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CHƢƠNG I: Đại cƣơng về kĩ thuật trồng trọt. 

Câu 1: Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò như thế nào đối với cây trồng? 

- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó có thực vật có thể sinh sống 

và sản xuất ra sản phẩm. 

- Cung cấp nước, khí oxi, chất dinh dưỡng cho cây và giúp cây đứng vững. 

Câu 2: Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đó đối với 

cây trồng? 

- Đất trồng gồm 3 thành phần: rắn, lỏng và khí. 

- Phần khí: cung cấp oxi cho cây hô hấp. 

- Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. 

- Phần lỏng: cung cấp nước cho cây, hòa tan các chất dinh dưỡng. 

Câu 3: Thế nào là đất chua, đất trung tính và đất kiềm? 

- Độ chua, độ kiềm của đất đo bằng độ pH. Trị số pH dao động từ 014 

+ Đất chua: pH < 6,5 

+ Đất trung tính: pH = 6,67,5 

+ Đất kiềm: pH > 7,5 

Câu 4: Phân bón vào đất có tác dụng gì?  Phân biệt bón lót, bón thúc. 

* Tác dụng của phân bón: Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng 

suất cây trồng và chất lượng nông sản. 

* Phân biệt bón lót, bón thúc. 

   + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. 

   + Bón thúc là bón phân trong thời kì sinh trưởng của cây . 

Câu 5: Giống cây trồng có vai trò gì trong trồng trọt? Nêu các phương pháp chọn tạo 

giống cây trồng. 

- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng 

vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng. 

- Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng: 

+ Phương pháp chọn lọc.  

+ Phương pháp lai. 

+ Phương pháp gây đột biến. 

+ Phương pháp nuôi cấy mô. 

Câu 6: Nêu tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng. Nêu những dấu hiệu thường gặp 

ở cây bị sâu bệnh phá hoại.  

- Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm 

năng suất, chất lượng nông sản. 

- Khi bị sâu, bệnh phá hại thường màu sắc, cấu tạo, hình thái các bộ phận của cây bị 

thay đổi. 

 



Câu 7: Nêu các nguyên tắc khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh hại? Trong các nguyên 

tắc trên, nguyên tắc nào quan trọng nhất? vì sao? 

* Các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại: 

- Phòng là chính. 

- Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để. 

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 

* Phòng là chính là quan trọng nhất. Vì nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại sẽ có lợi 

như ít tốn công, cây sinh trưởng tốt, sâu bệnh ít, giá thành thấp. 

Câu 8: Làm đất nhằm mục đích gì? Các yêu cầu kĩ thuật làm đất bón phân lót cho cây 

trồng. 

-  Làm đất nhằm mục đích làm đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, 

diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh. 

- Kĩ thuật làm đất: 

+ Cày đất: Làm đất tơi xốp, thoáng khí, vùi lấp cỏ dại. 

+ Bừa và đập đất: Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân, san phẳng mặt 

ruộng. 

+  Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng 

và phát triển. 

- Bón phân lót: Phân bón lót thường là phân hữu cơ trộn lẫn một phần phân hóa học 

(phân lân). 

Câu 9: Thời vụ gieo trồng là gì? Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ? 

- Thời vụ gieo trồng là khoảng thời gian nhất định để gieo trồng.  

- Vì gieo trồng đúng thời vụ đảm bảo được đầy đủ các yếu tố giúp cây sinh trưởng 

phát triển tốt, cho năng suất cao. 

    

- HẾT- 

(Chúc các em học tốt) 

 

 


