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Câu 1. Em cho biết giống cây trồng có vai trò nhƣ thế nào trong trồng trọt ? 

- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất 

- Tăng chất lượng nông sản 

- Tăng vụ 

- Thay đổi cơ cấu  cây trồng . 

Câu 2. Nêu các tiêu chí của một giống cây trồng tốt ?  

Giống cây trồng tốt phải đảm bảo các tiêu chí sau :  

-Sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tácủa địa phương  

- Có năng suất cao và ổn định  

- Có chất lượng tốt . 

 -Có thể chống chịu sâu, bệnh hại . 

Câu 3 . Có mấy phƣơng pháp chọn tạo giống cây trồng? thế nào là tạo giống bằng phƣơng 

pháp chọn lọc? 

- Có 4 phương pháp chọn tạo giống cây trồng: 

     + Phương pháp chọn lọc    + Phương pháp lai   + Phương pháp gây đột biến   + Phương pháp nuôi 

cấy mô 

- Tạo giống bằng phương pháp chọn lọc là: 

+ Từ giống khởi đầu chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt 

+ Gieo hạt của cây được chọn và so sánh với giống khởi dầu và giống địa phương. Nếu tốt hơn 

thì chọn cho nhân giống sản xuất đại trà 

Câu 4: Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ?  

 Làm đất: Làm cho đất tơi xốp. 

o Tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng  

o Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh  

o Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt  

 Bón phân lót: là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón phân lót nhằm cung cấp chất dinh 

dưỡng cho cây con khi nó mới mọc, mới bén rễ. 

Câu 5: Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng.?  Tác dụng của các công việc 

chăm sóc đối với cây trồng: 



o Tỉa dặm cây: điều chỉnh mật độ khoảng cách của cây trồng hợp lý 

o Làm cỏ: diệt trừ cỏ dại và mầm mống sâu bệnh 

o Vun xới: làm đất tơi xốp, hạn chế bốc mặn, bốc phèn và chống đổ 

o Tưới nước: cung cấp đủ nước và kịp thời để cây phát triển, sinh trưởng tốt 

o Tiêu nước: để cây khỏi bị chết, ngập úng khi thừa nước 

Câu 6: Hãy nêu tác dụng của việc thu hoạch đúng thời vụ, bảo quản và chế biến kịp tời đối với 

nông sản.Cho ví dụ về chế biên nông sản?  

 Thu hoạch đúng thời vụ đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản 

-Bảo quản : để hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút chất lượng nông sản 

-Chế biến: nông sản là làm tăng giá trị của sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản  

Ví dụ: Sấy khô một só loại rau ,củ quả,chế biến thành bột mịn hay tinh bột như củ sắn,củ 

nghệ,bắp,lúa.Muối chua :rau cải,cà pháo.đóng hộp một số loại trái cây.. 

 Câu 7 : Tại sao phải bảo vệ rừng ? 

 -Làm sạch môi trường không khí 

Phòng hộ : Chắn gió,chống xói mòn,hạn chế tốc độ dòng chảy 

Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu và phục vụ đời sống 

Phục vụ nghiên cứu khoa học và chọn giống 

Câu 8. Việc phá rừng trong thời gian qua ở nƣớc ta đã gây ra những hậu quả gì ? Ở địa 

phƣơng em đã làm những công việc gì để bảo vệ rừng 

Hậu quả : Ô nhiễm môi trường không khí ; đất đai bị xói mòn ; khô hạn , bão lụt ; nước biển ngày 

một dâng cao ; nhiệt độ của trái đất tăng dần ; nhiiêù loại thực vật và động vật bị tiêu diệt … 

+Ở địa phương em đã làm những công việc để bảo vệ rừng:Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên 

rừng ,Cá nhân hay tập thể chỉ được  khai thác và sản xuất trên đất rừng khi được cơ quan lâm nghiệp 

cấp phép,phải tuân theo các quy định về bỏa vệ và phát triển rừng 

Câu 9. Giải thích mục đích và nội dung của các công việc chăm sóc vƣờn gieo ƣơm cây rừng ?  

Chống lại những cơn mưa to, cường độ ánh nắng lớn 



Giữ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con phát triển 

Hạn chế sâu, bệnh ảnh hưởng đến cây trồng đến mức thấp nhất 

Diệt trừ cỏ dại, tạo sự tơi xốp cho đất. 

Che mưa, nắng,Tưới nước, bón phân 

Phòng trừ sâu, bệnh,Làm cỏ, xới đất 

 

Câu 10. Rừng sau khi trồng nếu không chăm sóc sẽ gây ra hậu quả gì tại sao ?  

Rừng sau khi trồng nếu không chăm sóc sẽ gây ra hậu quả: 

Cây sẽ không thể phát triển hoặc sẽ bị chết. Vì nếu không chăm sóc thì cây bụi, cỏ dại mọc nhiều, 

cây khó phát triển được. 

Tình trạng đất trống đồi trọc không được cải thiện, không ứng phó được với những thiên tai như lũ 

lụt, xói mòn đất,... gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của con người. 

Câu 11. Giải thích  nội dung các biện pháp chăm sóc rừng sau khi trồng ? 

- Làm rào bảo vệ ->Phát quang-> Làm cỏ Xới đất, vun gốc-> Bón phân ->Tỉa và dặm cây 

- Làm rào bảo vệ :Trồng cây dứa dại và một số cây khác làm hàng rào bao quanh 

- Phát quang: Chặt bỏ dây leo, cây dại chèn ép cây rừng 

-Làm cỏ:  Tiến  hành ngay sau khi trồng cây từ 1 đến 3 tháng.Làm sạch cỏ xung quanh gốc cây 

- Xới đất vun gốc :- Xới đất không làm tổn thường bộ rễ cây 

Bón phân : Bón thúc ngay trong năm đầu kết hợp xới đất vun gốc 

- Tỉa cây ở hố có nhiều cây,để lại 1 cây/hố- Đảm bảo mật độ cây rừng 

Câu 12. Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng ?  

Các loại khai thác rừng : Khai thác trắng , khai thác dần , khai thác chọn  

Các đặc điểm chủ yếu: 

- Khai thác trắng là chặt toàn bộ cây rừng trong một lần thời gian khai thác <1 năm , sau đó trồng lại 

rừng. 



- Khai thác dần là chặt toàn bộ cây trong 3 đến 4 lần khai thác, kéo dài 5 đến 10 năm rừng tự phục 

hội bằng  tái sinh tự nhiên. 

- Khai thác chọn là chọn chặt cây đac già cây có phẩm chất và sức sống kémGiữ lại cây còn non.cây 

gỗ tốt và có sức sống mạnh 

Caâu 13. Ñieàu kieän aùp duïng khai thaùc röøng hieän nay ôû Vieät Nam: 

 _  Chæ ñöôïc khai thaùc choïn chöù khoâng ñöôïc khai thaùc traéng. 

_  Röøng coøn nhieàu caây goã to coù giaù trò kinh teá. 

_  Löôïng goã khai thaùc choïn < 35% löôïng goã cuûa khu vöïc khai thaùc. 

Câu 14. Trồng cây xanh và trồng rừng ở vùng thành phố và ở khu công nghiệp để nhằm mục 

đích gì ?  

Trồng cây xanh và trồng rừng ở vùng thành phố và ở khu công nghiệp để nhằm mục đích chống ô 

nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm không khí và tiếng ồn; làm tăng lượng khí ô xi, giảm bớt khí 

cácbôníc,cản gió bụi, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện 

Câu 15 : Ở vùng đồi trọc thƣờng trồng rừng bằng loại cây con có bầu đất? Vì sao? 

Ở vùng đồi trọc thường trồng rừng bằng loại cây con có bầu vì bầu đất có đủ phân bón và tươi xốp 

đảm bảo cho cây phát triển, ngoài ra trong quy trình trồng được nén đất 2 lần  đảm bảo chặt gốc cây, 

giúp cây khó có thể bị ngã và phát triển tốt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


