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Chƣơng I. ĐẠI CƢƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT 

1. a.  -Vai trò của trồng trọt: cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho 

chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. 

         - Nhiệm vụ của trồng trọt: đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. 

b. Phải bảo vệ đất hợp lí: Vì nước ta có tỉ lệ dân số tăng cao, dân số tăng thì nhu cầu về 

lương thực, thực phẩm tăng theo, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn. Vì vậy phải biết cách 

sử dụng đất một cách hợp lí, có hiệu quả. 

 

2.  Phân bón đƣợc chia thành mấy nhóm? Mỗi nhóm tìm 2 VD (HS tự làm).  

  Phân bón chia làm ba nhóm chính: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh.  

             + Hữu cơ:  phân chuồng, phân rác, phân xanh, khô dầu..... 

             + Hoá học: phân đạm, phân lân, phân kali, phân đa nguyên tố, phân vi lượng ..... 

             + Vi sinh vật: phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm, phân bón có chứa vi sinh 

vật chuyển hóa lân, ...... 

 

* Mỗi nhóm tìm 3 VD (HS tự làm). 

     phân hữu cơ:  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     phân hóa học:  ---------------------------------------------------------------------------------------------         

     phân vi sinh:  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. So sánh khả năng giữ nƣớc, chất dinh dƣỡng của đất cát, đất thịt, đất sét.  

 Đất cát Đất thịt Đất sét 

Khả năng giữ 

nƣớc và chất 

dinh dƣỡng 

Dễ thấm nước, 

giữ nước kém, 

nghèo chất dinh 

dưỡng, dễ bị xói 

mòn. 

Là đất trung gian giữa đất 

cát và đất sét. Nếu là đất thịt 

nhẹ thì có tính chất giống 

đất cát, nếu là đất thịt nặng 

thì có tính chất giống đất sét. 

Khó thấm nước, giữ 

nước tốt, chặc đất, 

chứa nhiều chất 

dinh dưỡng hơn đất 

cát. 

 

4.Giải thích mục đích của các biện pháp sử dụng đất. 

Biện pháp sử dụng đất Mục đích 

Thâm canh tăng vụ Không để đất trống trong thời gian giữa 2 vụ thu hoạch, 

tăng lượng sản phẩm 

Không bỏ đất hoang Luôn có sản phẩm để thu hoạch 

Chọn cây trồng phù hợp với đất Cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao 

Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo đất Sớm có thu hoạch, qua sử dụng đất sẽ được cải tạo nhờ 

làm đất, bón phân, tưới nước, ... 

 

5/Giống cây trồng có vai trò nhƣ thế nào trong trồng trọt? 

Giống cây trồng có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và 

thay đổi cơ cấu cây trồng. 



          

 

6/Phân biệt bón lót và bón thúc? 

Bón lót Bón thúc 

Là bón phân vào đất trước khi gieo 

trồng. 

 

Là bón phân vào đất trong thời gian sinh trưởng 

của cây. 

 

7/ Các cách bảo quản các loại phân bón thông thƣờng           

 * Đối với phân hóa học: 

     + Đựng trong chum, vại, sành đậy kín hoặc bao gói bằng bao nilông. 

     + Để nơi cao ráo, thoáng mát. 

     + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. 

 * Đối với phân chuồng: có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đống, dùng bùn 

ao trát kín bên ngoài. 

    

    

--- Hết --- 


