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TIẾT 9: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 
 

I. MỤC TIÊU 
           Qua bài này học sinh phải: 

              -Mục tiêu về kiến thức: 
 Chứng minh quang hợp là QT quyết định năng suất cây trồng. 
 Giải thích các biện pháp khoa học-kĩ thuật nhằm năng cao năng suất cây trồng. 

              -Mục tiêu về kỹ năng: 
 Rèn luyện tư duy hệ thống, phân tích, quan sát. 
 Rèn luyện phương pháp học tập. 
 Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất. 

              -Mục tiêu về thái độ: 
 Hưởng ứng tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài. 
 Ứng dụng các biện pháp khoa học-kĩ thuật vào sản xuất. 

II. TRỌNG TÂM CỦA BÀI 
o Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. 
o Các biện pháp năng cao năng suất cây trồng. 

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 Phương pháp: giảng giải, thảo luận nhóm và hỏi đáp. 
 Đồ dùng dạy học: phấn, bảng, tranh, phiếu học tập. 
                 -  Tranh: 

IV. TIẾN TRÌNH CỦA BÀI GIẢNG 
1.Ổn định lớp 1-2 phút: 
2.Kiển tra bài cũ: Trình bày pha sáng của quang hợp? Pha tối ở thực vật C3, C4 v à CAM? 
3.Giảng bài mới : 

                     Mở bài:  
 

 
Nội dung                                 

 
Hoạt động của GV-HS 

I.Quang hợp quyết định năng suất cây trồng 
 QH quyết định 90-95% năng suất cây 

trồng. 
II.Các biện pháp nâng cao năng suất cây 
trồng thông qua quang hợp 

Nkt=(FCO2*L*Kf*Kkt)n   (tấn/ha) 
-Nkt: năng suất kinh tế (tấn/ha) 
-FCO2: khả năng quang hợp 
-L: diện tích quang hợp 
-Kf: hệ số hiệu quả quang hợp 
-Kkt: hệ số kinh tế 
-n: thời gian hoạt động bộ máy quang hợp 

 Các biện pháp nâng cao năng suất cây 
trồng: 

-Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng 
cách chọn giống, lai tạo giống 
-Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá như 
bón phân, tưới nước 
-Nâng cao hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế 
bằng chọn giống và các biện pháp khác 

(?)Thảo luận nhóm: “Trồng trọt là ngành kinh doanh 
năng lượng ánh sáng mặt trời”? 
(?)Vì sao quang hợp là QT cơ bản quyết định năng 
suất cây trồng? 
(?)Nêu công thức về mối quan hệ giữa bộ máy QH và 
năng suất cây trồng? 
(?)Năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào? 
(?)Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng? 
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Nội dung-Thời gian 
 

Hoạt động của GV-HS 
-Chọn giống cây trồng có thời gian sinh trưởng 
vừa phải 
III.Triển vọng năng suất cây trồng 

 Tạo ra các quần thể cây trồng cho năng suất 
cao, đáp ứng 3 ĐK: 

-Thành phần cấu tạo 
-Cấu trúc của hệ 
-Hoạt động của hệ  

 Hệ số sử dụng ánh sáng lí thuyết: tỉ số % 
giữa số năng lượng tích lũy trong sản phẩm 
QH và số năng lượng sử dụng cho QH. 

 Hệ số sử dụng năng lượng ánh sáng thực 
tiễn: tỉ số % giữa số năng lượng tích lũy 
trong sinh khối QH và số năng lượng sử 
dụng cho QH của quần thể. 

 

(?)Tạo quần thể cây trồng có năng suất QH cao đáp 
ứng những yêu cầu nào? 
(?)Thế nào là hệ số sử dụng ánh sáng lí thuyết? 
Năng lượng ánh sáng thực tiễn? 
  

           V. CỦNG CỐ 
 Vì sao nói quang hợp quyết định năng suất cây trồng? 
 Nêu biểu thức mối quan hệ giữa bộ máy quang hợp và năng suất cây trồng? 
 Vì sao nói tiềm năng năng suất cây trồng còn rất lớn? 

 Trong tương lai, bằng các phương pháp lai tạo giống mới, sự hoàn thiện các biện pháp kĩ 
thuật việc nâng cao năng suất cây trồng có triển vọng lớn. 


