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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG HOẠT CHẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 

1. Thông tin về giảng viên  

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Anh Tuấn 
Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 
Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ Hóa học 
Địa chỉ liên hệ:  BM CNHH – KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 
Điện thoại, email:  (08)37242527 – nguyenhuuanhtuan@hcmuaf.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Hoạt chất thiên nhiên, công nghệ hương liệu,  

2. Thông tin chung về môn học  

- Tên môn học: Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng hoạt chất trong nông nghiệp 
- Mã môn học:  
- Số tín chỉ: 02 (30 tiết) 
- Môn học: Lựa chọn 
- Các môn học tiên quyết: Hóa đại cương, Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 
- Các môn học kế tiếp: 
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

+ Nghe giảng lý thuyết: 25 tiết 
+ Seminar: 05 tiết 
+ Tự học: thời gian tương đương 60 tiết  

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  
BM Công nghệ Hóa học – ĐH Nông Lâm Tp.HCM – KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

3. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức: Nắm bắt các các kiến thức về hóa/sinh tổng hợp, quy trình công nghệ, và các giải 
pháp mới trong lĩnh vực tổng hợp hoạt chất dùng trong nông nghiệp. 

- Kỹ năng: có khả năng phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất và sử dụng hoạt chất trong 
nông nghiệp. 

- Thái độ, chuyên cần: Tích cực tìm hiểu và tiếp cận các xu hướng mới trong lĩnh vực môn 
học đề cập. 

4. Tóm tắt nội dung môn học 

Các hoạt động của ngành nông nghiệp bao gồm trồng trọt, sản xuất, chế biến và bảo quản đều gắn 
liền với việc sử dụng các hoạt chất hóa học và sinh học.  Hóa học tổng hợp các hoạt chất dùng trong 
nông nghiệp nói chung và các hóa chất bảo vệ thực vật nói riêng là một nhánh trong tổng hợp hóa 
học và thu hút số lượng lớn các nhà nghiên cứu hóa học.  



Môn học nhằm cung cấp các kiến thức về hóa/sinh tổng hợp, quy trình công nghệ, và các giải pháp 
mới trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, nhện, chuột, thuốc trừ nấm, bệnh hại cây), 
các loại thuốc trừ cỏ dại, các chất điều tiết sinh trưởng cây trồng, các hóa chất dùng trong chế biến 
và bảo quản sản phẩm từ nông nghiệp, các xu hướng “xanh” và giải pháp bảo vệ môi trường liên 
quan đến lĩnh vực sản xuất, sử dụng hoạt chất trên. 

5. Nội dung chi tiết môn học 

STT Nội dung Số tiết Hình thức  
1 Giới thiệu chung 01  
2 Chương 1: Mở đầu 

1.1. Các khái niệm về nông dược 
1.2. Vai trò của nông dược trong nền kinh tế quốc dân 
1.3. Phân loại nông dược 
 

01  

3 Chương 2: Kỹ thuật tổng hợp các hoạt chất phòng trừ động vật 
gây hại  
2.1. Thuốc trừ sâu 

- Thuốc trừ sâu (clo hữu cơ, phosphor hữu cơ, cacbamat, 
pyrethroid) 

- Thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ thảo mộc 
- Các chế phẩm sinh học có tác dụng trừ sâu 

2.2. Các hợp chất phòng trừ nhện 
2.3. Các hợp chất trừ loại gặm nhấm 
 

05  

4 Chương 3: Kỹ thuật tổng hợp các hoạt chất trừ bệnh cây 
3.1. Hoạt chất trừ bệnh hữu cơ 
3.2. Hoạt chất trừ nấm bệnh vô cơ  
3.3. Hoạt chất trừ bệnh có nguồn gốc tự nhiên 
 

05  

5 Chương 4: Kỹ thuật tổng hợp các hoạt chất trừ cỏ dại 03  
6 Chương 5: Hoạt chất điều tiết sinh trưởng cây trồng 

5.1. Các hoạt chất kích thích sinh trưởng 
5.2. Các hoạt chất ức chế sinh trưởng 

03  

7 Chương 6: Hoạt chất dùng trong chế biến nông sản 03  
8 Chương 7: Hoạt chất dùng trong bảo quản nông sản 03  
9 Chương 8: Xu hướng “thân thiện môi trường” trong tổng hợp và 

sử dụng nông dược 
01  

10 Seminar 05  
 

6. Học liệu 

- Học liệu bắt buộc: 

1. Đào Văn Hoằng, Kỹ thuật tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật, NXB Khoa học và kỹ 
thuật, 2005. 

2. La Văn Bình, Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ, NXB ĐH QG Hà Nội, 2007 

3. Nguyễn Minh Thảo, Kỹ thuật tổng hợp hóa hữu cơ, NXB ĐH QG Hà Nội, 2005 



- Học liệu tham khảo: 

1. Hóa học các hợp chất dị vòng 

2. Trần Quốc Sơn, Một số phản ứng của hợp chất hữu cơ, NXB Giáo Dục, 2004. 

3. Andre Loupy, Phương pháp học mới về tổng hợp hữu cơ, NBX ĐH tổng hợp Tp.HCM, 
1995. 

7. Hình thức tổ chức dạy học 

7.1. Lịch trình chung:  

Nội dung 
Hình thức tổ chức dạy học môn học 

Lên lớp Tự học, tự 
nghiên cứu 

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận  

Nội dung 1 60 phút  15 phút  75 phút 
Nội dung 2 45 phút  15 phút 120 phút 60 phút 
Nội dung 3 4 giờ 30 phút   9 giờ 4 giờ 30 phút 
Nội dung 4 4 giờ 30 phút   9 giờ 4 giờ 30 phút 
Nội dung 5 2 giờ 15 phút   4 giờ 30 phút 2 giờ 15 phút 
Nội dung 6 2 giờ 15 phút   4 giờ 30 phút 2 giờ 15 phút 
Nội dung 7 2 giờ 15 phút   4 giờ 30 phút 2 giờ 15 phút 
Nội dung 8 45 phút 1 giờ 30 phút 45 phút 
Nội dung 9   3 giờ 45 phút  3 giờ 45 phút 

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể 

Nội dung 1&2, tuần 1 
Hình thức tổ chức 

dạy học 
Nội dung chính Yêu cầu SV  

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết + Thảo 
luận 

Nội dung môn học và phương pháp tiếp cận 
Các xu hướng trong lĩnh vực tổng hợp và sử 
dụng hoạt chất trong nông nghiệp 

  

Các khái niệm về nông dược. Vai trò của 
nông dược trong nền kinh tế quốc dân. Phân 
loại nông dược 

Đọc tài liệu 
Chương 1 

Nội dung 3, tuần 2&3 
Hình thức tổ chức 

dạy học 
Nội dung chính Yêu cầu SV  

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết 

 Nguyên lý tác động của hoạt chất lên động 
vật gây hại. Các loại thuốc trừ động vật gây 
hại từ các nguồn khác nhau và phương pháp 
tổng hợp. Xu hướng tổng hợp và sử dụng. 

Đọc tài liệu 

 

Nội dung 4, tuần 4&5 
Hình thức tổ chức 

dạy học 
Nội dung chính Yêu cầu SV  

chuẩn bị 
Ghi chú 

Lý thuyết 
Các hoạt chất sử dụng trừ bệnh cho cây trồng 
có nguồn gốc từ tự nhiên, vô cơ và hữu cơ 

Đọc tài liệu  

Nội dung 5, tuần 6 



Hình thức tổ chức 
dạy học 

Nội dung chính Yêu cầu SV  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 
Kỹ thuật tổng hợp các hoạt chất trừ cỏ dại. 
Vấn đề ảnh hưởng môi trường của các hoạt 
chất trừ cỏ dại 

Đọc tài liệu  

Nội dung 6, tuần 7 

Hình thức tổ chức 
dạy học 

Nội dung chính Yêu cầu SV  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 
Các hoạt chất có chức năng điều tiết sinh 
trưởng cây trồng 

Đọc tài liệu  

Nội dung 7&8, tuần 8 

Hình thức tổ chức 
dạy học 

Nội dung chính Yêu cầu SV  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết 
Các hoạt chất dùng trong các quy trình chế 
biến nông sản 

Đọc tài liệu  

Lý thuyết 
Các hoạt chất dùng trong các bảo quản nông 
sản 

Đọc tài liệu  

Nội dung 9, tuần 9 
Hình thức tổ chức 

dạy học 
Nội dung chính Yêu cầu SV  

chuẩn bị 
Ghi chú 

Thảo luận 
Xu hướng “thân thiện môi trường” trong 
tổng hợp và sử dụng nông dược 

 Chia nhóm 
thảo luận 

Nội dung 10, tuần 10 

Hình thức tổ chức 
dạy học 

Nội dung chính Yêu cầu SV  
chuẩn bị 

Ghi chú 

Thảo luận Báo cáo seminar   

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên 

Tiếp cận kiến thức dựa trên sự hướng dẫn của CBGD, thời gian tự học đảm bảo gấp đôi thời gian 
lên lớp. 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên 

Đánh giá mức độ nắm bắt vấn đề thông qua các bài tập nhỏ  

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau 

- Seminar: 25% 



- Kiểm tra giữa kỳ: 15% 
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60% 

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập: Mức độ hiểu bài học và khả năng phân tích vấn đề liên 
quan  

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): Theo lịch thi của trường 

    

       Giảng viên                   Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                     Thủ trưởng đơn vị đào tạo  

 

 

 




