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TIẾT 5: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT(tt) 
 

I. MỤC TIÊU 
           Qua bài này học sinh phải: 

              -Mục tiêu về kiến thức: 
 Trình bày ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến các QT hấp thụ các chất khoáng ở rễ, QT 

trao đổi chất khoáng và nitơ trong cây. 
 Giải thích và vận dụng bón phân hợp lí cho cây trồng. 
  Biết tính lượng phân bón cần thiết cho 1 thu hoạch định trước. 
 Giải thích cơ sở các biện pháp: làm cỏ, tưới nước, sục bùn. 

              -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. 
 Hàng vi yêu thiên nhiên. 

II. TRỌNG TÂM CỦA BÀI 
o Ảnh hưởngcủa các nhân tố môi trường đến QT  trao đổi khoáng và nitơ 
o Bón phân hợp lí cho 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: 

 Hình  5(SGK) 
IV. TIẾN TRÌNH CỦA BÀI GIẢNG 

1.Ổn định lớp 1-2 phút: 
2.Kiển tra bài cũ: Trình bày QT cố định nitơ khí quyển? Các nguồn cung cấp nitơ cho cây? 
3.Giảng bài mới : 

                     Mở bài:  
 

 
Nội dung                                 

 
Hoạt động của GV-HS 

VI. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường 
đến QT trao đổi khoáng và nitơ  
1. Ánh sáng 

 Ảnh hưởng đến QT hấp thụ khoáng và nitơ 
2.Nhiệt độ 

 Nhiệt độ tăng➠ QT hấp thụ các chất khoáng 
tăng 

3. Độ ẩm đất 
 Ảnh hưởng đến QT trao đổi khoáng và nitơ 

4. Độ pH của đất 
 Ảnh hưởng đến sự hòa tan của các ion 

khoáng trong đất 
5. Độ thoáng khí 

 Sự có mặt của CO2, O2 ảnh hưởng đến QT 
hấ thụ các ion khoáng 

VII.Bón phân hợp lí cho cây trồng 
1.Lượng phân bón hợp lí: căn cứ 

(?)Nêu vai trò của ánh sáng đối với quang hợp và 
thoát hơi nước? 
(?)Nêu vai trò của nhiệt độ đối với hô hấp ở thực vật? 
(?)Nêu vai trò của độ ẩm đối với QT trao đổi 
khoáng? Độ ẩm cao thì QT hấp thụ khoáng như thế 
nào? 
(?)Nêu vai trò của pH đối với sự hòa tan các ion 
khoáng? Vì sao đất nhiều H+ thì nghèo dinh dưỡng? 
(?)Nêu vai trò của CO2, O2 đối với hô hấp ở thực vật? 
Hàm lượng của CO2, O2 ảnh hưởng như thế nào tới 
QT hấp thụ khoáng? 
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Nội dung-Thời gian 
 

Hoạt động của GV-HS 
 Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng 
 Khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất 
 Hệ số sử dụng phân bón 

2.Thời kì bón phân 
 Căn cứ vào các giai đoạn trong QTST của 

mỗi loại cây mà xác định thời kì bón phân 
3.Cách bón phân 

 Bón lót, bón thúc, bón gốc hoặc lá 
4.Loại phân bón 

 Phải dựa vào từng loại cây và từng giai 
đoạn phát triển của cây. 

(?)Bón phân hợp lí cho cây trồng phải dựa trên cơ 
sở khoa học thực tiễn như thế nào? 
(?)Dựa vào các nhân tố trên tính lượng phân bón 
nitơ cần thiết cho: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ 
của lúa là 14g nitơ/1kg chất khô, khả năng cung cấp 
chất dinh dưỡng của đất là 0. Hệ số sử dụng phân 
bón 60% và để có thu hoạch 15 tấn/1ha 
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(?)Bón phân cho cây khi nào là tốt? Sử dụng loại 
phân bón gì? 
(?)Có những cách bón phân nào? 

 
         V. CỦNG CỐ 

 Các yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng đến QT trao đổi khoáng và nitơ? 
 Giải thích tại sao đất chua lại nghèo dinh dưỡng? 

 Ion H+ chiếm chỗ các nguyên tố khoáng trên bề mặt keo đất, đẩy các nguyên tố khoáng vào 
dung dịch đất, khi mưa các nguyên tố khoáng bị rửa trôi theo dòng nước. 

 Vì sao khi trồng cây người ta thường xuyên xới đất ở gốc cây tơi xốp?  
 Xới đất ở gốc cây tăng hàm lượng O2 giúp rễ hô hấp mạnh, CO2 nhiều thì QT trao đổi ion 

khoáng giữa keo đất và rễ diễn ra mạnh. 
 


