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 UYÊ      Ả  QUY   

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

M      L  U: MĐ 01 
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LỜ    Ớ      U 

Mô đun “Chuẩn bị trước khi trồng” là một trong năm mô đun của bộ giáo 

trình sơ cấp nghề “  ồ   dưa   u, dưa bở”. Mô đun này hướng dẫn thực hiện 

các công việc lập kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, chuẩn bị đất, chuẩn 

bị nhân công, trải màng phủ nông nghiệp (MPNN) và đục lỗ để trồng cây. 

Quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sự hợp tác, giúp đỡ 

của các nhà khoa học, các cơ sở, các nông dân sản xuất dưa hấu/dưa bở. Sự 

tham gia đóng góp ý kiến của các nhà giáo, để chúng tôi xây dựng chương 

trình và biên soạn giáo trình. Toàn bộ mô đun được phân bố giảng dạy trong 06 

bài như sau:  

Bài 1: Lập kế hoạch trồng dưa 

Bài 2: Vệ sinh đất trồng 

Bài 3: Làm đất 

Bài 4: Lên luống 

Bài 5: Xử lý đất, bón phân lót 

Bài 6: Trải màng phủ nông nghiệp và đục lỗ trồng            

Các bài trong mô đun có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tạo điều kiện cho 

học viên thực hiện được mục tiêu học tập và áp dụng vào thực tế trồng dưa hấu, 

dưa bở tại cơ sở. Mô đun này liên quan mật thiết với các mô đun: Ươm hạt và 

trồng cây; Chăm sóc; Phòng trừ dịch hại; Thu hoạch và tiêu thụ. 

Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, tổ 

chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng 

trong quá trình dạy học. 

Quá trình biên soạn chương trình, giáo trình mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng 

chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được ý 

kiến đóng góp từ các nhà giáo, các chuyên gia, người sử dụng lao động và người lao 

động trực tiếp trong lĩnh vực trồng dưa hấu, dưa bở để chương trình, giáo trình được 

điều chỉnh, bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả và đáp ứng được nhu cầu học nghề trong thời kỳ đổi mới. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Tham gia biên soạn 1. Kiều Thị Ngọc (chủ biên) 

 . Nguy n  ồng Thắm 

3. Đinh Thị Đào 

4. Đoàn Thị Chăm 
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C C   U       C UYÊ  M  , C            

 

MPNN: màng phủ nông nghiệp 

KP: kinh phí 

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long  

BVTV: thuốc bảo vệ thực vật 

TGST: thời gian sinh trưởng 

S. phẩm: sản phẩm 

BVTV: Bảo vệ thực vật 

NPK: Tỷ lệ phân đạm, lân, kali.  

MĐ: mô đun 

LT: lý thuyết 

T : thực hành 

KT: kiểm tra 

1 sào ở Bắc Bộ: 360 m
2
 

1 sào ở Trung Bộ: 500 m
2
 

1 sào/công tầm nhỏ ở Nam Bộ: 1000 m
2
  

1 sào/công tầm lớn hay tầm cắt ở Nam Bộ: 1296 m
2
  

1 ha: 10 000 m
2
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M  ĐU : C UẨ   Ị   ƯỚC K     Ồ    

Mã mô  u : MĐ 01 

 iới t iệu mô  u : 

Mô đun 01: “Chuẩn bị trước khi trồng” có thời gian học tập là 96 giờ 

trong đó có 16 giờ lý thuyết, 7  giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra. Mô đun này 

trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: lập kế 

hoạch, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, chuẩn bị đất, chuẩn bị nhân công, trải 

màng phủ nông nghiệp và đục lỗ để trồng dưa. 
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 ài 01: Lậ  kế  oạ   t ồ   dưa 

Mã bài: MĐ01-01 

 

Mụ  tiêu 

- Tìm hiểu được nhu cầu trồng và tiêu thụ dưa để làm cơ sở lập bảng kế 

hoạch trồng dưa; 

- Lập hoàn chỉnh bản kế hoạch để trồng dưa.  

 

A.   i du   

1. Xác định tình hình trồng và tiêu thụ dưa 

Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất dưa nói riêng đã xảy ra 

tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa hay hội chứng đám đông, thấy 

trồng dưa có lời là mọi người đổ xô nhau trồng dưa, thậm chí còn thuê đất để 

trồng, dẫn đến việc sản phẩm làm ra quá nhiều, phải tiêu thụ với giá rẻ hay 

không thể tiêu thụ, kết quả là người trồng dưa bị lỗ vốn.  oặc cũng có khi nhu 

cầu tiêu thụ dưa ở thị trường thì nhiều, nhưng lại không có dưa mà bán, người 

làm nghề trồng dưa bị lỡ cơ hội nâng cao thu nhập trên diện tích đất trồng dưa 

của mình.  

Chính vì vậy, việc xác định tình hình trồng và tiêu thụ dưa đối với người 

trồng dưa là việc làm vô cùng cần thiết, để họ quyết định nên trồng giống dưa 

nào, trồng diện tích bao nhiêu, trồng dưa chính vụ hay trái vụ... để lập kế hoạch 

trước khi trồng dưa, nhằm phục vụ trồng dưa đạt được hiệu quả cao nhất.  

1.1. Tầm quan trọng  

- Nắm bắt được các thông tin về trồng và tiêu thụ dưa trong thực tế. 

- Làm cơ sở để định hướng trồng dưa. 

- Tránh được tình trạng cung vượt cầu và ngược lại. 

- Khi trồng được sản phẩm thì bán ra là có lợi nhất. 

1.2. Các loại thông tin cần xác định  

1.2.1. Thông tin về tình hình trồng dưa 

a. Thông tin về chủ trương phát triển nông nghiệp của địa phương 

Các bậc cán bộ quản lý ở các xã, huyện, vùng… được phân công phụ 

tránh về nông nghiệp và cán bộ khuyến nông ở xã, huyện, vùng…  ọ là những 

người nắm vững các thông tin về phát triển nông nghiệp của địa phương nói 

chung, trong đó có tình hình trồng dưa nói riêng. Các thông tin tình hình trồng 

và tiêu thụ dưa như: 

- Diện tích khuyến cáo trồng dưa trong vùng (xã, huyện): Thông tin này sẽ 

biết diện tích cụ thể được khuyến cáo trồng dưa trong vùng, khả năng diện tích 

trồng dưa trong thực tế sẽ vượt hay trồng dưa chưa đủ diện tích khuyến cáo.  
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- Điều kiện đất đai: Tính chất đất, vùng đất cao hay trũng, đất phù hợp để 

trồng dưa hay cần phải cải tạo trước khi trồng dưa… 

- Điều kiện về khí hậu, thời tiết trong vùng: Trên cơ sở khí hậu, thời tiết 

trong vùng sẽ có những khuyến cáo về mùa vụ trồng dưa thích hợp với sự sinh 

trưởng và phát triển của cây dưa. 

- Thị trường tiêu thụ: Có địa chỉ bao tiêu hay không, thời điểm trồng dưa 

chính vụ hay trái vụ thì có lợi để tiêu thụ, mùa vụ nào d  tiêu thụ dưa… 

b. Thông tin về trồng dưa trong thực tế 

Từ các thông tin của người trực tiếp trồng dưa, có thể xác định một cách 

tương đối về diện tích, giống dưa, mùa vụ mà họ sẽ trồng, tiến bộ kỹ thuật họ đã 

và sẽ áp dụng, cách tiêu thụ sản phẩm… trong xã (huyện, vùng…).   

c. Thông tin về giống dưa để trồng 

Thu thập thông tin của các giống dưa nhằm chọn giống dưa để trồng phù 

hợp với điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết, mùa vụ và thị hiếu của thị trường tiêu 

thụ thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ 

Ví dụ thu thập thông tin của 

một số giống dưa:  

Giống F1  ắc mĩ nhân  888 

(hình 1.1.1)  

TGST: 58-60 ngày  

Trọng lượng quả: 5,5-6,5 kg 

Đặc tính: kháng bệnh tốt. Quả dài, 

da xanh đậm  có sọc, vỏ mỏng dai, 

ruột  chắc, đỏ đậm, chất lượng tốt. 

 

  ình 1.1.1. Dưa hấu  ắc Mĩ Nhân 

Giống dưa hấu mặt trời đỏ 

không hạt (hình 1.1.2)  

TGST: 60 ngày  

Trọng lượng quả: 5 – 7,5 kg 

Đặc tính: Quả hình bầu dục, da 

xanh nhạt với sọc xanh đậm, ruột 

màu đỏ và độ brix đạt 12%. Năng 

suất 40-45 tấn/ha. Thích hợp trồng 

mùa khô. 

 

  ình 1.1. . Dưa hấu mặt trời đỏ không hạt 
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Giống dưa hấu An Tiêm (tên 

gọi địa phương là dưa hấu Thốt 

Nốt) có da quả xanh thẫm, láng 

bóng, quả lớn, trọng lượng đến  0 

kg/quả (hình 1.1.3) thích hợp trồng 

để bán tết. 

 

 
Hình 1.1.3. Giống dưa hấu An Tiêm  

(dưa hấu Thốt Nốt) 

1. . . Thông tin về tình hình tiêu thụ dưa 

a. Thông tin trồng dưa được mùa mất giá 

Trước khi trồng dưa, người trồng cần phải bám sát chỉ đạo của địa 

phương, không nên phát triển sản xuất theo phong trào tự phát, cứ thấy cho lợi 

nhuận cao là đổ xô vào trồng dẫn đến hiện tượng sản phẩm làm ra thì nhiều 

nhưng phải tiêu thụ giá rẻ, thậm chí không tiêu thụ được.  

b. Thông tin trồng dưa được giá mất mùa 

Người trồng dưa cần thường xuyên theo dõi thông tin thị trường trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để tránh tình trạng cầu vượt cung, có nghĩa thị 

trường có nhu cầu tiêu thụ dưa nhưng không có dưa để bán. 

c. Thông tin thị hiếu thị trường tiêu thụ 

 

Dưa hấu vỏ vàng và tạo 

được hình để chưng tết thì có 

giá trị rất cao.  

Ví dụ: Dưa hấu vỏ vàng, 

tạo thành hình xe hơi (hình 

1.1.4) có giá 10 triệu đồng/cặp 

(nguồn từ Câu lạc khuyến 

nông Phú Trí A, Châu Thành, 

 ậu Giang, Tết Quý Tỵ  013). 

 

 Hình 1.1.4. Dưa hấu vỏ vàng hình xe hơi 
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1.3. Cách thu thập các loại thông tin 

Để xác định được các thông tin về trồng và tiêu thụ dưa, cần chuẩn bị 

bảng câu hỏi, bút, sổ ghi chép và phương tiện, danh sách dự kiến các đối tượng, 

các điểm sẽ đến để thu thập thông tin... 

Khi thu thập thông tin, cần trực tiếp gặp những người phụ trách trồng dưa 

của vùng (cán bộ phụ trách nông nghiệp, cán bộ khuyến nông xã, huyện, vùng...) 

và những người trực tiếp trồng, tiêu thụ dưa để hỏi thông tin về trồng và tiêu thụ 

dưa và ghi chép các câu trả lời vào bảng câu hỏi hay vào sổ ghi chép đã có sẵn. 

Tùy theo điều kiện trồng dưa của cơ sở, thông tin thu thập được càng 

nhiều càng tốt, nhưng tối thiểu phải thu thập được thông tin từ cán bộ phụ trách 

nông nghiệp và khuyến nông của một huyện, của 3 xã và của 30 cơ sở (hộ) trồng 

và tiêu thụ dưa. 

1.3.1. Chuẩn bị để thu thập thông tin 

a. Chuẩn bị bảng câu hỏi 

Khi thu thập thông tin, cần   nguồn thông tin để tham khảo: Từ cán bộ 

phụ trách nông nghiệp và những người trực tiếp trồng và tiêu thụ dưa ở địa 

phương. Các câu hỏi đặt ra và sắp thành bảng phải phù hợp với các đối tượng 

vừa nêu. Các câu hỏi có thể lập thành   bảng hoặc xếp   loại câu hỏi này thành 

một bảng. Khi lập bảng câu hỏi, tùy theo thực tế, đặt các câu hỏi phù hợp với 

điều kiện của người cần thông tin thành một bảng câu hỏi.  

b. Chuẩn bị sổ và bút để ghi chép: Sổ ghi chép là có thể là một cuốn sổ hay 

cuốn vở học sinh và bút chì hay bút bi để ghi chép. 

1.3. . Xác định nơi và số điểm cần thu thập thông tin    

- Xác định số điểm điều tra thu thập thông tin ở một xã, huyện.  

- Lập danh sách nơi và điểm thu thập thông tin, tham khảo bảng 1.1.1.   

Bảng 1.1.1. Danh sách nơi và số điểm đến khảo sát thu thập thông tin 

 

Stt Nơi đến để điều tra Số điểm điều tra Ghi chú 

1 Cán bộ phụ trách nông 

nghiệp huyện 

1  

2 Cán bộ phụ trách nông 

nghiệp xã 

3-5 Điều tra từ 3 - 5 xã, mỗi xã 

một điểm 

3 Cơ sở hợp tác xã hay 

trang trại trồng dưa 

3-5 Điều tra từ 3 - 5 xã, mỗi xã 

một cơ sở trồng dưa 

4  ộ gia đình trồng dưa 25 Điều tra trên 3 - 5 xã, mỗi 

xã 5 hộ gia đình trồng dưa 
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5 Cở sở tiêu thụ dưa 5 Điều tra trên 3 - 5 xã, mỗi 

xã một điểm thụ dưa 

1.3.3. Tiếp cận đối tượng để thu thập thông tin 

Khi hỏi để thu thập 

thông tin, người hỏi cần mềm 

mỏng, khéo léo, chuyện trò 

(hình 1.1.5) trao đổi về tình 

hình trồng và tiêu thụ dưa để 

người đối diện trả lời đúng, đủ 

các câu hỏi. 

 

 

 Hình 1.1.5. Trao đổi trước khi hỏi thông tin 

 

1.3.4.  ỏi và ghi nhận 

thông tin  

Sau khi trao đổi về tình 

hình trồng và tiêu thụ dưa, lần 

lượt hỏi các câu hỏi theo thứ tự 

đã chuẩn bị sẵn ở trong bảng. 

 ỏi đến câu hỏi nào, ghi chép 

thông tin câu hỏi đó vào bảng 

câu hỏi (hình 1.1.6).   

 Hình 1.1.6. Ghi phần trả lời vào bảng câu hỏi 

 

      

Trong quá trình trao đổi, 

có những thông tin phù hợp 

nhưng không có trong bảng câu 

hỏi thì ghi những thông tin đó 

vào trong sổ mang theo (hình 

1.1.7).  

 

 Hình 1.1.7. Ghi phần trả lời vào sổ 



 

 

13 

 

1.4. Phân tích thông tin  

Trên cơ sở bảng trả lời câu hỏi đã ghi chép và những nội dung khác thu 

thập được, tiến hành phân tích từng loại thông tin: 

1.4.1. Thông tin về trồng dưa: Từ kết quả thu thập, phân tích và nhận định 

trong thực tế sản xuất đã, đang trồng chủ yếu là giống dưa gì. 

1.4.2. Thông tin về trồng dưa: Phân tích, so sánh về nơi bán, giá cả vật tư, 

hạt dưa giống, dụng cụ phục vụ trồng dưa…  

1.4.3. Thông tin tiêu thụ dưa: Phân tích về quy mô tiêu thụ dưa, hạ tầng cơ 

sở, phương thức mua bán… của các cơ sở đã đi điều tra 

1.4.4. Thông tin dự đoán giá dưa: Phân tích dự đoán giá dưa tăng, giảm; 

giá dưa đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ… 

1.5. Kết luận thông tin trồng và tiêu thụ dưa  

- Kết luận thông tin về giống dưa được trồng, đặc điểm của giống dưa đó, 

biện pháp thâm canh chủ yếu, biện pháp thâm canh để giảm chi phí hơn…    

- Kết luận thông tin nơi bán, giá cả vật tư, hạt dưa giống, dụng cụ phục vụ 

trồng dưa… 

- Kết luận về quy mô tiêu thụ dưa, hạ tầng cơ sở, phương thức mua bán…  

- Kết luận thông tin dự đoán giá dưa tăng, giảm; giá dưa đầu vụ, giữa vụ 

và cuối vụ… 

- Quyết định lập kế hoạch trồng dưa. Trên cơ sở phán đoán thị trường 

trồng và tiêu thụ dưa trong vùng. Từ đó lập kế hoạch để trồng dưa có hiệu quả.   

2. Lập bảng kế hoạch 

 .1. Khái niệm  

- Bảng kế hoạch để ghi toàn bộ những nội dung như thời gian thực hiện 

các công việc, kinh phí, sản phẩm... của quá trình trồng dưa được tính toán, sắp 

xếp theo một trình tự nhất định. 

- Lập bảng kế hoạch trồng dưa là để chủ động về tiền vốn, công lao động, 

vật tư, mùa vụ, bán sản phẩm..., nhằm hạn chế những rủi ro và đảm bảo cho quá 

trình trồng dưa được thuận lợi. 

2.2. Căn cứ để lập kế hoạch trồng dưa 

-  Căn cứ vào kết quả phân tích thông tin đã thu thập được, cơ sở trồng 

dưa quyết định như sau:  

- Căn cứ vào nhu cầu trồng và tiêu thụ dưa ngoài thực tế. 

- Căn cứ vào điều kiện trồng và tiêu thụ dưa thực tế của vùng  

- Căn cứ vào lịch thời vụ chung của vùng, cơ sở quyết định lịch trồng dưa 

đúng thời vụ hoặc trái vụ. Tuy nhiên cần nghiên cứu cẩn thận vì dưa trái vụ d  

gặp rủi ro về điều kiện môi trường. 
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-  Căn cứ vào các nguồn lực hiện có của cơ sở để xác định nguồn lực thừa, 

thiếu nhằm chủ động trao đổi, thuê mượn, liên kết với các cơ sở trồng dưa khác 

trong vùng. 

-  Căn cứ vào nguồn lực bên ngoài cơ sở để quyết định trồng dưa. 

 .3. Tiến hành lập bảng kế hoạch trồng dưa 

Trên cơ sở diện tích, các loại công việc, thời gian thực hiện và giá cả vật 

tư, nhân công ... tại thời điểm cụ thể, tiến hành lập bảng như sau: 

Bảng 1.1. . Bảng kế hoạch trồng 1 ha dưa  

Nội dung 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đ)  

Thành tiền 

(đ) 
Thời gian 

Chuẩn bị đất** Công* 80 100 000 8 000 000 10-20/11/2013 

Trải MPNN, đục lỗ trồng Công 25 100 000 2 500 000 21-24/11/2013 

Ươm hạt giống Công 20 100 000 2 000 000 25-27/11/2013 

Trồng cây Công 20 100 000 2 000 000 01-05/12/2013 

Chăm sóc Công 100 100 000 10 000 000 06/12/13-20/01/14 

Phòng trừ dịch hại Công 30 150 000 4 500 000 06/12/13-20/01/14 

Thu hoạch, tiêu thụ Công 50 150 000 7 500 000 20-25/01/2014 

Vận chuyển S. phẩm Ha 1 4 000 000 4 000 000 21-25/01/2014 

 ạt giống Kg 0,8 10 500 000 8 400 000 10-20/11/2013 

Phân bón Kg 350 12 000 4 200 000 10-20/11/2013 

Màng phủ nông nghiệp m
2
 9 000 1 000 9 000 000 10-20/11/2013 

Thuốc BVTV Kg 10 300 000 3 000 000 10-20/11/2013 

Dụng cụ (cả vụ dưa) Bộ 1 1 000 000 1 000 000 10-20/11/2013 

Giấy, bút, viết Bộ 1 150 000 150 000 20/11-25/01/2014 

Dự phòng Vụ 1 1 500 000 1 500 000 20/11-25/01/2014 

Tổng cộng KP chi    67 750 000   

Tổng cộng thu    200 000 000  

Thu-chi 200 000 000- 67 750 000 132 250 000  

Ghi chú: * Đây là bảng kế hoạch mẫu để trồng 1 ha dưa tại thời điểm 

tháng 12/2013 ở Cần Thơ.  

* Công: Công lao động làm việc một ngày (8 giờ) 

** Chuẩn bị đất bao gồm vệ sinh đất, làm đất, xử lý và bón lót cho 

đất, lên luống. Tiền khấu hao máy làm đất  



 

 

15 

 

 .4. Một số lưu ý khi lập bảng kế hoạch 

 .4.1. Sắp xếp nội dung trong bảng kế hoạch 

Trong bảng kế hoạch các nội dung cần được sắp xếp theo thứ tự thực hiện 

các công việc trong quá trình trồng dưa. 

2.4.2. Xác định thời vụ trồng dưa 

-  Thời vụ trồng dưa hấu ở các tỉnh phía Bắc 

+ Vụ  Xuân -  è từ tháng   đến tháng 5  

+ Vụ Đông từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch  

- Thời vụ trồng Dưa bở :  

+ Vụ Xuân  è gieo hạt từ  đầu tháng 3 đến đầu tháng 4  

+ Vụ  è từ 05 đến  5 tháng 5 dương lịch. Thu hoạch sau khi gieo từ 75-80 

ngày tùy theo giống. 

-  Thời vụ trồng dưa hấu ở các tỉnh miền Trung 

+ Vụ Đông Xuân sớm gieo hạt từ 5-20/10 dương lịch, thu hoạch tháng 12 

dương lịch.  

+ Vụ Đông Xuân chính vụ gieo hạt từ 10-30/11 dương lịch, thu hoạch từ 

20- 3 tháng chạp để bán dưa dịp Tết Nguyên Đán. 

+ Vụ Xuân  è gieo hạt từ tháng 1-  dương lịch, thu hoạch cuối tháng 3-4 

dương lịch.  

c. Thời vụ trồng dưa ở các tỉnh vùng ĐBSCL 

- Vụ Đông Xuân sớm (vụ dưa Noel), gieo hạt từ tháng 10, thu hoạch từ 

tháng 1  dương lịch để bán dưa dịp Noel. 

 - Vụ Đông Xuân chính (vụ dưa Tết), gieo hạt từ tháng 10, thu hoạch cuối 

tháng 1  âm lịch để bán dưa dịp tết cổ truyền (tết Nguyên đán). 

- Vụ dưa Xuân Hè: gieo hạt tháng   đến tháng 5. Thu hoạch tháng 5 đến 

tháng 8. 

Chú ý: Khi tính ngày gieo hạt và xác định các loại công việc phải thực hiện 

cần căn cứ vào TGST của giống và thời tiết của mùa vụ để có thời gian cụ thể 

điền vào bảng kế hoạch.  

2.4.3. Tính thời gian xuống giống để lập kế hoạch 

Căn cứ vào lịch để tính thời gian gieo hạt và thời gian thực hiện các công 

việc để lập kế hoạch.  

Các công việc thực hiện khác như chuẩn bị đất, vật tư, chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh … sẽ bố trí vào thời gian phù hợp khi trồng dưa để điền vào bảng 

kế hoạch. 

Ví dụ: kẻ bảng 1.1.3 để biết được ngày gieo hạt, khoảng thời gian thực 

hiện các loại công việc và d  theo dõi thời gian sinh trưởng của giống. 
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Bảng 1.1.3. Bảng tính ngày gieo hạt của dưa trồng tết   

Ngày/tháng Tháng/năm 

11/2013 12/2013 01/2014 

1  5 36 

3  7 38 

5  9 40 

7  11 42 

9  13 44 

11  15 46 

13  17 48 

15  19 50 

17  21 52 

19  23 54 

21  25 56 

23  27 58 

25  29 60 

27 1 31  

29 3 33  

31 4 35  

Qua bảng cho biết ngày  7/11/ 013 gieo hạt, ngày  5/01/014 thu hoạch dưa.  

 .4.4. Dự kiến năng suất, giá thành và thu nhập 

a. Dự kiến năng suất: Năng suất trung bình một ha dưa trong sản xuất đạt 

từ 15 - 40 tấn.  thực tế tùy theo điều kiện đất đai, điều kiện canh tác, giống dưa, 

mùa vụ có thể đạt năng suất cao hơn… Ví dụ, dự kiến năng suất thu như sau: 

Trung bình 1 ha dưa trồng 10.000 cây, mỗi cây để 1 quả sẽ được 10 nghìn quả. 

Trung bình một quả là 2,5 kg, số dưa thu được là 25 000 kg (chỉ tính lượng dưa 

loại 1 bán được): 

10000 quả x 2,5 kg/quả = 25 000 kg 

b. Tính giá thành một 1kg dưa 

Lấy tổng chi phí để trồng 1 ha dưa chia cho số dưa đã thu và bán được. 

Ví dụ:  Giá thành một 1kg dưa là 2710 đồng/kg.  Nếu giá dưa tại thời 

điểm đó từ 3000 đồng /kg trở lên thì người trồng dưa đã có lời, giá càng cao 

hơn thì lời càng lớn hơn. 
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c. Tính hiệu quả trồng dưa (chênh lệch thu và chi trong bảng kế hoạch) 

Ví dụ: trong cùng điều kiện trồng giống dưa không hạt, chi phí hạt giống, 

chăm sóc lớn hơn trồng giống dưa có hạt (chi phí các nội dung còn lại như 

trồng dưa có hạt), nhưng năng suất đạt ít nhất 35 000 – 40 000 kg/ha, có trường 

hợp thực tế còn đạt năng suất cao hơn 40 000 kg/ha, nên hiệu quả thu được vẫn cao 

hơn trồng dưa không hạt từ 1,2 đến 1,5 lần, có khi gấp 2 lần. Nhưng trồng dưa 

không hạt nặng vốn hơn và trồng vào mùa mưa dễ bị thất bại nếu thời gian ra 

hoa và thụ phấn bổ sung gặp mưa.  

2.4.5. Lập bảng kế hoạch trồng dưa cụ thể 

Lập bảng kế hoạch ở mục  .3 mang tính chất hướng dẫn. Tùy điều kiện 

vùng miền, mùa vụ, giá cả, diện tích, thời điểm trồng dưa để điền các thông tin 

vào bảng kế hoạch, từ đó có bảng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Khi thực hiện 

căn cứ vào các thông tin trong bảng kế hoạch để tiến hành các công việc sẽ 

không bị động trong quá trình thực hiện trồng dưa. 

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Các câu hỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu 

hỏi sau đây? 

 

Câu hỏi 1: Khi trồng dưa cần phải xác định tình hình trồng và tiêu thụ dưa 

trong thực tế để có định hướng trồng dưa: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi  : Cần xác định tình hình trồng và tiêu thụ:  

a. Để làm cơ sở định hướng trồng dưa 

b. Tránh tình trạng cung vượt cầu và ngược lại 

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 3: Cần xác định các thông tin về đất đai, khí hậu, giống dưa... để 

người trồng dưa sắp xếp thời điểm trồng dưa vào kế hoạch: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 4: Người trồng dưa cần thiết phải lập được bảng kế hoạch tránh 

tình trạng trồng dưa được mùa mất giá, được giá mất mùa: 

a. Đúng 

b. Sai 
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Câu hỏi 5: Khi lập kế hoạch trồng dưa trái vụ để tránh tình trạng được mùa 

mất giá, được giá mất mùa, cần phải quan tâm yếu tố nào sau đây? 

a. Rủi ro về giá cả  

b. Rủi ro về điều kiện khí hậu, thời tiết 

 

Câu hỏi 6: Bảng có những nội dung công việc, kinh phí, sản phẩm được 

sắp xếp theo một trình tự nhất định được gọi là 

a. Bảng nội dung công việc 

b. Bảng kế hoạch  

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 7: Lập bảng kế hoạch là để chủ động tiền vốn, công lao động, vật 

tư, mùa vụ, bán sản phẩm... 

a. Đúng. 

b. Sai  

 

Câu hỏi 8: Sau khi lên bảng kế hoạch, các nội dung trong bảng kế hoạch 

sẽ được người trồng dưa thực hiện như thế nào? 

a. Thực hiện không theo trình tự đã sắp xếp 

b. Thực hiện theo trình tự đã sắp xếp 

 

Câu hỏi 9: Khi lập bảng kế hoạch, cần phải dựa vào căn cứ nào sau đây? 

a. Kết quả thông tin thu thập tình hình trồng, tiêu thụ dưa thực tế 

b. Lịch thời vụ chung của vùng 

c. Nguồn lực của cơ sở và của bên ngoài cơ sở có thể huy động được 

d. Cả a, b và c 

 

Câu hỏi 10: Một bản kế hoạch hoàn chỉnh cần phải biết những nội dung 

nào sau đây? 

a. Các công việc cần phải thực hiện 

b. Kinh phí và thời gian thực hiện 

c. Dự tính lỗ, lãi 

d. Cả a, b và c  
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2. Bài tậ  t ự   à   2.1: Thực hiện lập hoàn chỉnh một bảng kế hoạch 

trồng vụ dưa Đông Xuân sớm cho thu hoạch vào dịp Noel.  

Biết rằng Thời gian sinh trưởng của giống dưa là 60 ngày. Thu dưa ngày 

18 tháng 1  năm  013. Giá cả chi phí từ gieo trồng đến khi thu hoạch hoàn tất 

cho 1 ha dưa được ghi lại trong bảng 1.1.10. Năng suất quả loại 1 thu được là 30 

tấn/ha. Giá bán là 8 000đ/kg. Quả loại   là 1,5 tấn, giá bán 5 000 đồng/kg. Quả 

loại 3 là 0,5 tấn, giá bán   000 đồng/kg.   

Bảng 1.1.10. Giá cả và nội dung công việc trồng dưa thu dịp noel ( 013) 

Nội dung Đơn vị Số lượng  Đơn giá (đ) Thành tiền 

Chuẩn bị đất* Công 90 100 000  

Trải MPNN, đục lỗ trồng Công 30 100 000  

Ươm hạt giống Công 20 100 000  

Trồng cây Công 20 100 000  

Chăm sóc Công 120 100 000  

Phòng trừ dịch hại Công 30 150 000  

Thu hoạch, tiêu thụ Công 50 150 000  

Vận chuyển sản phẩm Ha 1 4 000 000  

 ạt giống Kg 1 12 000 000  

Phân bón Kg 350 12 000  

Màng phủ nông nghiệp m
2
 9 000 1 000  

Thuốc BVTV Kg/lít 10 300 000  

Dụng cụ (cả vụ dưa) Bộ 1 1 500 000  

Văn phòng phẩm Bộ 1 150 000  

Dự phòng Vụ 1 1 500 000  

Ghi chú: * Công: Công lao động làm việc một ngày (8 giờ) 

 

C.   i   ớ 

Cần xác định thông tin thị trường về tình hình trồng và tiêu thụ dưa để làm 

cơ sở lập bảng kế hoạch trồng dưa; 
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Lập bảng kế hoạch trồng dưa phải đầy đủ các nội dung như các công việc 

và thời gian thực hiện. Các dụng cụ trang thiết bị, nhân công, tiền vốn, dự tính 

thu chi và hiệu quả khi trồng dưa. 
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 ài 02:  ệ si     t t ồ   

Mã bài: MĐ 01-02 

 

Mụ  tiêu 

- Trình bày được cách vệ sinh đất trồng, kỹ thuật xử lý cỏ dại, tàn dư thực 

vật không gây ảnh hưởng đến môi trường; 

- Thực hiện vệ sinh đất trồng, xử xử lý cỏ dại, tàn dư thực vật đúng kỹ thuật; 

- Tuân thủ đúng quy trình vệ sinh đất trồng và không gây ô nhiễm môi trường. 

 

A.   i du   

1. Tác hại của cỏ dại và tàn dư thực vật 

1.1. Tác hại của cỏ dại 

Cỏ dại là những cây mọc ở nơi không mong muốn. Chúng làm giảm năng 

suất, chất lượng cây trồng, làm tăng chi phí sản xuất như tăng chi phí thuốc trừ 

cỏ, tiền công phun và rải thuốc trừ cỏ, chuẩn bị đất trồng, chăm sóc, mua dụng 

cụ trừ cỏ và thời gian làm cỏ.  

Ruộng trước khi làm đất mà có cỏ dại, đặc biệt là cỏ dại lâu năm, tầng cỏ 

dại dày, cỏ dại đã lấy đi mất nhiều chất dinh dưỡng từ đất, đồng thời còn là nơi 

trú ẩn của sâu hại, chuột hại và những động vật hại khác. Đó là những mầm 

mống dịch hại cây dưa khi trồng.  

Cỏ dại còn là ký chủ của mầm mống bệnh hại cây dưa khi trồng như cỏ 

lồng vực là ký chủ của nấm gây bệnh thán thư, đốm lá, bệnh héo cây con. Cỏ gà 

(cỏ chỉ) là ký chủ của nấm gây bệnh gỉ sắt, đốm lá. Một số loài cỏ còn là thức ăn 

để duy trì sâu đất, sâu kéo màng trong đất...  

1. . Tác hại của tàn dư thực vật 

Tàn dư thực vật cũng là nơi lưu trữ mầm mống sâu bệnh, là nguy cơ gây 

sâu bệnh cho cây trồng kế sau đó. Đặc biệt ở vùng chuyên canh cây dưa, thì vụ 

trước đó có thể cũng đã trồng dưa, tàn dư của cây dưa là môi trường thuận lợi 

lưu tồn sâu bệnh. Bởi vậy, bất kỳ trước đó là cây gì cũng cần phải dọn sạch và 

tiêu hủy trước khi trồng dưa.  

2. Chuẩn bị dụng cụ để vệ sinh đất trồng 

Các dụng cụ vệ sinh đất trồng gồm có dao, liềm, cào, xẻng, cuốc... cần 

được chuẩn bị trước khi thực hiện công việc, tránh tình trạng lúc làm bị thiếu 

dụng cụ, đặc biệt trường hợp làm diện tích đất lớn, có nhiều nhân công thực 

hiện, nếu thiếu dụng cụ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lao động. 

Cần thiết phải chuẩn bị chất xử lý cỏ dại và tàn dư thực vật, không nên đốt 

cỏ dại và tàn dư thực vật, gây ô nhi m môi trường. 

 

http://thienho.com/w1/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_c%E1%BB%8F
http://thienho.com/w1/index.php?title=Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_c%E1%BB%8F
http://thienho.com/w1/index.php?title=S%C3%A2u
http://thienho.com/w1/index.php?title=Chu%E1%BB%99t
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3. Tiến hành vệ sinh đất trồng 

3.1. Dọn cỏ dại 

Toàn bộ cỏ dại trên và xung 

quanh ruộng trồng dưa phải được 

dọn sạch, không dọn cỏ mà trồng 

dưa như hình 1.2.1 cỏ dại sẽ ảnh 

hưởng không tốt đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của cây dưa. 

Trường hợp tranh thủ thời gian để 

trồng dưa, thì sau khi trồng dưa 

xong phải dọn sạch cỏ dại trước khi 

cây dưa bò, không để cây dưa bò 

lên cỏ dại. Tốt nhất nên dọn sạch cỏ 

dại trước khi trồng dưa  

Hình 1.2.1. Không trồng dưa trên ruộng còn cỏ  

3.1.1. Dọn cỏ dại bằng 

phương pháp cơ học  

- Dùng cuốc để dọn cỏ dại  

(hình 1.2.2). Dọn cỏ dại bằng cuốc 

có ưu và nhược điểm như sau: 

Ưu điểm: Lấy hết cả gốc r  

cỏ dại, tận dụng được lao động nhàn 

rỗi. 

Nhược điểm: Tốn công lao 

động, thời gian dọn cỏ dại lâu. 
 

 Hình 1.2.2. Dùng uốc dọn cỏ dại  

 

Dọn cỏ dại bằng dụng cụ 

chuyên dùng cắt cỏ (hình 1. .3). 

Ưu điểm: Nhanh hơn làm 

bằng dao, liềm hay cuốc.  

Nhược điểm: Chỉ cắt được 

phần trên mặt đất, không dọn được 

gốc và r  cỏ 

 

 

 Hình 1.2.3. Dọn cỏ dại bằng máy cắt cỏ 
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3.1.2. Diệt cỏ dại bằng thuốc trừ cỏ 

Đất trồng có nhiều cỏ lâu năm, 

tầng cỏ dại dày, phải sử dụng thuốc 

trừ cỏ có tính chất khai hoang để xử 

lý, sau khi cỏ dại héo mới tiến hành 

thu gom cho đỡ tốn công. Một số 

thuốc thường được sử dụng như sau: 

+ Thuốc trừ cỏ VIFOSAT 

(hình 1.2.4): Trừ cỏ gà, cỏ tranh. 

Dùng 2 - 5 lít thuốc trừ cỏ pha với 

400 lít nước, xịt đều cho diện tích 1 ha 

(từ 2-2,5 bình 16 lít cho 1000 m
2
).  

 

 Hình 1.2.4. Thuốc trừ cỏ VIFOSAT 

+ Thuốc trừ cỏ GLYPHOSAN 

400 DD (hình 1.2.5), trừ cỏ gà, cỏ 

chỉ, cỏ sậy. Dùng 4 lít thuốc xịt đều 

cho diện tích 1 ha, pha 80-100 

ml/bình 8 lít Tùy theo cỏ dày hay 

thưa, cỏ non hay già. Phun 4 bình 

cho 1 000 m
2
. 

Khi phun xịt lên lá, lá cây cỏ 

sẽ hấp thu và lưu dẫn xuống đất làm 

thối r  và cây cỏ chết. 

 

 Hình 1.2.5. Thuốc trừ cỏ GLYPHOSAN 

+ Thuốc trừ cỏ Roundup (hình 

1.2.6) trừ nhiều loại cỏ lá hẹp và lá 

rộng như cỏ tranh, cỏ ống, cỏ gấu, 

cỏ lá tre, cỏ lông tây, cỏ sâu róm, cỏ 

lồng vực... 

Cỏ tranh dùng 80 – 100 

ml/bình 8 lít; 

Cỏ cú, các loại cỏ khác dùng 

50 ml/bình 8 lít. 

Phun 4 bình cho 1000 m
2
 

 

 Hình 1.2.6. Thuốc trừ cỏ Roundup 
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3. . Dọn tàn dư thực vật 

3.2.1. Dọn tàn dư thực 

vật trước khi làm đất 

Ruộng trước đó trồng 

dưa hay trồng cây hoa màu 

khác, sau khi thu hoạch đều 

phải dọn sạch tàn dư cây vụ 

trước bằng cách cắt sát gốc 

(hình 1.2.7). 

 

 Hình 1.2.7. Dọn tàn dư cây trồng vụ trước 

 

 

 

Dùng dụng cụ gom gọn 

thành từng đống nhỏ, rồi mang 

đi xử lý (hình 1.2.8). 

 

 Hình 1.2.8. Thu gom tàn dư cây trồng  

 

 

Không nên đốt tàn dư 

cây trồng vụ trước như hình 

1.2.9, vừa ô nhi m môi trường 

vừa không sạch tàn dư của cây 

trồng trước. 

 

Hình 1.2.9. Không nên đốt tàn dư cây trồng vụ trước 
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Những ruộng trồng dưa: 

Thu hoạch dưa đến đâu, cắt 

gốc cây ngay đến đấy để phơi 

nắng cho cây héo (hình 

1.2.10), tàn dư của cây dưa sẽ 

nhẹ, d  thu gom hơn. 

 

  ình 1. .10. Cây dưa bị héo sau khi cắt gốc 

 

 

Vừa thu hoạch quả, vừa 

cắt gốc cây, sau khi thu hoạch 

xong toàn bộ diện tích trồng 

dưa thì các cây dưa được cắt 

đã héo rất nhiều (hình 1.2.11). 

 

 Hình 1.2.11. Toàn bộ cây dưa trên ruộng bị héo  

 

 

 

Cây dưa sau khi cắt, cứ 

để phơi cho đến khô (hình 

1.2.12), khi gom chuyển đi xử 

lý sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều 

khi gom cây còn tươi. 

 

 

 Hình 1.2.12. Cây dưa được phơi khô sau khi cắt  
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Sau khi phơi, cây dưa 

được gom gọn thành đống 

(hình 1.2.13) để xử lý. 

 

 

 Hình 1.2.13. Gom cây dưa thành đống 

 

3.2.2. Dọn tàn dư thực vật 

trước khi trồng 

Sau khi làm đất, trên 

ruộng còn tàn dư thực vật, vẫn 

tiếp tục phải làm cho sạch  

(hình 1.2.14) trước khi lên 

luống hay trước khi trồng cây 

dưa. 

 

 Hình 1.2.14. Dọn tàn dư thực vật trước khi trồng 

 

 

Lưu ý: Các tàn dư thực 

vật được thu gom lần này, mặc 

dù có ít, nhưng cũng cần gom 

đi xử lý, không nên đốt tại 

ruộng như hình 1.2.15. 

 

 ình 1. .15. Không nên đốt tàn dư đã gom trên ruộng 
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4. Xử lý cỏ dại và tàn dư 

thực vật 

Cỏ dại sau khi thu dọn 

có thể tận dụng làm thức ăn 

cho gia súc (hình 1.2.16). 

 

 

 Hình 1.2.16. Tận dụng cỏ làm thức ăn cho gia súc 

 

Cỏ dại và tàn dư thực 

vật có thể ủ thành phân bón. 

Cỏ dại và tàn dư thực vật được 

đắp thành đống và dùng thêm 

một số phân men như phân 

chuồng và phân vi sinh để ủ 

(hình 1.2.17) thành phân bón, 

vừa có phân để bón cho ruộng, 

vừa đỡ tốn công vận chuyển cỏ 

dại và tàn dư thực vật.  

 

 Hình 1.2.17 . Đống ủ cỏ dại và tàn dư thực vật 

Lưu ý 

Khi xử lý cỏ dại và tàn 

dư thực vật để ủ thành phân 

bón, nên tìm địa điểm ủ gần 

ruộng (hình 1.2.18) để vùa đỡ 

tốn công vận chuyển cỏ dại, 

tàn dư thực vật đi ủ và vừa đỡ 

tốn công vận chuyển phân bón 

(sau khi ủ cỏ dại và tàn dư 

thực vật thành phân bón) tới 

ruộng.  

 

 Hình 1.2.18. Ủ phân bón ngay trên bờ ruộng 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Cá   âu  ỏi:  ãy khoanh tròn vào các phương án trả lời đúng của các 

câu sau đây: 

 

Câu hỏi 1: Vệ sinh đất trồng là dọn sạch toàn bộ cỏ dại và tàn dư thực vật 

trước khi làm đất hay trước khi trồng cây:  

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi  : Đất trước khi trồng có tầng cỏ dại dày, có những tác hại nào 

sau đây?   

a. Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng  

b. Là nơi trú ẩn của mầm mống dịch hại cây dưa khi trồng 

 

Câu hỏi 3: Cần dọn cỏ như thế nào trước khi làm đất để trồng cây?  

a. Dọn sạch toàn bộ cỏ dại ở trong ruộng trồng dưa 

b. Dọn sạch cả cỏ dại ở bờ và xung quanh bờ ruộng  

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 4: Có thể dọn cỏ dại trước khi làm đất trồng dưa bằng cách nào 

sau đây? 

a. Cơ học: Dùng dao, liềm cuốc, dụng cụ cắt cỏ… 

b.  óa học: Dùng thuốc trừ cỏ. 

c. Cả a, b và c 

 

Câu hỏi 5: Tàn dư thực vật là nơi lưu trữ mầm mống sâu bệnh và là nguy 

cơ gây sâu bệnh cho cây trồng cùng loại kế sau đó.  

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 6: Dọn tàn dư cây dưa trên ruộng, có thể làm theo cách nào sau đây? 

a. Cắt cây dưa đến đâu, thu gom đến đấy 

b. Cắt cây dưa phơi khô rồi mới thu gom 
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Câu hỏi 7: Cỏ dại và tàn dư cây trồng có thể xử lý như thế nào? 

a. Để ngay tại ruộng, không cần thu gom 

b. Tận dụng làm thức ăn gia súc hay ủ làm phân bón 

 

Câu hỏi 8: Cỏ dại và tàn dư thực vật sau khi thu gom có thể đốt ở ngay 

trên ruộng: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 9: Khi ủ cỏ dại và tàn dư thực vật làm phân bón, nên ủ cùng chất 

xúc tác là phân chuồng, phân lân, vôi và men vi sinh: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 10: Ủ cỏ dại và tàn dư thực vật để làm phân bón, nên tìm địa điểm 

ủ gần bờ ruộng để đỡ tốn công vận chuyển: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

2.  ài tậ  và t ự   à   2.2: Thực hiện dọn và xử lý cỏ dại, tàn dư thực 

vật trên diện tích 500 m
2
 ruộng trước khi làm đất để trồng dưa. 

 

C.   i   ớ:  

- Dọn sạch, gom và xử toàn bộ cỏ dại, tàn dư thực vật ở ruộng trước khi 

làm đất để trồng dưa hay trước khi trồng dưa. 

- Không đốt cỏ dại và tàn dư thực vật để tránh ô nhi m môi trường. 
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 ài 03: Làm   t 

Mã bài: MĐ 01-03 

Mụ  tiêu 

- Trình bày được cách làm đất nhỏ, tơi, xốp, bằng phẳng để trồng dưa; 

- Thực hiện các công việc làm đất để trồng dưa đúng kỹ thuật. 

 

A.   i du    

1. Đất trồng dưa: Dưa hấu cũng như dưa bở không kén đất, có thể trồng 

trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, đất thích hợp để trồng dưa là đất cát 

pha, thịt nhẹ, thịt trung bình, tầng canh tác dày  0-30 cm, vụ trước không trồng 

dưa, thoát nước tốt, p  đất 6-7. Đất không nhi m phèn mặn, không trực tiếp 

chịu ảnh hưởng từ các nguồn chất thải công nghiệp, giao thông, khu dân cư tập 

trung, đô thị, bệnh viện, nghĩa trang, có nguy cơ ảnh hưởng về hóa học, sinh 

học, vật lý tại vùng sản xuất và vùng liền kề.  

 . Kỹ thuật làm đất  

 .1. Làm đất trồng dưa 

ở chân đất cao 

Các vùng đất cao, đất 

chuyên trồng cây màu hay đất 

ở vùng trung du, miền núi, 

không bị ngập úng về mùa 

mưa, đất thường được cày, 

bừa tơi xốp (hình 1.3.1) trước 

khi lên luống để trồng dưa. 
 

 Hình 1.3.1. Đất được cày, bừa tơi xốp 

2.2. Làm đất trồng dưa 

ở chân đất thấp: Các vùng đất 

thấp, khó thoát nước và hay bị 

ngập khi trời mưa. Đất thường 

ít khi cày bừa làm tơi nhỏ, mà 

chỉ dọn sạch cỏ dại và tàn dư 

thực vật rồi đào rãnh lên luống 

để trồng dưa (hình 1.3.2). Quá 

trình đào rãnh, bồi đất lên mặt 

luống đã làm cho lớp đất ở 

trên mặt luống trồng dưa tơi 

xốp.  

 Hình 1.3.2. Lên luống trên đất không cày xới 
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3. Cày đất: Là dùng 

nông cụ lật trở lớp đất, mang 

chất dinh dưỡng mới lên bề 

mặt và chôn vùi cỏ dại, tàn dư 

thực vật còn sót, để chúng bị 

phân hủy. Cày đất còn làm 

thông khí, giúp đất giữ ẩm tốt 

hơn. Cày đất có thể được thực 

hiện bằng máy (hình 1.3.3), 

chân đất ruộng trồng dưa cao 

được cày sớm trước khi trồng 

để phơi khô đất.  
 

 Hình 1.3.3. Cày đất để trồng dưa 

 

 

 

Đất trước đó chuyên 

trồng cây trồng cạn cũng được 

cày bằng máy (hình 1.3.4). 

 

 

 Hình 1.3.4. Cày trên chân đất trồng cây màu  

 

 

Những mảnh ruộng nhỏ, 

không tiện cho máy móc hoạt 

động, có thể cày đất bằng sức 

kéo của gia súc (hình 1.3.5), 

năng suất lao động thấp hơn 

cày bằng máy rất nhiều lần. 

 

 

 Hình 1.3.5. Cày đất bằng sức kéo của gia súc 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%8F_d%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1
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4. Xới (bừa) đất 

Sau khi cày, đất được 

xới (bừa) để làm nhỏ, tơi 

trước khi trồng dưa (hình 

1.3.6) 

 

 Hình 1.3.6. Xới (bừa) đất  

 

 

 

Hay dùng máy xới 

(bừa) nhiều lần cho đến khi 

đất nhỏ, mịn, tơi xốp như hình 

1.3.7. 

 

 Hình 1.3.7. Đất được xới nhiều lần 

 

 

Đối với các ruộng trồng 

dưa trước đó đã lên luống, đến 

khi trồng dưa lại không cần 

cày xới mà dùng dụng cụ đảo 

đất trên các luống (hình 1.3.8) 

để đất tơi xốp, thoáng khí. 

 

 Hình 1.3.8. Làm tơi đất trên mặt luống  
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Lưu ý: 

Trồng dưa trong mùa mưa phải chọn chân ruộng cao, thoát nước 

tốt và đắp luống/đánh luống cao để ruộng dưa không bị ngập. 

Không được trồng dưa liên tục 3 năm, không nên trồng dưa liền 

vụ với cây họ cà. 

Đất trồng dưa nên luân canh với các cây trồng khác với họ bầu bí, 

tốt nhất là luân canh với lúa nước, ngô hoặc đậu. 

 

 
 
 

5. Đắp/sửa bờ quanh 

ruộng 

Ở những vùng trồng 

dưa trên chân đất thấp d  bị 

ngập úng thì sau khi làm đất 

phải đắp bờ chắc chắn (đắp 

mới) hay sửa những chỗ hư 

của bờ cũ, đặt cống và máy 

bơm nước ở trên bờ (hình 

1.3.9) để lấy nước tưới hay 

thoát nước cho ruộng trồng 

dưa khi bị ngập. 
 

Hình 1.3.9. Đặt cống và máy bơm nước trên bờ ruộng 

Tóm lại: Kỹ thuật làm đất trồng dưa cụ thể của từng vùng như sau: 

Vùng ĐBSCL: Với đặc điểm sông rạch chằng chịt, đồng bằng đất thấp, 

Đất trồng dưa thường hay bị ngập úng, nên ít khi phải làm đất mà chỉ lên luống 

rồi làm nhỏ đất trên mặt luống để trồng. 

Vùng miền Trung và miền Bắc: Đất trồng dưa thường được cày bừa tơi 

nhỏ rồi phân luống để trồng. 

Cống ở bờ 

ruộng trồng dưa 
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  . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

 

1. Cá   âu  ỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu 

hỏi sau đây: 

 

Câu hỏi 1: Dưa hấu và dưa bở không kén đất, có thể trồng trên đất cát, đất 

thịt pha cát, đất thịt, đất sét và có p  đất từ 4-7. 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi  : Những điều kiện nào sau đây của đất thích hợp để cây dưa hấu, 

dưa bở sinh trưởng và phát triển? 

a. Đất tơi xốp, vụ trước không trồng dưa 

b. Đất thoát nước tốt, không mặn, p  đất 6-7 

c. Không bị ảnh hưởng bởi bóng râm và gió lớn 

d. Cả a, b và c 

 

Câu hỏi 3: Trồng dưa trong mùa mưa thì phải chọn những chân ruộng cao, 

thoát nước tốt và phải đào luống/đánh luống cao: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 4: Đất trồng dưa cần luân canh với các cây trồng nào sau đây? 

a. Luân canh với cây trồng họ bầu bí  

b. Luân canh với lúa nước, ngô hoặc đậu 

 

Câu hỏi 5: Các vùng đất cao không bị ngập úng về mùa mưa, đất thường 

được cày, bừa cho tơi xốp trước khi lên luống để trồng dưa: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 6: Chân đất thấp hay bị ngập khi trời mưa có thể làm đất như thế 

nào để trồng dưa? 

a. Cày bừa tơi xốp trước khi lên luống để trồng dưa 

b. Không cày bừa, đào rãnh lên luống, làm tơi xốp đất trên mặt luống 
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Câu hỏi 7: Cày đất là dùng nông cụ lật trở lớp đất để làm gì sau đây? 

a. Mang chất dinh dưỡng mới lên bề mặt  

b. Chôn vùi cỏ dại và tàn dư thực vật xuống dưới 

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 8: Bừa đất sau khi cày có tác dụng như thế nào sau đây?  

a. Trở lớp đất trên xuống dưới và lớp đất dưới lên trên 

b. Làm đất nhỏ, tơi xốp 

 

Câu hỏi 9: Đắp bờ mới hay sửa bờ cũ của ruộng trồng dưa cao hơn mực 

nước thường bị ngập hàng năm để: 

a. Giữ nước tưới cho dưa khi nắng   

b. Ngăn không cho nước bên ngoài vào khi tiêu nước 

c. Cả a và b 

 

Câu hỏi 10: Trên bờ ruộng trồng dưa đặt cống và máy bơm để chủ động 

tưới và thoát nước khi bị ngập úng cho ruộng trồng dưa: 

a. Đúng  

b. Sai  

 

C.   i   ớ 

- Chân ruộng đất cao không bị ngập nên cày bừa để làm đất nhỏ và tơi 

xốp trước khi trồng dưa. 

- Chân ruộng đất thấp không cần cày bừa đất làm nhỏ đất, chỉ cần đào 

rãnh, lên luống rồi làm đất nhỏ và tơi xốp trên mặt luống trước khi trồng dưa. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%8F_d%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1


 

 

36 

 

 ài 04. Lê  luố    

Mã bài: MĐ 01-04                                               

Mụ  tiêu 

- Mô tả được cách lên luống trong ruộng để trồng dưa; 

- Lên được các luống đất trong ruộng trồng dưa phù hợp với điều kiện 

thực tế và phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây dưa. 

 

A.   i du    

1. Xác định kích thước luống 

Các vùng trồng dưa khác nhau và trồng dưa ở các chân đất cao thấp khác 

nhau thì kích thước luống dưa cũng được bố trí khác nhau: 

1.1. Kích thước luống trồng dưa trên chân đất cao 

1.1.1. Trên chân đất cao khó thoát nước khi có mưa  

Trên chân đất cao 

(trồng màu) khó thoát nước 

khi có mưa và không giữ 

được nước khi trời nắng, bố 

trí luống trồng dưa cao  5-

30 cm (hình 1.4.1), mặt 

luống rộng 1-1,2 m, rãnh 

luống 30-40 cm. Rãnh luống 

có tác dụng dẫn nước khi 

tưới, thoát nước khi mưa và 

là lối đi lại để chăm sóc. 

  

 Hình 1.4.1. Luống trồng dưa cao  5-30 cm 

1.1.2. Trên chân đất cao d  thoát nước khi có mưa  

a. Đối với ruộng có trải MPNN để trồng dưa  

Trên chân đất trồng màu d  thoát nước khi mưa và không giữ được nước 

khi trời nắng, ruộng trải MPNN để trồng cây dưa, bố trí luống cao 15-20 cm, 

mặt luống rộng 4-6 m, rãnh luống rộng 30-40 cm. Rãnh luống có tác dụng dẫn 

nước để tưới thấm cho dưa và là lối đi lại để chăm sóc. 

b. Đối với ruộng không trải MPNN để trồng dưa 

Trên chân đất trồng màu d  thoát nước khi có mưa và không giữ được 

nước khi trời nắng, ruộng không trải MPNN để trồng cây dưa, luống cao 15-20 

cm, rãnh luống rộng 30-40 cm, mặt luống rộng  ,5-3 mét. 
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 ay luống cao 15-20 

cm, rãnh luống rộng 30-40 

cm, mặt luống rộng 3-4 

mét (hình 1.4.2). Cây dưa 

trồng hai bên cạnh bò vào 

luống, đi lại ở giữa luống 

để chăm sóc. 

 

 Hình 1.4.2. Mặt luống rộng 3-4 mét 

1.2. Kích thước luống trồng dưa trên chân đất thấp 

Trên chân đất thấp, hay bị ngập khi mưa, cho nên cần bố trí rãnh luống 

rộng và sâu hơn trên chân đất cao. Rãnh luống có tác dụng chứa nước để tưới và 

thoát nước khi ngập úng. Có thể thiết kế kích thước luống như sau: 

Mặt luống rộng 1-1,5 m, rãnh luống rộng 40-50 cm và sâu 40-50 cm hay 

50-60 cm. 

Mặt luống rộng 2,5-3 m, rãnh luống rộng 40-50 cm hay 50-60 cm và sâu 

40-50 cm hay 50-60 cm, cũng có thể 60-80 cm. 

 

Một số vùng 

ĐBSCL bố trí luống đơn 

(hình 1.4.3), mặt luống 

rộng 1-1, m, rãnh rộng 50-

60 cm, sâu 50-60 cm và 

luôn có nước suốt thời 

gian trồng dưa. Ưu điểm: ít 

phải tưới nước cho dưa; 

thoát nước thừa nhanh 

chóng, kịp thời. Nhược 

điểm: tốn công lên luống, 

bắc giàn 

 
 

 Hình 1.4.3. Luống đơn cao 50-60 cm 

3-4m 

30-40cm 
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Hay luống đôi (hình 

1.4.4), mặt luống rộng  ,5-

3m, rãnh luống rộng 50-60 

cm, sâu 50-80 cm, rãnh 

luôn chứa nước suốt thời 

gian trồng dưa.  

Ưu điểm: không 

phải tưới nước cho dưa 

trong suốt thời gian trồng. 

Nhược điểm: thoát 

nước úng không nhanh 

bằng luống đơn. 

 

 Hình 1.4.4. Luống đôi cao 50-80 cm 

2. Chia luống: Tùy theo điều kiện canh tác ở từng vùng mà chia luống. 

Tuy nhiên có các bước chia luống như sau 

Bước 1. Xác định khoảng cách luống 

Khoảng cách luống là bề rộng của toàn bộ mặt luống và hai nửa rãnh 

luống (hình 1.4.5), hay còn gọi là tim rãnh luống. Từ luống này sang luống khác 

được gọi là ranh giới của luống. Ghi khoảng cách luống vào giấy/sổ. 

- Kích thước mặt luống: Có chiều dài bằng chiều dài của ruộng hay chiều 

dài giữa hai mương thoát nước của ruộng. Chiều rộng là bề rộng toàn bộ mặt 

luống (hình 1.4.5a), tùy theo điều kiện thực tế, chiều rộng luống trồng dưa 

thường được bố trí từ 1-7 m. 

 

- Kích thước rãnh 

luống: là chiều dài, chiều 

rộng và chiều sâu rãnh 

luống (hình 1.4.5b). Chiều 

dài rãnh luống bằng chiều 

dài của luống, chiều rộng 

và chiều sâu rãnh luống 

phụ thuộc vào điều kiện 

thực tế đất trồng cao hay 

thấp. 

 

  ình 1.4.5. Khoảng cách luống 

a 

b 
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Bước  . Chuẩn bị dụng cụ để đo và đánh dấu luống 

Các dụng cụ để đo và đánh dấu luống cần phải chuẩn bị đầy đủ trước khi 

chia luống bao gồm: Là thước dây hay thước cây và cành cây, que gỗ... 

Bước 3. Đo và cắm mốc (hình 1.4.6)  

- Đo và cắm mốc bề rộng của rãnh luống đầu tiên (hình 1.4.6a). Đo bề 

rộng của mặt luống (hình 1.4.6b) và cắm mốc.  

- Đo bề rộng của rãnh và cắm mốc ranh giới của các luống kế tiếp (hình 

1.4.6c), cứ tiếp tục đo và cắm ranh giới giữa các luống cho đến hết ruộng trồng 

dưa. Giữa mặt luống đất để trồng là tim luống. Giữa rãnh luống là tim rãnh. 

Chiều dài của luống tùy thuộc vào mảnh ruộng hay giữa hai mương thoát nước 

của ruộng, không phải đo chiều dài từng luống. 

 

 ình 1.4.6. Đo và cắm mốc để lên luống 

3. Đào rãnh lên luống 

3.1. Chuẩn bị đào rãnh lên luống 

3.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

- Dụng cụ lên luống ở vùng đất cao thường được dùng là cuốc, xẻng. 

- Dụng cụ đào rãnh, đắp luống ở vùng đất thấp thường được dùng là cuốc, 

xẻng và mai; cần chuẩn bị đầy đủ trước khi lên luống. 

3.1. . Căng dây lấy đường thẳng để lên luống 

Dùng   sợi dây có chiều dài bằng chiều dài của luống, buộc song song 

(hình 1.4.7) với nhau vào hai cây cắm mốc hai bên giáp ranh của luống ở hai 

đầu của ruộng, để căn cứ vào sợi dây này, lên luống cho thẳng. 

a 

b 

c 
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Hình 1.4.7. Buộc   dây song song vào hai cây cắm mốc 

3. . Đào và đắp luống 

3.2.1. Vùng đất cao  

Trồng dưa ở những vùng 

đất cao, thoát nước tốt khi mưa. 

Rãnh của luống không giữ được 

nước để tưới thì không cần đào 

rãnh, chỉ việc phân luống (hình 

1.4.8) bằng cách lấy cuốc hay 

xẻng gạt một đường rộng  0-30 

cm, sâu 15-20 cm.   

 Hình 1.4.8. Phân luống 

 

Các rãnh của các luống 

(hình 1.4.9) trong ruộng trồng 

dưa vừa có tác dụng dẫn nước 

để tưới thấm, vùa có tác dụng 

tiêu nước khi trời mưa và làm 

lối đi để chăm sóc cây dưa 

trong suốt quá trình sinh trưởng 

và phát triển. 

 

Hình 1.4.9. Rãnh luống của ruộng trồng dưa ở đất cao 
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3.2.2. Vùng đất thấp  

Lên luống trồng dưa ở 

những vùng đất thấp (hình 

1.4.10), thường bị ngập úng khi 

trời mưa và rãnh luống giữ 

được nước để tưới cho dưa khi 

nắng thì đào rãnh sâu, rộng theo 

thiết kế, thẳng theo sợi dây ở 

hai cạnh (ranh) luống.  

 
 

 Hình 1.4.10. Lên luống trồng dưa ở đất thấp  

 

Lưu ý 

Khi đào rãnh để lên 

luống, trước tiên đào lớp đất 

mặt của rãnh để ở hàng trồng 

cây dưa trên mặt luống, lớp đất 

dưới của rãnh đắp cạnh hàng 

đất mặt để tạo thành mặt phẳng 

luống đất (hình 1.4.11). 

 

 Hình 1.4.11. Đào rãnh tạo mặt luống 

4. San mặt luống 

Sau khi đào rãnh, đắp đất 

lên thành luống, tiến hành san 

phẳng mặt luống. Lấy dụng cụ 

san bằng và làm nhỏ lớp đất 

trên mặt luống, sau đó sơn một 

lớp bùn mỏng (hình 1.4.12) lên 

mặt luống để luống được 

phẳng, d  trải MPNN và ít bị 

hư MPNN. 

 

 Hình 1.4.12. San phẳng mặt luống 
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B. Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Các câu hỏi: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu sau 

 

Câu 3. Rãnh luống của ruộng trồng dưa có tác dụng:  

a. Dẫn nước khi tưới  

b. Thoát nước khi mưa 

c. Là lối đi lại để chăm sóc dưa 

d. Cả a, b và c 

 

Câu 5. Lên luống ở chân đất cao có thể làm như thế nào? 

a. Đào đất ở phần rãnh đưa lên mặt luống 

b. Dùng dụng cụ gạt đất thành rãnh luống 

 

Câu 8. Điểm ở giữa rãnh luống được gọi là gì 

a. Tim luống. 

b. Tim rãnh 

 

Câu 9. Lên luống ở chân đất thấp có thể làm như thế nào: 

a. Đào đất ở phần rãnh đưa lên mặt luống 

b. Dùng dụng cụ gạt đất thành rãnh luống 

 

Câu 10. San bằng mặt luống sau khi lên luống ở chân đất thấp, có thể làm 

như thế nào:  

a. Làm nhỏ đất và san phẳng mặt luống 

b. Bồi thêm bùn (sình) nhão lên mặt luống và xoa phẳng 

c. Cả a, b và c 

 

2.  ài tậ  và t ự   à   2.4: Thực hiện đào rãnh và lên luống đất để 

trồng dưa trên diện tích 500m
2
 ruộng. Cho biết chiều rộng mảnh ruộng là  0 m. 

Chiều dài mảnh ruộng là  5 m. Chiều rộng luống (tính từ hai tim rãnh luống) là 

4m. Rãnh luống sâu 60 cm, rộng 60.  

C.   i   ớ 

Đất cao thoát nước tốt, không giữ được nước trong rãnh để tưới, chỉ cần 

gạt rãnh sâu 15- 0 cm và rộng 30-40 cm. 
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Đất thấp khó thoát nước, giữ được nước trong rãnh để tưới, đào rãnh sâu  

từ 40-80 cm và rộng từ 40-60 cm, lớp đất mặt của rãnh để ở hàng trồng cây dưa 

trên mặt luống, lớp đất dưới của rãnh đắp cạnh hàng đất mặt để tạo thành mặt 

phẳng luống đất. 

 



 

 

44 

 

Bài 05.  Xử lý   t, bón phân lót 

Mã bài: MĐ 01-05 

Mụ  tiêu 

- Trình bày được cách xử lý đất và bón phân lót cho đất trước khi trồng;  

- Xác định được thời điểm, loại và lượng chất xử lý, phân bón để xử lý và 

xử lý đất, bón phân lót cho đất trồng dưa đúng kỹ thuật; 

- Tuân thủ đúng quy trình xử lý và bón phân lót cho đất trước khi trồng. 

 

A.   i du   

1. Xác định thời điểm trồng  

Thời điểm trồng là ngày gieo hạt giống, bắt đầu một chu kỳ trồng cây dưa, 

xác định chính xác thời điểm trồng để chủ động bố trí thời gian xử lý đất và bón 

phân lót cho đất trước khi trồng dưa từ 10-15 ngày.   

 . Xử lý đất  

Là dùng vôi hay thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) rải vào đất để làm cho đất 

sạch mầm mống dịch hại trước khi trồng dưa.  

Xử lý đất thường được tiến hành trước khi làm đất hay trước khi trồng. 

Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất cũng có khi phải xử lý đất định kỳ khi cây dưa 

đang sinh trưởng và phát triển trên ruộng. 

Tùy từng vùng đất khác nhau, mùa vụ khác nhau, mà dùng các loại và 

lượng chất xử lý khác nhau để xử lý cho đất. Lượng chất xử lý nhiều hay ít phụ 

thuộc tính chất đất. Đất có p  thấp phải bón vôi để nâng cao độ p . Đất có kiến, 

mối, mầm mống dịch hại… cần rắc thuốc BVTV sinh học hay hóa học để diệt 

trừ mầm mống dịch hại dưa.  

 

2.1. Xử lý vôi cho đất 

Vôi thường dùng để xử lý 

cải tạo đất trước khi trồng cây 

là vôi được nung từ đá vôi (gọi 

là vôi cục). Vôi cục để hút ẩm 

bị vỡ vụn sẽ tơi và nhỏ mịn 

(hình 1.5.1) d  tan trong nước 

được gọi là vôi bột. Vôi bột 

được sử dụng để bón lót cho 

ruộng. 

 

 Hình 1.5.1. Vôi bột  
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Vôi bột thành phẩm 

thường đã được các cơ sở sản 

xuất và đóng bao (hình 1.5.2) 

để bán, người sử dụng chỉ việc 

mua về để bón ruộng. 

 

 Hình 1.5.2. Vôi bột đóng bao 

2.1.1. Tác dụng của vôi 

- Tiêu diệt các vi sinh vật có hại cho đất: Xử lý vôi có tác dụng khử trùng, 

tiêu diệt các vi sinh vật có hại cho đất.  

- Chống chua đất: Đất chua là đất có p  nhỏ hơn 6,5.  ầu hết đất canh tác 

nông nghiệp đều chua. Khi độ p  xuống dưới mức hợp lý thì phải chống chua 

và thứ rẻ nhất để khử chua là vôi. 

- Cung cấp canxi (Ca) cho cây trồng: Trong thành phần của vôi có Ca, vì 

vậy xử lý vôi cho đất cũng sẽ có tác dụng cung cấp Ca cho cây trồng.    

2.1. . Tác hại của vôi  

- Tiêu diệt các vi sinh vật có lợi của đất: Ngoài tác dụng khử trùng, tiêu 

diệt các vi sinh vật có hại cho đất, thì vôi còn tiêu diệt cả các vi sinh vật có lợi 

của đất.  

- Làm chai đất: Vôi kết hợp với một số chất dinh dưỡng và giữ chặt trong 

đất, lâu dần làm đất bị chai. 

- Làm mất chất dinh dưỡng của đất 

+ Vôi khi gặp các loại phân bón chứa nitơ (N) sẽ làm mất N, khi gặp lân 

(P2O5) sẽ biến lân thành quặng phosphat khiến cây không hấp thu được.  ầu hết 

các loại phân vô cơ như Urê, SA, NPK, DAP, Lân… đều kỵ vôi. 

+ Trong phân hữu cơ có nguồn gốc từ phân động vật hay than bùn …chứa 

Axit humic (chất cực qúy với tất cả các loại cây trồng). Axit humic rất r  tan, 

nhưng khi trộn với vôi sẽ tạo thành humat canxi là chất không tan trong nước và 

cây không hấp thu được. 

Chính vậy cần lưu ý: Phải bón vôi riêng rẽ, khi bón vôi không nên trộn 

với bất kỳ loại phân nào và chỉ dùng vôi khi đất bị chua, không nên dùng vôi 

cho mục đích cung cấp Ca.  
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2.1.3. Bón vôi cho đất theo nguyên tắc 4 đúng 

Nguyên tắc 1. Bón đúng loại vôi 

Nên dùng vôi bột (CaO) là vôi nung để hút ẩm rã ra thành bột và vôi tôi 

(Ca(OH)2) bón cho ruộng. Không nên dùng bột đá vôi (CaCO3) để bón cho 

ruộng, vì CaCO3 được nghiền từ đá vôi hay nghiền từ vỏ sò, vỏ hến… chúng có 

những chất không tan trong nước, đem bón ruộng có khi còn hại cho cây trồng. 

Nguyên tắc  . Bón đúng lượng cho từng loại đất 

- Lượng vôi cần sử dụng cho từng loại đất phải căn cứ vào độ chua (p ) 

của đất. Không nên bón quá nhiều vôi có thể làm ức chế sự hấp thụ một số 

dưỡng chất khác của cây. 

- Độ p  đất từ 3,5 - 4,5 bón 1 000 kg vôi/ha; p  từ 4,6-5,5, bón 500 kg 

vôi/ha; p  từ 5,6-6,5 bón  50 kg vôi/ha; p  >6,5 không cần bón vôi  

Nguyên tắc 3. Bón đúng thời điểm 

Bón vôi để cải tạo đất trồng dưa, nên bón lót và bón trước khi làm đất hay 

trước khi trồng cây từ 10-15 ngày.  

 

Nguyên tắc 4. Bón vôi đúng 

cách 

- Rải đều lượng vôi trên mặt 

ruộng trước khi cày, xới hay trước 

khi lên luống và rải vôi xuôi theo 

chiều gió (hình 1.5.3). 

 

 Hình 1.5.3. Rải vôi xuôi theo chiều gió 

 

 

Cũng có thể rải đều lượng 

vôi lên toàn bộ mặt ruộng sau khi 

lên luống và trước khi trải MPNN 

(hình 1.5.4). 

 

 Hình 1.5.4. Rải đều vôi lên toàn bộ mặt ruộng 
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- Trên đất trồng dưa lại: Sau 

khi thu dưa, gạt màng phủ nông 

nghiệp xuống rãnh, xới tơi đất trên 

mặt luống (hình 1.5.5), tiếp tục 

phơi đất khoảng   tuần và nhặt 

sạch cỏ dại. 

 

 Hình 1.5.5. Phơi đất để rắc vôi 

 

 

Trước khi trồng từ 7-10 

ngày, rắc vôi đều khắp trên ruộng 

cả trên mặt luống và dưới rãnh 

(hình 1.5.6), bơm nước vào để 

ngâm ruộng  -3 ngày, sau đó rút 

nước cạn để khô ruộng.  

 

 Hình 1.5.6. Bơm nước sau khi rắc vôi 

 . . Xử lý thuốc bảo vệ thực 

vật (BVTV) cho đất 

Một số thuốc BVTV thường 

được dùng như Diazan 10 GR 

(hình 1.5.7) 

Có tác dụng diệt sâu xám 

(sâu đất), kiến, mối... 

Dùng  0 kg thuốc Diazan 10 

GR rải đều trên diện tích 1 ha đất 

ruộng trước khi trồng dưa. Có thể 

trộn thuốc với cát hay đất mịn để 

rắc cho đều. 

 

 Hình 1.5.7. Thuốc Diazan 10 GR 
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Vifuran 3G (hình 1.5.8) 

Dùng 30 kg thuốc Vifuran 

3G trộn với cát hay đất mịn, rắc 

đều cho diện tích 1 ha đất ruộng 

trước khi trồng dưa.  

 

 Hình 1.5.8. Thuốc Vifuran 3G 

 

 

Regent 0,3G (hình 1.5.9) 

Dùng  0 kg thuốc Regent 

0,3G trộn với cát hay đất mịn rắc 

đều cho diện tích 1 ha ruộng trước 

khi trồng dưa. 

 

 Hình 1.5.9. Thuốc Regent 0,3G 

3. Bón phân lót  

3.1. Bón phân lót cho đất trồng dưa hấu 

3.1.1. Khái niệm: Khi dùng phân bón để bón cho đất trước khi trồng dưa 

thì được gọi là bón lót (bón phân lót cho đất trồng dưa). 

Bón lót có thể bón trước khi làm đất, bón trong hay sau khi làm đất hoặc 

bón trước khi trồng cây. 

Các loại phân khó tan như phân chuồng, phân lân hay được dùng để bón 

lót cho ruộng trước khi làm đất, đến khi làm đất, phân được trộn đều vào đất. 

Tùy từng vùng đất khác nhau, mùa vụ khác nhau, mà dùng các loại và 

lượng phân bón khác nhau để bón lót cho đất. Lượng phân bón lót nhiều hay ít 

phụ thuộc độ màu mỡ của đất. Đất bạc màu, đất cát cần bón nhiều phân hơn đất 

màu mỡ, đất thịt pha cát và có nhiều mùn, nhiều dinh dưỡng.  
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Sau đây là một số công thức bón phân lót cho đất. Tùy theo điều kiện cụ 

thể, người trồng dưa chọn và áp dụng công thức bón lót cho phù hợp.   

3.1. . Một số cách bón phân lót áp dụng cho các vùng đất   

- Bón phân lót áp dụng cho vùng đất trồng dưa ở miền Trung  

+ Công thức bón thứ nhất: 

Rải đều 400 kg phân NPK 16-16-

8+TE (hình 1.5.10) cho 1 ha ruộng.  

 oặc rải đều 400 kg phân hỗn 

hợp NPK 16-16-8 trên mặt luống 

của 1 ha ruộng, sau đó bồi đất nhão 

lên trên phân đã rải, san phẳng mặt 

luống để trải MPNN trước khi 

trồng. 

Nếu bón lót theo hốc trồng thì 

chỉ sử dụng 40 kg NPK 16-16-8 rồi 

bón lót xuống đáy các hốc trồng của 

1 ha.  
 

 Hình 1.5.10. Phân NPK 16-16-8 +TE 

 

 

+ Công thức bón thứ hai:  

Bón lót toàn bộ 1000 kg phân 

chuồng hoai mục trước khi làm đất.  

Sau khi làm đất rải đều 500 

kg phân hỗn hợp Đầu Trâu NPK 13-

13-13 + TE (hình 1.5.11) cho 1 ha. 

 ay rải 50 kg để bón lót theo hàng 

trồng cây dưa của 1 ha (rải cách xa 

hàng trồng cây dưa 15-20cm). Bón 

phân 13-13-13 TE trước khi trải 

MPNN. 

 

 Hình 1.5.11. Phân NPK 13-13-13 + TE 
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+ Công thức bón thứ ba 

Lượng phân cho 1ha là: 1 000 

kg phân hữu cơ sinh học  G01 và 

250-300 kg phân 16-12-8-11+TE 

(N: 16%, P: 12%, K: 8%, 

S+Mg+Ca: 11%, TE (chất vi lượng 

như Cu, Zn, Fe, B, Mo…). 

Bón lót toàn phân hữu cơ sinh 

học  G01 trước khi làm đất.  

Bón 250-300 kg phân NPK 

16-12-8-11+TE (hình 1.5.12) cho 1 

ha trước khi trải MPNN. 

 

 Hình 1.5.12. Phân 16-12-8-11+TE 

 

 

- Công thức phân bón lót áp 

dụng vụ ĐX (các tỉnh phía Nam) 

+ Công thức thứ nhất 

Rải đều trên mặt luống của 1 

ha đất lượng phân bón 50-60kg urê, 

70-80kg DAP và 30-40kg clorua 

kali trước khi làm đất nhỏ lần cuối.  

Phân ure có 46% đạm (hình 

1.5.13), phân này được dùng để bón 

lót cho đất hay bón thúc cho nhiều 

loại cây trồng nói chung và cây dưa 

nói riêng. 

 

 Hình 1.5.13. Phân ure có 46% đạm 
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Ure có hạt tròn, màu trắng 

(hình 1.5.14), d  tan trong nước. 

Phân urê có khả năng thích 

nghi rộng, phát huy tác dụng trên 

nhiều loại đất khác nhau và đối với 

các loại cây trồng khác nhau. Phân 

này bón thích hợp cả trên đất chua 

phèn. 

  

Hình 1.5.14. Dạng hạt và màu sắc của phân urê 

 

Phân DAP (hình 1.5.15) là 

phân tổng hợp có hàm lượng đạm 

(N) 18% và lân (P2O5) 46%; Tức là 

trong 100 kg phân DAP có chứa 

18 kg đạm nguyên chât và 46 kg lân 

nguyên chất. 

Phân DAP có nhiều loại, khi 

bón hãy chọn loại phân được phép 

sử dụng để bón. 

 
 

 Hình 1.5.15. Phân DAP 

 

 

- Bón lót đất trồng dưa vụ 

Đông ở các tỉnh phía Bắc  

Lượng phân bón cho 1 sào 

(360m
2
): Phân chuồng hoai mục từ 

0,8-1 tấn + supe lân  0-25kg (hình 

1.5.16) + đạm 8-10kg + kali sunfat 

12-15kg trước khi bừa lần cuối. 

 

 

 Hình 1.5.16. Phân supe lân 
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- Bón lót cho dưa hấu không 

hạt Mặt trời đỏ 

Dưa hấu không hạt Mặt trời 

đỏ trồng theo phương pháp lên 

luống trồng hàng đơn. Bón lót: 50 

kg super lân + 50kg NPK 

20:20:15+TE (hình 1.5.17).  oặc 5 

– 10 m
3
 phân chuồng/phân hữu cơ + 

50 kg NPK loại  0-20-15+TE. 

 

 

 Hình 1.5.17. Phân NPK 20:20:15+TE 

 

 

 

 

Nếu trồng dưa hấu không hạt 

Mặt trời đỏ vào mùa mưa dùng loại 

phân hỗn hợp NPK 16-16-16+TE 

(hình 1.5.18). Bón lót: 50 kg super 

lân + 50kg NPK 16:16:16+TE. 

 oặc 5 – 10 m
3
 phân chuồng/phân 

hữu cơ + 50 kg NPK loại 16-16-

16+TE cho 1 ha. 

 

 Hình 1.5.18. Phân NPK 16:16:16+TE 
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3. . Bón lót cho đất trồng dưa bở 

3.2.1. Công thức bón lót cho đất trồng giống dưa bở vàng thơm số 1 

- Lượng phân bón cần dùng cho 1ha: 5 tấn phân hữu cơ + 30kg urê + 500-

600kg supe lân + 30kg clorua kali.  

- Trộn đều các loại phân, bón vào hốc, phủ một lớp đất bột mỏng trước 

khi trồng cây.  

3.2. . Công thức bón lót cho đất trồng các giống dưa bở khác 

- Lượng phân bón cho 1 ha: 5 tấn phân hữu cơ + 35 kg đạm urê + 30 kg 

Kali Clorua + 500- 600 kg Supe lân. 

- Bón lót: Trộn các loại phân rải đều trên mặt đất hay bón theo hàng trước 

khi trải MPNN. 

4. Vệ sinh sau khi xử lý và bón phân lót 

 

4.1. Vệ sinh môi trường 

Thu gom bao bì đựng chất 

xử lý và đựng phân để tiêu hủy, 

không nên vứt bừa bãi bao bì 

như hình 1.5.19. Các bao bì lâu 

phân hủy trong môi trường tự 

nhiên nên sẽ gây ô nhi m môi 

trường. 

 
 

 Hình 1.5.19. Bao bì sau khi xử lý đất 

4. . Vệ sinh dụng cụ 

Rửa sạch, phơi khô dụng cụ bón phân cất vào chỗ cũ. 

4.3. Vệ sinh đồ bảo hộ 

Rửa và giặt sạch đồ bảo hộ, phơi khô, bảo quản để sử dụng nhiều lần. 

4.4. Vệ sinh thân thể 

Tắm rửa bằng xà phòng với nước sạch.  

5. Những lưu ý khi xử lý đất và bón phân lót 

5.1. Mang bảo hộ: Phải mang đủ bảo hộ lao động trước khi thực hiện các 

công việc xử lý đất và bón phân lót. 

5.2. Quan sát thời tiết: Không xử lý đất và bón lót trước khi trời mưa lớn. 

5.3. Ruộng có trải MPNN: Xử lý đất và bón lót trước khi trải MPNN. 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

 

1. Các câu hỏi: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng của các câu 

hỏi sau đây: 

 

Câu 1. Xác định chính xác thời điểm trồng để xử lý đất và bón phân lót 

cho đất trước khi trồng dưa từ 10-15 ngày.  

a. Đúng 

b. Sai 

   

Câu 2. Dùng vôi xử lý đất có tác dụng: 

a.  ạ phèn cho đất  

b. Tiêu diệt mầm mống sâu bệnh  

c. Cả a và b 

 

Câu 3. Dùng vôi hay thuốc bảo vệ thực vật rải vào đất trước khi làm đất 

hay trồng cây được gọi là xử lý đất:  

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu 4. Vôi bột tạo thành từ vôi cục hút ẩm vỡ vụn tơi và nhỏ mịn d  tan 

trong nước được sử dụng để xử lý cho đất: 

a. Đúng  

b. Sai 

 

Câu 5. Xử lý vôi bột cho đất trồng dưa có p  lớn hơn 6,5: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu 6. Dùng vôi bột được nghiền từ đá vôi, vỏ sò, vỏ hến… để xử lý đất 

trước khi trồng: 

a. Đúng 

b. Sai 
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Câu 7. Loại thuốc bảo vệ dạng hạt, thường được dùng để xử lý đất để tiêu 

diệt mầm mống sâu hại trong đất: 

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu 8. Dùng phân bón để bón cho đất trước khi làm đất hay trước khi 

trồng cây thì được gọi là: 

a. Xử lý đất 

b. Bón lót  

 

Câu 9.  Các loại phân khó tan như phân chuồng, phân lân hay được bón lót 

cho ruộng: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu 10. Vệ sinh sau khi xử lý và bón phân lót cho đất gồm những việc nào 

sau đây?  

a. Vệ sinh môi trường 

b. Vệ sinh dụng cụ và đồ bảo hộ 

c. Vệ sinh thân thể 

d. Cả a, b và c 
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2.  ài tậ  t ự   à    

 .1. Bài tập thực hành  .5.1 

 Tính lượng vôi bột (loại được tạo thành từ vôi nung) và rắc đều lượng vôi 

đã tính cho diện tích 500 m
2
 ruộng theo nguyên tắc 4 đúng. Biết rằng đất có p  

là 3,5-4,5.  

2.2. Bài tập thực hành 2.5.2 

Tính lượng phân chuồng hoai mục và bón cho diện tích 500 m
2
 ruộng. 

Biết rằng 1 ha đất cần bón  000 kg phân chuồng hoai mục.   

C.   i   ớ:  

- Phải mang đủ bảo hộ lao động trước khi thực hiện các công việc xử lý 

đất và bón phân lót. 

- Không xử lý và bón lót cho đất trước khi trời có mưa lớn. 
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 ài 06:   ải mà     ủ  ô      iệ  và  ụ  lỗ t ồ   

Mã bài: MĐ 01-06 

Mụ  tiêu 

- Nêu được các việc cần phải chuẩn bị trước khi trải màng phủ nông 
nghiệp; 

- Xác định được diện tích đất cần che phủ và trải màng phủ nông nghiệp, 
đục lỗ để trồng dưa đúng kỹ thuật. 

 

A.   i du   

 

1. Khái niệm màng phủ nông 

nghiệp 

Màng phủ nông nghiệp 

(MPNN) còn gọi là "màng bạt" hay 

"thảm", là loại nhựa dẻo, mỏng. Có rất 

nhiều loại MPNN khác nhau như màu 

sắc, độ bền, độ dày mỏng, khổ rộng… 

khác nhau (hình 1.6.1).  

 

 

 Hình 1.6.1. Các loại MPNN khác nhau 

MPNN được dùng để phủ luống đất trồng các loại cây rau, màu cây ăn 

quả trồng theo hàng lối như cây dưa hấu, dưa bở (hình 1.6.2 a&b), hay một số 

loại cây khác đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn khi trồng không có MPNN. 

  

 ình 1.6. a. Trải MPNN trồng dưa hấu  ình 1.6. b. Trải MPNN trồng dưa bở 



 

 

58 

 

 

Trong trồng dưa, loại MPNN 

một mặt đen và một mặt xám, trắng 

bạc được sử dụng nhiều nhất. 

Chiều rộng MPNN có các 

loại 0,7 m; 0,8 m; 0,9 m; 1 m; 1,2 

m; 1,4 m; 1,6 m và   m. Chiều dài 

có   loại là 400 và 800 m, được 

cuốn thành cuộn (hình 1.6.3). Có 

thể sử dụng từ 1-4 lần trồng dưa 

phụ thuộc chất lượng MPNN và 

cách bảo quản.  

 Hình 1.6.3. Các chiều rộng của MPNN 

 

 . Đặc điểm của MPNN  

MPNN được dùng để trồng 

dưa hấu là loại nhựa dẻo, mỏng, dai, 

bền lâu trong quá trình phủ đất để 

trồng dưa. MPNN có một mặt màu 

đen (a) và một mặt màu trắng (b), 

xám bạc (hình 1.6.4). 

 
 

Hình 1.6.4. MPNN có mặt màu đen và mặt trắng xám bạc 

 iện nay có 3 loại MPNN được dùng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp 

với các loại như bảng 1.1.1 sau đây: 

Bảng 1.1.1. Một số quy cách của màng phủ nông nghiệp 

TT 
Quy cách 

Loại 30 micron Loại  5 micron Thắng Lợi 

1 0,7m x 400 m 0,7m x 400 m 0,7m x 400 m 

2 0,7m x 800 m 0,7m x 800 m 0,7m x 800 m 

3 0,8m x 400 m  0,8m x 400 m 

4 0,9m x 400 m 0,9m x 400 m 0,9m x 400 m 

5 1,0m x 400 m 1,0m x 400 m 1,0m x 400 m 

6 1,2m x 400m 1,2m x 400 m 1,2m x 400 m 

7 1,4m x 400 m 1,4m x 400 m 1,4m x 400 m 

8 1,6m x 400 m 1,6m x 400 m 1,6m x 400 m 

9 2,0m x 400 m   

a

  

b 
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3. Lợi ích khi sử dụng màng phủ nông nghiệp  

3.1. Kích thích cây phát triển 

Màu xám bạc của MPNN có tác dụng phản chiếu ánh sáng mặt trời, cung 

cấp thêm ánh sáng, giúp cây quang hợp thuận lợi, kích thích cây phát triển. 

3.2.  ạn chế côn trùng gây hại 

Màu xám bạc của MPNN phản chiếu ánh sáng mặt trời có tác dụng xua 

đuổi rầy mềm (côn trùng môi giới truyền bệnh siêu vi khuẩn gây xoăn đọt), bù 

lạch, bọ rầy dưa. Ngoài ra còn giảm sâu cắn phá r  cây dưa; sâu ăn tạp, sâu 

xanh, sâu đất lẩn trốn dưới đất lên cắn phá cây vào ban đêm.  

3.3.  ạn chế bệnh hại 

Màng phủ nông nghiệp cách ly mầm bệnh tấn công từ đất lên cây, bề mặt 

màng phủ nông nghiệp khô nhanh sau khi mưa, bộ lá dưới chân cây luôn khô 

ráo, không thuận lợi cho nấm bệnh phát triển nên giảm được bệnh do nấm trên 

gốc thân, giảm bệnh đốm phấn, thán thư trên bộ lá.  

3.4.  ạn chế độ phèn, mặn 

Đất nhi m phèn, mặn có sử dụng màng phủ nông nghiệp sẽ hạn chế bớt vì 

màng phủ nông nghiệp làm giảm sự bốc hơi qua mặt đất nên phèn, mặn được 

giữ ở tầng đất sâu, không bị theo nước bốc hơi lên tầng đất mặt, giúp bộ r  hoạt 

động tốt hơn, năng suất cây dưa tăng cao hơn. 

3.5.  ạn chế cỏ dại 

MPNN có một mặt đen 

ngăn cản ánh sáng mặt trời, 

làm hạt cỏ bị chết dưới MPNN. 

Các ruộng trồng dưa ở vùng 

ĐBSCL có rãnh chứa nước, 

trên mặt luống được trải kín 

MPNN (hình 1.6.5), cỏ dại 

không thể mọc trong suốt thời 

gian trồng dưa.  ạn chế được 

sự cạnh tranh dinh dưỡng, nơi 

trú ngụ của côn trùng gây hại 

và không tốn chi phí làm cỏ.  

 ình.1.6.5 Ruộng dưa trải MPNN không có cỏ dại 

3.6. Giữ phân bón 

Màng phủ nông nghiệp ngăn cản sự bốc hơi và giảm sự rửa trôi phân bón 

khi tưới nước hoặc trời mưa lớn. Sự hấp thu các chất dinh dưỡng N, P, K, Ca, 

Mg từ bộ r  cây trồng có sử dụng màng phủ nông nghiệp cao hơn 1,4-1,5 lần so 

với trồng cây không trải MPNN. Phân bón được sử dụng hữu hiệu hơn.  
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3.7. Điều hòa độ ẩm mặt đất và giữ cấu trúc đất 

Mùa nắng mặt đất có màng phủ nông nghiệp ngăn cản sự bốc hơi nước, 

giữ độ ẩm cho đất, hạn chế được công lao động tưới nước và tiết kiệm được 

nước tưới.  

Mùa mưa, lượng nước mưa không trực tiếp rơi trên mặt luống nên r  cây 

không bị úng nước, đất trên mặt luống không bị xói mòn, không bị lèn mặt, đất 

giữ được cấu trúc tơi xốp và độ ẩm ổn định trong suốt mùa vụ nên bộ r  phát 

triển tối đa, rộng khắp mặt luống. 

3.8. Một số lợi ích khác 

- Màng phủ nông nghiệp giữ ấm mặt đất vào ban đêm, đặc biệt là trong 

mùa lạnh hoặc khi mưa dầm thiếu nắng mặt đất bị lạnh, bộ r  phát triển kém; 

màng phủ nông nghiệp giúp duy trì nhiệt độ đất, bộ r  phát triển ổn định, cây 

tăng trưởng khỏe. 

- Tạo môi trường đất bên trong luống hoàn toàn tối, thuận lợi cho bộ r  

cây phát triển tối đa vì khi gặp ánh sáng mặt trời, đầu r  của cây ngưng phát 

triển thêm. 

- Tăng giá trị sản phẩm 

Màng phủ nông nghiệp cung cấp thêm ánh sáng cho cây, giúp màu sắc vỏ 

quả đẹp. Đặc biệt trồng dưa vào mùa mưa, quả nằm trên màng phủ nông nghiệp, 

không bị tiếp xúc với đất, quả luôn khô ráo, sạch sẽ, bán cao giá hơn và tỉ lệ quả 

bị loại bỏ cũng ít hơn. 

Lưu ý:  

Màng phủ nông nghiệp 

được làm bằng nhựa khó phân 

hủy trong điều kiện tự nhiên, 

do đó sau khi sử dụng xong 

cần thu gom để tiêu hủy, 

không nên vứt bừa bãi như 

hình 1.6.6, màng phủ nông 

nghiệp lưu tồn lâu ngày trong 

đất d  gây ô nhi m môi trường. 

 

 Hình 1.6.6. MPNN gây ô nhi m môi trường 

4. Chuẩn bị trải MPNN  

4.1. Chuẩn bị MPNN  

4.1.1. Chuẩn bị MPNN mới 

a. Tính lượng MPNN 
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Trên cơ sở mặt luống đất 

trồng, chọn MPNN có chiều 

rộng tương ứng. Ví dụ mặt 

luống là 3,3 mét, chọn loại 

MPNN rộng   mét để phủ hai 

tấm song song, chồng mí và 

kín cả diện tích của   phía mép 

rãnh (hình 1.6.7) 

 

Hình 1.6.7. MPNN che kín đến mép rãnh nước  

Diện tích MPNN trong 

ruộng càng lớn thì tác dụng đối 

với cây trồng càng cao. Chọn 

chiều rộng MPNN lớn hơn 

chiều rộng mặt luống đất sẽ 

phủ kín tới tận rãnh, hạn chế 

cỏ dại mọc ở rãnh. Không nên 

chọn MPNN hẹp hơn luống đất 

(hình 1.6.8). Cỏ dại sẽ mọc ở 

các chỗ đất không được trải 

MPNN, tốn công làm cỏ.  

 Hình 1.6.8. Không chọn MPNN hẹp hơn luống đất 

+ Chiều dài của màng phủ nông nghiệp 

Tùy theo chiều dài của ruộng để chuẩn bị MPNN, chiều dài của tấm 

MPNN bằng chiều dài luống đất, nếu trải hai tấm MPNN trên một luống đất thì 

phải chuẩn bị MPNN gấp hai lần số luống của ruộng trồng. 

Tóm lại: Diện tích MPNN càng rộng thì hiệu quả phòng trừ dịch hại càng 

cao. Chiều dài mỗi cuộn MPNN là 400 m, trung bình trồng 1.000 m
2
 dưa cần 

khoảng 1 cuộn, nếu trồng dày khoảng cách giữa   tim mương là 3,5 mét thì cần 

  cuộn MPNN. Trên cơ sở này, có thể chuẩn bị đủ một cách tương đối MPNN 

cho diện tích trồng thực tế. 

Lưu ý: Cần tìm hiểu kỹ các loại và chất lượng MPNN trước khi mua để 

tránh mua phải MPNN không đảm bảo chất lượng. Có loại MPNN kém chất 

lượng, chỉ sau trồng 15 ngày đã bị hư như các trường hợp mua phải MPNN kém 

chất lượng của một số hộ nông dân trồng dưa ở Tiền Giang sau đây: 
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Anh Nguy n  ồng Đức ở ấp Kênh  A mua 18 cây MPNN với giá 

3 0.000 đồng/cây, hết 5,76 triệu đồng. Sau khi sử dụng 15 ngày thì tấm phủ bị 

mềm nhũn, rệu rã, không còn độ dai, nắm tới đâu rách tới đó.  

 

 

Chính vì vậy, không ít 

diện tích dưa bị cháy nắng, đọt 

dây chết khô (hình 1.6.9). 

Ruộng dưa mua phải MPNN 

kém chất lượng này của anh bị 

thiệt hại khoảng 70% diện tích. 

 

 Hình 1.6.9. Ruộng dưa bị hại do MPNN rởm 

4.1.2. Chuẩn bị MPNN cũ 

Nếu mua được MPNN 

đảm bảo chất lượng và bảo quản 

tốt, thì sẽ tận dụng được nhiều 

vụ (hình 1.6.10), có thể dùng từ 

  đến 3 vụ, thậm chí 4 vụ. Tùy 

theo, lần tận dụng thứ hai hay 

thứ ba…, số MPNN cũ bị rách 

nhiều hay ít mà mua phụ thêm 

MPNN mới để che phủ đủ diện 

tích ruộng trồng.  

 Hình 1.6.10. Tận dụng MPNN cũ để trồng dưa 

Ở vùng ĐBSCL, một số 

vùng chuyên canh cây dưa, 

thường được trồng liền vài vụ. 

Sau khi thu hoạch dưa, dọn 

xong tàn dư cây vụ trước, có thể 

gạt tấm phủ xuống các rãnh 

nước liền kề (hình 1.6.11) để 

phơi đất. 

 

 Hình 1.6.11. Gạt MPNN xuống các rãnh luống 
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Khi chuẩn bị trồng đợt 

kế tiếp, bơm nước vào ruộng, 

xử lý ruộng và xử lý luôn cả 

màng phủ nông nghiệp (hình 

1.6.12) trước khi trải màng 

phủ nông nghiệp trồng đợt 

tiếp theo. 

 

 Hình 1.6.12. Bơm nước xử lý ruộng và MPNN cũ 

 

 

 oặc cuộn màng phủ 

nông nghiệp để ở mỗi đầu 

luống (hình 1.6.13), vệ sinh 

và xử lý đất trước khi trồng 

lần sau sẽ d  dàng hơn. 

 

 Hình 1.6.13. Cuộn MPNN cũ để ở mỗi đầu luống 

4. . Chuẩn bị dụng cụ 

cố định màng phủ nông 

nghiệp 

Chẻ các dây lạt có bề 

dày từ 1-  mm, chiều dài tùy 

theo điều kiện thực tế cố định 

màng phủ nông nghiệp, như 

vậy nên chuẩn bị các loại lạt 

có chiều dài khác nhau từ 30-

50 cm (hình 1.6.14). Một 

1000 m
2
 có thể chuẩn bị 

khoảng 500-600 dây lạt. 
 

 Hình 1.6.14. Chuẩn bị lạt để cố định MPNN 
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4.3. Chia MPNN trước 

khi trải 

Trước khi trải MPNN 

(kể cả MPNN cũ hay mới) ở 

những ruộng dưa có rãnh 

chứa nước, nên thả MPNN 

xuống rãnh nước dọc theo 

chiều dài của luống đất, đến 

khi trải, chỉ việc kéo MPNN 

từ dưới rãnh lên (hình 

1.6.15). 
 

Hình 1.6.15. Kéo MPNN từ dưới rãnh nước lên luống 

5. Trải màng phủ nông 

nghiệp 

5.1. Để MPNN lên luống 

đất trước khi trải 

Sau khi kéo MPNN từ 

dưới rãnh lên trên luống đất, 

để hai tấm MPNN song song 

trên mặt luống đất (hình 

1.6.16), lúc trải chỉ việc kéo 

phẳng tấm MPNN đã để trên 

luống đất. 

 

 Hình 1.6.16. Để hai tấm MPNN trên mặt luống đất 

5. . Trải và cố định 

MPNN: Khi trải MPNN lên 

luống đất, hai người đi hai 

bên, cùng kéo MPNN để trải 

kín lên luống đất (hình 

1.6.17), trải đến đâu, dùng lạt 

tre đã chuẩn bị ghim chặt 

mép màng phủ nông nghiệp 

và cứ khoảng  -3 mét lại để 

cục đất khoảng 1-2 kg lên 

mặt luống để giữ MPNN chắc 

chắn không bị gió bay. 
 

 Hình 1.6.17. Trải một tấm MPNN lên luống đất 
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Khi trải hai tấm MPNN 

lên một luống đất, cần phải có 

3 người. Người ở giữa luống 

đất kéo hai tấm MPNN ở hai 

bên để trải và ghép chồng hai 

tấm MPNN vào giữa luống. 

 ai người hai bên cạnh luống 

trải kín MPNN về hai bên và 

kéo sát MPNN kín hết cạnh 

luống (hình 1.6.18). 

 

 Hình 1.6.18. Trải hai tấm MPNN lên luống đất 

 

Trải mặt đen của 

MPNN xuống dưới, mặt trắng 

xám bạc bên phía trên. Trải 

MPNN đến đâu, dùng dây chì 

có đường kính  mm, dài  0-

30 cm, uốn thành hình chữ U 

hay dùng lạt tre đã chuẩn bị, 

để ghim giữ chặt MPNN vào 

đất (hình 1.6.19). 

 

 Hình 1.6.19. Ghim để giữ chặt MPNN vào đất 

 

 

Để MPNN chắc chắn, 

không bị gió làm xê dịch hay 

làm rách các chỗ có lạt ghim, 

cứ cách 1-  m, lấy khoảng 1-

  kg bùn (sình) ở dưới rãnh 

để dằn lên MPNN đã được 

trải trên luống đất (hình 

1.6.20). 

 

Hình 1.6.20. Để bùn dằn thêm cho MPNN chắc chắn 
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Ở những ruộng khô, 

rãnh không có bùn, thì dùng 

đất dằn cả hai bên mép luống 

(hình 1.6.21), MPNN sẽ cố 

định chắc chắn, không bị xê 

dịch khi có gió thổi. 

 

 Hình 1.6.21. Để đất dằn MPNN ở ruộng khô 

 

 

 

Luống dưa rộng, cần 

chặn 3 hàng bùn hay đất 

(hình 1.6.22) lên bên trên 

MPNN. 

 

 

Hình 1.6.22. Luống dưa rộng cần dằn 3 hàng bùn/đất 

 

 

Lưu ý 

Khi ruộng trồng dưa đã 

trải MPNN không nên trải 

rơm lên bên trên MPNN như 

hình 1.6.23. Rơm sẽ che ánh 

nắng chiếu xuống MPNN và 

làm giảm tác dụng của 

MPNN. 

 

 Hình 1.6.23. Không trải rơm lên trên MPNN 



 

 

67 

 

6. Đục lỗ trồng 

6.1. Đục lỗ màng phủ nông nghiệp 

Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ: Dụng cụ đục lỗ MPNN thường dùng là một 

ống sắt tròn (có thể tận dụng vỏ lon sữa bò) có đường kính khoảng 10 cm. 

 

Dụng cụ đục lỗ MPNN 

được gắn với cán có tay cầm 

(a) dài khoảng 70-80cm, gần 

đáy có sợi dây để đo khoảng 

cách (b) của cây cách cây. 

Đáy của dụng cụ được 

mài sắc để d  đục lỗ MPNN.  

Cũng có thể dùng sức 

nóng của dụng cụ để đục lỗ 

MPNN, thì xung quanh dụng 

cụ phải có các lỗ nhỏ thông 

hơi có đường kính từ 0,5-1 

cm (hình 1.6.24) để khi bỏ 

than nóng vào, than sẽ lâu bị 

nguội.  

 

 Hình 1.6.24. Dụng cụ đục lỗ MPNN  

 

Bước  . Làm bén dụng cụ 

- Mài sắc cạch đáy của 

dụng cụ bằng đá mài hay cắt 

cạch đáy của dụng cụ thành 

hình răng cưa. 

- Nếu đục lỗ MPNN 

bằng sức nóng thì bỏ than đã 

được đốt nóng vào dụng cụ 

(hình 1.6.25). Than nóng làm 

cho dụng cụ nóng lên. Độ 

nóng càng cao càng tốt, càng 

d  đục lỗ MPNN. 

 

 Hình 1.6.25. Làm nóng dụng cụ  

a. Cán có 

tay cầm 

 b. Dây đo 

khoảng cách 
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Bước 3. Tiến hành đục lỗ 

MPNN 

- Đục lỗ MPNN bằng 

dụng cụ có cán cầm ngắn (hình 

1.6.26): Tay người đục lỗ 

MPNN cầm dụng cụ đục lỗ đặt 

vào điểm theo khoảng cách đã 

định, xoay nhẹ dụng cụ và nhấc 

lên sẽ được lỗ trên MPNN. Tiếp 

tục như vậy vào vị trí kế tiếp đã 

định khoảng cách sẽ được các lỗ 

tiếp theo.   

Hình 1.6.26. Đục lỗ MPNN bằng dụng cụ có cán ngắn 

 

- Đục lỗ MPNN bằng 

dụng cụ có cán dài (hình 

1.6.27). 

Dùng dụng cụ đục lỗ 

MPNN bằng dụng cụ có cán 

dài, người thực hiện không phải 

cúi như dùng dụng cụ cán ngắn, 

nên không bị đau lưng.  

Cách làm cũng như khi 

dùng dụng cụ có cán ngắn. 

 
 

Hình 1.6.27. Đục lỗ MPNN bằng dụng cụ có cán dài 

Sau khi đục lỗ MPNN, 

trên luống đất đã trải MPNN có 

được các hàng lỗ thẳng, dọc 

theo chiều dài của luống (hình 

1.6.28).  àng lỗ cách mép rãnh 

của luống theo thiết kế (thường 

là 30-40 cm), trên hàng có lỗ 

cách lỗ bằng khoảng cách cây 

cách cây đã thiết kế (thường là 

50-60 cm). 

  

 Hình 1.6.28.  àng lỗ trồng thẳng trên MPNN 
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Lưu ý: Trong điều kiện 

sản xuất tiến tiến, đục lỗ ở 

MPNN được thực hiện bằng máy 

(hình 1.6.29). Máy được điều 

chỉnh để tạo mật độ lỗ ở MPNN 

phù hợp với mật độ và khoảng 

cách trồng dưa trong thực tế. 

 iện nay MPNN loại này chưa 

phổ biến trong sản xuất vì muốn 

có mật độ và khoảng cách phù 

hợp với thực tế phải đặt hàng 

trước với số lượng lớn.  

 Hình 1.6.29. Đục lỗ MPNN bằng máy 

6. . Đục lỗ trồng cây dưa 

- Dụng cụ đục lỗ trồng 

(chày tỉa): Được chế thủ công (có 

bán ở những vùng trồng dưa) 

gồm có một cán dài khoảng 1 

mét, có tay cầm, cuối cán nối với 

ống sắt tròn để tạo lỗ có đường 

kính 5-6 cm, dài 8-10 cm, bên 

trên ống sắt tròn khoảng 15 cm, 

có thanh sắt được gắn với cán 

của dụng cụ đục lỗ (hình 1.6.30). 

 

Hình 1.6.30. Dụng cụ có lỗ nhỏ đục lỗ trồng dưa 

 

 

- Tùy theo điều kiện trồng 

dưa ở từng vùng, dụng cụ đục lỗ 

có khác nhau về hình thức, 

nhưng vẫn cơ bản là có cán để 

cầm, ống sắt đục lỗ (lớn nhỏ 

khác nhau), điểm tựa ở cán (hình 

1.6.31)… để tạo được lỗ trên 

luống đất trồng dưa. 

 

 Hình 1.6.31. Dụng cụ có lỗ lớn đục lỗ trồng dưa 
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Lưu ý: 

- Có thể dùng dụng cụ đục  -3 lỗ trồng mới cần bỏ đất ra ngoài. 

- Cứ tạo được 5-10 lỗ, nên nhúng phần ống sắt tròn của dụng cụ tạo 

lỗ xuống nước, sẽ d  bỏ đất ra khỏi dụng cụ. 

 

 

 

 

Khi đục lỗ trồng cây, để 

dụng cụ (ống sắt tròn) đục lỗ vào 

vị trí MPNN đã đã được đục 

(hình 1.6.32), dùng chân để lên 

thanh sắt gắn với cán của dụng 

cụ khẽ ấn nhẹ để dụng cụ lún sâu 

vào đất khoảng 6-8 cm. 

 

 Hình 1.6.32. Để dụng cụ đục lỗ vào lỗ của 

MPNN  

 

 

Sau đó nhấc dụng cụ đục 

lỗ lên, bỏ cục đất trong dụng cụ 

đục lỗ ra, sẽ được lỗ/hố để trồng 

cây (hình 1.6.33). Cứ tiếp tục 

làm như vậy cho đến khi đục 

xong toàn bộ các hố trong ruộng 

trồng dưa. 

 

 Hình 1.6.33. Lỗ/hố trồng cây 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Cá   âu  ỏi:  ãy khoanh tròn vào các phương án trả lời đúng của các 

câu sau đây: 

 

Câu hỏi 1: MPNN là loại nhựa dẻo, mỏng, mềm dùng phủ trên luống đất 

để trồng các loại cây trồng theo hàng, lối, trong đó có cây dưa hấu, dưa bở: 

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu hỏi  : Khi trồng dưa, thường dùng loại MPNN nào sau đây? 

a. MPNN có hai mặt màu trắng xám bạc. 

b. MPNN có một mặt màu đen và một mặt màu trắng xám bạc. 

 

Câu hỏi 3: Khi trải màng phủ nông nghiệp để mặt đen xuống phía dưới 

đất, mặt trắng xám bạc để hướng lên trên: 

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu hỏi 4: Sử dụng MPNN để trồng dưa, có những lợi ích nào sau đây? 

a.  ạn chế sâu, bệnh; Kích thích cây dưa phát triển 

b.  ạn chế độ phèn, mặn, cỏ dại 

c. Giữ phân bón, điều hòa độ ẩm mặt đất và giữ cấu trúc đất 

d. Cả a, b và c  

 

Câu hỏi 5: Sử dụng MPNN để trồng dưa sẽ tăng giá trị sản phẩm vì vỏ quả 

không tiếp xúc với đất, nên vỏ quả sáng, đẹp và luôn khô ráo, sạch sẽ: 

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu hỏi 6: Có thể dùng dụng cụ nào sau đây để giữ cố định màng phủ 

nông nghiệp khi trải trên luống đất: 

a. Lạt tre dày 1-2 mm, dài 30-50 cm 

b. Dây chì đường kính  mm uốn hình chữ U 

c. Cả a và b 
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Câu hỏi 7: Sau khi đã cố định MPNN, có nên dằn thêm đất lên bên trên 

MPNN để MPNN không bị gió làm xê dịch: 

a. Có 

b. Không 

 

Câu hỏi 8: Khi ruộng trồng dưa đã trải màng phủ nông nghiệp không nên 

trải rơm lên bên trên màng phủ nông nghiệp: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 9: MPNN có thể tận dụng dùng được nhiều lần tùy theo chất 

lượng và cách bảo quản: 

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu hỏi 10: MPNN khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên, sau khi sử 

dụng cần thu gom để tiêu hủy, tránh gây ô nhi m môi trường: 

a. Đúng 

b. Sai 

 

2.  ài tậ  t ự   à    

2.1. Bài tập thực hành  .6.1:  Mỗi nhóm 5 học viên trải MPNN kín 500 m
2
 

mặt luống đất của ruộng trồng dưa. 

2.2. Bài tập thực hành  .6. . Mỗi nhóm học viên đục 100 lỗ ở MPNN đã 

trải trên luống đất của ruộng trồng dưa và tạo 100 lỗ trồng ở trên các lỗ trên 

MPNN. 

C.   i   ớ:  

- Cố định MPNN khi trải để MPNN không bị xê dịch khi có gió thổi. 

- Khi đã trải MPNN để trồng dưa, không trải rơm lên bên trên MPNN.  
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 ƯỚ   DẪ    Ả   DẠY M  ĐU  

 

 .  Ị   Í,  Í   C Ấ  CỦA M  ĐU  

1.  ị t í:  

Mô đun Chuẩn bị trước khi trồng là một trong các mô đun quan trọng trong 

chương trình dạy nghề Trồng dưa hấu, dưa bở trình độ sơ cấp, được bố trí giảng 

trước tiên khi tổ chức dạy nghề cho học viên. 

2.  í      t:  

Là mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành về 

thực hiện các công việc chuẩn bị để trồng dưa hấu, dưa bở, lấy dạy thực hành 

nâng cao kỹ năng nghề cho học viên là chính. Để nâng cao chất lượng dạy nghề, 

mô đun cần được thực hiện ngay tại cơ sở trồng, tiêu thụ dưa hấu, dưa bở trong 

thời gian trước khi trồng và có đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo.  

   . MỤC   ÊU M  ĐU  

   1. Kiế  t ứ : Trình bày được cách vệ sinh đồng ruộng, làm đất, lên luống, 

xử lý, bón lót, đậy màng phủ nông nghiệp và tạo lỗ để trồng cây dưa. 

  2. Kỹ  ă  : Vệ sinh đồng ruộng, làm đất, lên luống, xử lý, bón lót trước khi 

trồng, đậy màng phủ nông nghiệp và tạo lỗ để trồng cây dưa đúng kỹ thuật. 

3.   ái   : Có ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật khi thực hiện công việc.  

   .     DU   M  ĐU  

1.   i du   tổ   quát và   â    ối t ời  ia   

Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

dạy 

Địa  iểm 

  ời lượ   ( iờ   uẩ ) 

 ổ   

số 

Lý 

t uyết 

T ự  

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ01- 01 
Lập kế hoạch 

trồng dưa 
Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
12 2 10  

MĐ01- 02 
Vệ sinh đất 

trồng 
Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
16 2 14  

MĐ01- 03 
Làm đất Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
8 2 6  

MĐ01- 04 
Lên luống Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
16 2 14  

MĐ01- 05 Xử lý đất, bón Tích Lớp học 20 4 14 2 
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Mã bài Tên bài 

Loại 

bài 

dạy 

Địa  iểm 

  ời lượ   ( iờ   uẩ ) 

 ổ   

số 

Lý 

t uyết 

T ự  

hành 

Kiểm 

tra* 

phân lót hợp  iện trường 

MĐ01- 06 
Trải màng phủ 

và đục lỗ trồng            
Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
20 4 14 2 

Kiểm tra hết mô đun   4   4 

C      96 16 72 8 

Ghi chú: * Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được 

tính vào giờ thực hành.  

 

  .  ƯỚ   DẪ    ỰC             ,       ỰC      

4.1.  ướ   dẫ    ầ  t ự   iệ  t ả lời  âu  ỏi:  

Giáo viên chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi để phát cho học viên; 

Sau khi phát câu hỏi cho học viên, giáo viên cùng cả lớp nhắc lại hay trao 

đổi các nội dung lý thuyết có liên quan đến câu hỏi; 

Giáo viên hướng dẫn học viên khoanh tròn vào đáp án đúng của câu hỏi. 

 ết thời gian làm bài, giáo viên hướng dẫn học viên chấm bài chéo cho nhau, 

sau đó giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả bài làm của học viên. 

4.2.  ướ   dẫ    ầ  t ự   iệ  bài tậ /bài t ự   à  :  

Để học viên làm được các bài tập/bài thực hành, giáo viên phát đề bài 

kèm theo học liệu, dụng cụ phù hợp cho học viên/nhóm học viên và phổ biến 

cách thức và thời gian thực hiện, kết quả sản phẩm của bài tập/bài thực hành 

phải đạt được.  

Trong quá trình học viên làm bài tập/bài thực hành, giáo viên quan sát, 

nhắc nhở và uốn nắn kịp thời để học viên thực hiện đúng, đủ các bước, đủ số 

lượng và đạt chất lượng sản phẩm bài tập/bài thực hành. Khi kết thúc thời gian 

làm bài tập hay bài thực hành, giáo viên nhận xét, đối chiếu với đáp án, đánh giá 

và ghi điểm cho học viên hay nhóm học viên. 

4.2.1.  ướ   dẫ   ài tậ  t ự   à   2.1 

- Mục tiêu: Các nhóm học viên lập được bảng kế hoạch hoàn chỉnh để  

trồng dưa vụ Đông Xuân sớm, thu hoạch vào dịp Noel. 

- Nguồn lực cần có: Giấy viết và máy tính cầm tay, bài tập 

- Cách thức tiến hành 
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+ Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học viên, bầu nhóm trưởng. Các 

nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Mỗi nhóm nhận một bộ giấy bút, một đề bài.   

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, các bước thực hiện công việc để 

lập bảng kế hoạch trồng dưa hoàn chỉnh. 

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc: Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và 

giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thực hiện. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Lập bảng kế hoạch 

hoàn chỉnh để  trồng dưa thu hoạch vào dịp Noel trên cơ sở dữ liệu ở đầu bài.  

- Thời gian hoàn thành:  40 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Mỗi nhóm học viên Lập 

bảng kế hoạch hoàn chỉnh để trồng dưa thu hoạch vào dịp Noel.  ọc viên phải 

thực hiện đúng các bước, điền đầy đủ và đúng các thông tin vào các hàng và các 

cột trong bảng kế hoạch. 

 4.2.2. ướ   dẫn  ài tậ  và t ự   à   2.2: Thực hiện dọn và xử lý cỏ 

dại, tàn dư thực vật trên diện tích 500 m
2
 ruộng trước khi làm đất để trồng dưa. 

- Mục tiêu: Dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật trên ruộng trước khi làm 

đất để trồng dưa, thu gom và xử lý cỏ dại, tàn dư thực vật để làm phân bón đúng 

kỹ thuật. 

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng chuẩn bị trồng dưa có cỏ dại và tàn dư thực vật m
2
 500 

Dụng cụ làm cỏ dại và xử lý cỏ dại Bộ 5 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc dọn và xử lý 

cỏ dại, tàn dư thực vật trên ruộng trước khi làm đất để trồng dưa. 

+ Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 7 học viên, bầu nhóm trưởng. Các 

nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tư và diện tích ruộng dưa cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận vật 

tư và phân công các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc thực hành 

theo hướng dẫn của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và 

giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thao tác. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Nhận dụng cụ, đất 

ruộng, tổ chức thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 1 0 phút. 
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- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Mỗi nhóm học viên vệ sinh 

sạch cỏ dại và tàn dư thực vật, gom gọn, ủ thành đống, phủ kín đống ủ để cỏ dại 

và tàn dư thực vật thành phân hữu cơ. 

4.2.3.  ài tậ  và t ự   à   2.4: Thực hiện đào rãnh và lên luống đất để 

trồng dưa trên diện tích 500m
2
 ruộng. Cho biết chiều rộng mảnh ruộng là  0 m. 

Chiều dài mảnh ruộng là  5 m. Chiều rộng luống (tính từ hai tim rãnh luống) là 

4m. Rãnh luống sâu 60 cm, rộng 60.  

- Mục tiêu: Đào rãnh, lên luống đúng kỹ thuật và thời gian quy định. Đào 

được rãnh luống sâu 60 cm, rộng 60, chiều rộng luống 4m (từ hai tim luống). 

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng để trồng dưa đã sạch cỏ dại và tàn dư thực vật 

(Đã chia thành 4 luống, mỗi luống dài  5 m) 

m
2
 500 

Dụng cụ đào rạnh lên luống (cuốc, xẻng, mai...) Bộ 5 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên 

* Nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc đào rãnh và lên luống 

đất để trồng dưa. 

* Chia các học viên trong lớp thành 5 nhóm, bầu nhóm trưởng, các nhóm 

trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

* Giao dụng cụ và diện tích ruộng cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận 1 bộ 

dụng cụ đào rãnh và lên luống, mỗi nhóm nhận  0 mét chiều dài của luống đất 

(tim từ hai rãnh luống là 4m). 

 +  ọc viên  

* Phân công các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc thực hành 

theo hướng dẫn của giáo viên.  

* Nhận dụng cụ và diện tích ruộng để đào rãnh, lên luống. 

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và 

giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thao tác. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Nhận dụng cụ, đất 

ruộng, tổ chức thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành:  40 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Mỗi nhóm học viên đào 

rãnh, lên luống đúng kỹ thuật và thời gian quy định. Đào được rãnh luống sâu 60 

cm, rộng 60, chiều rộng luống 4m (tính từ hai tim luống), luống thẳng. 

4.2.4.  ướ   dẫ   ài tậ  t ự   à   2.5.1 
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 Tính lượng vôi bột (loại được tạo thành từ vôi nung) và rắc đều lượng vôi 

đã tính cho diện tích 500 m
2
 ruộng theo nguyên tắc 4 đúng. Biết rằng đất có p  

là 3,5-4,5.  

- Mục tiêu: Tính đúng lượng vôi bột (vôi tạo thành từ vôi nung) cần phải 

bón và bón vôi để xử lý ruộng theo nguyên tắc 4 đúng, vệ sinh sau khi rắc vôi. 

- Nguồn lực cần thiết:  

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng chuẩn bị trồng dưa chưa làm đất  m
2
 500 

Vôi bột (đủ dùng cho 500 
2
 ruộng) kg 50 

Dụng cụ bón vôi Bộ 5 

Máy tính cầm tay (dùng nhiều lần) Cái 5 

Giấy bút (1 bộ gồm   tờ giấy A4 và 1 cây bút bi) Bộ 5 

Bảo hộ lao động (kính, khẩu trang, gang tay, áo...) Bộ 5 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc tính lượng 

vôi cần và bón vôi để xử lý đất trồng dưa. 

+ Chia lớp thành các 5 nhóm, bầu nhóm trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ 

giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tư và diện tích ruộng dưa cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận 100 

m
2
 ruộng, 1 máy tính cầm tay, 1 bộ giấy bút, 1 máy tính bộ đồ bảo hộ lao động 

và phân công các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc thực hành theo 

hướng dẫn của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và 

giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thao tác. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Nhận dụng cụ, đất 

ruộng, tổ chức thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 120 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Mỗi nhóm học viên Tính 

đúng lượng vôi bột (loại được tạo thành từ vôi nung) cần phải bón và rắc phân 

để xử lý ruộng theo nguyên tắc 4 đúng, vệ sinh sạch sẽ sau khi bón vôi. 

4.2.5.  ài tậ  t ự   à   2.5.2 

 Tính lượng phân chuồng hoai mục và bón cho diện tích 500 m
2
 ruộng. 

Biết rằng 1 ha đất cần bón  000 kg phân chuồng hoai mục.   
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- Mục tiêu: Tính đúng lượng phân chuồng hoai mục cần phải bón và bón 

phân chuồng đều cho đất trước khi làm đất, vệ sinh sau khi bón phân. 

- Nguồn lực cần thiết:  

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng chuẩn bị trồng dưa chưa làm đất  m
2
 500 

Phân chuồng hoai mục (đủ dùng cho 500 m
2
 ruộng) kg 1000 

Dụng cụ bón phân Bộ 5 

Máy tính cầm tay (dùng nhiều lần) Cái 5 

Giấy bút (1 bộ gồm   tờ giấy A4 và 1 cây bút bi) Bộ 5 

Bảo hộ lao động (kính, khẩu trang, gang tay, áo...) Bộ 5 

 

- Cách thức tiến hành 

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc tính lượng 

phân chuồng hoai mục cần và bón cho đất trồng dưa. 

+ Chia lớp thành các 5 nhóm, bầu nhóm trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ 

giáo viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Giao vật tư và diện tích ruộng dưa cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận 100 

m
2
 ruộng, 1 máy tính cầm tay, 1 bộ giấy bút, 1 máy tính bộ đồ bảo hộ lao động 

và phân công các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc thực hành theo 

hướng dẫn của giáo viên.  

+ Các nhóm triển khai thực hiện công việc. Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ và 

giải đáp vướng mắc. Nhắc những lưu ý trong quá trình thao tác. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Nhận dụng cụ, đất 

ruộng, tổ chức thực hiện các công việc theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thời gian hoàn thành: 1 0 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Tính đúng lượng phân 

chuồng hoai mục cần phải bón và bón phân chuồng đều cho đất trước khi làm 

đất, vệ sinh sạch sẽ sau khi bón phân. 

4.2.6.  ướ   dẫ   ài tậ  t ự   à   2.6.1:  Mỗi nhóm 5 học viên trải 

MPNN kín 500 m
2
 mặt luống đất của ruộng trồng dưa. 

 - Mục tiêu: Trải kín mặt luống và cố định MPNN trên mặt luống đất của 

ruộng trồng dưa, MPNN không bị xê dịch khi có gió thổi. 

 - Nguồn lực gồm có 
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Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng trồng dưa đã lên luống m
2
 500 

Màng phủ nông nghiệp m
2
 500 

Dụng cụ cố định (lạt tre hay dây kẽm hình chữ U) Cái 500 

- Cách thức tiến hành: Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm học viên nhận 100 

m
2
 mặt luống đất của ruộng trồng dưa, 100 m

2
 MPNN, 500 dây lạt. Giáo viên 

(hay chuyên gia) hướng dẫn ban đầu. 

 - Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Quan sát giáo viên 

(hay chuyên gia) làm mẫu. Phân công các thành viên trong nhóm, nhận vật liệu 

và dụng cụ, tiến hành trải MPNN.  

- Thời gian hoàn thành: 1 0 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Trải MPNN kín mặt luống 

đất và cố định MPNN không bị xê dịch khi có gió thổi. 

 

4.2.7.  ài tậ  t ự   à   2.6.2. Mỗi nhóm học viên đục 100 lỗ ở MPNN 

đã trải trên luống đất của ruộng trồng dưa và tạo 100 lỗ trồng ở trên các lỗ trên 

MPNN. 

- Mục tiêu:  ọc viên đục lỗ ở MPNN đã trải trên luống đất của ruộng 

trồng dưa và tạo lỗ trồng ở các lỗ trên MPNN đúng kỹ thuật như lỗ của 

MPNN tròn, khoảng cách của các lỗ đều nhau, đường kính lỗ của MPNN từ 

8-10 cm. Các lỗ trồng sâu 5-7cm. 

- Nguồn lực gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng trồng dưa đã trải MPNN lên mặt luống đất m
2
 500 

Dụng cụ làm đục lỗ MPNN Cái 5 

Dụng cụ đục lỗ để trồng cây Cái 5 

- Cách thức tiến hành: Giáo viên (hay chuyên gia) làm mẫu. Mỗi nhóm học 

viên nhận 100 m
2
 mặt luống đất của ruộng trồng dưa, 1 dụng cụ đục lỗ MPNN 

và 1 dụng cụ đục lỗ trồng cây. 

- Nhiệm vụ của học viên khi thực hiện bài thực hành: Quan sát giáo viên 

(hay chuyên gia) làm mẫu. Thực hiện đục lỗ MPNN và đục lỗ để trồng dưa. 

- Thời gian hoàn thành: 1 0 phút. 

- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Mỗi nhóm học viên đục 

100 lỗ ở MPNN đã trải trên luống đất của ruộng trồng dưa, lỗ của MPNN cách 
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đều nhau, đường kính lỗ của MPNN 8-10 cm và đục/đào 100 lỗ để trồng cây, 

các lỗ trồng cây nằm đúng vị trí MPNN đã đục và sâu từ 5-7 cm.  

 

 . YÊU CẦU Đ        K   QUẢ  ỌC     

5.1. Bài 01: Lập kế hoạch trồng dưa 

5.1.1. Đánh giá các câu hỏi của bài 01  

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: a; Câu 2: c, Câu 3: a, Câu 4: a; 

Câu 5: b, Câu 6: b, Câu 7: a; Câu 8: b, 

Câu 9: d, Câu 10: d. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.1. . Đánh giá bài tập/bài thực hành 

Thực hiện lập hoàn chỉnh một bảng kế hoạch trồng dưa cho một vụ 1dưa 

thu hoạch vào dịp Noel. Biết rằng Thời gian sinh trưởng của giống dưa là 60 

ngày. Thu dưa ngày 18 tháng 1  năm  013. Giả cả chi phí từ gieo trồng đến khi 

thu hoạch hoàn tất cho 1 ha dưa được ghi lại trong bảng 1.1.4. Năng suất thu 

được là 35 tấn/ha. Giá bán là 8 000đ/kg. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

- Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm 

- Các thành viên trong nhóm thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ để thực hiện bài 

thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Thực hiện đủ và đúng 

các bước lập bảng kế hoạch. 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (3 điểm) 

Tiêu chí 3: Lập bảng kế hoạch 

hoàn chỉnh 

 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (5 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và đúng thời gian quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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5. . Bài 0 : Vệ sinh đất trồng 

5. .1. Đánh giá các câu hỏi của bài 0  

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: a; Câu 2: b, Câu 3: c, Câu 4: 

c; Câu 5: a, Câu 6: b, Câu 7: b; Câu 8: a, 

Câu 9: b, Câu 10: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.2. . Đánh giá bài tập/bài thực hành: Thực hiện dọn và xử lý cỏ dại, tàn 

dư thực vật trên diện tích 500 m
2
 ruộng trước khi làm đất để trồng dưa. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

- Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm 

- Các thành viên trong nhóm thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ để thực hiện bài 

thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Dọn cỏ dại và tàn dư 

thực vật. 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Xử lý cỏ dại và tàn dư 

thực vật 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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5.3. Bài 03: Làm đất 

Đánh giá các câu hỏi của bài 03 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: b; Câu 2: d, Câu 3: a, Câu 4: 

b; Câu 5: a, Câu 6: b, Câu 7: c; Câu 8: b, 

Câu 9: c, Câu 10: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.4. Bài 04: Lên luống 

5.4.1. Đánh giá các câu hỏi của bài 04 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: d; Câu 2: b, Câu 3: b, Câu 

4: a; Câu 5: c. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

5.4. . Đánh giá bài tập/bài thực hành: Thực hiện đào rãnh lên luống đất để 

trồng dưa trên diện tích 500m
2
 ruộng. Cho biết chiều rộng mảnh ruộng là  0 m. 

Chiều dài mảnh ruộng là  5 m. Chiều rộng luống tính từ hai tim luống là 4m. 

Rãnh luống sâu 60 cm, rộng 60. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm và chuẩn bị 

dụng cụ để thực hiện bài thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Đào rãnh của luống 

sâu 60 cm, rộng 60 và thẳng 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Đắp luống  

Lớp đất mặt của rãnh đắp thành 

hàng sẽ trồng cây dưa. Lớp đất dưới của 

rãnh đắp lên bên cạnh tạo mặt luống 

phẳng, đất nhỏ, tơi xốp. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

5.5. Bài 05: Xử lý đất, bón phân lót 

5.5.1. Đánh giá các câu hỏi của bài 05 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: a; Câu 2: c, Câu 3: a, Câu 4: 

a; Câu 5: b, Câu 6: b, Câu 7: a; Câu 8: b, 

Câu 9: a, Câu 10: d. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.5. . Đánh giá bài tập/bài thực hành 

Bài tập 5.5. .1. Tính lượng vôi bột (loại được tạo thành từ vôi nung) và 

rắc đều lượng vôi đã tính cho diện tích 500 m
2
 ruộng theo nguyên tắc 4 đúng. 

Biết rằng đất có pH là 3,5-4,5. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

- Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm 

- Các thành viên trong nhóm thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ và vật liệu để 

thực hiện bài thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Tính lượng vôi bột cần 

sử dụng 

 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Rắc vôi cho ruộng 

theo nguyên tắc 4 đúng.   

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 



 

 

84 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Bài tập 5.5. . . Tính lượng phân chuồng hoai mục và bón cho diện tích 

500 m
2
 ruộng. Biết rằng 1 ha đất cần bón  000 kg phân chuồng hoai mục. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

- Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm 

- Các thành viên trong nhóm thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ và vật liệu để 

thực hiện bài thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Tính lượng phân 

chuồng cần sử dụng 

 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Rắc đều phân chuồng 

bón lót cho ruộng trước khi làm đất.   

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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5.6. Bài 06: Trải màng phủ nông nghiệp và đục lỗ trồng 

5.6.1. Đánh giá các câu hỏi của bài 06 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: a; Câu 2: b, Câu 3: a, Câu 4: 

d, Câu 5: a, Câu 6: c, Câu 7: a; Câu 8: a, 

Câu 9: a, Câu 10: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 1 điểm 

5.6. . Đánh giá bài tập/bài thực hành 

a. Mỗi nhóm 5 học viên trải MPNN kín 500 m
2
 mặt luống đất của ruộng 

trồng dưa 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

- Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm 

- Các thành viên trong nhóm thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ để thực hiện bài 

thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Trải MPNN kín 500 

m
2
 mặt luống đất của ruộng trồng dưa 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Cố định MPNN không 

bị xê dịch hay bị gió thổi bay 

  

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 

b. Mỗi học viên đục 100 lỗ ở màng phủ nông nghiệp đã trải trên luống đất 

của ruộng trồng dưa và tạo 100 lỗ trồng ở các lỗ trên màng phủ nông nghiệp 
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí 1: Tổ chức thực hiện 

- Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm 

- Các thành viên trong nhóm thực 

hiện chuẩn bị dụng cụ để thực hiện bài 

thực hành. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm 

(1 điểm) 

Tiêu chí  : Đục 100 lỗ ở màng 

phủ nông nghiệp đã trải trên luống đất 

của ruộng trồng dưa. 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Tạo/đục 100 lỗ trồng ở 

các lỗ trên màng phủ nông nghiệp 

  

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- Sự điều hành, phân công và sự 

phối hợp của các thành viên trong nhóm. 

- Quá trình thực hiện các bước 

công việc của bài thực hành. 

- Sản phẩm của bài thực hành 

đúng đáp án và thực hiện đúng thời gian 

quy định. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (1 điểm) 
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