu được đặc điểm gây hại, triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp ph ng 

trừ m t số loài sâu hại cây Bơ phổ biến; 

- Áp dụng ph ng trừ hiệu qu  sâu hại cây Bơ; 

- Có ý thức trách nhiệm với s n phẩm và b o vệ môi trường. 

 A. Nội dung  

 1. Rệp sáp hại cây Bơ 

 1.1. Đặc điểm hình thái 

 

Rệp sáp có thân hình bán cầu, 

bên ngoài phủ một lớp sáp trắng như 

phấn. Rệp cái có khả năng đẻ rất sai 

 khoảng 500 trứng). Rệp đực có một 

đôi cánh, miệng thoái hóa, không ăn 

chỉ giữ nhiệm vụ giao phối. Khi rệp 

con nở ra có chân khoẻ và bò đi tìm 

nơi thích hợp để sống 

 

 

Hình 4.8.1: Rệp sáp hại Bơ 

 1.2. Đặc điểm  ây hại 

 

Rệp cái đẻ trứng ở các kẻ lá 

non, nách cành non. Đây là bộ phận 

non, mềm và giàu chất dinh dưỡng 

nên rệp dễ dàng phát triển. 

 

Hình 4.8.2: Rệp hại ở nách cành non 

 



84 

 

 

Rệp tập trung từng đám ở kẻ lá, 

chồi non, chùm hoa và quả non. 

 

Hình 4.8.3: Rệp hại ở chồi non

 

 

 

 

Phá hại các cuống của hoa và 

quả. 

 

Hình 4.8.4: Rệp hại ở cuống quả

Mùa khô rệp bò xuống sống ở gốc cây. Nhựa cây và chất dịch do rệp tiết ra 

làm thức ăn cho loài nấm Bornetinia corium phát triển, sợi nấm đan thành tổ bao 

che rệp. Rệp chích hút rễ và gốc cây làm rễ phát triển kém, cây sinh trưởng yếu, lá 

vàng có thể bị chết dần. 

Rệp sáp phấn cũng tiết dịch làm môi trường cho nấm bồ hóng đen phát triển 

dẫn dụ kiến đến. 

Rệp chích hút nhựa ở các bộ phận non của cây làm hoa quả khô rụng. 
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 1.3. Điều kiện phát sinh 

 

 

 

 

 

Vào cuối mùa mưa chuyển sang 

mùa khô, rệp sáp phát triển mạnh. 

Trong điều kiện có nhiều cỏ rác, lá cây 

mục tụ ở xung quanh gốc để kiến trú 

ngụ mang rệp lây lan. 
 

Hình 4.8.5: Rệp gây hại nặng 

 1.4. Biện pháp phòn  trừ 

- Cắt tỉa những cành sâu bệnh, cành già, cành vượt nằm trong tán lá để vườn 

cây thông thoáng.  

- Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây mục tụ ở xung quanh gốc để phá vỡ 

nơi trú ngụ của kiến.  

- Dùng máy Bơm xịt mạnh tia nước vào chỗ có nhiều rệp đeo bám có tác 

dụng rửa trôi bớt rệp, đồng thời tạo ẩm độ trên cây làm giảm mật số rệp. 

- Thường xuyên kiểm tra 10 ngày lần để phát hiện sự xuất hiện của rệp sáp ở 

trên lá, cành, chùm quả, thân, phần thân giáp với mặt đất và phần rễ trong đất. Nếu 

thấy có rệp dù ở mật số thấp cũng phải diệt trừ ngay vì rệp sáp sinh sản rất nhanh.  

- Trừ rệp sáp trên lá và chùm quả: phun thuốc kỹ ướt đều cây, phun hai lần 

cách nhau 7-10 ngày để diệt tiếp lứa rệp non mới nở.  

Có thể sử dụng các loại thuốc sau để phun trừ rệp 

Nurelle D 25/2.5EC, Oncol 20EC: 25-30 ml/ bình 8 lít  

Cori 23EC: 20 ml/bình 8 lít  

Mospilan 3EC: 15 ml/bình 8 lít  

Elsan 50EC: 30 ml/bình 8 lít  

Applaud 10WP: 20-30 g/bình 8 lít hoặc Applaud 25SC: 8-12 m/bình 8 lít  

Dầu khoáng Citrole 96.3EC: 40 ml bình 8 lít.  
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 2. Mọt đục thân, cành 

 2.1. Đặc điểm hình thái 

 

- Trứng: có màu trắng, kích 

thước rộng 0,3mm và dài 0, 5mm. 

- Ấu trùng (sâu non): Sâu non 

đẫy sức dài khoảng 2mm màu trắng 

kem, đầu màu nâu nhạt, không có 

chân. 

- Trưởng thành: Cơ thể có chiều 

dài gấp đôi chiều rộng. Con cái màu 

nâu sẫm đến đen hoàn toàn, dài 1,4-

1,9 mm. Con đực nhỏ không có cánh 

dài 0,8 - 1,1mm. 

 - Nhộng: Màu trắng kem, dài 

gân như con trưởng thành 

 

Hình 4.8.6: Mọt trưởng thành 

 2.2. Đặc điểm  ây hại 

 

Con cái đục vào cành bằng một 

lỗ nhỏ  1mm) ở mặt dưới của cành, 

xâm nhập vào giữa cành, đào một hầm 

ngầm và đẻ trứng ở đó. Mỗi ổ khoảng 

30 - 50 trứng. Sâu non phát triển ở 

thành vách của hầm ngầm. 

 

Hình 4.8.7: Lỗ đục của mọt

Cành bị hại có biểu hiện khá rõ rệt, lá có màu nâu sẫm và bị héo rũ nhanh 

chóng, rồi chết khô trên cây. Bẻ cành xuống, chẻ đôi thấy một đoạn cành đã bị mọt 

đục rỗng ở giữa. 
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Hình 4.8.8: Rệp hại cành non Hình 4.8.9: Mặt cắt cành bị mọt 

 2.3. Điều kiện phát sinh 

 

Mọt thường xuất hiện trong 

những tháng mùa khô, tấn công cả ở 

các vườn Bơ phê kiến thiết cơ bản và 

vườn kinh doanh, đặc biệt trên các 

cành tơ, cành non làm chết khô cành.  
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Hình 4.8.10: Mọt đục trên thân 

  

 2. . Biện pháp phòn  trừ 

Các loại thuốc hoá học để phòng trừ mọt đục cành đều không có hiệu quả 

cao. Biện pháp phòng trừ tốt nhất là phát hiện kịp thời các cành bị mọt đục để gom 

và đốt ngay để ngăn chặn sự lây lan. 

Mọt trưởng thành sau khi vũ hóa chỉ vài giờ đã đục vào trong cành Bơ và khi 

đã chui vào trong rồi thì việc phun thuốc sẽ kém hiệu quả, vì vậy khi cần phòng trừ 

mọt đục cành bà con cần lưu ý một số điểm sau đây: 

- Nên kết hợp dầu khoáng  dạng thương phẩm có tên SK EnSpray 99EC) với 

thuốc trừ sâu để phun theo liều lượng cụ thể như sau  tính cho 1 bình xịt 8 lít): 

+ 20 ml dầu khoáng SK99 + 25 ml thuốc Sago Super 20EC hoặc 

+ 20 ml dầu khoáng SK99 + 15 ml thuốc Sherzol 205EC hoặc 

+ 20 ml dầu khoáng SK99 + 05 ml thuốc SecSaigon 50EC. 

- Phải phun phòng vào đầu mùa mưa khi bọ trưởng thành mới phát sinh, khi 

phun chú ý phun kỹ vào cành và thân cây chứ không chỉ phun phớt trên lá.  

 3. Sâu ăn lá 

Có rất nhiều loại sâu ăn lá trên cây Bơ như sâu dóm đỏ, sâu khoang, sâu 

xanh…nhưng sâu hại gây nguy hiểm hơn cho cây Bơ là sâu dóm đỏ.  Trong phần 

này xin giới thiệu với bà con đặc điểm gây hại, điều kiện pháp sinh và biện pháp 

phòng trừ sâu róm đỏ. 

 3.1. Đặc điểm  ây hại 

 Sâu dóm đỏ ăn lá và chồi non 

của cây, nhất là lá non và lá bánh tẻ; 

sâu ăn lá chỉ chừa lại gân lá.  
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Hình 4.8.11: Sâu dóm đỏ ăn lá

 

Do ăn khỏe và sinh sản mạnh 

nên mật độ sâu tăng lên rất nhanh. 

Trong thời gian ngắn, sâu róm đỏ có 

thể ăn trụi hết lá của cây Bơ. 

 

Hình 4.8.12: Sâu róm đỏ ăn trụi lá

Sâu ăn trụi lá làm chết cây con và làm giảm sức tăng trưởng cây lớn. Có thể 

tìm thấy sâu trên lá, trên cành hoặc vỏ thân cây.  

 

 

Ban ngày, sâu ẩn núp dưới mặt 

lá và ít di chuyển. 

 

Hình 4.8.13: Sâu nấp ở mặt dưới lá
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Đêm đến bò ra phá hại sang các cành lá khác. 

 3.2. Điều kiện phát sinh 

 

 Sâu thường phát sinh thành 

từng đàn, gây hại mạnh vào đầu mùa 

khô. 

 

Hình 4.8.14: Sâu sống thành đàn

 3.3. Biện pháp phòn  trừ. 

 - Để phòng trừ sâu ăn lá, hàng năm sau khi thu hoạch, nông dân cần tạo tán, 

tỉa cành thông thoáng để hạn chế sâu đẻ trứng.  

- Thường xuyên thăm vườn, kiểm tra và phát hiện sâu kịp thời.  

- Vệ sinh vườn sạch sẽ, nếu có điều kiện thả kiến vống vàng, ong mắt đỏ 

cùng các loại thiên địch ăn sâu.  

- Nông dân nên xông khói, sâu rụng xuống đất sau đó thu gom và đốt;  

- Thu gom cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở đem tiêu hủy; đồng thời 

dùng bẫy đ n thu hút sâu trưởng thành để tiêu diệt.  

- Vì sâu róm đỏ rất dễ ngộ độc nên sử dụng các loại thuốc có tính xông hơi, 

vị độc đều có thể trừ được.  

- Nông dân cần phòng trừ sâu róm đỏ trước khi cây Bơ ra bông, vì nếu phun 

thuốc vào thời kỳ ra bông sẽ ảnh hưởng đến hoa. 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi 

 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các chỗ 

chấm. 

 1.1. Rệp thường đẻ trứng trên các chồi và nách lá già của cây. 

 a. Đúng     b. Sai 

 1.2. Rệp gây hại trên…  
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 a. Chồi non  

 b. Lá non  

 c. Cuống của hoa và quả  

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

 1.3. Vườn cây có nhiều kiến trú ngụ, rệp dễ sinh sôi và lan rộng. 

a. Đúng     b. Sai 

 1.4. Vườn cây thông thoáng sẽ ít bị rệp hại hơn 

a. Đúng     b. Sai 

 1.5.  Rệp phát sinh mạnh vào mùa…  

 a. Khô   

 b. Mưa  

 c. Cả a, b đều đúng 

 1.6. Mọt đục thân, cành có thể làm cho các cành bị chết khô trên cây. 

a. Đúng     b. Sai 

 1.7. Dùng thuốc hoá học để trừ mọt đục cành thường có hiệu quả cao. 

a. Đúng     b. Sai 

 1.8. Sâu róm đỏ có tập tính… 

 a. Sống thành dàn  

 b. Phá hại hết cành này rồi mới chuyển sang cành khác  

 c. Nấp dưới lá vào ban ngày  

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

 1.9. Sâu róm đỏ rất dễ phòng trừ, hầu hết các loại thuốc trừ sâu đều có thể 

dùng để trừ sâu róm đỏ. 

a. Đúng     b. Sai 

 2. Các bài thực hành 

 2.1. Bài thực hành số 4.8.1: Thực hiện các biện pháp phòng trừ rệp  

 2.2. Bài thực hành số 4.8.2: Thực hiện các biện pháp phòng trừ mọt đục 

thân, cành 

 2.3. Bài thực hành số 4.8.3:Thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu ăn lá hại 

Bơ 

 C. Ghi nhớ 

 Phun thuốc trừ mọt đục thân và cành phải phun kỹ trên thân và cành, không 

phun trên lá. 
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Bài 9: PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI 

MĐ04 - 09 

 Mục tiêu: 

- Nêu được đặc điểm gây hại, triệu chứng, nguyên nhân và biện pháp ph ng 

trừ bệnh hại cây Bơ phổ biến; 

- Ph ng trừ hiệu qu  bệnh hại cây Bơ; 

- Có ý thức trách nhiệm với s n phẩm và b o vệ môi trường. 

 A. Nội dung chi tiết: 

 1. Bệnh thối rễ 

 1.1. Đặc điểm  ây hại 

 

Donấm Phytophthora cinnamoni 

gây ra,  nấm xâm nhập làm hư rễ chính 

 rễ cọc), sau đó nấm lan tràn phá hu  

cả bộ rễ làm cây chết rụi. 

 Cây bị bệnh có tán lá xơ xác, lá 

đổi sang màu xanh nhạt rồi rụng. Cành 

chết dần từ ngọn xuống thân chính. 

 

Hình 4.9.1: Cây bị bệnh thối rễ

 

 

- Lá nhỏ, xanh nhạt hoặc vàng, 

thường héo rũ với đầu lá úa nâu. Tán lá 

thưa, ít ra lá mới. Nhiều cành nhỏ trên 

ngọn bị chết. 

Hình 4.9.2: Bệnh thối rễ gây chết cành 
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- Cây bệnh vẫn mang nhiều quả nhưng quả nhỏ, năng suất thấp. 

- Cây bệnh rất ít ra rễ tơ. Rễ tơ nhiễm bệnh màu đen, dễ gãy và chết. 

- Cây bệnh có thể chết nhanh hoặc chậm. 

 1.2. Điều kiện phát sinh 

- Phát triển mạnh trên chân đất quá ẩm, thoát nước kém. 

- Lây lan nhanh, dễ lây lan qua cây giống vườn ươm có sẵn mầm bệnh; hạt 

giống lấy từ quả rụng trên đất nhiễm mầm bênh; dụng cụ; giày dép; người và gia 

súc di chuyển. 

 1.3. Biện pháp phòn  trừ  

 - Chú trọng phòng bệnh bằng các biện pháp canh tác: Trồng trên đất thoát 

nước tốt; tạo mương rãnh thoát nước; vun gốc, trồng trên luống cao; không để mặt 

hố sau trồng thấp hơn mặt đất, vệ sinh dụng cụ sạch trước khi sử dụng. 

 - Không dùng cây giống có nguy cơ chứa nấm bệnh. 

 - Dùng gốc ghép kháng bệnh. 

 - Tưới nước vừa đủ, không dùng nước có nguy cơ nhiễm bệnh. 

 - Không trồng lại ngay trên vườn có bệnh. 

 - Bón thạch cao  10 kg cây); ủ lớp chất hữu cơ thô, xác bã thực vật. 

 - Các loại thuốc hóa học nhóm Phosphite có thể giúp cây bệnh phục hồi, tuy 

nhiên dùng thuốc trừ nấm luôn phải kết hợp với các biện pháp canh tác. Các loại 

thuốc trừ nấm thường dùng có hiệu quả khá cao là: Aliette,Agri-fos, Fosphite 

(Phosphorous acid), Ridomil Gold 

Sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. 

 

 2. Bệnh loét và thối thân 

 2.1. Đặc điểm  ây hại 

Bệnh do nấm Phytophthora 

cinnamomi gây ra. Bệnh tấn công vùng 

cổ rễ, gốc thân, cành già và cả trên 

quả. Bệnh thường xuất hiện ở vùng 

gần mặt đất, đặc biệt nơi thân hoặc 

cành thấp có vết thương. Vết loét ban 

đầu là một vùng vỏ màu nâu sẫm chảy 

nhựa đỏ, sau đó chuyển sang nâu, trắng 

và khi khô có phủ lớp phấn. 
 

Hình 4.9.3: Bệnh loét thân
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 2.2. Điều kiện phát sinh 

Bệnh phát triển sau khi nhiễm thông qua các vết thương, lây lan mạnh trong 

điều kiện độ ẩm không khí cao, đất quá ẩm ướt. 

Cắt bỏ bề mặt vùng loét thấy vết thương màu cam cam hoặc nâu. Bệnh gây 

hại hệ thống mạch dẫn. 

- Cây bệnh bị yếu sức, vùng ngọn cây ít phát triển. Khác với bệnh thối rễ là 

kích thước lá vẫn bình thường, với bệnh loét tán lá suy giảm từ từ, ít khô cành, rễ tơ 

còn khá nhiều. Đôi khi cây bị vàng rụng nhanh và cây chết đột ngột. 

- Quả đeo gần mặt đất dễ bị nhiễm bệnh này. Trên vỏ quả, vùng bệnh màu 

đen rất rõ thường xuất hiện phía đuôi quả. Thịt quả bên trong cũng bị hư hỏng. 

 2.3. Biện pháp phòn  trừ  

Sử dụng các biện pháp canh tác, bao gồm vệ sinh đồng ruộng, dùng gốc ghép 

kháng bệnh, nguồn nước không mang mầm bệnh, không tạo vết thương trên cây. 

Sau khi cắt cành tạo hình hoặc phát hiện vết thương, xử lý thuốc trừ nấm bệnh. 

Với vùng bệnh mới bị nhiễm, cắt bỏ mô bệnh và xịt thuốc trừ nấm. 

- Các thuốc trừ nấm khuyến cáo là: Aliette, Agri-fos, Fosphite (Phosphorous 

acid) 

 Sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. 

Phòng trừ bệnh trên quả bằng cách cắt bỏ những cành mang quả bị bệnh cách 

mặt đất dưới 1m, tỉa bỏ cành khô, tủ gốc dày, thu gom quả rụng đưa ra khỏi vườn. 

 3. Bệnh thán thư 

 3.1. Đặc điểm  ây hại 

Đây là bệnh phổ biến ở tất cả 

các nước trồng Bơ, nhất là vùng nhiều 

mưa.  Sau thời kỳ mưa dài, ẩm độ cao, 

bệnh lây lan mạnh 

Trên lá: khi mới bị bệnh vết 

bệnh là các vết đốm nhỏ ở đầu lá và 

mặt lá, khi bệnh phát triển mạnh các 

vết đốm lan to và liên kết lại làm cho 

toàn bộ lá bị hư hại. 

 

Hình 4.9.4: Bệnh tháo thư trên lá
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Trên quả non: trên vỏ quả xuất hiện những vết nâu đen nhỏ đường kính dưới 

5mm. Nếu không có vết thương do côn trùng hoặc gió thì vết bệnh không phát triển 

thêm. 

Bệnh gây hại nặng trên quả sau 

thu hoạch, vết bệnh ngày càng đen hơn 

và to hơn với những chỗ lõm. Sau cùng 

vết bệnh lan ra khắp cả bề mặt vỏ quả, 

cũng như bên trong thịt quả. Khi cắt 

đôi quả ngang qua chỗ bệnh, vùng lan 

vào thịt quả thường có dạng hình cầu. 

Phần thịt quả bị hỏng lúc đầu cứng sau 

đó mềm nhũn. Trên bề mặt vỏ quả có 

thể hình thành những khối bào tử màu 

tím. 

 

Hình 4.9.5: Bệnh thán thư trên quả

 3.2. Điều kiện phát sinh 

Sau thời kỳ mưa dài, ẩm độ cao, vườn cây rậm rạp và đặt biệt có nhiều cành 

năm sát mặt đất. 

 3.3. Biện pháp phòn  trừ 

- Căt tỉa bỏ những cành bệnh, lá bệnh. 

- Cắt bỏ những cành thấp cách mặt đất dưới 1m. Trước mùa hoa cắt bỏ hết 

cành khô, quả còn sót trên cây. Chỉ tạo hình và thu hoạch trong điều kiện khô ráo… 

- Không cần thiết xử lý thuốc trừ nấm cho quả sau thu hoạch nếu được thu 

hái, vận chuyển, bảo quản phù hợp. Giữ cho quả khô và mát cho tới khi bán. Nhiệt 

độ sau thu hoạch là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của bệnh. Ngay 

sau khi thu hoạch, bảo quản lạnh trong phạm vi 5 - 12
0
C tùy theo giống. 

- Khi cần có thể phun các hợp chất có đồng để hạn chế bệnh, theo hướng dẫn 

của chuyên gia. 

 4. Bệnh ghẻ vỏ quả 

 4.1. Đặc điểm  ây hại 

Bệnh tấn công trên lá, cành và quả, rất nghiệm trọng ở vùng nhiệt đới ẩm 

cũng như một số nước á nhiệt đới. 
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-Tình trạng bệnh tùy theo giống. 

Giống nhiễm nặng gây giảm năng suất 

do rụng quả. Quả còn lại cũng không 

có giá trị thị trường do ngoại hình xấu. 

 

 

Hình 4.9.6: Quả bị bệnh ghẻ quả 

 

- Trên vỏ quả hình thành vết 

bệnh bầu dục, hơi gồ lên, màu nâu - 

nâu tím. Khi quả già, các vết bệnh liên 

kết, vết bệnh co lại gây nứt, toàn vỏ 

sần sùi. Chất lượng thịt quả không bị 

ảnh hưởng nhưng trông bên ngoài vỏ 

rất xấu. 

 

Hình 4.9.7: Bệnh ghẻ quả
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- Trên gần mặt dưới lá, cuống lá, cành non cũng bị vết ghẻ hình bầu 

dục dài. 

 4.2. Điều kiện phát sinh 

- Khi thời tiết mưa nhiều, quá ẩm, nấm tấn công mô non của lá, cành, 

quả. 

- Bào tử lây lan nhờ gió, mưa, hạt sương, côn trùng. 

- Vết bệnh là cửa ngõ xâm nhập của các vi sinh vật gây thối quả. 

 4.3. Biện pháp phòn  trừ 

- Vệ sinh đồng ruộng, cắt bỏ cành bệnh sau thu hoạch, đốt cành, lá. 

- Phun các thuốc gốc đồng với nồng độ theo hướng dẫn trên nhãn. 

- Thời điểm phun: đầu mùa nở hoa, gần cuối mùa nở hoa, 3 - 4 tuần 

sau khi tất cả quả đã đậu. 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Các câu hỏi 

 Anh  chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 

chỗ chấm. 

 1.1. Bệnh thối rễ phát sinh mạnh trong điều kiện… 

 a. Ẩm độ đất thấp 

 b. Ẩm độ đất cao  

 c. Cả a, b đều đúng 

 1.2. Bệnh thối rễ lây lan qua con đường… 

 a. Cây giống 

 b. Hạt giống 

 c. Dụng cụ lao động 

 d. Cả a, b, c đều đúng 

 1.3. Bệnh loét và thối thân thường xuất hiện ở… 

  a. Các cành và thân sát mát đất 

 b. Cành và thân trên ngọn 

 c. Cành và thân giữa tán 

 d. Cả a, b, c đều đúng 



98 

 

 1.4. Bệnh loét và thối thân lây lan mạnh khi … 

  a. Cây bị các vết thương  

 b. Độ ẩm không khí cao 

 c. Đất quá ẩm ướt 

 d. Cả a, b, c đều đúng 

 1.5. Bệnh thán thư chỉ gây hại trên lá. 

a. Đúng     b. Sai 

 1.6. Bệnh ghẻ quả lây lan nhờ … 

a. Gió  

 b. Mưa, hạt sương 

 c. Côn trùng  

 d. Cả a, b, c đều đúng. 

 2. Các bài thực hành 

 2.1. Bài thực hành số 4.9.1 

 Thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ. 

 2.2. Bài thực hành số 4.9.2 

 Thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh thán thư.  

 2.3. Bài thực hành số 4.9.3 

 Thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh ghẻ quả. 

 C. Ghi nhớ 

 - Bệnh trên cây Bơ thường phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt và 

cây bị tổn thương. 

 - Vườn cây thông thoáng ít bị bệnh hơn. 
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HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN CHĂM SÓC CÂY BƠ 

 

 I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN 

 - Vị trí: Mô đun Trồng và chăm sóc Bơ là một mô đun chuyên môn 

nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Mô đun 

này nên học sau các mô đun Xây dựng kế hoạch trồng Bơ; Sản xuất cây 

giống; Chuẩn bị trồng và trồng mới và học trước mô đun Thu hái, bảo quản 

và tiêu thụ sản phẩm. Có thể giảng dạy đồng thời với mô đun Chuẩn bị trồng 

và trồng mới hoặc giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 

 - Tính chất: Mô đun Chăm sóc cây Bơ là mô đun bắt buộc của nghề 

“Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun sẽ tích hợp giữa kiến thức và 

kỹ năng thực hành nghề nghiệp; Mô đun này có thể tổ chức giảng dạy tại hội 

trường, nhà văn hóa hoặc ngay tại vườn Bơ của hộ gia đình... 

 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN 

 Kiến thức:  

 - Trình bày được kỹ thuật trồng dặm, tác dụng, thời vụ và kỹ thuật 

làm cỏ, xới đất và vun gốc vườn Bơ; 

 - Nêu được tác dụng, kỹ thuật tủ gốc và kỹ thuật tưới nước và tiêu 

nước cho vườn Bơ; 

 - Trình bày kỹ thuật bón phân thúc và kỹ thuật tỉa cành tạo tán cây 

Bơ; 

 - Trình bày được kỹ thuật phòng trừ một số sâu bệnh hại cây Bơ. 

 Kỹ năn : 

- Thực hiện được kỹ thuật trồng dặm, làm cỏ, xới đất, vun gốc và tủ 

gốc cho vườn Bơ; 

- Thực hiện các bước công việc tưới nước, tiêu nước và bón phân 

đúng kỹ thuật nhằm cho cây sinh trưởng và phát triển tốt; 

- Thực hiện được kỹ thuật tỉa cành tạo tán cây Bơ thông thoáng, cân 

đối; 

- Nhận biết được đối tượng sâu bệnh hại và phòng trừ hiệu quả sâu 

bệnh hại trên vườn Bơ. 
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 Thái độ:  Có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong an toàn lao động 

và bảo vệ môi trường; Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra. 

 III. Nội dung chính của mô đun 

Mã bài Tên bài Loại bài 

dạy 

Địa 

điểm 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

MĐ04-01 Trồng dặm Tích hợp Vườn 

Bơ 

12 2 9 1 

MĐ04-02 Làm cỏ, xới đất và 

vun gốc 

Tích hợp Vườn 

Bơ 

16 4 10 2 

MĐ04-03 Tủ gốc Tích hợp Vườn 

Bơ 

12 2 9 1 

MĐ04-04 Tưới nước và tiêu 

nước 

Tích hợp Vườn 

Bơ 

12 2 9 1 

MĐ04-05 Bón phân thúc Tích hợp Vườn 

Bơ 

16 4 10 2 

MĐ04-06 Tỉa cành tạo tán Tích hợp Vườn 

Bơ 

16 4 11 1 

MĐ04-07 Sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật 

Tích hợp Vườn 

Bơ 

12 2 9 1 

MĐ04-08 Phòng trừ sâu hại Tích hợp Vườn 

Bơ 

16 2 13 1 

MĐ04-09 Phòng trừ bệnh hại  Vườn 

Bơ 

16 2 12 2 

Kiểm tra kết thúc mô đun  4   4 

Cộng  132 24 92 16 

* 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. 
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 IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập thực hành 

 Bài 01: Trồng dặm 

 Bài tập thực hành số  .1.1: Chọn cây giống để trồng dặm 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các vườn Bơ giống. 

 + Rổ, sọt. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc chọn cây giống để trồng 

dặm. 

 + 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. 

 + 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 chọn cây giống để trồng 

dặm. 

 + 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: 4 giờ 

 - Địa điểm: Các vườn Bơ giống. 

 - Tiêu chuẩn sản phẩm: chọn cây giống để trồng dặm phải đạt tiêu 

chuẩn có 8 - 10 lá, đường kính thân cây giống đạt 6 - 8mm, cao 30 - 40cm. 

 Bài tập thực hành số  .1.2: Trồng dặm trên vườn Bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Các vườn Bơ mới trồng 1 tháng của người dân tại địa phương. 

 + Cây giống đã chọn. 
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 + Cuốc, dao nhỏ… 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc trồng dặm trên vườn 

Bơ. 

 + 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. 

 + 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 trồng dặm trên vườn Bơ. 

 + 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: 5 giờ 

 - Địa điểm: vườn Bơ mới trồng. 

 - Tiêu chuẩn sản phẩm: dặm kịp thời, dặm đủ diện tích nơi cây bị chết 

và cây yếu ớt, không để mất khoảng, bị lỏi. 

 

 Bài 02: Làm cỏ, xới đất và vun gốc 

 Bài tập thực hành số  .2.1:  Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công  

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + 10 cuốc, 05 dao phát, 05 máy cắt cỏ. 

 + Vườn Bơ của người dân tại địa phương.  

 - 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. 
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 + 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: 4 giờ 

 - Địa điểm: vườn Bơ mới trồng. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Vườn Bơ được làm sạch cỏ dại. 

 + Với vườn Bơ trồng trên đất dốc, cỏ trên hàng dùng dao phát hoặc 

dùng máy cắt cỏ để cắt cách mặt đất 5 - 7 cm.  

 

 Bài tập thực hành số 4.2.2: Làm cỏ bằng biện pháp hóa học  

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + 05 bình phun thuốc, dụng cụ đựng nước sạch, 05 bộ bảo hộ lao động 

 giày, ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo, kính đeo mắt). 

 + 05 lít thuốc cỏ các loại. 

 + Vườn Bơ của người dân tại địa phương. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc làm cỏ bằng biện pháp 

hóa học. 

 + 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 

biện pháp hóa học. 
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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, cá nhân. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc làm cỏ bằng biện pháp hóa 

học. 

 + 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: 6 giờ 

 - Địa điểm: các vườn Bơ của người dân tại địa phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cỏ dại bị chết sau 01 tuần phun thuốc. 

 + Thuốc trừ cỏ không gây ảnh hưởng đến cây Bơ. 

 + Đảm bảo vệ sinh, an toàn với con người và môi trường. 

 

 Bài 03: Tủ gốc 

 Bài tập thực hành số  .3.1: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ tủ gốc 

vườn Bơ 

 - Nguồn lực cần thiết: 

 + 15 m
3
 nguyên liệu tủ gốc  rơm rạ, cỏ rác, vỏ ngô,...)   

 + Cào, bao, sọt, găng tay. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Chuẩn bị vật liệu và 

dụng cụ tủ gốc cho vườn 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 chuẩn bị vật 

liệu và dụng cụ tủ gốc cho vườn 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. 
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 + Giao bài tập cho từng nhóm, cá nhân. Mỗi nhóm chuẩn bị 1 - 2 m
3
 

nguyên liệu tủ gốc  rơm rạ, cỏ rác, vỏ ngô,...)  và 1 bộ cào, bao, sọt, găng 

tay. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc chuẩn bị vật liệu và dụng 

cụ tủ gốc cho vườn Bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên 

khi chuẩn bị vật liệu và dụng cụ tủ gốc cho vườn Bơ phải đủ và đạt chất 

lượng.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Gần lớp học, tại địa phương có vật liệu tủ gốc. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Dụng cụ phải đủ và chất lượng. 

 + Vật liệu phải đảm bảo chất lượng. Ví dụ: rơm rạ phải hoai mục, lá 

mía, vỏ ngô phải khô. 

 

 Bài tập thực hành số  .3.2: Thực hành tủ gốc cho vườn Bơ 

 - Nguồn lực cần thiết: 

 + 8 - 10 m
3
 nguyên liệu tủ gốc  rơm rạ, cỏ rác, vỏ ngô,...)   

 + Cào, bao, sọt, găng tay. 

 + Vườn Bơ của người dân tại địa phương. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc tủ gốc cho vườn 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 cho 

vườn 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 500 m
2
 

vườn Bơ. 
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 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc tủ gốc cho vườn 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: 6 giờ 

 - Địa điểm: Vườn Bơ của người dân tại địa phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Vườn Bơ được tủ gốc dày 5 - 7 cm, tủ đều với bán kính 1m, không 

có chỗ dày, chỗ mỏng. 

 + Nguyên liệu tủ gốc không vương vãi. Không tủ cây nhiều, cây ít. 

 

 Bài 04: Tưới nước và tiêu nước 

 Bài tập thực hành số  . .1:  ác định phương pháp tưới nước vườn 

Bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Giấy A0: 6 tờ. 

 + Bút lông: 6 cây. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc xác định phương pháp 

tưới nước cho vườn Bơ. 

 + Gọi một học viên lên xác định phương pháp tưới nước cho vườn 

Bơ, giáo viên cùng các học viên còn lại lắng nghe và nhận xét. 

 + Yêu cầu các học viên khác nhận xét, đánh giá quá trình và rút ra kết 

luận. 

 + Giáo viên tổng hợp, nhận xét các cách xác định phương pháp tưới 

nước cho vườn 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. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc xác định phương pháp tưới 

nước cho vườn Bơ.  

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
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 - Địa điểm: Lớp học, nhà văn hóa hoặc vườn Bơ của người dân tại địa 

phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: Xác định phương pháp tưới nước phù hợp 

cho vườn Bơ ở từng địa phương. 

 

 Bài tập thực hành số  . .2: Tưới nước cho vườn Bơ 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Hệ thống máy và thiết bị tưới, nhiên liệu tưới, nguồn nước tưới. 

 + Vườn Bơ 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc tưới nước cho vườn Bơ. 

 + 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 tưới nước 

cho vườn 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 tưới nước cho 500 

m
2
 vườn Bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc tưới nước cho vườn Bơ. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên 

cẩn thận khi tưới để không gây xói mòn đất. 

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

 - Địa điểm: Vườn Bơ của người dân tại địa phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: tưới đủ lượng nước theo từng loại vườn, 

không gây xói mòn làm ảnh hưởng gốc rễ  cây Bơ. 

 

 Bài 05: Bón phân thúc 

 Bài tập thực hành số  .5.1:  Tính lư ng phân bón thúc cho vườn 

Bơ.  
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 - 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 thúc 

cho vườn 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. 

 + Giáo viên hướng dẫn cho học viên cách tính lượng phân bón thúc 

cho vườn Bơ.  

 + 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: 2 giờ 

- Địa điểm: 

Nhà văn hóa địa phương, vườn Bơ 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.  

 

 Bài tập thực hành số  .5.2:  Bón phân hóa học cho vườn 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 Bơ của người dân tại địa phương. 
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 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Bón phân hóa học cho 

vườn 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 Bón phân 

hóa học cho vườn 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 m
2
 vườn Bơ. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Bón phân hóa học cho 

vườn 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: 4 giờ 

 - Địa điểm: Vườn Bơ của người dân tại địa phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Rạch hàng hoặc cuốc hốc trước khi bón. 

 + Phân được bón đều và được lấp kín. 

 + Bón không bị sót. 

 + Không tổn thương gốc rễ cây Bơ. 

 

 Bài 06: Tỉa cành tạo tán 

 Bài tập thực hành số  .6.1: Thực hành cắt cành tạo tán cây Bơ  

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Kéo cắt cành: 6 - 8 cái. 

 + Cào, sọt: 6 - 8 cái. 

 + Vườn Bơ năm thứ 3 của người dân tại địa phương. 



110 

 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc Thực hành cắt cành tạo 

tán cho cây Bơ năm thứ 3. 

 + 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 Thực hành 

cắt cành tạo tán cho cây Bơ năm thứ 3. 

 + 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 cắt cành 

tạo tán cho 5 - 8 cây Bơ năm thứ 3. 

 + Các nhóm triển khai thực hiện công việc Thực hành cắt cành tạo tán 

cho cây Bơ năm thứ 3. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên 

các thao tác quan trọng khi cắt cành tạo tán như theo nguyên tắc “Bàn tay”. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Vườn Bơ năm thứ 3 của người dân tại địa phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cắt như theo nguyên tắc “Bàn tay”. 

 + Tạo tán cây Bơ đúng kỹ thuật. 

 + Dọn sạch vệ sinh sau khi tạo tán. 

 

 Bài tập thực hành số  .6.2: Tỉa cành Bơ trên vườn Bơ kinh doanh 

 - Nguồn lực cần thiết:  

 + Máy cắt cành trên cao: 2 - 3 cái 

 + Kéo cắt cành: 6 - 8 cái. 

 + Cào, sọt: 6 - 8 cái. 

 + Vườn Bơ năm thứ 3 của người dân tại địa phương. 

 - Cách tổ chức thực hiện: 
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 + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc tỉa cành Bơ trên vườn 

Bơ kinh doanh. 

 + 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 tỉa cành Bơ 

trên vườn Bơ kinh doanh. 

 + 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 tỉa cành 

Bơ trên 5 cây Bơ kinh doanh. 

  + Các nhóm triển khai thực hiện công việc tỉa cành Bơ trên vườn Bơ 

kinh doanh. 

 + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc. Lưu ý học viên 

các thao tác quan trọng khi tỉa cành Bơ như cắt bỏ những cành khô, cành 

mục, cành bị sâu bệnh phá hoại, các cành bị rợp trong tán cây và các cành 

đan xen vào nhau. 

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Vườn Bơ kinh doanh của người dân tại địa phương. 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cắt bỏ những cành khô, cành mục, cành bị sâu bệnh phá hoại, các 

cành bị rợp trong tán cây và các cành đan xen vào nhau. 

 + Làm vệ sinh tốt các vết cắt, nhất là các cành to, nếu không làm tốt 

sẽ tạo Bơ kiện lây lan bệnh hại. Dọn sạch vệ sinh sau khi cắt cành. 

 + Đảm bảo an toàn lao động. 

 

  Bài 07: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  

 Bài thực hành số  .7.1 

 Đọc các nhãn mác trên bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, một số loại thuốc bảo vệ thực vật 

- Cách tổ chức thực hiện: 

Bước 1: 
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+ Giáo viên hướng dẫn học viên đọc các ký hiệu trên bao bì thuốc bảo 

vệ thực vật 

+ Gọi 3 - 5 học viên lên nhận biết và đọc từng ký hiệu.   

+ Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 

+ Giáo viên nhận xét. 

Bước 2: 

+ Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5 - 6 học 

viên, giao cho mỗi nhóm quan sát và đọc các ký hiệu của từng loại 

thuốc và ghi chép kết quả.  

Bước 3: 

+ Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

Bước 4: 

+ Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

- Địa điểm: Tại lớp học hoặc cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật 

-Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

Đọc được các kỹ hiệu ghi trên bao bì 

Nhận biết độ độc của thuốc 

  Bài thực hành số  .7.2 

  Tính toán lượng thuốc cần dùng để pha với 30 lít nước với nồng độ 

0,5%. 

 Thực hiện pha thuốc theo nồng độ như trên. 

 - Nguồn lực cần thiết:  Giấy, bút, một vài loại thuốc bảo vệ thực vật, 

bình phun, ca đong, cân 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc lại công thức tính lượng thuốc cần 

pha 

 + Giáo viên hướng dẫn và làm mẫu cách pha thuốc 



113 

 

 + Giáo viên gọi 3-5 học viên trình bày lại cách pha. 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 

 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 

giao cho mỗi nhóm tính lượng thuốc cần pha theo nồng độ khác nhau và 

thực hiện pha thuốc 

 Bước 3: 

 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

 - Địa điểm: Tại lớp học hoặc hộ gia đình 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Tính đủ lượng thuốc cần pha 

 + Cân, đong đúng lượng thuốc pha 

+ Pha thuốc đúng cách. 

   

 Bài 8: Phòng trừ sâu hại  

          Bài thực hành số  .8.1: Thực hiện các biện pháp phòng trừ rệp 

  - Nguồn lực cần thiết: Kéo cắt cành, cào, thuốc bảo vệ thực vật trừ 

rệp, bình phun, ca đong 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3 - 5 học viên nhắc các biện pháp phòng trừ rệp 

 + Học viên cò lại bổ sung ý kiến 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 
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 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 

giao cho mỗi nhóm thực hiện phòng trừ rệp bằng các biện pháp canh tác và 

dùng thuốc trừ rệp. 

 Bước 3: 

 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Dọn sạch cỏ rác lá cây dưới gốc 

 + Cắt tỉa cành vượt, cành già, cành trong tán lá 

 + Pha thuốc đúng liều lượng cà đúng cách 

 + Phun thuốc đúng kỹ thuật 

  

 Bài thực hành số  .8.2: Thực hiện các biện pháp phòng trừ mọt  

 - Nguồn lực cần thiết: Kéo cắt cành, thuốc bảo vệ thực vật trừ mọt, 

bình phun, ca đong 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3 - 5 học viên nhắc các biện pháp phòng trừ mọt cành 

 + Học viên cò lại bổ sung ý kiến 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 

 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 

giao cho mỗi nhóm thực hiện phòng trừ mọt bằng các biện pháp canh tác và 

dùng thuốc trừ mọt. 

 Bước 3: 
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 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cắt bỏ cành bị mọt 

 + Pha thuốc đúng liều lượng cà đúng cách 

 + Phun thuốc kỹ vào cành và thân 

 

  Bài thực hành số  .8.3:Thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu róm 

đỏ hại Bơ 

 - Nguồn lực cần thiết: Kéo cắt cành, cào, bật lửa, thuốc bảo vệ thực 

vật trừ sâu, bình phun, ca đong 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3 - 5 học viên nhắc các biện pháp phòng trừ sâu róm 

đỏ 

 + Học viên cò lại bổ sung ý kiến 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 

 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 

giao cho mỗi nhóm thực hiện phòng trừ sâu róm đỏ bằng các biện pháp trực 

tiếp và dùng thuốc trừ sâu. 

 Bước 3: 

 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  
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 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 

 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 

 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:   

 + Cắt bỏ các ổ trứng 

 + Bắt sạch sâu trên cành 

 + Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách 

 + Phun thuốc đúng kỹ thuật. 

 

 Bài 9: Phòng trừ bệnh hại  

  Bài thực hành số  .9.1: Thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh 

thối rễ 

 - Nguồn lực cần thiết: Cuốc, thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh thối rễ, 

bình phun, ca đong 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3 - 5 học viên nhắc các biện pháp phòng trừ bệnh thối 

rễ 

 + Học viên cò lại bổ sung ý kiến 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 

 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5 - 6 học 

viên, giao cho mỗi nhóm thực hiện phòng trừ bệnh thối rễ. 

 Bước 3: 

 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 

 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
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 + Vệ sinh dụng cụ trước khi sử dụng 

+ Tạo rãnh thoát nước tốt cho cây 

+ Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách 

+ Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật 

  Bài thực hành số  .9.2 

 Thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh thán thư  

 - Nguồn lực cần thiết: Kéo cắt cành, thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh 

thán thư, bình phun, ca đong 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc các biện pháp phòng trừ bệnh thán 

thư 

 + Học viên cò lại bổ sung ý kiến 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 

 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5 - 6 học 

viên, giao cho mỗi nhóm thực hiện phòng trừ bệnh thán thư. 

 Bước 3: 

 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 

 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cắt tỉa những cành lá bị bệnh 

+ Cắt bỏ những cành thấp, quả khô 

+ Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách 

+ Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật 
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  Bài thực hành số  .9.3 

 Thực hiện các biện pháp phòng bệnh ghẻ quả 

 - Nguồn lực cần thiết: Kéo, thuốc bảo vệ thực vật phòng bênh ghẻ 

quả, bình phun, ca đong 

 - Cách tổ chức thực hiện: 

 Bước 1: 

 + Giáo viên gọi 3 - 5 học viên nhắc các biện pháp phòng bệnh ghẻ quả 

 + Học viên cò lại bổ sung ý kiến 

 + Giáo viên nhận xét. 

 Bước 2: 

 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5 - 6 học 

viên, giao cho mỗi nhóm thực hiện phòng bệnh ghẻ quả. 

 Bước 3: 

 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

công việc. 

 Bước 4: 

 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 

nhóm.  

 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 

 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

 + Cắt tỉa các cành bệnh, cành khô sau thu hoạch 

+ Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách 

+ Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật. 

 

 V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

 Bài tập thực hành: 

 1. Bài 01: Trồng dặm 

 Bài tập thực hành số 4.1.1: Chọn cây giống để trồng dặm 
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Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.  Nêu được các tiêu chuẩn của cây 

giống để trồng dặm 

Hỏi đáp  

2.   Chọn cây giống để trồng dặm 

phải đạt tiêu chuẩn có 8 - 10 lá, 

đường kính thân cây giống đạt 6 - 

8mm, cao 30 - 40cm 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Thái độ trách nhiệm, cẩn thận 

khi thực hiện chọn cây giống trồng 

dặm 

Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 

 

Bài tập thực hành số 4.1.2: Trồng dặm trên vườn Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.  Nêu được tác dụng của việc trồng 

dặm 

Hỏi đáp 

2.  - Trồng dặm kịp thời, dặm đủ diện 

tích nơi cây bị chết và cây yếu ớt. 

- Không để mất khoảng, bị lỏi. 

- Trồng dặm đúng kỹ thuật 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Cẩn thận, trách nhiệm khi trồng 

dặm 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, an 

toàn  bì nilon dọn sạch sau khi 

trồng dặm) 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

2. Bài 02: Làm cỏ, xới đất và vun gốc 

Bài tập thực hành số 4.2.1:  Làm cỏ bằng các biện pháp thủ công  
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Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.   - Nêu được các biện pháp phòng 

trừ cỏ dại 

- Nêu được các tác dụng của việc 

làm cỏ bằng phương pháp thủ 

công 

Hỏi đáp 

2.  - Vườn Bơ được làm sạch cỏ dại. 

- Với vườn Bơ trồng trên đất dốc, 

cỏ trên hàng dùng dao phát hoặc 

dùng máy cắt cỏ để cắt cách mặt 

đất 5 - 7 cm.  

- Không làm tổn thương gốc rễ 

cây Bơ. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.   Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện công việc làm cỏ bằng 

phương pháp thủ công 

Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 

 

Bài tập thực hành số 4.2.2: Làm cỏ bằng biện pháp hóa học  

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.  - Nêu được tác dụng, liều lượng, 

nồng độ và cách pha thuốc trừ cỏ  

- Kể được kỹ thuật phun thuốc trừ 

cỏ trên vườn Bơ 

Hỏi đáp  

2.  - Pha thuốc đúng liều lượng và 

nồng độ 

- Chọn đúng loại thuốc cỏ  

- Phun thuốc đúng kỹ thuật 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3.  - Cẩn thận, trách nhiệm khi phun 

thuốc cỏ cho vườn Bơ 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, an 

Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 
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toàn 

 

 

 

3. Bài 03: Tủ gốc 

 

Bài tập thực hành số 4.3.1: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ tủ gốc vườn Bơ 

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.  Nêu được các loại vật liệu và dụng 

cụ tủ gốc cho vườn Bơ 

Hỏi đáp 

2.  - Dụng cụ phải đủ và chất lượng 

- Vật liệu phải đảm bảo chất 

lượng. Ví dụ: rơm rạ phải hoai 

mục, lá mía, vỏ ngô phải khô. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

 

Bài tập thực hành số 3.2: Thực hành tủ gốc cho vườn Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1. Nêu được tác dụng của việc tủ 

gốc, loại nguyên liệu để tủ gốc và 

kỹ thuật tủ gốc cho vườn Bơ 

Hỏi đáp 

2. - Vườn Bơ được tủ gốc dày 5 - 7 

cm, tủ đều với bán kính 1m, không 

có chỗ dày, chỗ mỏng. 

- Nguyên liệu tủ gốc không vương 

vãi. Không tủ cây nhiều, cây ít. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

 

4. Bài 04: Tưới nước và tiêu nước 
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Bài tập thực hành số 4.4.1:  ác định phương pháp tưới và tiêu nước  

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.  Nêu được các phương pháp tưới 

và tiêu nước cho vườn Bơ 

Hỏi đáp 

2. Xác định phương pháp tưới nước 

phù hợp cho vườn Bơ ở từng địa 

phương. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3. Có trách nhiệm khi xác định 

phương pháp tưới và tiêu nước 

cho vườn Bơ 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

Bài tập thực hành số 4.4.2: Tưới nước cho vườn Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1.  Nêu được các phương pháp và 

liều lượng tưới nước cho vườn Bơ 

Hỏi đáp 

2. - Vườn Bơ được tưới nước đầy đủ, 

không tưới quá nhiều hoặc quá ít 

- Không gây xói mòn làm ảnh 

hưởng gốc rễ  cây Bơ. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3. Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện công việc tưới nước cho vườn 

Bơ 

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

5. Bài 05: Bón phân thúc 

Bài tập thực hành số 4.5.1:  Tính lư ng phân bón thúc cho vườn Bơ.  

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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1.  Nêu được phương pháp tính liều 

lượng phân bón thúc cho vườn Bơ 

Hỏi đáp 

2. Tính đúng và đủ lượng phân bón 

thúc cho vườn Bơ 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3. Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện công việc  

Quan sát quá trình học của 

học viên 

 

Bài tập thực hành số 4.5.2:  Bón phân hóa học cho vườn Bơ 

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1. - Kể được các bước công việc bón 

phân cho vườn Bơ 

Hỏi đáp  

2. - Thao tác bón phân hóa học 

nhanh, gọn gàng 

- Không làm rơi vãi phân 

- Phân được bón đều và được lấp 

kín 

- Không bón sót gốc Bơ. 

 Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3. Cẩn thận, trách nhiệm khi thực 

hiện công việc bón phân cho vườn 

Bơ 

Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 

 

6. Bài 06: Tỉa cành tạo tán 

 

Bài tập thực hành số 4.6.1: Thực hành cắt cành tạo tán Bơ năm thứ 3 

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1. Nêu được các bước công việc cắt Hỏi đáp 
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cành tạo tán cây Bơ năm thứ 3 

2. - Cắt theo nguyên tắc “Bàn tay” 

- Tạo tán cây Bơ đúng kỹ thuật. 

- Dọn sạch vệ sinh sau khi tạo tán. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3. Cẩn thận, trách nhiệm khi cắt cành 

tạo tán cây Bơ năm thứ 3 

Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 

 

Bài tập thực hành số 4.6.2: Tỉa cành Bơ trên vườn Bơ kinh doanh 

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1. Nêu được các bước công việc tỉa 

cành Bơ trên vườn Bơ kinh doanh 
Hỏi đáp 

2. - Cắt bỏ những cành khô, cành 

mục, cành bị sâu bệnh phá hoại, 

các cành bị rợp trong tán cây và 

các cành đan xen vào nhau. 

- Làm vệ sinh tốt các vết cắt. 

- Dọn sạch vệ sinh sau khi cắt 

cành. 

- Đảm bảo an toàn lao động. 

Căn cứ vào sản phẩm hoàn 

thành 

3. Cẩn thận, trách nhiệm khi tỉa cành 

Bơ trên vườn Bơ kinh doanh 
Quan sát quá trình thực hành 

của học viên 

 

Bài 07: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

Bài tập l  thuyết: 

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

thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Đáp án a b b b d 
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Bài tập thực hành: 

Bài thực hành số  .7.1: Đọc nhãn mác trên bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Đọc đúng các kỹ hiệu ghi trên bao bì Kiểm tra 

2 Nhận biết độ độc của thuốc Kiểm tra  

 

Bài thực hành số  .7.2: Tính toán lư ng thuốc cần dùng để pha với 30 

lít nước với nồng độ 0, %. Thực hiện pha thuốc theo nồng độ trên 

 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Tính đúng lượng thuốc cần pha Căn cứ vào sản phẩm 

2 Cân, đong đúng lượng thuốc pha Kiểm tra  

3 Pha thuốc đúng cách Quan sát quá trình thực hiện 

 

Bài 8: Phòng trừ sâu hại 

Bài tập l  thuyết: 

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

thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Đáp án b d a a a a b d a 

 

Bài tập thực hành: 

Bài thực hành số  .8.1: Thực hiện các biện pháp phòng trừ rệp 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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1 Dọn sạch cỏ rác lá cây dưới gốc Căn cứ vào sản phẩm 

2 Cắt tỉa cành vượt, cành già, cành 

trong tán lá 

Căn cứ vào sản phẩm 

3 Pha thuốc đúng liều lượng cà đúng 

cách 

Quan sát quá trình thực hiện 

4 Phun thuốc đúng kỹ thuật Quan sát quá trình thực hiện 

 

Bài thực hành số  .8.2: Thực hiện các biện pháp phòng trừ mọt  

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Cắt bỏ hết cành bị mọt Căn cứ vào sản phẩm 

2 Pha thuốc đúng liều lượng và đúng 

cách 

Quan sát quá trình thực hiện 

3 Phun thuốc kỹ vào cành và thân Quan sát quá trình thực hiện 

 

Bài thực hành số  .8.3: Thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu róm đỏ 

hại Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Cắt bỏ hết các ổ trứng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Bắt sạch sâu trên cành Căn cứ vào sản phẩm 

3 Pha thuốc đúng nồng độ và đúng 

cách 

Quan sát quá trình thực hiện 

4 Phun thuốc đúng kỹ thuật Quan sát quá trình thực hiện 

Bài 9:  Phòng trừ bệnh hại 

Bài tập l  thuyết: 

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

thuyết.  
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Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

Đáp án b d a d b d 

Bài tập thực hành: 

Bài thực hành số  .9.1: Thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Vệ sinh dụng cụ trước khi sử dụng Quan sát quá trình thực hiện 

2 Tạo rãnh thoát nước tốt cho cây Căn cứ vào sản phẩm 

3 Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách Quan sát quá trình thực hiện 

4 Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật Quan sát quá trình thực hiện 

 

Bài thực hành số  .9.2: Thực hiện biện pháp phòng trừ bệnh thán thư  

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Cắt tỉa những cành lá bị bệnh Căn cứ vào sản phẩm 

2 Cắt bỏ những cành thấp, quả khô Căn cứ vào sản phẩm 

3 Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách Quan sát quá trình thực hiện 

4 Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật Quan sát quá trình thực hiện 

 

Bài thực hành số  .9.3: Thực hiện các biện pháp phòng bệnh ghẻ quả 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Cắt tỉa các cành bệnh, cành khô sau thu 

hoạch 

Căn cứ vào sản phẩm 

2 Pha thuốc đúng nồng độ và đúng cách Quan sát quá trình thực hiện 

3 Sử dụng thuốc đúng kỹ thuật Quan sát quá trình thực hiện 
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VI. Tài liệu tham khảo 

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  ÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, 

 BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

NGHỀ: TRỒNG CÂY BƠ 

(Theo Quyết định số 726/Q Đ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 04 năm 2013 

của B  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 1. Chủ nhiệm: Ông Trần Văn Chánh - Phó hiệu trưởng - Trường 

Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

 2. Phó chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Lân - Trưởng phòng Vụ Tổ 

chức cán bộ -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng bộ môn - Trường 

Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

 4. Các ủy viên: 

- Bà Phạm Thị Bích Liễu - Phó trưởng khoa - Trường Trung học Lâm 

nghiệp Tây Nguyên. 

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

Nguyên. 

- Ông Phan Duy Nghĩa - Giáo viên - Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Kinh tế Bảo Lộc 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

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

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

 

 1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Định - Phó hiệu trưởng - Trường Cao đẳng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ 

 2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó phòng - Vụ Tổ chức cán bộ, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 3. Các ủy viên: 

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

nghiệp Trung bộ. 

 - Ông Phan Quốc Hoàn - Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh 

tế Bảo Lộc. 

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

 

 

 


