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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 02 
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LỜ    Ớ      U 

Mô đun 02 “Ươm hạt và trồng cây” là một trong 5 mô đun của nghề 

“Trồng hấu, dưa bở” trình độ sơ cấp nghề. Mô đun này hướng dẫn chuẩn bị hạt 

giống, ươm hạt, trồng cây và trồng dặm, nhằm làm tài liệu học tập và tham khảo 

cho người làm nghề. Toàn bộ mô đun được phân bố trong thời gian 76 giờ và 

gồm có 06 bài như sau:  

Bài 1: Đặc điểm cây dưa hấu, dưa bở 

Bài 2: Giới thiệu một số giống dưa đang trồng  

Bài 3: Chọn giống  

Bài 4: Chuẩn bị hạt giống 

Bài 5: Ươm cây giống 

Bài 6: Trồng cây  

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: Chuẩn bị trước 

khi trồng, Chăm sóc; Quản lý dịch hại và Thu hoạch - tiêu thụ. 

Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này 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 sản xuất, các nông dân sản xuất dưa 

hấu, dưa bở giỏi, các nhà giáo đã tham gia đóng góp ý kiến để chúng tôi xây 

dựng chương trình và biên soạn giáo trình. 

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 

khi thực hiện dạy học. 

Trong quá trình biên soạn chương trình, giáo trình 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 cho 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 

 . Nguy n  ồng Thắm (chủ biên) 

2. Kiều Thị Ngọc 

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: 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 

  sào ở Bắc Bộ: 360 m
2
 

  sào ở Trung Bộ: 500 m
2
 

  sào công tầm nhỏ ở Nam Bộ: 1.000 m
2
  

  sào công tầm lớn hay tầm cắt ở Nam Bộ: 1.296 m
2
 

1 ha: 10.000 m
2
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M  ĐU : ƯƠM  Ạ       Ồ   CÂY  

Mã mô  u : MĐ 02 

 

Mô đun 02: “Ươm hạt và trồng cây” có thời gian học tập là 76 giờ trong 

đó có  2 giờ lý thuyết, 56 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: Chọn giống đẻ 

trồng; Chuẩn bị hạt giống; Ươm hạt giống và trồng cây dưa hấu, dưa bở đạt 

năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 
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Bài 01: Đặ   iểm  ây dưa   u, dưa bở 

Mã bài: MĐ02-01 

Mụ  tiêu 

- Trình bày được đặc điểm của cây dưa hấu, dưa bở; 

- Vận dụng để trồng dưa hấu, dưa bở  đạt hiệu quả kinh tế cao. 

 

A.   i du    

A1. Cây dưa   u 

1.   uồ   ố  và  iá t ị  

1.1.   uồ   ố  

Cây dưa hấu (hình 2. . ) 

thuộc họ dưa-bầu-bí, có nguồn gốc ở 

vùng nhiệt đới châu Phi. Ngày nay 

dưa hấu được trồng ở nhiều nước 

trên thế giới như Trung Quốc,  oa 

Kỳ, Nhật Bản,  àn Quốc, Philippin, 

Mexico,  n Độ, các nước vùng Địa 

Trung  ải …  

  ình 2. . . Cây dưa hấu 

Ở nước ta dưa hấu được biết đến từ thời Vua  ùng Vương thứ  8 và cho 

đến bây giờ vẫn là một trong những loại quả không thể thiếu trong những ngày 

Tết cổ truyền (hình 2.1.2). 

 

 ình 2. .2. Dưa hấu được trưng trong ngày tết cổ truyền 
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1.2.  iá t ị  ủa dưa 

  u 

1.2.1.  iá t ị di   

dưỡ   

Quả dưa hấu (hình 2. .3) 

có chứa đường, Protein, Lipit, 

Caroten, Carbonhydrat, các 

chất khoáng như Canci, 

Phospho, Sắt, các Vitamin B1, 

B2, B3, C… có giá trị dinh 

dưỡng cao, rất có lợi cho sức 

khỏe con người 

 

  ình 2. .3. Dưa hấu có nhiều dinh dưỡng 

1.2.2.  iá t ị y  ọ  

- Trong quả dưa chứa vitamin C làm tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm 

khả năng mắc các bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.  

- Dưa hấu vị ngọt, tính hàn có công dụng giải khát, giải say nắng, thanh 

nhiệt, lợi tiểu, dưa hấu tươi nghiền nát thoa nhiều lần trong ngày trị vết nẻ môi 

và những nốt mẩn đỏ ở da, đắp những lát mỏng dưa hấu lên mặt da dẻ mịn 

màng căng mọng không bị rộp trong mùa hè. 

-  ạt dưa hấu chứa dầu béo Xiturlin có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, 

dứt khát, trợ giúp cho tiêu hóa, hạ huyết áp, làm giảm triệu chứng viêm bàng 

quang cấp, giảm đau, cầm máu, chữa bí tiểu ở người lớn tuổi.  

2. Đặ   iểm si   vật  ọ   

2.1.  ễ: R  phát triển rất mạnh, r  chính có thể ăn sâu từ 50 -  20cm, r  

con ăn lan rộng trên lớp đất mặt cách gốc 60 - 80cm. R  bị đứt không có khả 

năng phục hồi, do đó khi chăm sóc tránh làm đứt r . 

2.2. Thân: Thân cây dưa 

hấu mềm, dạng bò (hình 2. .4), 

dài 2 - 6m. Trên thân có nhiều 

lông tơ màu trắng. Thân có 

nhiều mắt (đốt), mỗi mắt có   

lá,   chồi nách và vòi bám. 

Chồi nách có khả năng phát 

triển thành nhánh như thân 

chính, chồi gần gốc phát triển 

mạnh hơn chồi gần ngọn. 

 

  ình 2. .4. Thân cây dưa hấu 
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2.3. Lá  ây dưa   u  

2.3.1. Lá mầm 

Ra đầu tiên, có hình oval (hình 2.1.5) hay hình trứng. Lá mầm to dầy, 

phát triển cân đối, cây sẽ sinh trưởng mạnh, lá mầm nhỏ, mỏng, mọc không cân 

đối cây sẽ sinh trưởng yếu.  

 

 ình 2. .5. Lá mầm 

2.3.2. Lá t ật (hình 2.1.6) 

Lá thật hay còn gọi là lá nhám, lá thật đầu tiên của cây dưa hấu có xẻ 

thùy cạn, cây càng lớn lá thật xẻ thùy càng sâu, lá thật xe thùy nhiều hay ít, sâu 

hay cạn tùy theo giống. 

 

 ình 2. .6. Lá thật 
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2.4.  oa dưa   u 

Hoa dưa hấu (hình 2.1.7) có màu vàng, hoa cái (a) và hoa đực (b) ở trên 

cùng cây.  oa thường nở từ 6-9 giờ sáng, tùy theo thời tiết, mùa vụ, hoa có thể 

nở sớm hay tr  hơn, ví dụ ở vùng ĐBSCL vào mùa nắng, hoa nở từ 5 hay 5,30 

giờ sáng.  oa dưa hấu được thụ phấn nhờ côn trùng hay con người tác động thụ 

phấn bổ sung. 

 

Hình 2.1.7.  oa dưa hấu  

a.  oa cái; b.  oa đực 

Trên cây dưa hấu hoa đực (hình 2.1.8) nhiều hơn hoa cái, cứ 6 – 7 hoa 

đực thì có   hoa cái, hoa đực thường nở trước hoa cái. 

 

Hình 2.1.8.  oa đực trên cây dưa hấu 

 a b 
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2.5. Quả dưa   u 

2.5.1. Đặ   iểm 

- Sau khi nở hoa, thụ phấn, 

quả được hình thành, trên cuống 

quả và vỏ quả có nhiều lông tơ 

(hình 2.1.9). 

 

Hình 2.1.9. Cuống và vỏ quả có nhiều lông tơ 

 

 

 

 

- Sau lớn lên lông tơ trên 

vỏ quả bị rụng, vỏ quả không còn 

lông tơ (hình 2.1.10). 

 

 Hình 2.1.10. Vỏ quả không còn lông tơ  

 

 

- Khi quả chín trên vỏ quả có 

đóng phấn trắng, các đường gân 

trên vỏ nổi rõ, vỏ láng bóng (hình 

2.1.11), tùy theo các giống dưa 

khác nhau, vỏ quả láng bóng khác 

nhau. 

 

 Hình 2.1.11. Vỏ quả không còn lông tơ 
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2.5.2. Màu sắ  vỏ quả 

- Vỏ quả có nhiều màu như 

xanh đen (hình 2.1.12). 

 

 Hình 2.1.12. Vỏ quả màu xanh đen 

 

 

 

 

- Màu vỏ quả xanh đậm, có 

các đường sọc xanh đen (hình 

2.1.13). 

 

 Hình 2.1.13.  Vỏ quả xanh đậm 

 

 

 

- Vỏ quả có màu xanh vàng, 

không có sọc (hình 2.1.14). 

 

 Hình 2.1.14. Vỏ quả xanh vàng 
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- Màu vỏ quả xanh vàng có 

các sọc nhỏ màu xanh đen (hình 

2.1.15). 

 

 Hình 2.1.15. Vỏ quả xanh vàng có sọc nhỏ 

 

 

 

- Vỏ quả xanh vàng nhạt có 

các lớn sọc xanh đen (hình 

2.1.16).  

 

Hình 2.1.16. Vỏ quả xanh vàng nhạt có sọc lớn 

 

 

 

- Vỏ quả có hoa vân màu 

vàng xanh (hình 2.1.17). 

 

 Hình 2.1.17. Vỏ quả có hoa vân 



 

 

16 

 

 

 

 

- Vỏ quả có màu vàng (hình 

2.1.18). 

 

 Hình 2.1.18. Vỏ quả màu vàng 

 

 

2.5.3.  u t quả 

Ruột quả có nhiều màu như 

màu đỏ, màu vàng, màu hồng… 

- Ruột quả màu đỏ (hình 

2.1.19).  

 

 Hình 2.1.19. Ruột quả màu đỏ 

 

Bên ngoài vỏ và ruột không 

giống nhau. Có khi ruột và vỏ 

cùng màu, cũng có khi vỏ màu 

này, nhưng ruột lại màu khác 

như: 

- Vỏ quả vàng, ruột đỏ (hình 

2.1.20). 

 

 Hình 2.1.20. Vỏ vàng ruột đỏ 
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- Vỏ quả xanh, ruột đỏ (hình 

2.1.21). 

 

 Hình 2.1.21. Vỏ quả xanh ruột đỏ 

 

 

 

 

 

- Vỏ quả xanh, ruột vàng 

(hình 2.1.22). 

 

 Hình 2.1.22. Vỏ quả xanh ruột vàng 

 

 

 

- Vỏ quả xanh, ruột quả màu 

đỏ hồng (hình 2.1.23). 

 

 Hình 2.1.23. Ruột quả màu đỏ hồng 
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- Vỏ quả xanh, ruột quả màu 

vàng chanh (hình 2.1.24). 

 

 Hình 2.1.24. Ruột quả màu vàng chanh 

 

 

 

 

- Vỏ quả xanh thẫm, ruột 

quả màu vàng nghệ (hình 2.1.25). 

 

 Hình 2.1.25. Ruột quả màu vàng nghệ 

 

 

2.5.4.      dạ   quả 

- Quả có nhiều hình dạng 

như hình thuôn dài (hình 2.1.26). 

 

 Hình 2.1.26. Dạng quả thuôn dài 
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- Dạng quả hình cầu (hình 

2.1.27). 

 

 Hình 2.1.27. Dạng quả hình cầu 

 

 

 

 

-  ình bầu dục, hình trứng, 

hình elip… (hình 2.1.28) 

 

 Hình 2.1.28. Dạng quả hình bầu dục 

Ngoài hình dạng quả tự nhiên của các giống dưa, còn có thể tạo hình quả 

dưa theo ý tưởng của người sản xuất để phù hợp với thị hiếu của người tiêu thụ 

như hình tháp, hình vuông, hình cái hồ lô, hình tim, hình khối chữ nhật, hình 

nén bạc, hình cái xe, hay một hình lạ mắt… (hình 2.1.29 a-e) 

  

a. Tạo quả hình tháp b. Tạo quả hình vuông 
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c. Tạo quả hình cái hồ lô d. Tạo quả hình tim 

  

e. Tạo quả hình khối chữ nhật g. Tạo quả hình nén bạc 

  

e. Tạo quả hình xe hơi e. Tạo quả hình lạ mắt 

Hình 2.1.29. Quả dưa có thể tạo được nhiều hình  
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Lưu ý: Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng, phát triển từ 20 - 30
o
C, 

tối thích 25 – 30
o
C, nhiệt độ cao trên 35

 o
C ảnh hưởng đến ra hoa và thụ 

phấn, nhiệt độ thấp dưới  8
o
C cây sinh trưởng kém, giảm năng suất và 

chất lượng quả. Cần bố trí mùa vụ có nhiệt độ thích hợp với sự sinh 

trưởng và phát triển của cây dưa.    

Lưu ý:  

Cần cung cấp nước đều đặn nhất là giai đoạn cây mang quả, 

không để đất quá khô mới tưới nước hoặc trời có mưa thì quả và thân 

d  bị nứt.  

 Dưa hấu là cây không chịu úng, khi bị ngập, r  cây bị thối, làm 

lá vàng dẫn đến chết cây.  

  

 

3. Yêu  ầu   oại  ả   

3.1. Nhiệt    

- Thời kỳ nảy mầm:  ạt dưa hấu nẩy mầm tốt ở nhiệt độ 28 - 30
o
C, nhiệt 

độ thấp dưới  8
o
C hạt khó nẩy mầm.  

- Thời kỳ cây con: Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển từ 28 - 30
o
C và biên 

độ nhiệt độ chênh lệch ngày đêm từ 8-10
o
C.  

- Thời kỳ ra hoa: Nhiệt độ thích hợp là 25
o
C, thời tiết nóng quá hay khô 

quá ảnh hưởng đến sự thụ phấn.  

- Thời kỳ đậu quả, quả lớn và chín: Nhiệt độ thích hợp từ 28 - 30
o
C. Nhiệt 

độ dưới 20
o
C, quả phát triển chậm, vỏ dầy, ruột có màu lợt hơn màu ruột đặc 

trưng của giống, làm giảm năng suất và phẩm chất quả.  

  

 

 

 

 

 

 

3.2.  ướ   

Dưa hấu là cây chịu hạn, không chịu úng. Điều kiện khô ráo thuận lợi cho 

cây phát triển tốt. Giai đoạn ra quả và phát triển quả, cây cần nhiều nước do đó 

cần cung cấp đủ nước, nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của quả. 

Nếu nhiều nuớc trong đất, cây phát triển mạnh về thân, lá ảnh hưởng đến 

ra hoa, đậu quả. Thân, lá phát triển mạnh gặp ẩm độ không khí cao, lá và quả d  

bị nhi m bệnh thán thư, thân d  bị bệnh nứt thân, chảy mủ. 

Khi quả gần chín nhu cầu nước giảm để quả tích lũy đường, làm tăng độ 

brix của quả. Trước khi thu hoạch 5 – 7 ngày, ngưng tưới nước cho cây.  
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Lưu ý: Khi trồng dưa, chú ý đến hướng gió, tùy theo mùa bố trí trồng 

cây dưa và định hướng cho bò xuôi theo chiều gió, không nên bố trí cây 

bò ngược hay bò vuông góc với chiều gió 

Lưu ý: Nên trồng mật độ vừa phải, không trồng quá dầy, thường xuyên 

tỉa bỏ các nhánh không cần thiết để ruộng dưa nhận được đầy đủ ánh sáng.  

3.3. Gió  

- Gió cấp  -3 không gây nguy hại mà còn làm cho ruộng dưa thông 

thoáng, tạo điều kiện cho cây dưa quang hợp, sinh trưởng và phát triển tốt, cây 

ít bị sâu bệnh. 

- Gió lớn (cấp 4-5) làm cho ngọn dưa bị xoắn vặn. Khi có gió bão, nhiệt 

độ thấp, ẩm độ cao thân lá d  dập nát mau tàn khó trồng. 

- Cần chú ý đến hướng gió khi trồng dưa, tùy theo mùa mà bố trí cây 

dưa bò xuôi theo chiều gió, không nên bố trí hướng cây bò vuông góc hay 

ngược chiều gió, gió mạnh d  làm lật dây, gẫy ngọn, làm rụng hoa, quả non.  

  

 

 

 

3.4. Ánh sáng  

Cây cần nhiều ánh sáng và có nhận được ánh sáng đầy đủ cây mới sinh 

trưởng, phát triển tốt, ra hoa kết quả thuận lợi, quả to, chín sớm và đạt năng suất 

cao. Thiếu ánh sáng, thân bò dài, cây d  nhi m bệnh, khó đậu quả và quả non d  

bị rụng, năng suất giảm.  

Cây cần nhiều ánh sáng nên trồng mật độ vừa phải không trồng quá dầy 

để cây tiếp nhận ánh sáng đầy đủ cây mới sinh trưởng, phát triển tốt, ra hoa kết 

quả thuận lợi, quả to, chín sớm và đạt năng suất cao. Thiếu ánh sáng, thân bò 

dài, cây d  nhi m bệnh, khó đậu quả và quả non d  bị rụng, năng suất giảm.  

  

 

 

4. Yêu  ầu   t và di   dưỡ    

4.1. Yêu  ầu   t 

Dưa ít kén đất từ đất thịt nhẹ đến đất sét nặng đều trồng dưa được. Nhưng 

đất trồng dưa hấu thích hợp nhất là trên đất thịt nhẹ, đất cát pha có tầng canh tác 

dầy, hoặc đất phù sa ven sông, đất thoát nước tốt, p  thích hợp cho cây dưa hấu 

phát triển 6 – 7. Dưa hấu không trồng liên canh, vì cây d  bị lây nhi m các mầm 

bệnh từ vụ trước, thời gian cách ly trồng dưa hấu càng lâu càng tốt. 

4.2. Yêu  ầu di   dưỡ  : Cây dưa cần các chất dinh dưỡng chính là N, 

P, K kế đến là Ca, Mg và một số vi lượng khác như Zn, Bo...  

4.2.1. C  t di   dưỡ     (hay được gọi là phân đạm): Giúp cây con 

tăng trưởng mạnh, cây lớn nhanh, nhất là thời kỳ cây ra hoa, sau khi hoa thụ 

phấn, đậu quả, phân đạm giúp cho quả lớn nhanh. Thiếu đạm cây sinh trưởng 

kém, các đốt trên thân ngắn, lá nhỏ, quả nhỏ.  
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Dư đạm cây phát triển mạnh thân lá, sức chống chịu điều kiện ngoại cảnh 

của cây giảm, cây d  bị sâu bệnh gây hại, khó đậu quả, quả non d  rụng, quả 

chậm chín, trong quả tích nhiều nước, làm giảm phẩm chất quả, quả có vị 

lạt nhạt, bảo quản khó và không bảo quản được lâu. 

4.2.2. C  t di   dưỡ   P ( ay  ượ   ọi là phân lân) 

Rất cần thiết ở giai đoạn mọc mầm ra r , lân giúp bộ r  phát triển mạnh, 

cây đâm cành mạnh, mau ra hoa, d  đậu quả. Lân còn giúp cải thiện  phẩm chất 

quả làm cho thịt quả chắc hơn.  

Thiếu lân bộ r  của cây dưa kém phát triển, tốc độ sinh trưởng của cây 

giảm, cây cho nhánh ít, lá mỏng, năng suất giảm. 

4.2.3. C  t di   dưỡ   K ( ay  ượ   ọi là phân kali) 

Làm cứng cây, giúp cây chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh, tăng khả 

năng chống bệnh của cây. Kali thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường ở giai đoạn 

quả chín nên quả được ngọt hơn. Kali còn giúp cải thiện phẩm chất quả như làm 

thịt quả chắc, vỏ quả cứng để tiện việc vận chuyển và bảo quản quả được lâu 

hơn. Bón kali vào giai đoạn sắp thu hoạch làm tăng chất lượng quả như làm quả 

chín nhanh và màu sắc quả đẹp. 

4.2.4. C  t di   dưỡ   Caxi (Ca) 

Cây dưa hấu rất cần chất này, vì thiếu Canxi, phần rốn quả dưa d  bị thối, 

bộ r  của cây kém phát triển hoặc bị hư hại. 

4.2.5. C  t di   dưỡ   Magie (Mg) 

Magie là chất rất cần thiết trong sinh trưởng và phát triển của cây dưa 

hấu, dưa bở vì thiếu magie cây đậu quả kém. Bón nhiều kali thì sự hấp thụ Mg 

của cây dưa hấu, dưa bở bị giảm sút. 

4.2.6. Các    t di   dưỡ   khác 

a. Chất dinh dưỡng vi lượng 

Có ở các loại phân bón qua lá để bổ sung vi lượng cho cây dưa như 

Supermes, HVP, Bayfolan, Yogen, Komix đều có thể sử dụng được. Ngưng 

phun phân khi cây ra hoa. Sau khi chọn quả xong có thể phun phân trở lại. 

b. Chất kích thích ra rễ 

Có ở các phân bón qua lá như Vipac 88, Agrispon, Sincocin pha nước 

tưới quanh gốc để kích thích bộ r  phát triển nhanh hoặc cần phục hồi r  khi r  

bị tổn thương do đất bị ngập úng, lưu ý không nên phun lên lá.  

c. Chất kích thích sinh trưởng 

Đó là các vitamin, các chất kích thích sinh trưởng Auxin, Gibberellin 

(GA), Cytokinin có tác dụng làm cây hút nước mạnh hơn nên quả mau lớn và 

tích nhiều nước thường dẫn đến thịt quả bị úng nước, thối rữa khi quả chín. Do 

đó chỉ sử dụng khi cây dưa khô cằn, sinh trưởng kém. 
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 1. Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à    

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

 

Câu hỏi  : Quả dưa hấu có chứa các dinh dưỡng chủ yếu Đường, Protein, 

Lipit, Caroten, Carbonhydrat, Canci, Phospho, Sắt, Vitamin B1, B2, B3, C…   

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 2: Do r  cây dưa hấu phát triển rất mạnh, cho nên cây dưa hấu có 

khả năng  

a. Chịu hạn, chịu úng tốt  

b. Chịu hạn tốt 

c. Chịu úng tốt 

 

Câu hỏi 3: R  cây dưa hấu phát triển rất mạnh, khi chăm sóc, r  bị đứt, 

khả năng phục hồi của bộ r  như thế nào?   

a. Khả năng phục hồi r  rất nhanh 

b. Khả năng phục hồi r  rất chậm 

c. Không có khả năng phục hồi khi r  bị đứt 

 

Câu hỏi 4: Thân cây dưa hấu là thân bò, có nhiều lông, dài từ 2-6 mét? 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 5: Đặc điểm lá mầm thể hiện cây dưa mới nở khỏe mạnh 

a. Cây có một lá mầm to dầy  

b. Cây có hai lá mầm to dầy, phát triển cân đối 

 

 Câu hỏi 6: Số lượng hoa đực và hoa cái trên một cây dưa hấu? 

a. Có một hoa đực và một hoa cái 

b. Có một hoa đực và nhiều hoa cái 

c. Có nhiều hoa đực và một hoa cái 

d. Có nhiều hoa đực và nhiều hoa cái  
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Câu hỏi 7:  oa dưa hấu đực và hoa dưa hấu cái giống nhau? 

a. Đúng. 

b. Sai  

 

Câu hỏi 8:  oa dưa hấu thường nở vào thời gian nào trong ngày? 

a. Từ 6 – 9 giờ sáng 

b. Từ  0 –    giờ sáng 

c. Nở vào  2 giờ trưa  

 

Câu hỏi 9: Nhiệt độ thích hợp để cây dưa hấu sinh trưởng và phát triển là 

bao nhiêu? 

a. Từ 20-24 
O
C 

b. Từ 25-30 
O
C 

c. Từ 3 -35 
O
C 

 

Câu hỏi  0: Ngoài hình dạng tự nhiên của quả dưa hấu, còn có thể tạo các 

hình dạng theo ý tưởng của người trồng dưa hấu không? 

a. Có 

b. Không 

 

2.  ài tậ  t ự   à   2.1.1: Quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa hấu 

và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả và ruột quả dưa hấu.  

 

C1.   i   ớ  

- Đặc điểm ra hoa và quả của dưa hấu. 

- Yêu cầu đối với điều kiện ngoại cảnh của cây dưa hấu. 
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A2. Đặ   iểm  ây dưa bở 

1.   uồ   ố  và  iá t ị  

 

 

1.1.   uồ   ố  

Cây dưa bở (hình 2. .30) 

thuộc họ dưa-bầu-bí.  

 

 Hình 2.1.30. Cây và quả dưa bở 

 

 

 

Lúc chín vỏ quả bị nứt (hình 

2.3.3 ), thịt quả bở tơi được dùng để 

giải khát. 

 

 Hình 2.1.31. Dưa nứt 

 

 

 

Tùy theo ở các địa phương 

khác nhau, các giống dưa bở khác 

nhau, còn được gọi là dưa nứt, dưa 

hồng (hình 2.1.32)  

 

 

 Hình 2.1.32. Dưa hồng 



 

 

27 

 

1.2.  iá t ị  ủa quả dưa bở  

1.2.1.  iá t ị di   dưỡ   

Quả dưa bở cung cấp nhiều 

chất dinh dưỡng cho cơ thể và có 

tác dụng làm thức uống giải khát 

như: 

- Làm nước ép sinh tố quả 

cây (hình 2. .33), xay thịt quả dưa 

chín, cho đường, đá và rau thơm 

làm nước ép trái cây, là thức uống 

có tác dụng tốt trong mùa hè. 

 

  ình 2. .33. Dưa bở chín làm sinh tố 

 

 

- Dưa bở chín ăn với đường 

hay mật ong: Cắt thành từng miếng 

nhỏ vừa ăn, để vào dĩa rồi để đường 

(hay mật ong) là món giải khát bổ 

dưỡng, (hình 2.1.34) có tác dụng tốt 

cho sức khỏe trong ngày hè nắng 

nóng.   

 

 Hình 2.1.34. Dưa bở chín cắt miếng 

1.2.2.  iá t ị y  ọ  

- Có công dụng rất tốt giúp da mặt căng và hồng hào.  

- Dưa bở có vị ngọt, tính lạnh, tác dụng giải khát, giải nhiệt và thông khí, 

trừ phiền, lợi tiểu, trong những ngày hè nóng bức ăn dưa bở có thể phòng ngừa 

được cảm nắng, chống say nắng, trị táo bón và trị mất ngủ.   

-  ạt dưa có vị đắng, tính mát, thanh phế, nhuận tràng, trị được các chứng 

kết tụ sinh máu mủ ở tràng vị, chữa ho khan hay đại tiện táo bón... và còn có 

khả năng làm giảm nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư như ung thư ruột kết, ung 

thư tuyến tiền liệt, bao tử và ung thư tụy. 

Tóm lại:  

- Tất cả các bộ phận của cây dưa bở như dây, lá, cuống, hạt… đều có thể 

dùng làm thuốc. Đặc biệt là bộ phận cuống dưa, thường dùng để gây nôn, giải 

độc thức ăn.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Dinh_d%C6%B0%E1%BB%A1ng
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2. Đặ   iểm si   vật  ọ  

2.1.  ễ  ây dưa bở 

Cũng giống r  cây dưa hấu, r  phát triển mạnh, r  con ăn lan rộng trên 

lớp đất mặt cách gốc 60 - 80cm và khi bị đứt r  không có khả năng phục hồi, do 

đó khi chăm sóc tránh làm đứt r .  

2.2. Thân, lá: Thân cây dưa bở (hình 2.1.35) mọc bò, phủ lông ngắn, có 

tua cuốn. Lá dưa có răng cưa, hai mặt lá có lông mềm, cuống lá có lông ngắn 

cứng. Thân dài từ 2-6 mét. 

 

Hình 2.1.35. Thân và lá cây dưa bở 

2.3.  oa dưa bở 

Hoa dưa bở màu vàng (hình 2.1.36), hoa đực (hình 2.1.36 a), hoa cái 

(hình 2.1.36 b) mọc riêng lẻ trên cùng một cây. 

 

Hình 2.1.36.  oa dưa bở 

a b 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ng
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2.4. Quả dưa bở  

2.4.1. Quả xanh 

Đa số các giống, lúc quả còn nhỏ có vỏ màu xanh hay xanh nhạt, xanh 

hơi vàng (hình 2.1.37), vỏ có lông tơ mềm hoặc nhẵn bóng. 

  

Hình 2.1.37. Quả dưa bở còn nhỏ 

 

 

Các giống khác nhau, hình dáng 

quả cũng khác nhau như quả tròn (hình 

2.1.38) 

 

  ình 2. .38. Quả dưa bở hình tròn 

 

 

 

Quả dạng bầu (hình 2. .389. 

 

 Hình 2.1.39. Quả dưa bở hình bầu 
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Quả thuôn dài và có đầu to, 

đầu nhỏ (hình 2. .40). 

 

 Hình 2.1.40. Quả dưa bở thuôn dài 

 

2.4.2. Quả   í  

 ầu hết các giống dưa bở 

khi chín, màu sắc vỏ quả biến đổi 

khác với lúc còn xanh. Màu sắc vỏ 

quả của các giống khác nhau cũng 

rất khác nhau, ví dụ như: 

Vỏ vàng và có sọc vàng nhạt 

(hình 2.1.41). 

 

 Hình 2.1.41. Vỏ quả vàng, sọc vàng nhạt 

 

 

 

+ Vỏ quả có các sọc màu 

vàng xen sọc màu xanh (hình 

2.1.42) 

 

 Hình 2.1.42. Vỏ quả sọc vàng, sọc xanh 
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+ Vỏ có sọc hoa văn xanh 

đen-vàng, xen sọc xanh xám (hình 

2.1.43) 

 

 Hình 2.1.43. Vỏ sọc hoa văn xanh đen-vàng 

 

 

 

+ Vỏ quả có màu xanh và có 

sọc vàng xanh nhạt (hình 2. .44) 

 

 Hình 2.1.44. Vỏ xanh có sọc vàng nhạt 

 

 

 

+ Vỏ quả có các sọc màu 

vàng sậm xen sọc hoa văn màu 

xanh đen (hình 2. .45) 

 

 Hình 2.1.45. Vỏ sọc vàng xen sọc xanh đen 
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+ Vỏ quả sọc vàng, 

xanh, trắng xanh có hoa văn 

xen nhau ở vỏ quả (hình 

2.1.46)  

 

 Hình 2.1.46. Vỏ sọc vàng xanh, trắng xanh  

 

 

 

Vỏ quả màu xanh bạc, 

có sọc xanh trắng (hình 2. .47) 

 

 Hình 2.1.47. Vỏ màu xanh bạc sọc xanh trắng 

 

 

 

Vỏ màu vàng có sọc 

vàng trắng (hình 2.1.48) 

 

 Hình 2.1.48. Vỏ màu vàng sọc vàng trắng 
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Vỏ màu vàng đục, không 

láng bóng, không có sọc (hình 

2.1.49). 

 

 Hình 2.1.49. Vỏ màu vàng không sọc 

 

2.4.3.   ịt và  u t quả 

Khi chín, thịt dưa có chất 

bột mịn, bở, mềm, mùi thơm. Ruột 

quả có nước dịch màu vàng đỏ, vị 

ngọt mát, màng hạt màu trắng. Tùy 

từng giống dưa, thịt quả có nhiều 

màu như:  

- Thịt quả có màu trắng vàng 

(hình 2.1.50)  

 

 Hình 2.1.50. Thịt quả có màu trắng vàng 

 

 

 

 

- Thịt quả có màu trắng xanh 

(hình 2.1.51) 

 

 Hình 2.1.51. Thịt quả có màu trắng xanh 
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2.5.  ạt 

 ạt dưa trong quả đậu kết 

chùm, có màu trắng ngà (hình 

2.1.52) có tác dụng làm dược liệu 

và để làm giống trồng cho vụ sau. 

Nếu không phải là giống 

dưa bở F  thì có thể tự lấy hạt để 

làm giống cho vụ sau được.  

 

Hình 2.1.52. ạt dưa bở đậu kết chùm trong quả 

Khi lấy hạt để làm giống 

nên lưu ý:  

Chọn những quả phát triển 

bình thường, không bị sâu bệnh, 

không phải quả ra đầu tiên hay ra 

sau cùng trên cây dưa. 

Cắt ngang quả, bỏ khúc phía 

cuống quả và rốn quả. Lấy hạt 

(hình 2.1.53) ở khúc giữa của quả, 

rửa sạch, phơi khô, bảo quản để 

làm hạt giống trồng vụ sau. 
 

 Hình 2.1.53. Lấy hạt để làm giống 

3. Yêu  ầu   oại  ả   

Dưa bở thích hợp sinh trưởng và tạo quả ở điều kiện khí hậu khô, ấm áp 

và đầy đủ ánh sáng. Biên độ nhiệt tối thích là từ  8-28
o
C. Ở nhiệt độ dưới  2

o
C, 

dưa bở sẽ sinh trưởng kém và bị chết rét. Có thể trồng dưa bở ở khu vực có độ 

cao 1 000m so với mặt nước biển hoặc thấp hơn.  

Dưa bở sinh trưởng tốt trên các loại đất có tầng mặt dày, giàu dinh dưỡng, 

thoát nước tốt, đất cát pha, nhưng phần cát phải nhiều hơn, cầm trên tay tơi vụn, 

mát lạnh. Đất có độ p  6-7. Trong quá trình sinh trưởng, dưa bở cần tưới nước 

rất ít hoặc nhỏ giọt. 

Cũng như cây dưa hấu, dưa bở cần các chất dinh dưỡng NPK và các dinh 

dưỡng trung vi lượng. Tuy nhiên khi trồng dưa bở nên bón phân chuồng hoai 

mục, phân hữu cơ vi sinh…, hạn chế phân vô cơ vì phân vô cơ d  làm cho quả 

dưa chín bị nhạt và nhanh thối nhũn. 
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 2. Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à    

 

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

 

Câu hỏi  : Quả dưa bở có chứa các dinh dưỡng chủ yếu Đường, Protein, 

Lipit, Caroten, Carbonhydrat, Canci, Phospho, Sắt, Vitamin B1, B2, B3, C…  

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 2: R  cây dưa bở phát triển rất mạnh, nên cây dưa bở có khả năng  

a. Chịu hạn, chịu úng tốt 

b. Chịu hạn tốt 

c. Chịu úng tốt 

 

Câu hỏi 3: R  cây dưa bở phát triển rất mạnh, khi chăm sóc, r  bị đứt, 

khả năng phục hồi của bộ r  như thế nào?   

a. Khả năng phục hồi rất nhanh 

b. Khả năng phục hồi rất chậm 

c. Không có khả năng phục hồi khi r  bị đứt 

 

Câu hỏi 4: Thân cây dưa bở là thân bò, có nhiều lông, dài từ 2-6 mét? 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 5: Số lượng hoa đực và hoa cái trên một cây dưa bở là bao nhiêu? 

a. Có một hoa đực và một hoa cái 

b. Có một hoa đực và nhiều hoa cái 

c. Có nhiều hoa đực và một hoa cái 

d. Có nhiều hoa đực và nhiều hoa cái  

 

Câu hỏi 6:  oa dưa bở đực và hoa dưa bở cái giống nhau? 

a. Đúng. 

b. Sai  
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Câu hỏi 7:  oa dưa bở thường nở vào thời gian nào trong ngày? 

a. Từ 6 – 9 giờ sáng 

b. Từ  0 –    giờ sáng 

c. Nở vào  2 giờ trưa  

 

Câu hỏi 8: Cây dưa bở thường đậu bao nhiêu quả trên cây? 

a. Một quả 

b. Nhiều quả 

 

Câu hỏi 9: Nhiệt độ thích hợp để cây dưa bở sinh trưởng và phát triển là 

bao nhiêu? 

a. Từ 20-24
O
C 

b. Từ 25-30
O
C 

c. Từ 3 -35
O
C 

 

Câu hỏi  0: Trong thực tế sản xuất, dưa bở có hay được tạo thành các 

hình dạng theo ý tưởng của người trồng dưa không? 

a. Có 

b. Không 

 

2.  ài tậ  t ự   à   2.1.2: Quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa bở 

và quan sát, mô tả 3 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở.  

C2.   i   ớ  

- Đặc điểm ra hoa và quả của dưa bở. 

- Yêu cầu đối với điều kiện ngoại cảnh của cây dưa bở. 
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 ài 02.  iới t iệu m t số  iố   dưa  a   t ồ   

Mã bài: MĐ 02-02 

Mụ  tiêu 

Mục tiêu: Kể tên, nêu đặc điểm và nhận dạng được các giống dưa đang 

trồng phổ biến tại địa phương. 

 

A.   i du    

1. Cá   iố   dưa   u t ồ   t o   sả  xu t 

Một số giống dưa hấu đã và đang được trồng trong sản xuất, trên cơ sở 

điều kiện trồng trọt, đất đai, chọn giống trồng cho phù hợp để đạt năng suất cao, 

chất lượng tốt. 

1.1. Cá   iố   dưa   u quả t o  dài  

1.1.1.  iố   F1  u e   oà  

Châu (hình 2.2.1). Là giống dưa do 

Công ty Sygenta phân phối. 

Thời gian sinh trưởng 

(TGST): 60- 65 ngày 

Trọng lượng quả: 4 - 5 kg 

Năng suất: 38 - 42 tấn ha, 

chất lượng quả tốt. 

Đặc tính: Vỏ mỏng, xanh 

đậm, có vân; kháng sâu bệnh tốt. 
 

 Hình 2.2.1. Giống F  Super  oàn Châu 

1.1.2.  iố   F1   à   

Long NP- 1000 (hình 2.2.2)  

TGST:  60-62 ngày 

Trọng lượng quả: 4,5 – 5,5 kg 

Đặc tính: Giống thế hệ mới, 

thịt màu đỏ đậm với chất lượng quả 

rất tốt, độ brix 14 – 14,5%.  Da vỏ 

quả xanh đậm có sọc xanh đen, 

lem.   

 

 Hình 2.2.2. Giống F  Thành Long NP- 1000 
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1.1.3.  iố   F1   à   Long 

quả dài   - 1100 (hình 2.2.3)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả: 4,5 –5,5 kg 

Đặc tính: Giống thế hệ mới, 

thịt màu đỏ đậm với chất lượng quả 

rất tốt, độ brix đạt  4 – 14,5 %, quả 

dài đều. Da xanh có sọc xanh đen 

và lem.   

 

 Hình 2.2.3. Giống F  Thành Long NP- 1100 

 

1.1.4.  iố   F1  M  

AFTA – 414 (hình 2.2.4) 

TGST: 58-60 ngày  

Trọng lượng quả: 4,5-5,5 kg 

Đặc tính: Kháng bệnh tốt. 

Quả dài, da xanh đen có sọc, vỏ 

mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc. 

 

 

  ình 2.2.4. Giống F   MN AFTA – 414 

1.1.5.  iố   F1  ắ  mĩ 

nhân 2888 (hình 2.2.5)  

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. 

 

 

 Hình 2.2.5. Giống F   ắc mĩ nhân 2888 
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1.1.6.  iố   F1  olde   E  

NP- 0101 (hình 2.2.6)  

TGST: 65-68 ngày  

Trọng lượng quả: 1,9 – 2 kg 

Đặc tính: Dạng quả hình bầu 

dục. Da quả màu vàng, ruột màu đỏ 

nhạt, thịt giòn, thơm, độ brix đạt 

 2%. Kháng bệnh tốt và phù hợp 

vận chuyển xa. 

 

 Hình 2.2.6. Giống F  Golden TET NP- 0101 

1.1.7.  iố   F1    894 (hình 

2.2.7)  

TGST: 65-70 ngày  

Trọng lượng quả: 5,5 – 7,5 kg 

Đặc tính: Quả dài, da xanh 

nhạt với sọc xanh đậm, ruột màu đỏ 

và độ brix đạt  12 %. 

 

 

 Hình 2.2.7. Giống F  TN 894 

1.1.8.  iố   F1  M  747 

(hình 2.2.8)  

TGST: 60-62 ngày  

Trọng lượng quả: 4,5-5,5 kg 

Đặc tính: Kháng bệnh tốt. 

Quả dài, da xanh đậm có sọc mờ, vỏ 

mỏng dai, ruột  chắc, màu vàng. 

 

 

 Hình 2.2.8. Giống F   MN 747 



 

 

40 

 

1.2. Cá   iố   dưa   u quả 

dạ   bầu (elip) 

1.2.1.  iố   F1 Long 

dragon NP- 217 (hình 2.2.9)  

TGST:  75-78 ngày 

Trọng lượng quả:  5-7 kg 

Đặc tính: Da xanh và có sọc 

xanh đậm. Ruột đỏ, giòn, thơm, độ 

brix  11 –  2 %. Dạng quả hình bầu 

dục. 

 

 Hình 2.2.9. Giống F  Long dragon NP- 217 

 

1.2.2.  iố   F1   à   lo   

NP- 586 (hình 2.2.10)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả:  4 – 5 kg 

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, quả 

dạng oval, da xanh nhạt có sọc xanh 

đậm lem, vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, 

thịt chắc, độ brix >14%. 

 

 Hình 2.2.10. Giống F  Thành Long NP- 586 

 

1.2.3.  iố   F1   à   Lo   

 u t và     - 999 (hình 2.2.11)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả: 3,5 – 4,5 kg 

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, quả 

dạng oval, da xanh nhạt có sọc xanh 

đậm lem, vỏ mỏng dai, ruột vàng, 

thịt chắc, độ brix >14%. 

 

 Hình 2.2.11. Giống F  Thành Long ruột 

vàng NP- 999 
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1.2.4.  iố   F1  iểu lo   

NP- 404 (hình 2.2.12)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả:  3,5-4,5 kg 

Đặc tính: Quả dạng oval, da 

xanh nhạt có sọc xanh đậm, vỏ 

mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc 

Kháng bệnh tốt. 

 

 Hình 2.2.12. Giống F  Tiểu long NP- 404 

 

1.2.5.  iố   F1 Lo     ee  

NP- 2013 (hình 2.2.13)  

TGST: 75-78 ngày  

Trọng lượng quả: 6-8 kg 

Đặc tính: Da xanh, hơi có sọc 

mờ, ruột đỏ, giòn và thơm. Độ brix 

bình quân   %. Dạng quả oval. 

 

 

 Hình 2.2.13. Giống F  Long green NP- 2013 

1.2.6.  iố   F1  alem  

crimsion  NP- 02 (hình 2.2.14)  

TGST:  55-60 ngày 

Trọng lượng quả: 6-8 kg 

Đặc tính: Cho  quả sau 25 

ngày thụ phấn, dạng quả oval với 

Trọng lượng bình quân từ 6 -8 kg. 

Da xanh có sọc, thịt đỏ dòn, có mùi 

thơm và độ brix đạt    – 11,2 %. 

 

 

Hình 2.2.14. Giống F  Salem  crimsion  NP- 02 
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1.3. Cá   iố   dưa   u quả 

tròn F1 

1.3.1.  iố   F1  iểu lo   

golden  NP- 251 (hình 2.2.15)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả:  2-2,5 kg 

Đặc tính: Quả tròn, da xanh 

có sọc xanh đậm, ruột màu vàng 

cam, thơm.  

  

Hình 2.2.15. Giống F  Tiểu long golden  NP- 251 

 

1.3.2.  iố   F1  iểu lo   

yellow NP- 2020 (hình 2.2.16)  

TGST:  65 ngày 

Trọng lượng quả:   ,5-2 kg 

Đặc tính: Quả tròn oval, da 

xanh có sọc xanh đậm, ruột màu 

vàng, thơm. Có thể để nhiều quả 

trên cùng một dây. 

 

 

Hình 2.2.16. Giống F  Tiểu long yellow NP- 2020 

 

1.3.3.  iố   F1  iểu lo   

red NP- 527 (hình 2.2.17)  

TGST:  65-68 ngày 

Trọng lượng quả:   ,8-2,5 kg 

Đặc tính: Quả tròn oval, da 

xanh có sọc xanh đậm, ruột màu 

đỏ đậm, thơm. Có ó thể để nhiều 

quả trên cùng một dây. 

 
 

 Hình 2.2.17. Giống F  Tiểu long red NP- 527 
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1.3.4. Giố   F1  ảo lo   

NP- 900 (hình 2.2.18)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả:  4 – 6 kg 

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, 

quả dạng oval, da xanh có sọc 

xanh đậm, vỏ mỏng, dai, ruột đỏ 

đậm, thịt chắc, độ brix >14%. 

 

 Hình 2.2.18. Giống F  Bảo long NP- 900 

 

1.3.5.  iố   F1   à   

long NP- 305 (hình 2.2.19)  

TGST:  58-60 ngày 

Trọng lượng quả:  3,5 – 4 kg 

Đặc tính: Kháng bệnh tốt, 

quả dạng oval, da xanh nhạt có xọc 

xanh đậm lem, vỏ mỏng dai, ruột 

đỏ đậm, thịt chắc, độ brix >14%. 

  

 Hình 2.2.19. Giống F  Thành long NP- 305 

 

1.3.6.  iố   C  M     

 NP- 21 (hình 2.2.20) 

- Thời gian sinh trưởng: 70 

ngày 

- Đặc tính: Vỏ quả xanh 

nhạt, có sọc xanh đậm. Thịt quả 

màu đỏ hồng, dòn, thơm, ngọt. 

Dạng quả oval,  nặng 5,5 – 6 kg. 

 
 

  ình 2.2.20. Giống CRIMSION  NP- 21 
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1.3.7.  iố   F1  alem  

crimsion  NP- 25 (hình 2.2.21)  

- Thời gian sinh trưởng: 60 

ngày 

- Đặc tính: Dạng quả tròn 

hơi ô van, Trọng lượng 8 kg quả. 

Da xanh nhạt có sọc xanh đậm và 

được bao phủ lớp phấn trắng. Thịt 

quả màu đỏ, ngọt (độ brix khoảng 

12%).  

 
 

Hình 2.2.21. Giống F  Salem  crimsion  NP- 25 

1.3.8.  iố   F1   ee  lo   

NP- W1 (hình 2.2.22)  

TGST: 75-80 ngày  

Trọng lượng quả: 4,5-5,5 kg 

Đặc tính: Vỏ màu xanh, sọc 

xanh đậm, thịt màu đỏ hơi hồng, 

dòn, thơm và độ brix đạt  2%. 

Kháng bệnh rất tốt 

 

 

 Hình 2.2.22. Giống F  Green long NP- W1 

1.3.9.  iố   F1  moot  

Green NP- 24 (hình 2.2.23)  

TGST: 71-75 ngày  

Trọng lượng quả: 5-8 kg 

Đặc tính: Da xanh nhạt, vỏ 

mỏng nhưng rất cứng. Ruột đỏ 

đậm, thịt giòn thơm, độ brix 11 – 

 2%. Dạng quả oval d  đậu quả. 

 

 

 Hình 2.2.23. Giống F  Smooth Green NP- 24 
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1.3.10.  iố   F1  ảo lo   

(big) NP- 910 (hình 2.2.24)  

TGST: 62-65 ngày  

Đặc tính: Kháng bệnh  và 

phát triển rất tốt, quả tròn, da xanh 

đen. Đây là giống dạng 

SUGABABY, quả lớn 7 – 9 kg và 

có thể đạt  2 –  3 kg trong điều 

kiện phát triển tốt. Thịt quả màu 

đỏ, ngọt và có mùi thơm.  

 

 

Hình 2.2.24. Giống F  Bảo long (big) NP- 910 

1.3.11.  iố   F1 Da k 

globe NP- 024 (hình 2.2.25)  

TGST: 58-60 ngày  

Trọng lượng quả: 5-6 kg 

Đặc tính: Quả tròn đen có 

phấn. Thịt quả chắc, mịn, màu đỏ 

nhạt, thơm, độ brix đạt  3%. 

Kháng bệnh rất tốt và năng suất rất 

cao. 

  

 Hình 2.2.25. Giống F  Dark globe NP- 024 

1.4. Cá   iố   dưa   u 

dạ   quả t ò  k ô    ạt 

1.4.1.  iố   F1 k ô    ạt 

Crimsion NP- 05 (hình 2.2.26)  

TGST: 65-70 ngày  

Trọng lượng quả: 5-7 kg 

Đặc tính: Quả tròn, da xanh 

nhạt với sọc xanh đậm. Ruột đỏ, 

rất ngọt ( 2.5 – 13%). 

  

Hình 2.2.26. Giống F  không hạt Crimsion NP- 05 
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1.4.2.  iố   F1 k ô    ạt 

yellow skin NP- 1100 (hình 

2.2.27)  

TGST: 80-85 ngày  

Trọng lượng quả: 4 – 6 kg 

Đặc tính: Quả tròn, nặng 4 – 

6 kg, da màu vàng kim, ruột đỏ, độ 

brix 12%, cây phát triển rất khỏe, 

vận chuyển xa rất tốt. 

 
 

 Hình 2.2.27 Giống F  không hạt NP- 1100 

1.4.3.  iố   F1 k ô    ạt 

Dragon NP- 46 (hình 2.2.28)  

TGST: 80-95 ngày  

Trọng lượng quả: 4 – 6 kg 

Đặc tính: Quả tròn, da xanh 

với sọc xanh đậm, thịt màu đỏ 

hồng đào, giòn và có độ brix  11,5 

– 12%. 

 

 

Hình 2.2.28. Giống F  không hạt Dragon NP- 46 

1.4.4.  iố   F1 k ô    ạt 

Round globe  NP- 2301 (hình 

2.2.29)  

TGST: 80-95 ngày  

Trọng lượng quả: 7- 8 kg 

Đặc tính: Cây phát triển rất 

mạnh, d  đậu quả, quả tròn. Da 

mỏng nhưng rất dai thích hợp cho 

vận chuyển xa. Thịt giòn, thơm và 

có vị ngọt  2%. Kháng bệnh rất 

tốt. 
 

Hình 2.2.29. Giống F  không hạt Round  NP- 2301 
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1.4.5.  iố   F1 k ô    ạt 

Crimsion globe NP-207 (hình 

2.2.30)  

TGST: 75-76 ngày  

Trọng lượng quả: 6,5 – 7,0 

kg 

Đặc tính: Da xanh nhạt với 

sọc lem xanh đậm, Quả tròn, ruột 

đỏ, dòn, ngọt (độ brix 12%) và có 

mùi  rất thơm.  

Hình 2.2.30. Giống F  không hạt Crimsion  NP- 207 

 

 

1.4.6.  iố   F1 k ô    ạt 

Long sweet NP- 06 (hình 2.2.31)  

TGST: 65-70 ngày  

Trọng lượng quả: 3,5 – 4,5 

kg 

Đặc tính: Quả hình bầu dục, 

da xanh nhạt có sọc xanh đậm, 

ruột màu đỏ và độ brix đạt 12%. 

  

Hình 2.2.31. Giống F  không hạt Long sweet NP- 06 

1.4.7.  iố   mặt t ời  ỏ 

(hình 2.2.32)  

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 

 

 

 Hình 2.2.32. Dưa hấu mặt trời đỏ 
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2. Cá   iố   dưa bở t ồ   t o   sả  xu t 

2.1.  iố   dưa bở  à   

t  m số 1 (hình 2.2.33):  

Do Viện Cây lương thực 

và cây thực phẩm chọn lọc theo 

phương pháp chọn lọc cá thể 

đồng dạng từ các mẫu giống 

dưa bở nhập nội năm  997. 

Giống công nhận tạm thời  theo 

Quyết định 632 QĐ-TT-CLT 

ngày 24 tháng  2 năm 20 0 

của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn. 

 

  ình 2.2.33 Giống dưa bở vàng thơm số   

Đặc điểm giống dưa bở Vàng thơm số  : 

- TGST: 70-75 ngày; Thích hợp vụ Xuân hè,  è tại các tỉnh Đồng bằng 

sông  ồng; Thân, lá xanh đậm, khả năng ra nhánh trung bình; chịu lạnh kém; 

- Năng suất ổn định đạt 33,7-34,8 tấn ha; 

- Quả có dạng tròn cao, Trọng lượng quả đạt  ,2-1,3kg, khi chín vỏ có 

màu vàng sẫm, thịt quả dày có màu trắng ngà, hàm lượng chất khô 5,35%, hàm 

lượng tinh bột 2,58%, rất thơm; 

- Thời vụ gieo hạt tốt nhất từ 20 3 đến 5 5 hàng năm. Mật độ trồng  ,6-

2,0 vạn cây ha, phân bón 5 tấn phân hữu cơ +  20 kg N + 20 kg K20 +100 kg 

P205  cho   ha sẽ đạt năng suất cao nhất 

2.2. Dưa bở quả dài, sọ  

xanh (hình 2.2.34):  

- TGST: 75 80 ngày; 

- Quả dài, nặng 4-6kg, 

khi chín vỏ có sọc vàng trắng, 

xen sọc vàng đậm có hoa văn 

xanh, thịt quả dày, màu trắng 

ngà, rất thơm; 

- Thời vụ gieo hạt tốt 

nhất từ 20 3 đến 5 5 hàng năm 

ở Đồng bằng sông  ồng. Vùng 

ĐBSCL gieo được quanh năm. 
 

 Hình 2.2.34. Dưa bở quả dài, sọc xanh 
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2.2.3. Dưa bở quả t ò , 

sọ  xa   (hình 2.2.35):  

- TGST: 65 70 ngày; 

- Quả tròn, Trọng lượng 

quả đạt 2 kg, khi chín vỏ có sọc 

vàng xen sọc xanh, thịt quả 

dày, màu trắng ngà; 

- Thời vụ gieo hạt tốt 

nhất từ 20 3 đến 5 5 hàng năm 

ở Đồng bằng sông  ồng. Vùng 

ĐBSCL gieo được quanh năm.  

 Hình 2.2.35. Dưa bở quả tròn, sọc xanh 

 

2.2.4. Dưa bở quả dài 

màu vàng (hình 2.2.36):  

- TGST: 60 – 65 ngày; 

- Quả dài, Trọng lượng 

quả đạt 5-6 kg, khi chín vỏ có 

sọc vàng xen sọc xanh, thịt quả 

dày, màu trắng ngà; 

- Thích hợp trồng ở các 

tỉnh vùng ĐBSCL và gieo được 

quanh năm. 

 

 Hình 2.2.36. Dưa bở quả dài màu vàng 

 

Giống dưa bở - đặc sản ở 

phố biển Cửa Lò, Nghệ An 

(hình 2.2.37) 

Nguồn tin: Báo Nghệ An, 

24/06/2013; Ngày cập nhật: 

25/6/2013 

 

 

  ình 2.2.37. Dưa bở - đặc sản (Cửa Lò, Nghệ An) 
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Giống dưa bở - đặc sản phố biển Cửa Lò, Nghệ An: Giống dưa này được 

trồng ở Nghi  ương -Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và chỉ trồng trên vùng đất có 

diện tích dao động từ 6-7 ha sẽ có chất lượng thơm ngon “hoàn hảo”, chuyển 

sang vùng khác chỉ trồng được một mùa, sang vụ sau là ít quả, chất lượng kém 

hẳn. Giống dưa này tồn tại trên vùng đất Nghi  ương đã hàng trăm năm nay, cứ 

để giống truyền từ đời này sang đời khác.   

Xuất xứ của giống dưa bở này là từ “nhà mát Cửa Lò”. Trước đây bãi 

biển Cửa Lò được người Pháp khai thác xây dựng khu nghỉ mát. Người Tây đến 

đây nghỉ mang theo giống dưa này để ăn và từ đó nó có mặt ở Cửa Lò.  

Đất trồng dưa phải là đất cát pha, nhưng phần cát phải nhiều hơn, cầm 

trên tay tơi vụn, mát lạnh. Cây dưa đòi hỏi có nước, nhưng lại không chịu được 

ngập úng.  

Thời kỳ cây con, gặp mưa cây sẽ chết. Khi đã lớn, cây không chịu bất kỳ 

một loại thuốc kích thích hay bảo vệ thực vật nào, “nếu sử dụng thuốc kích 

thích hay thuốc BVTV thì chất lượng quả khi chín sẽ biến đổi, chất lượng kém. 

Nếu dùng thuốc kích thích thì lúc chín dưa thối ngay tại ruộng.  

Mỗi năm người dân Nghi  ương - Cửa Lò sản xuất 2 vụ dưa bở: Vụ 

Xuân gieo hạt giống vào tháng Chạp, thu hoạch vào tháng 3 âm lịch. Vụ Hè 

xuống giống vào tháng 3, thu hoạch vào tháng 6 âm lịch và là vụ chính của 

năm. Giữa mùa hè nóng nực, dưa bở là thứ quả giải khát thơm ngon, bổ dưỡng. 

Giống dưa này lúc non thu là dưa gang dùng làm rau xanh trong bữa ăn hàng 

ngày, lúc chín bở tơi thành dưa bở.  

Thường mỗi gốc dưa có 5-7 quả, chỉ chọn 2-3 quả to, gần với gốc để chín, 

số còn lại thu hái khi đang còn non để bán dưa gang. Dưa non mỗi sào (500 m
2
) 

cũng cho thu nhập từ 2-3 triệu đồng vụ. Vụ thu hoạch dưa chỉ kéo dài non tháng 

vào cao điểm.  

- Giống Dưa bở vỏ quả 

màu xanh vàng (hình 2.2.38):  

+ Quả dài 30-40 cm, nặng 

1,5-2 kg, lúc xanh làm rau, lúc 

chín thịt quả mềm, nhiều bột, 

trắng ngà, vỏ có màu trắng vàng 

và bị nứt. 

+ TGST: 60-70 ngày; 

Năng suất: 30-35 tấn ha, d  

trồng khắp các vùng trồng dưa 

trong cả nước. 

 

 Hình 2.2.38. Dưa bở vỏ quả màu trắng xanh 
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B2. Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à    

1. Cá   âu  ỏi:  ãy khoanh tròn vào phương án đúng của các câu hỏi 

sau: 

Câu hỏi  : Giống dưa bở vàng thơm số   có TGST là 70-75 ngày; Thích 

hợp vụ Xuân  è và vụ  è ở các tỉnh đồng bằng sông  ồng, đúng hay sai? 

a. Đúng 

b. Sai 

 

Câu hỏi 2: Giống dưa bở vàng thơm số   có đặc điểm nào sau đây? 

a. Khả năng ra nhánh trung bình; chịu lạnh kém 

b. Khả năng ra nhánh trung bình; chịu lạnh kém; năng 

suất ổn định đạt 33,7-34,8 tấn ha 

 

Câu hỏi 3:  ầu hết các giống dưa bở trồng trong sản xuất có thời gian sinh 

trưởng là bao nhiêu ngày? 

a. Dưới 55 ngày  

b. Từ 55-80 ngày 

c. Trên 80 ngày 

 

Câu hỏi 4: Có thể lấy hạt của giống dưa bở vàng thơm số   để làm giống 

trồng cho vụ sau không? 

a. Có 

b. không 

 

Câu hỏi 5: Các giống dưa bở thuần trong sản xuất có thể lấy hạt để làm 

giống trồng cho vụ sau không? 

a. Có. 

b. Không. 

 

2.  ài tậ  và bài t ự   à   2.2: Mô tả đặc điểm và ghi nhận về thời gian 

sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu,  

mùa vụ của 3 giống dưa bở đang trồng phổ biến trong sản xuất ở địa phương.   

 

C.   i   ớ 

Đặc điểm của các giống dưa đang trồng phổ biến tại địa phương.
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 ài 03: C ọ   iố    ể t ồ   

Mã bài: MĐ 02-03 

Mục tiêu:  

- Trình bày được cách chọn giống dưa hấu, dưa bở để trồng phù hợp với 

điều kiện sản xuất thực tế; 

- Chọn được giống dưa hấu, dưa bở để trồng phù hợp với điều kiện sản 

xuất thực tế. 

 

A.   i du   

1.  iêu   uẩ   ủa  iố   dưa và  ạt dưa  iố   

1.1.  iêu   uẩ   ủa  iố   dưa: Một giống dưa được gọi là tốt, khi trồng 

ở vùng sản xuất nào thì phải hội được các yếu tố như:  

- Ngắn ngày, sinh trưởng và phát triển tốt, kháng sâu bệnh, thích nghi với 

điều kiện trồng trọt ở địa phương;  

- Năng suất cao, chất lượng tốt; 

- Phù hợp với thị hiếu của thị trường. 

Tóm lại: Giống trồng phải đạt tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 88 5: 20  , do 

Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam biên 

soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học công nghệ công bố. 

 

 

1.2.  iêu   uẩ   ạt dưa 

 iố  : Cần phải hội đủ các yếu tố 

sau: 

-  ạt giống được đóng gói có 

bao bì (hình 2.3.1), có nguồn gốc rõ 

ràng, được sản xuất từ cở sở sản xuất 

hạt giống có uy tín; 

-  ạt dưa giống đạt tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN 88 5:20   

+ Độ sạch, % Trọng lượng ≥ 

99; 

+ Tỉ lệ nảy mầm, % số hạt ≥ 80; 

+ Độ ẩm, % Trọng lượng ≤ 08. 
 

           Hình 2.3.1.  ạt giống được đóng gói theo tiêu chuẩn 
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2. C ọ   iố   

Giống dưa cũng như các giống cây trồng khác, có những giống thích nghi 

ở vùng này, mùa vụ này nhưng không thích nghi ở vùng khác, mùa vụ khác... 

Chính vậy, khi chọn giống để trồng, cần phải lưu ý các giống dưa đạt tiêu chuẩn 

như ở mục  .1-bài 3-MĐ2. Ngoài ra còn phải chú ý đến điều kiện đất đai, khí 

hậu, mùa vụ, thị hiếu tiêu thụ ở từng thời điểm và của từng vùng nhằm chọn 

giống dưa để trồng sao cho đạt được năng suất cao, chất lượng tốt và thu được 

hiệu quả kinh tế cao. Các tiêu chuẩn cần quan tâm khi chọn giống dưa. 

2.1.   ời  ia  si   t ưở    ủa  iố   

 iện nay, trong sản xuất có rất nhiều giống dưa có thời gian sinh trưởng 

từ 57-80 ngày. Tùy điều kiện trồng trọt để quan tâm chọn giống có thời gian 

sinh trưởng phù hợp để trồng. 

2.2. C ọ   iố     ù  ợ  với  i u kiệ  t ồ   t ọt 

- Chọn giống phù hợp với mùa vụ, đất đai như vùng đất pha cát chọn các 

giống dưa  oàn châu,  ắc mĩ nhân để trồng.  

Ví dụ Giống dưa hấu TN755 (hình 2.3.2) có thời gian sinh trưởng 57 

ngày, sinh trưởng nhanh, thân mập, phiến lá to, dày, cứng, màu xanh đậm. Đặc 

biệt, độ nhi m bệnh héo xanh, nứt thân, thán thư thấp hơn so với giống đối 

chứng. Quả dạng thuôn dài, đẹp, màu xanh có sọc đậm, vỏ cứng thuận lợi cho 

bảo quản và vận chuyển đi xa. Trọng lượng trung bình là 3 kg quả. Năng suất 

trung bình đạt  .050 kg sào (29,2 tấn ha).  

 

 ình 2.3.2. Giống dưa hấu TN755  

Giống dưa TN755 thích hợp vùng đất tỉnh  ải Dương và thích nghi ở cả 

3 vụ: Xuân,  è và Thu Đông, cho năng suất và hiệu quả kinh tế vượt trội so với 

những giống đã và đang trồng trong sản xuất ở vùng này. Giống dưa TN755 phù 

hợp với điều kiện khí hậu và điều kiện canh tác, đất đai ở  ải Dương nhất là tại 

các huyện chuyên canh dưa hấu của tỉnh như: Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ… 
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- Các vùng có khí hậu, thời tiết 

4 mùa, mùa Đông Xuân nên chọn các 

giống dưa chịu lạnh. 

- Các vùng đất khác nhau, chọn 

các giống dưa phù hợp khác nhau 

như: 

+ Vùng Đồng Bằng sông Cửu 

long chọn các giống dưa  ắc mĩ nhân  

(hình 2.3.3) để trồng  

 

Hình 2.3.3. Giống dưa  ắc Mĩ Nhân thần Tài 

 

 ay chọn các giống dưa không 

hạt Mặt trời đỏ (hình 2.3.4), Giống 

dưa F  Thành long... để trồng 

Các giống này có TGST 60-62 

ngày, năng suất 35-40 tấn ha, không 

có hạt, thị trường tiêu thụ, trồng được 

quanh năm ở ĐBSCL. Mùa mưa khó 

thụ phấn. 

 

 Hình 2.3.4. Giống dưa không hạt 

+ Vùng Quảng Ngãi, vụ Xuân 

hè, chọn giống  MN Phú Nông 789 

(hình 2.3.5)  

TGST vụ XH 55 - 60 ngày, cây 

mọc khoẻ, sinh trưởng mạnh, kháng 

bệnh tốt, chịu thâm canh, quả mập 

dài, trọng lượng quả từ 4 - 6 kg, năng 

suất đạt 35 - 40 tấn ha. 

Thịt quả màu đỏ đậm, độ brix 12%, 

vỏ cứng thích hợp vận chuyển xa, 

được thị trường ưa chuộng. 
 

Hình 2.3.5. Giống dưa  HMN Phú Nông 789 
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 ay chọn giống và  MN Green 

Buli 84 (hình 2.3.6) 

TGST vụ XH 55 - 60 ngày, cây 

mọc khoẻ, sinh trưởng mạnh, kháng 

bệnh tốt, chịu thâm canh, quả nặng từ 

5 - 7 kg, năng suất đạt 45 - 50 tấn ha. 

Thịt quả màu đỏ, độ brix 12%, 

được thị trường ưa chuộng. 

 
 

Hình 2.3.6. Giống dưa HMN Green Buli 83 

 

Các giống dưa hấu Phù Đổng, 

Super  oàn Châu, SG227 và giống 

dưa Ánh Dương (hình 2.3.7) đều có 

năng suất, chất lượng cao, thích nghi 

với điều kiện đất đai, khí hậu vùng đất 

Nghệ An. Sản phẩm đến kỳ thu hoạch 

đều được thương lái đến thu mua hết 

tại vườn.   ha dưa hấu Ánh Dương đã 

thu hoạch được 35 tấn, lãi ròng  80 

triệu đồng".  

 

Hình 2.3.7. Giống dưa Phù Đổng, Super  oàn Châu 

 

 

Vùng Bắc Giang, trồng dưa hấu 

vụ  è (tháng 6- tháng 7 hàng năm), 

chọn giống dưa hấu Tai sơn 54 (hình 

2.3.8) để trồng. Giống có TGST: 55-

60 ngày. 

Lưu ý: Khi trồng giống này cần 

thiết phải thụ phấn bổ sung  

 

  ình 2.3.8. Giống dưa Tai Sơn 54 
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2.3. C ọ   iố    ó  ă   su t  ao,    t lượ   tốt 

2.3.1. C ọ   iố    ó  ă   su t  ao 

Muốn trồng dưa nhằm mục đích nào, thì năng suất vẫn là vấn đề cần quan 

tâm đầu tiên. Tuy nhiên đặc điểm của giống có năng suất cao nhưng cũng phải 

căn cứ vào mùa vụ, đất đai và chăm sóc phù hợp thì mới có năng suất cao được, 

chính vậy cũng cần lưu ý để chọn được giống dưa để trồng đạt năng suất cao. 

2.3.2. C ọ   iố    ó    t lượ   tốt 

Chất lượng giống dưa được coi là tốt khi có thịt quả chắc, độ brix ≥  2%, 

màu săc thịt quả phù hợp thị hiếu người tiêu thụ như màu đỏ đậm, màu vàng và 

ít hay không có hạt như sau: 

 

 

 

Chọn giống dưa hấu 

có vỏ quả mỏng, thịt quả 

đỏ đậm, chắc, không hay 

có ít hạt (hình 2.3.9), độ 

brix ≥  2%. 

 

  ình 2.3.9. Giống dưa có vỏ mỏng, ruột đỏ đậm 

 

 

 

 ay chọn giống dưa 

hấu có vỏ quả mỏng, thịt 

quả vàng, quả chắc, không 

hay có ít hạt (hình 2.3.10), 

độ brix ≥  2%. 

 

  ình 2.3. 0. Giống dưa có ruột vàng, thịt quả chắc 



 

 

57 

 

2.4. Chọ   iố     ù  ợ  với t ị t ườ   tiêu t ụ 

2.4.1. C ọ   iố   t ồ    ể tiêu dù     i  ịa 

Thường để ăn tươi, giải khát, dùng trong các dịp tết l . Đặc biệt dịp tết 

nguyên đán - tết cổ truyền của dân tộc, các giống dưa hấu có quả tròn, to, vỏ 

nhẵn bóng, màu xanh đen và các giống dưa có vỏ màu vàng thường được ưa 

chuộng. Nhất là các giống dưa thích hợp để tạo hình trưng bày cho ngày tết 

(hình 2.3.11) sẽ có hiệu quả kinh tế rất cao.   

 

Hình 2.3.11. Giống dưa vỏ vàng tạo hình chưng trong ngày tết  

2.4.2. C ọ   iố   dưa t ồ    ể xu t k ẩu 

Chọn các giống dưa trồng để xuất khẩu, cần chọn giống có thịt quả cứng, 

phù hợp để vận chuyển đi xa. Giống dưa có thịt quả cứng đẽ tạo thành quả có 

hình vuông sẽ tốn ít không gian đóng thùng (hình 2.3.12) khi vận chuyển.   

  

Hình 2.3.12. Giống dưa thịt quả cứng d  tạo hình vuông 
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2.4.3. C ọ   iố   dưa t ồ    ể   ế biế  

Nên chọn các giống dưa phù hợp để trồng như phù hợp với điều kiện 

canh tác, năng suất cao, chất lượng thơm ngon, vỏ mỏng, màu sắc đẹp (hình 

2.3.13) và ít hay không có hạt càng tốt để chế biến nước giải khát đóng hộp, làm 

kem (hình 2.3.14). 

  

Hình 2.3.13. Giống dưa có vỏ mỏng, màu sắc đẹp 

  

a. Kem dưa bở b. Kem dưa hấu 

Hình 2.3.13. Chế biến dưa thành kem 

Tóm lại tùy theo điều kiện và mục đích canh tác để quyết định chọn giống 

dưa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết, vừa d  trồng, cho năng suất 

cao, vừa có giá trị cao để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và góp 

phần cải thiện đời sống cho người trồng dưa. 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

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

sau đây: 

 

Câu hỏi  : Cần chọn giống dưa để trồng theo tiêu chí nào sau đây? 

a. Ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt 

b. Kháng sâu bệnh, thích nghi với điều kiện trồng trọt 

c. Phù hợp thị hiếu tiêu thụ 

d. Cả a, b và c. 

Câu hỏi 2: Cần chọn hạt giống dưa theo tiêu chí nào sau đây? 

a.  ạt giống có bao bì rõ ràng  

b. Địa chỉ sản xuất hạt giống có uy tín 

c. Cả a và b. 

Câu hỏi 3: Chọn giống dưa trồng để xuất khẩu cần chọn giống dưa có  

a. Có năng suất cao, phẩm chất tốt 

b. Có thịt quả chắc, thích hợp để đóng gói và vận chuyển xa. 

c. Cả a và b 

Câu hỏi 4: Chọn giống dưa hấu trồng để tiêu thụ trong dịp l , tết cổ 

truyền, cần chọn giống dưa như thế nào để trồng? 

a. Giống dưa có quả lớn, màu vỏ đẹp, chất lượng tốt 

b. Giống dưa có quả lớn, màu vỏ đẹp, năng suất cao, chất lượng tốt 

 

Câu hỏi 5: Chọn giống dưa trồng để ăn tươi, cần chọn giống có vỏ mỏng, 

độ brix ≥  2%,  đúng hay sai? 

a. Đúng. 

b. Sai  

 

2.  ài tậ  và bài t ự   à   2.3 

Chọn 5 giống dưa hấu (3 giống dưa bở) và ghi các đặc điểm của các 

giống đã chọn, đồng thời nêu đặc điểm thích hợp của giống với đất đai, khí hậu, 

mùa vụ của vùng đất trồng dưa ở địa phương (Giáo viên dạy ở địa phương nào 

sẽ ra đáp án cho phù hợp ở địa phương đó). 

C.   i   ớ: 

Chọn giống dưa phù hợp với điều kiện canh tác và phù hợp với thị hiếu của 

thị trường tiêu thụ để trồng 
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 ài 04: C uẩ  bị  ạt  iố    

Mã bài: MĐ 02-04 

 

Mụ  tiêu 

- Nêu được cách tính lượng hạt, ngâm, xử lý hạt, ủ, theo dõi và điều chỉnh 

kịp thời những bất thường xảy ra trong quá trình chuẩn bị hạt; 

- Thực hiện được các công việc tính lượng hạt, ngâm và xử hạt để trồng 

đúng kỹ thuật.   

 

A.   i du   

1.  í   lượ    ạt  iố    

1.1. Xá   ị   mật    t ồ   

Mật độ là số cây trên đơn vị diện tích. Từ khoảng cách gieo trồng sẽ tính 

được mật độ. Tùy theo giống, mùa vụ, đất đai, điều kiện canh tác, khoảng cách 

trồng khác nhau sẽ có mật độ khác nhau. Trong thực tế sản xuất:   

-   ha dưa hấu thường trồng thay đổi từ 5 000 – 11 000 cây.  

+ Dưa hấu Tết cần có quả lớn nên trồng thưa 5 000 – 6 500 cây/ha
       

 

+ Dưa các vụ khác trong năm trồng từ 9 000 – 11 000 cây tùy theo mùa 

vụ và nơi trồng. 

-   ha dưa bở thường trồng  0 000 đến 20 000 cây  

1.2. Xá   ị   lượ    ạt  iố    ầ  

Căn cứ mật độ gieo trồng, sẽ tính được lượng hạt giống cần. Trung bình 

trong   kg hạt giống dưa hấu có khoảng từ  0 000 -    000 hạt và   kg hạt dưa 

bở có khoảng từ 20 000 - 2  000 hạt. 

 Tùy theo thời vụ, tùy theo giống và tùy theo mục đích sản xuất, trên cùng 

một diện tích, mật độ trồng khác nhau, lượng hạt giống cần sẽ khác nhau.  

Trung bình một ha trồng dưa hấu, nếu trồng mật độ 5 000 cây và trồng 

một hạt hốc thì hết khoảng 0,5 kg hạt giống và cần thêm 20% lượng hạt giống 

nữa để dự phòng những hạt không nảy mầm, nảy mầm yếu hay để trồng dặm. 

Có nghĩa cần trồng 0,5kg hạt thì phải chuẩn bị thêm 0,  kg nữa. Nếu trồng hai 

hạt  hốc thì lượng hạt phải cần gấp đôi. Trên cơ sở này sẽ tính được lượng hạt 

cần cho diện tích trồng và mật độ trồng thực tế. 

Tương tự như vậy,   ha dưa bở cũng hết từ 0,5 đến   kg hạt  

Lưu ý:  

Tùy theo thực tế gieo số hạt hốc để chuẩn bị đủ lượng hạt dưa gieo trồng, 

ví dụ gieo 2 hạt hốc, lượng hạt giống cần chuẩn bị sẽ gấp 2 lần; 3 hạt hốc, lượng 

hạt giống cần chuẩn bị sẽ gấp 3 lần... 
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2. Xá   ị   t ời vụ và t ời  iểm t ồ   

2.1.   ời vụ t ồ   

Thời vụ trồng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu, thời tiết ở từng 

vùng. Cây dưa hấu và cây dưa bở đều sinh trưởng, phát triển thuận lợi ở điều 

kiện nhiệt độ từ 25-28
o
C, khô ráo, đầy đủ ánh nắng, cây sẽ ra nhiều hoa cái và 

cho quả chín sớm, năng suất cao.  

Nhiệt độ thấp cây phát triển yếu, mưa nhiều r  cây bị thối chết, khó ra 

hoa, thụ phấn và đậu quả, khi đã đậu quả thì quả d  thối.  

Ẩm độ không khí càng cao, cây dưa càng d  phát sinh bệnh. Khi có mưa 

bão, ẩm độ cao thân lá d  dập nát và mau tàn. Chính vậy, cần bố trí thời vụ 

trồng thích hợp. 

- Ở Đồng bằng sông  ồng (ĐBS ) và miền Trung: 

+ Trồng dưa hấu vụ Thu Đông để bán tết 

+ Trồng dưa hấu và dưa bở vụ Xuân Hè trồng từ tháng 2, tháng 3 đến 

tháng 5, tháng 6 dương lịch, mặc dù điều kiện nhiệt độ thuận lợi nhưng việc 

thâm canh dưa ở vụ này gặp nhiều khó khăn vì đầu vụ thời tiết không thuận lợi.  

- Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các tỉnh Tây Nguyên, có thể 

trồng dưa hấu và dưa bở quanh năm và các vụ dưa chủ yếu như sau: 

+ Vụ dưa Đông Xuân sớm (vụ dưa Noel, sản phẩm bán dịp Noel ) 

Gieo từ 20 9 đến    0 dương lịch, giai đoạn mới trồng gặp mưa cuối mùa 

d  bị hư hại cây con. 

+ Vụ dưa Đông Xuân (còn gọi là vụ dưa hấu Tết) 

Gieo hạt khoảng 5- 5  0 âm lịch, tương ứng khoảng từ 23   -3/12 

dương lịch, thu hoạch vào dịp Tết Nguyên Đán. Vụ này thời tiết thuận lợi 

cho sự ra hoa, đậu quả nhưng d  bị bù lạch gây hại do chúng lan truyền từ 

vụ dưa hấu Noel. 

+ Vụ dưa Xuân  è: Cả dưa hấu và dưa bở thường được trồng ở những 

vùng có đủ nước ngọt để tưới, vụ dưa này thường bị bù lạch gây hại nặng nhất 

trong năm. 

+ Vụ dưa  è Thu: Gieo trồng trong suốt mùa mưa (từ tháng 4 dương lịch 

trở đi và kết thúc thu hoạch vào tháng 9 tháng  0 dương lịch), thích hợp ở một 

số vùng đất cao như Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… hoặc những 

vùng có đê bao vững chắc như Cần Thơ, Vĩnh Long. 

Tùy điều kiện trồng trọt cụ thể của từng vùng để bố trí mùa vụ thích hợp 

cho cây dưa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, đạt năng suất, chất lượng và hiệu 

quả kinh tế cao. 
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2.2.   ời  iểm t ồ   

Thời điểm trồng trong một vụ trồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đất 

đai, TGST của giống và thời tiết ... Chính vậy, cần xác định chính xác thời 

điểm trồng để ngâm và ủ hạt giống cho phù hợp. 

3.   âm  ạt 

- Cho hạt vào dụng cụ như ca, thau, xô..., đổ nước sạch ngập hạt để ngâm 

- Thời gian ngâm: 3-6 giờ. 

 

 

- Sau khi ngâm, vớt hạt, 

lấy tay chà nhẹ cho sạch chất 

nhớt ở vỏ hạt, rửa sạch hạt, 

phơi dưới ánh nắng trong bóng 

cây hay nắng của buổi sáng 

sớm chừng 5 phút để vỏ hạt 

ráo nước (hình 2.4. ) 

 

  ình 2.4. . Phơi cho hạt ráo nước sau khi vớt hạt 

4. Xử lý  ạt 

4.1. Xử lý   ừa bọ t ĩ và  ô  t ù     o  ây  o : Tùy theo mùa vụ và 

vùng đất, nếu trồng vào vụ nắng hay vùng đất thường có bọ trĩ hoặc côn trùng 

khác phá hại giai đoạn cây con thì phải xử lý hạt để ngừa chúng phá hại cây 

con. 

Cách xử lý: Khi vỏ hạt ráo 

nước, nhỏ 2 - 3 ml thuốc duxe 

hay regent (hình 2.4.2) vào 

khoảng 500 hạt dưa, trộn đều 

trước khi ủ hạt để ngừa bọ trĩ, 

dế, kiến, mối… phá hại mầm và 

cây con (từ khi gieo đến sau gieo 

 5 ngày). Đồng thời kích thích 

tăng trưởng, giúp cây khỏe hơn 

trên nhiều loại đất, nhất là đất 

phèn. 

  

  ình 2.4.2. Thuốc regen để xử lý hạt giống 
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4.2. Xử lý   ừa bệ   do   m k uẩ    o  ây 

 

Nếu trồng dưa ở vùng đất 

thường bị bệnh do nấm khuẩn có 

trong hạt hoặc tấn công cây con lúc 

mới gieo nên trộn hạt với thuốc 

Thiram 80WP (hình 2.4.3), nồng độ 

5%o (pha 5 g thuốc bột trong   lít 

nước rồi ngâm hạt) trong  -2 giờ.  

Lưu ý: Chỉ xử lý một trong 

hai loại nêu trên, nếu xử lý thuốc 

ngừa bọ trĩ và côn trùng thì không 

xử lý thuốc ngừa bệnh và ngược lại 
 

 Hình 2.4.3. Thiram 80WP để xử lý hạt giống 

5. Ủ  ạt 

Sau khi xử lý thuốc bảo vệ thực vật, lấy từng lượng hạt khoảng 200 hạt 

(20 gr hạt), cho vào mảnh vải, dàn đều hạt, gấp mảnh vải có hạt dưa, rồi từ từ 

cuộn tròn để ủ. Tùy theo lượng hạt dưa nhiều hay ít, sẽ có nhiều hay ít cuộn hạt. 

Xếp các cuộn hạt vào bọc nilon rồi vùi các bọc này vào bao tro hay bao 

trấu để đảm bảo đủ nhiệt độ 30-32
O
C cho hạt mọc mầm. 

Thời gian ủ: Khoảng 20-30 giờ (ủ từ 9 giờ sáng hay 19 giờ chiều hôm 

trước, đến 2 giờ chiều hôm sau), khi r  hạt dài 2 - 3mm (hình 2.4.4) là gieo 

được. 

 

Hình 2.4.4. R  hạt giống dài 2-3mm 
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5.1. Cá  bướ  ủ  ạt dưa 

Bước  . Chuẩn bị dụng cụ ủ hạt 

Dụng cụ ủ hạt là những bao tro hay trấu (hình 2.4.5) và các bao tro, trấu 

này để ở nơi không bị mưa, bị nắng hay có động vật phá hại. 

 

Hình 2.4.5. Bao tro (trấu) để ủ hạt giống 

Bước 2: Chuẩn bị mảnh vải gói hạt dưa để ủ 

- Mảnh vải gói hạt dưa để ủ: Là những mảnh vải mềm, mỏng, d  thấm 

nước và d  thoát nước, mỗi cạnh của mảnh vải khoảng 35-40cm. Những mảnh 

vải này chuẩn bị chuyên gói hạt giống dưa để ủ (sau mỗi đợt ủ, giặt sạch, phơi 

khô cất đi để dùng nhiều lần) hay có thể tận dụng những mảnh vải cũ. Nhúng 

mảnh vải vào nước (hình  2.4.6) để mảnh vải hút nước.  

 

Hình 2.4.6. Nhúng mảnh vải vào nước trước 

khi gói hạt giống 
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Sau đó dùng tay vắt mảnh vải ráo 

nước (hình 2.4.7). 

Lưu ý: Cần vắt kiệt hết nước, 

không để mảnh vải quá ướt, chỉ để mảnh 

vải còn ẩm mà thôi. 

 

  ình 2.4.7. Vắt mảnh vải ráo nước 

 

 

Bước 4: Trải phẳng mảnh vải để đổ 

hạt dưa.  

Sau khi vắt ráo nước, giũ phẳng 

mảnh vải và trải xuống đất (hình 2.4.8) 

để chuẩn bị đổ hạt dưa. 

 

 ình 2.4.8. Trải phẳng mảnh vải 

 

Bước 5: Đổ hạt dưa vào mảnh vải 

vừa trải.  

Sau khi trải mảnh vải xuống đất, đổ 

khoảng 200 hạt dưa (hình 2.4.9) đã ngâm 

và xử lý vào giữa mảnh vải vừa trải. 

 

  ình 2.4.9. Đổ hạt dưa vào mảnh vải 
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Bước 5: Dàn đều hạt dưa vừa đổ 

vào trên mảnh vải. 

Sau khi cho hạt dưa vào mảnh vải, 

dàn đều hạt (hình 2.4. 0) trên mảnh vải, 

sao cho các hạt dưa nằm thành một lượt 

không chồng lên nhau. 

 

 Hình 2.4. 0. Dàn đều hạt dưa trên 

mảnh vải 

Bước 6: Gấp mảnh vải đã có hạt 

dưa. 

Sau khi đã dàn đều các hạt dưa trên 

mảnh vải, tiến hành gấp mảnh vải gói hạt 

dưa để ủ.  

- Gấp hai cạnh của mảnh vải đã có 

hạt dưa: 

+ Trước tiên, gấp một cạnh của 

mảnh vải (hình 2.4. 1) 

 

  ình 2.4.  . Gấp một cạnh của mảnh 

vải  

 

 

 

+ Tiếp theo gấp cạnh còn lại của 

mảnh vải (hình 2.4. 2) 

 

  ình 2.4. 2. Gấp tiếp cạnh còn lại của 

mảnh vải 
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- Cuộn tròn mảnh vải đã gói hạt 

dưa: 

+ Sau khi gấp xong hai bên mảnh 

vải, bắt đầu cuộn mảnh vải vừa được gấp 

hai cạnh (hình 2.4. 3). 

 

  ình 2.4. 3. Bắt đầu cuộn tròn mảnh 

vải  

 

 

 

+ Cứ tiếp tục cuộn tròn mảnh vải 

đã được gấp hai cạnh theo đường đang 

cuộn cho đến khi cuộn xong (hình 

2.4.14). 

 

 Hình 2.4.14. Tiếp tục cuộn tròn mảnh 

vải  

 

 

Sau khi cuộn xong sẽ được cuộn 

tròn hình ống (hình 2.4. 5), tùy theo 

lượng hạt dưa trồng nhiều hay ít mà có 

nhiều hay ít cuộn hạt dưa để ủ. 

 

  ình 2.4. 5. Cuộn xong mảnh vải có 

hạt dưa để ủ 
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Bước 7: Xếp các cuộn đã có hạt 

giống để ủ  

Tùy theo số lượng hạt ủ nhiều hay 

ít mà có các cuộn hạt. Các cuộn hạt này 

lại được xếp vào các bọc nilon (hình 

2.4. 6), mỗi bọc nilon xếp từ 8- 0 cuộn 

vải có hạt giống. 

 

  ình 2.4. 6. Xếp vào các cuộn vào bọc 

nilon 

 

 

 

Sau khi xếp xong các cuộn hạt vào 

bọc nilon, buộc kín bọc nilon (hình 

2.4.17).  

 

 

  ình 2.4. 7. Buộc kín bọc nilon có các 

cuộn hạt 

 

Bước 8: Để bọc nilon vào nơi ủ. 

Vùi các bọc nilon có các cuộn hạt 

giống vào bao tro hay trấu để ủ, cần lấp 

tro hay trấu, kín bọc nilon (hình 2.4. 8), 

sau đó buộc miệng bao tro trấu lại rồi để 

vào nơi không bị mưa, bị nắng hay có 

động vật phá hại. 

 

  ình 2.4. 8. Để bọc nilon ủ trong bao 

có tro trấu 
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Lưu ý:  

Rửa sạch chất nhớt ở vỏ hạt và phơi ráo vỏ trước khi xử lý hạt; 

Khi ủ hạt không để nhiệt độ của đống ủ thấp hơn 30
O
C hay cao 

hơn 35
O
C.  

Bọc nilon đựng các cuộn hạt phải được buộc kín trong khi ủ để 

tro hay trấu không hút ẩm của các gói hạt giống. 

 

 

5.2. Xử lý   ữ   b t t ườ   t o   quá t     ủ  ạt 

Trong thời gian ủ, luôn để ý những bất thường xảy ra như các bao tro hay 

trấu để ủ bị đổ, bị mưa ướt, bọc hạt bị hở làm hạt bị khô... khắc phục kịp thời 

các hiện tượng nêu trên, không làm ảnh hưởng đến quá trình mọc mầm của hạt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm lại: Quá trình ngâm và ủ hạt dưa đến khi mang gieo, được tóm tắt 

như hình 2.4.19 dưới đây: 

 

Hình 2.4.19. Quá trình ngâm và ủ hạt dưa đến khi mang gieo 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 

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

hỏi sau đây 

 

Câu 1. Khi tính lượng hạt giống dưa để trồng, cần phải tính thêm bao 

nhiêu lượng hạt giống để dự phòng?  

a. Dưới 20%  

b. Từ 20%-30% 

c. Trên 30%  

 

Câu 2. Ở Đồng bằng sông  ồng và miền Trung, thường trồng dưa vụ Thu 

Đông và vụ Xuân  è, đúng hay sai?  

a. Đúng. 

b. Sai. 

 

Câu 3. Các vụ dưa ở ĐBSCL và các tỉnh Tây Nguyên là những vụ nào sau đây? 

a. Vụ Đông Xuân (sớm, chính vụ)  

b. Vụ Đông Xuân (sớm, chính vụ); Vụ dưa Xuân Hè và Hè Thu 

 

Câu 4. Khi ngâm hạt giống dưa, đổ nước sạch ngập hạt dưa, ngâm thời 

gian bao lâu?  

a. 3-6 giờ 

b. 7-10 giờ  

 

Câu 5. Khi xử lý thuốc ngừa bọ trĩ và côn trùng cho hạt dưa thì không 

được xử lý thuốc ngừa bệnh và ngược lại, đúng hay sai? 

a. Đúng 

b. Sai 

2.  ài tậ  và bài t ự   à   2.4: Tính lượng hạt giống để trồng cho 500 

m
2
 ruộng và ngâm ủ đến khi hạt ra r  mầm dài 2-3 mm. Biết rằng mật độ trồng 

là 1 cây/m
2
, lượng hạt dưa dự phòng là 20%. 

C.   i   ớ 

Khi ủ không để nhiệt độ của đống ủ thấp hơn 30
O
C hay cao hơn 35

O
C. 

Bọc nilon đựng các cuộn hạt phải được buộc kín khi ủ. 
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 ài 05: Ư m  ạt  iố     

Mã bài: MĐ 02-05 

Mụ  tiêu 

- Nêu được cách ươm hạt dưa trên nền đất, trên giá (sàn) ươm và kỹ thuật 

ghép/tháp trên gốc bầu;  

- Thực hiện ươm hạt dưa đúng kỹ thuật, đạt tỷ lệ 90% bầu ươm có cây dưa 

đem trồng được và ghép/tháp ngọn dưa lên gốc bầu đạt tỉ lệ sống 80%. 

 

A.   i du   

1. K ái  iệm 

Là quá trình gieo hạt dưa đã được ngâm, ủ nứt nanh vào trong điều kiện 

thuận lợi cho hạt nảy mầm, sau đó chăm sóc cho cây con trong bầu ươm đến khi 

mang ra ruộng sản xuất trồng được thì gọi là ươm hạt giống.  

Ươm hạt giống để trồng có ưu điểm: Ít tốn hạt giống; D  chăm sóc cây 

con. Khi mang cây ra ruộng trồng, tỉ lệ cây sống cao, ít phải trồng dặm và có 

thời gian chuẩn bị đất trồng chu đáo hơn.  

2. C ọ  vị t í  ể ư m  ạt  iố   

Vị trí để ươm hạt giống cần có đủ ánh sáng, gần ruộng trồng và không có 

động vật phá hại. Có thể ươm hạt ở sân, vườn, hay trên bờ của ruộng trồng, 

ruộng lớn, bờ ruộng dài thì ươm hạt ở nhiều vị trí bờ cách đều nhau để khi 

chuyển cây xuống ruộng trồng sẽ thuận tiện, d  dàng và đỡ tốn công.  

3. C uẩ  bị vườ  ư m  

3.1. Dọ  vệ si   vườ  ư m 

3.1.1. C uẩ  bị dụ    ụ: Các dụng cụ để vệ sinh vườn ươm (hình 2.5.1) 

như dao, liềm, xẻng, búa, cưa... cần chuẩn bị trước khi dọn vệ sinh vườn ươm. 

  

  

Hình 2.5.1. Một số dụng cụ để dọn vệ sinh vườn ươm 
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3.1.2. Dọ   ỏ rác 

Nền đất vườn ươm phải được dọn sạch cỏ dại (hình 2.5.2) và rác trước 

khi tạo nền luống để bầu ươm. 

 

Hình 2.5.2. Dọn sạch cỏ dại trước khi tạo nền luống để bầu ươm 

3.2.  ạo     luố    ể bầu ư m 

Bước  . San bằng mặt đất vườn ươm 

Thu gom sạch tàn dư rác rưởi và tàn dư thực vật, dùng leng (xẻng) san 

bằng phẳng mặt đất vườn ươm (hình 2.5.3). 

 

Hình 2.5.3. San bằng phẳng mặt đất vườn ươm 
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Bước 2. Đóng khung để xếp bầu ươm 

Dùng gỗ hay tre có đường kính khoảng 5 cm, đóng thành khung trên nền 

đất để xếp bầu ươm. Chiều rộng của khung khoảng 80 cm (hình 2.5.4) để khi 

gieo hạt ngồi hai bên gieo hạt vào các bầu trong khung), chiều dài của khung 

tuỳ theo điều kiện thực tế, cần chuẩn bị diện tích 3 m
2
 khung để xếp bầu ươm 

trồng cho 1.000 m
2
 ruộng sản xuất. 

 

Hình 2.5.4. Chiều rộng của khung để bầu ươm khoảng 80 cm 

Bước 3. Tạo nền khung 

Sau khi đóng xong khung, đổ một lớp tro mỏng, trải đều kín mặt đất trong 

khung (hình 2.5.5) để d  lấy bầu cây mang đi trồng. 

 

Hình 2.5.5. Trải tro đều kín mặt đất trong khung 

80 cm 
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4. Làm bầu  ể ư m  ạt 

4.1. C uẩ  bị dụ    ụ  ể làm bầu 

- Dụng cụ làm bầu ươm, có thể dùng bọc ni lon hay lá chuối. Trong thực 

tế sản xuất thường được dùng lá chuối để làm bầu, lá chuối sẵn có, d  kiếm, khi 

trồng không mất công gỡ bầu. 

- Chuẩn bị các que nhỏ để ghim giữ vỏ bầu 

4.2. C uẩ  bị vật liệu  ể làm bầu 

Gồm có tro (hình 2.5.6 a), phân chuồng hoai mục (hình 2.5.6 b), đất đã 

được đập nhỏ, mịn, hạt đất  -2mm (hình 2.5.6 c). Tất cả các vật liệu kể trên trộn 

đều (hình  2.5.6d), với tỉ lệ 2: : , có nghĩa cứ 2 phần đất (2 bao đất), một phần 

tro (một bao tro) và một phần phân chuồng (một bao phân chuồng) hoai mục. 

Sau khi trộn đều, vật liệu này vừa để gieo hạt, vừa để sau này làm điểm đặt cây 

và lấp bầu cây sau khi trồng. 

  

Hình 2.5.6 a. Tro Hình 2.5.6 b. Phân chuồng hoai mục 

  

Hình 2.5.6 c. Đất đã được đập nhỏ Hình 2.5.6 d. Trộn đều các vật liệu 

Lưu ý: Trong khi trộn vật liệu, thêm 0,2 kg thuốc bảo vệ thực vật Basudin 

hay Bam cho  00 kg hỗn hợp các vật liệu và trộn đều. Vật liệu sau khi trộn phải 

khô, tơi, xốp. 
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4.3. Làm bầu bằ   lá 

  uối 

Bước  . Chuẩn bị lá 

chuối 

- Chọn và lấy các tầu lá 

chuối có chiều dài một bên lá 

(từ sống lá tới mép lá) là 20-

25 cm, sau đó xé lá chuối 

thành các mảnh bằng nhau có 

chiều rộng từ 4,5-5 cm (hình  

2.5.7);  

  ình 2.5.7. Xé lá chuối thành các mảnh bằng nhau 

 

 

 

Để sẵn các que nhỏ 

như cây tăm (hình 2.5.8), dài 

khoảng 3 cm để ghim giữ bầu 

lá sau khi cuộn xong. 

 

  ình 2.5.8. Các que nhỏ để ghim giữ bầu lá  

 

Bước 2. Cuộn lá chuối 

làm bầu ươm 

Dùng hai ngón tay cái 

giữ mép lá chuối và cuộn lại, 

tạo thành một ống tròn (hình 

2.5.9) có đường kính 2,5-

3cm, chiều dài của ống bằng 

chiều rộng của mảnh lá đã 

chuẩn bị 

 

  ình 2.5.9. Cuộn lá chuối thành một ống tròn 
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Bước 3. Ghim giữ vòng 

bầu ươm 

- Sau khi cuộn miếng lá 

chuối thành ống tròn, lấy que 

tre nhỏ đã chuẩn bị ở hình 

2.5.8, ghim giữ mép lá của 

bầu ươm (hình 2.5. 0), để 

mép lá của bầu ươm không bị 

bung. 

 

  ình 2.5. 0. Ghim giữ mép lá của bầu ươm 

 

 

- Cứ tiếp tục làm các 

bầu ươm như vậy cho đến khi 

đủ số lượng cần dùng. Gom 

gọn các bầu ươm vào dụng cụ 

(hình 2.5.  ) để chuyển đến 

vườn ươm 

 

  ình 2.5.  . Chuẩn bị xong bầu ươm 

Bước 4. Xếp các bầu 

ươm vào vườn ươm 

- Trước khi xếp bầu 

vào khung ở vườn ươm, lấy 

tay dàn lại lớp tro trong 

khung ươm (hình 2.5. 2), để 

toàn bộ nền của khung được 

phủ tro kín và đều, sau này r  

của cây trong bầu ươm, 

không bám xuống đất, lúc lấy 

bầu đi trồng, r  cây dưa con 

không bị tổn thương 
 

 ình 2.5. 2. Dàn lại lớp tro trong khung để bầu ươm 
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- Xếp các bầu ươm vào 

khung 

+ Lần lượt xếp các bầu 

ươm đứng thẳng, sát vào cây 

khung và xếp các bầu ươm 

sát vào nhau (hình 2.5.13). 

 

  ình 2.5. 3. Xếp sát các bầu ươm vào trong khung 

 

 

+ Sau đó, một tay giữ 

các bầu ươm đã xếp vào 

khung, một tay tiếp tục lấy và 

xếp các bầu ươm khác vào 

trong khung (hình 2.5.14). 

 

  ình 2.5. 4. Tiếp tục xếp các bầu ươm vào khung 

 

 

 

+ Cứ tiếp tục xếp như 

vậy, cho đến khi xếp kín các 

bầu ươm vào trong khung 

(hình 2.5.15) 

 

 

  ình 2.5. 5. Xếp kín các bầu ươm ở trong khung 
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Bước 5. Cho vật liệu 

gieo hạt vào các bầu ươm 

- Sau khi xếp xong các 

bầu ươm vào trong khung, đổ 

vật liệu đã chuẩn bị lên bên 

trên các bầu (hình 2.5. 6) và 

lấy tay gạt cho vật liệu gieo 

hạt vào đầy các bầu ươm 

 

  ình 2.5. 6. Đổ vật liệu ươm lên bên trên các bầu 

 

 

- Cứ tiếp tục gạt như 

vậy cho đến khi vật liệu đầy 

và kín hết các bầu ươm đã 

được xếp trong khung (hình 

2.5.17). 

 

  ình 2.5. 7. Gạt vật liệu đầy hết các bầu ươm  

 

 

Trường hợp khi xếp 

bầu ươm vào khung mà còn 

dư bầu chưa có khung để xếp, 

có thể nối khung tiếp theo vị 

trí đã xếp bầu ươm (hình 

2.5.18) 

 

  ình 2.5. 8. Nối thêm khung để xếp bầu ươm 
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Bước 6. Tạo lỗ gieo hạt 

- Sau khi cho đầy vật 

liệu vào các bầu ươm trong 

khung, dùng thùng có vòi 

sen, tưới nước cho các bầu đã 

có vật liệu đủ ẩm (hình 

2.5.19) 

 

  ình 2.5. 9. Tưới nước đủ ẩm cho các bầu ươm 

 

 

- Tưới xong dùng ngón 

tay (hay dụng cụ tạo lỗ) ấn 

nhẹ vào mỗi bầu sâu khoảng 

  cm (hình 2.5.20). Như vậy, 

mỗi bầu ươm đã có một lỗ để 

gieo hạt 

 

  ình 2.5.20. Dùng ngón tay tạo lỗ để gieo hạt 

 

 

 

- Cứ tiếp tục làm như 

vậy cho đến khi toàn bộ các 

bầu ươm trong khung đều có 

lỗ để gieo hạt (hình 2.5.21).   

 

 

  ình 2.5.2 . Tất cả các bầu ươm có lỗ để gieo hạt 
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5.  ieo  ạt vào bầu 

ư m                                                                

5.1.  ieo  ạt: Khi gieo 

hạt, người ngồi hai bên 

khung, lấy hạt đã nảy mầm 

bỏ vào các bầu ươm (hình 

2.5.22), bỏ lần lượt từ các bầu 

bên ngoài vào trong giữa 

khung cho đến khi giáp với 

các bầu ươm đã có hạt được 

gieo từ người đối diện. 

 

  ình 2.5.22. Gieo hạt đã nảy mầm vào các bầu ươm 

 

- Mỗi bầu ươm sau khi 

bỏ hạt xong đều có một hạt 

dưa đã nảy mầm (hình 

2.5.23). Các hạt không nảy 

mầm thì bỏ đi, trường hợp 

cần tận dụng thì lại làm ẩm 

hạt và ủ lại, quá trình ủ lại 

theo các bước như đã trình 

bày ở mục 3.3 của bài 05 - 

MĐ02 

 

  ình 2.5.23. Mỗi bầu ươm gieo một hạt nảy mầm 

 

 

- Sau khi gieo hạt 

xong, kiểm tra lại toàn bộ các 

bầu ươm trước khi lấp hạt, 

không để sót các bầu ươm 

chưa gieo hạt (hình 2.5.24). 

 

 Hình 2.5.24. Tất cả các bầu ươm đã được gieo hạt 
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5.2. L    ạt 

Sau khi gieo hạt xong, 

lấy vật liệu đã chuẩn bị sẵn, 

rắc kín lên các bầu ươm đã 

gieo hạt (hình 2.5.25) 

 

  ình 2.5.25. Rắc vật liệu lên bầu ươm để lấp hạt 

Dùng tay gạt phẳng vật 

liệu (hình 2.5.26) đầy và kín 

hết các bầu để lấp hạt 

 

  ình 2.5.26. Gạt vật liệu kín hết các bầu để lấp hạt 

 

 

 

Sau khi gạt vật liệu để 

lấp hạt, tất cả các bầu đã gieo 

đều được lấp kín hạt (hình 

2.5.27) 

 

 Hình 2.5.27. Các bầu gieo hạt đều được lấp kín  
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5.3.  ưới  ướ  sau 

k i l    ạt 

Sau khi lấp hạt xong, 

dùng thùng tưới có vòi sen, 

tưới ướt hết các bầu ươm 

(hình 2.5.28). Lưu ý, chỉ tưới 

các bầu ươm đã gieo hạt đủ 

ẩm, không tưới quá nhiều để 

nước bị chảy dưới nền đất 

đang xếp các bầu đã gieo hạt 

 

  ình 2.5.28. Tưới ẩm toàn bộ các bầu đã gieo hạt 

6. C ăm só  bầu ư m sau k i  ieo  ạt 

6.1. Làm giàn khung che 

Giàn khung che có tác 

dụng che mưa cho cây con 

trong bầu không bị dập nát. 

Giàn che thường được làm 

thành khung hình tam giác 

(hình 2.5.29) ở bên trên luống 

đất có các bầu ươm. Giàn 

khung này có tác dụng đỡ 

tấm che để che mưa cho các 

bầu ươm cây con khi trời 

mưa  

 Hình 2.5.29. Khung che mưa cho bầu ươm 

 

Sau khi làm giàn 

khung, chuẩn bị sẵn tấm lưới 

(có mắt lưới  -2 mm) và tấm 

nilon, diện tích tấm lưới và 

tấm nilon bằng diện tích giàn 

khung che. Lưới và nilon để 

ngay cạnh khung che (hình 

2.5.30) 

 

  ình 2.5.30. Chuẩn bị lưới và nilon cạnh khung che 
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Khi cần che, kéo tấm 

lưới đậy trên giàn khung 

(hình 2.5.3 ) trước, tấm lưới 

này có tác dụng giữ phẳng 

tấm nilon khi trời mưa 

 

  ình 2.5.3 . Kéo tấm lưới đậy trên giàn khung 

 

Sau khi phủ kín tấm 

lưới giàn trên khung che, rồi 

mới phủ tấm nilon lên trên 

tấm lưới (hình 2.5.32), lấy vật 

nặng chèn để giữ lưới và 

nilon không bị gió bay khỏi 

giàn khung, trời hết mưa lại 

mở tấm che để cây dưa đang 

ươm đủ ảnh sáng 

 

  ình 2.5.32. Phủ tấm nilon lên trên tấm lưới 

6.2. C ăm só   ây dưa 

t o   bầu ư m 

Quan sát hàng ngày, 

không để dịch hại hay bầu 

cây bị khô, sau 4-5 ngày, cây 

con trong bầu phát triển bình 

thường, cây mọc hoàn chỉnh 

hai lá mầm (hình 2.5.33) là 

đem trồng được. Vùng 

ĐBSCL chỉ nên trồng cây sau 

ươm 4-5 ngày, khi cây mới 

có 2 lá mầm là tốt nhất  

  ình 2.5.33. Cây dưa mọc hoàn chỉnh hai lá mầm 
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Tùy theo điều kiện nơi trồng, cũng có thể cây con có lá thật hay còn gọi là 

lá mang trồng cũng được, khi ươm hạt giống dưa bở, thường để đến khi có lá 

nhám (hình 2.5.34) mới mang trồng, thời gian ươm hạt từ  0-14 ngày.  

 

Hình 2.5.34. Cây dưa ươm có lá thật (lá nhám) 

7. Ư m  ạt  iố   bằ   m t số  á   k á  

Ngoài cách ươm thường được áp dụng như trên, tùy điều kiện thực tế sản 

xuất, có thể có các cách ươm bầu cây khác nhau như sau: 

7.1. Ư m  ây t ê   iá (sàn) ư m  

7.1.1. C uẩ  bị  iá ư m 

- Giá ươm thường dùng các thanh tre đóng lại, trải và giữ tấm lưới thành 

mặt phẳng (hình 2.5.35) để xếp các bầu ươm, diện tích giá ươm thường làm 

chiều rộng khoảng 80cm, chiều dài khoảng   mét. Tùy theo điều kiện sản xuất 

có thể làm giá ươm bằng nhựa, bằng gỗ trải lưới..., giá ươm phải d  thoát nước.   

 

Hình 2.5.35. Trải và giữ tấm lưới phẳng làm sàn để bầu ươm 
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- Trước khi ươm cây, chuẩn bị sẵn các bầu ươm xếp vào giá ươm, sau khi 

chuẩn bị, chưa gieo ngay được, phải xếp các giá ươm gọn lại như hình  2.5.36 

để khi ươm hạt chỉ việc lấy ra để gieo hạt.   

 

Hình 2.5.36. Chuẩn bị các giá (sàn) để ươm 

 

- Sau khi để gọn các giá ươm, nên che các giá ươm như hình 2.5.37, tránh 

để các giá ươm bị hư không gieo hạt được. 

 

Hình 2.5.37. Che các giá ươm khi chưa sử dụng 
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Lưu ý:  

- Kích thước giá ươm tùy thuộc điều kiện thực tế để d  chăm sóc. 

- Số lượng giá ươm, tùy thuộc vào diện tích ruộng trồng cụ thể, cần 

chuẩn bị khoảng 3 m
2
 khay/giàn cho 1.000 m

2
 ruộng trồng. 

 - Ruộng lớn có thể để giá ươm ở nhiều vị trí khác nhau trên bờ 

ruộng để tiện chuyển cây ươm xuống ruộng trồng. 

- Chuẩn bị hạt giống, bầu ươm, gieo hạt vào bầu và chăm sóc bầu 

sau khi gieo cũng giống như gieo hạt và chăm sóc sau gieo ở mục 3; 

bài 05 - MĐ 02. 

 

7.1.2.  ieo  ạt vào bầu t ê   iá ư m 

Nơi để giá ươm  

Giá đựng cây ươm có thể để ngay trên bờ ruộng trồng, cũng có thể để 

ngay trong ruộng trồng (hình 2.5.38), lúc trồng sẽ đỡ công chuyển cây con. Các 

bước ươm hạt cũng thực hiện giống như các bước ươm hạt trên nền đất. 

 

Hình 2.5.38. Giá đựng cây ươm để trong ruộng trồng 
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7.2. Ư m  ây t ê  

k ay  ay luố     t t o   

  à lưới 

7.2.1. Ư m  ây t ê  

khay  

Cho giá thể gieo hạt 

vào đầy các lỗ của khay (hình 

2.5.40) 

 

  ình 2.5.40. Cho giá thể vào khay gieo hạt 

 

 

Xoa phẳng và chắc giá 

thể vừa cho vào trong khay 

bằng bàn gỗ (hình 2.5.41) 

trước khi tạo lỗ gieo hạt. 

 

 ình 2.5.4 . Xoa phẳng giá thể trước khi tạo lỗ gieo 

 

 

 

Dùng bàn tạo lỗ úp vào 

khay vật liệu, lấy tay ấn đều 

trên bàn tạo lỗ (hình 2.5.42). 

 

  ình 2.5.42. Tạo lỗ gieo hạt trong khay 
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Sau khi nhấc bàn tạo lỗ, 

trên khay có giá thể để gieo 

hạt đã có các lỗ (hình 2.5.43).  

 

  ình 2.5.43. Các lỗ gieo hạt sau khi nhấc bàn tạo lỗ 

 

 

 

Lấy hạt dưa đã ngâm, ủ 

nảy mầm, gieo vào mỗi lỗ ở 

trong khay (hình 2.5.44) một 

hạt dưa đã nảy mầm. 

 

  ình 2.5.44. Gieo hạt vào khay 

 

Sau khi gieo hạt, kiểm 

tra toàn bộ các lỗ ở trong 

khay đều có hạt dưa, lấp kín 

hạt và tưới đủ ẩm (hình 

2.5.45) cho toàn bộ khay đã 

gieo hạt bằng bình phun tia 

nhỏ để tránh làm trôi đất lấp 

hạt mới gieo. 

 

 

  ình 2.5.45. Lấp kín hạt và tưới ẩm sau khi gieo  
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Sau khi gieo hạt hoàn tất vào toàn bộ các khay cho đủ số lượng cây trồng 

ra ruộng sản xuất. Để các khay ươm hạt giống ở những nơi thuận tiện như vườn 

ươm, mái che, nhà lưới (hình 2.5.46) sẽ d  dàng bảo quản và chăm sóc cho đến 

khi mang đi trồng. Để khay ươm hạt giống ở đâu cũng cần lưu ý đủ ánh sáng để 

cây dưa cứng cáp, khỏe mạnh. Ươm hạt dưa vào khay sẽ rất d  dàng để chuyển 

ra ruộng trồng. 

 

Hình 2.5.46. Để các khay ươm hạt giống ở nhà lưới 

7.2.2. Ươm cây trên luống đất trong vườn ươm 

Các bầu ươm hạt giống dưa được đặt trên luống đất trong vườn ươm 

(hình 2.5.47). Quá trình gieo, bảo quản, chăm sóc cây con cũng giống các cách 

ươm khác.  

 

Hình 2.5.47. Ươm cây trên luống đất trong vườn ươm 

Lưu ý: Chuẩn bị hạt giống, bầu ươm, gieo hạt vào bầu và chăm sóc bầu 

sau khi gieo cũng giống như gieo hạt và chăm sóc sau gieo ở mục 3; bài 5 - MĐ 

02 (gieo trong nhà lưới không cần làm giàn che). 
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8. Ghép dưa trên gốc bầu  

Dưa hấu được ghép trên gốc 

cây bầu kháng được bệnh do nấm và 

cho năng suất cao. 

8. . Giống bầu làm gốc ghép 

Những năm gần đây, trong sản 

xuất dưa hấu đã và đang trồng dưa 

ghép trên gốc cây bầu, đạt hiệu quả 

kinh tế cao.  

Các loại bầu để làm gốc ghép 

có thể là bầu sao (hình 2.5.48). 
 

 Hình 2.5.48. Giống bầu sao 

 

 

 

Bầu quả dài (hình 2.5.49) cũng 

có thể làm gốc ghép 

 

 Hình 2.5.49. Bầu quả dài 

 

 

 

 ay giống bầu có quả hình 

dạng hồ lô (hình 2.5.50 cũng làm 

gốc ghép được. Thậm chí có thể 

dùng cây bí ngô (bí đỏ) làm gốc 

ghép 

 

 Hình 2.5.50. Bầu có hình dạng hồ lô 
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8.2. Gieo hạt làm gốc ghép và ngọn ghép  

8.2. . Gieo hạt làm gốc ghép:  ạt bầu ngâm 4-5 giờ trong nước ấm pha tỉ 

lệ 3 sôi + 2 lạnh, ủ hạt cho lên mầm rồi gieo vào các bầu nilon cao  0-12cm, 

đường kính 8cm, d  thoát nước. Xếp và đặt các bầu gốc ghép trong nhà lưới 

(hình 2.5.51) hay ở chỗ có nhiều ánh nắng, hàng ngày theo dõi chăm sóc, tưới 

vừa đủ ẩm cho cây mọc đều, thân to, mập và khỏe. 

 

 ình 2.5.5 . Gieo hạt bầu làm gốc ghép 

8.2.2. Gieo hạt làm ngọn ghép: Sau khi gieo hạt bầu từ 4 đến 5 ngày, cây 

bầu có 2 lá mầm thì tiến hành ngâm hạt dưa vào nước ấm 3 sôi + 2 lạnh khoảng 

2-3 giờ, rồi gieo rải ra trên khay có chứa trấu ngâm nước cho mềm và đã đãi 

sạch. Rải hạt dưa hấu xong, phủ tiếp một lớp trấu mềm, dày 2-3cm, để vào chỗ 

tối cho hạt nhanh nẩy mầm, khoảng 3 ngày sau hạt nẩy mầm đem tháp được.   

8.3. Tiến hành ghép tháp: Khi thấy cây dưa hấu bắt đầu có 2 lá mầm, cây 

bầu đã có   lá thật thì tiến hành ghép (hình 2.5.52). 

 

 ình 2.5.52. Ghép ngọn dưa lên gốc bầu 
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Khi ghép, dùng lưỡi dao lam sắc cắt bỏ ngọn cây bầu phía trên 2 lá mầm, 

vết cắt xiên và cách nách là mầm khoảng 2mm, đồng thời cắt xiên lấy ngọn dưa 

hấu cách 2 lá mầm khoảng 1 cm về phía dưới. Dùng một chiếc ghim tre vót hơi 

dẹp nhọn xiên chéo sát bên lá mầm cây bầu khoảng 4-5mm rồi cắm ngọn cây 

dưa vào đó. Chú ý đường kính cây ghim tre chỉ lớn vừa bằng thân cây dưa hấu 

khi để vào để chúng tiếp hợp tốt thì tỷ lệ ghép sống mới cao, đồng thời khi đặt 

ngọn dưa hấu vào ghép phải chọn sao cho hai lá mầm của ngọn dưa hấu nằm 

chéo hình chữ thập với hai lá mầm gốc cây bầu.  

Các cây sau khi ghép được che kín gió 2-3 ngày.  àng ngày, tưới sương, 

giữ đủ ẩm cho ngọn dưa không bị héo. Khi cây dưa đã liền sẹo, dỡ dần mái che 

để cây ghép thích nghi từ từ với ánh sáng và ánh nắng tự nhiên, chăm sóc cho 

đến khi cây có 2-3 lá thật thì đem ra ruộng trồng. 

 

Lưu ý: Thời gian từ ngâm ủ 

hạt cho tới khi bầu dưa hấu đạt 

tiêu chuẩn trồng khoảng  8-20 

ngày. Chỉ nên ghép vào lúc trời 

mát, không mưa, và cứ ghép 5-10 

cây thì nhúng dao lam, ghim tre 

vào dung dịch Benlat WP  % 

(hình 2.5.53) để khử trùng, tránh 

nhi m khuẩn từ cây này sang cây 

khác trong khi ghép.  

 

 

 Hình 2.5.53. Benlate W P 

Một người làm thao tác thành thạo có thể ghép được khoảng 2.000-2.500 

cây dưa hấu giống, với giá 200 đồng cây thì có thể thu được khoảng 400-500 

ngàn đồng ngày. 

Nếu giá dưa hấu từ 5.000-6.000 đồng kg thì sau khi trừ các khoản chi phí, 

người trồng dưa hấu có lãi từ 9- 0 triệu đồng  .000m
2
. 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

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

sau: 

Câu hỏi  : Có nên ươm hạt dưới tán cây lớn để tránh mưa, nắng cho cây 

con không? 

a. Có 

b. Không 

Câu hỏi 2: Nơi uơm cây dưa cần:  

a. Đủ ảnh sáng và gần ruộng trồng 

b. Gần nhà để chăm sóc 

Câu hỏi 3: Có thể ươm hạt giống dưa như thế nào sau đây? 

a. Ươm trên luống đất nền của vườn ươm 

b. Ươm trên sàn ươm  

c. Ươm trên khay   

d. Cả a, b và c 

Câu hỏi 4: Sau khi ghép ngọn dưa lên gốc cây bầu, các cây ghép cần được 

che kín gió từ  

a. Từ 6-7 ngày 

b. Từ 4-5 ngày 

c. Từ 2-3 ngày 

Câu hỏi 5: Khi cây ghép đã liền sẹo, dỡ dần mái che để cây ghép thích 

nghi từ từ với ánh sáng và ánh nắng tự nhiên, đúng hay sai? 

a. Đúng. 

b. Sai 

2.  ài tậ  và bài t ự   à   2.5.1 

 Chuẩn bị vật liệu để ươm cây và ươm bầu dưa trên luống đất ở vườn 

ươm đủ trồng 500 m
2
. 

 ài tậ  và bài t ự   à   2.5.2: Mỗi học viên ghép 20 ngọn cây dưa lên 

gốc cây bầu 

C.   i   ớ:  

- Sau khi ngâm, ủ, chỉ chọn những hạt đã nảy mầm để cho vào bầu ươm. 

- Làm giàn khung để che mưa cho cây ươm: Dùng lưới và nilon màu 

trắng để làm mái che, khi trời chuẩn bị mưa, che tấm lưới lên giàn khung trước, 

sau đó che tấm nilon lên trên tấm lưới.  ết mưa lại lần lượt mở tấm nilon, sau 

đó mở tấm lưới để cây dưa có đủ ánh sáng. 
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BÀI 06: T ồ    ây 

Mã bài: MĐ02-06 

Mụ  tiêu:  

- Trình bày được cách trồng dưa bằng hạt (gieo hạt thẳng), kỹ thuật trồng 

dưa bằng bầu ươm, tưới giữ ẩm cho dưa sau trồng và trồng dặm vào những nơi 

cây đã trồng bị mất; 

- Thực hiện được các công việc trồng dưa bằng hạt (gieo hạt thẳng), 

trồng dưa bằng bầu ươm, tưới giữ ẩm cho dưa sau trồng và trồng dặm vào 

những nơi cây đã trồng bị mất đúng kỹ thuật. 

A.   i du   

 . Trồng dưa bằng gieo hạt trực tiếp  

Là gieo hạt dưa trực tiếp trên luống đất của ruộng trồng dưa, cây dưa mọc 

lên, sinh trưởng và phát triển cho đến khi thu hoạch. Trồng dưa bằng hạt có ưu 

điểm và nhược điểm sau: 

- Ưu điểm: R  cây dưa mọc sâu, cây sinh trưởng mạnh, cây ít bị mất sức 

- Nhược điểm: Lãng phí hạt giống, tốn công tỉa cây con. Khó chăm sóc, 

gặp mưa to cây dưa con bị hư nhiều. 

 . . Chuẩn bị hạt giống để gieo hạt trực tiếp 

1.1.1. Tính lượng hạt giống 

- Khi trồng hạt dưa hấu trực tiếp trên ruộng sản xuất, lượng hạt giống sẽ 

hết nhiều hơn khi ươm hạt để trồng, vì lượng hạt giống dự phòng khoảng 30 %. 

Tức là khi trồng  0 000 m
2
 (1 ha) dưa hấu, mật độ 5 000 cây, gieo một hạt hốc 

cần 0,8 kg hạt giống, nếu gieo hai hạt hốc phải hết 1,5 - 1,6 kg, trong khi trồng 

cây ươm hạt chỉ hết 0,6 kg hạt giống.  

- Cách tính hạt dưa bở cũng tương tự hay trên cơ sở này để tính lượng hạt 

giống cần cho diện tích và mật độ trồng thực tế. 

1.1.2. Ngâm, xử lý, ủ hạt giống 

Các bước thực hiện các công việc ngâm, xử lý, ủ hạt giống trước khi đem 

gieo, tương tự như mục 4.3; 4.4 và 4,5 của bài 4 - MĐ 02. 

 .2. Gieo hạt: Chuẩn bị lỗ trồng bằng cách dùng chày nọc đục lỗ, sâu 

 0cm, bón phân tro hoai mục để giữ đất ẩm sau khi gieo. Gieo hạt đã nứt mầm, 

sâu 2-3cm, lấp hạt với tro trấu, đất bột hay rơm chặt ngắn, khi cây mọc 3-4 lá tỉa 

bớt chỉ chừa   cây tốt nhất hốc.  

 .3. Lưu ý 

- Những năm mưa nhiều không nên gieo hạt trực tiếp xuống ruộng trồng.  

- Cùng thời gian khi gieo hạt trực tiếp xuống ruộng, phải gieo khoảng 20-

30 % hạt vào bầu để lấy cây trồng dặm.  

2. Trồng dưa bằng cây ươm 
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 iện nay, trong sản xuất thường được ươm hạt để trồng. Khi ươm hạt sẽ 

chủ động quản lý và chăm sóc cây con. Mặt khác mỗi bầu ươm chỉ cần một hạt, 

đỡ tốn hạt giống. Trồng dưa ươm cây con trong bầu có ưu và nhược điểm sau 

- Ưu điểm:  

+ Ươm hạt trong bầu, cây sinh trưởng đồng đều, ít hao cây con, tranh thủ 

thời gian làm đất kỹ. 

+ D  quản lý và chăm sóc cây dưa trong vườn ươm 

+ Khi cây lên đều khoảng 80% thì loại bỏ được những cây con mọc chậm, 

chỉ trồng các cây sinh trưởng đồng đều khỏe mạnh. 

- Nhược điểm: Tốn công làm bầu, r  cây dưa không phát triển sâu 

2.1. Mang bầu ươm có 

cây dưa ra ruộng trồng 

Ươm cây dưa trong 

bầu, sau khi gieo hạt được 4-

5 ngày, cây có đủ hai lá mầm 

là đem trồng được (hình 

2.6.1).  

- Những vùng có thời 

tiết khắc nghiệt, hoặc chuẩn 

bị đất không kịp, cây dưa 

ươm sau gieo  0-15 ngày có 

lá nhám (lá thật) trồng vẫn 

được.   

 Hình 2.6.1. Cây dưa có đủ hai lá mầm  

 

 

 

Khi mang cây ra ruộng 

trồng, dùng hai tay lấy bầu 

ươm cây dưa (hình 2.6.2) đưa 

lên khỏi vườn ươm 

 

 

 Hình 2.6.2. Lấy bầu ươm cây dưa 



 

 

96 

 

 

 

 

- Xếp bầu ươm cây vào 

dụng cụ thau chậu (hình 

2.6.3), sau khi lấy bầu ươm 

cây lên khỏi vườn ươm 

 

 Hình 2.6.3. Xếp bầu ươm cây vào dụng cụ 

 

 

- Xếp bầu có cây dưa 

từ giữa chậu ra, cứ từ từ, lần 

lượt xếp vòng quanh chậu, 

các bầu có cây dưa đứng 

thẳng, liền nhau (hình 2.6.4) 

trong chậu 

 

 Hình 2.6.4. Xếp bầu có cây dưa vào dụng cụ 

- Sau khi xếp xong, 

dụng cụ chậu có cây dưa như 

hình 2.6.5. Trong quá trình 

lấy cây dưa cần cẩn thận, 

tránh làm cho các bầu có cây 

dưa cũng như r , thân, lá của 

cây dưa không bị tổn thương. 

Khi xếp đầy chậu này lại tiếp 

tục xếp sang chậu khác để 

chuyển đến ruộng trồng 

 

Hình 2.6.5. Dụng cụ đã xếp đầy các bầu ươm cây dưa 
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Trong khi lấy bầu có 

cây dưa để vào dụng cụ, cần 

lưu ý những cây không đạt 

tiêu chuẩn như cây bị nhỏ 

hơn, là mầm không đầy đủ, 

cây không bình thường… để 

chừa lại (hình 2.6.6), không 

lấy đi trồng. 

 

  ình 2.6.6. Chừa lại các bầu ươm có cây dưa bị loại 

2.2. Chuyển bầu ươm 

cây tới ruộng trồng 

Sau khi bầu ươm cây 

được xếp đầy chậu, từng chậu 

được chuyển tới ruộng trồng 

(hình 2.6.7) 

 

 Hình 2.6.7. Chuyển bầu ươm cây tới ruộng trồng 

 

 

Và để các chậu có bầu 

ươm cây con ở các khoảng 

cách đều nhau (hình 2.6.8) 

trong ruộng, khi đặt cây để 

trồng, không mất công đi lấy 

 

 Hình 2.6.8. Để bầu ươm cây dưa ở ruộng trồng 
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2.3. Tạo điểm đặt bầu 

ươm trong hố hốc trồng 

Để tạo được điểm đặt 

bầu ươm trong hố hốc trồng, 

cần chuẩn bị trước vật liệu 

(hình 2.6.9), vật liệu này có 

thể chuẩn bị cùng lúc với 

chuẩn bị vật liệu để ươm hạt 

giống, rồi đóng vào các bao, 

đến lúc trồng cây chỉ việc lấy 

ra để dùng 

 
 

 Hình 2.6.9. Lấy vật liệu để tạo điểm đặt bầu ươm 

Trước khi đặt bầu ươm 

cây dưa vào hố trồng, lấy vật 

liệu đã chuẩn bị cho vào hố 

rồi san phẳng (hình 2.6.10) để 

đặt bầu ươm, sao cho độ sâu 

của hố trồng bằng hoặc sâu 

hơn hay cạn hơn chiều cao 

của bầu ươm từ 0,5-1 cm 

 

Hình 2.6.10. Tạo điểm đặt bầu ươm trong hố hốc trồng 

2.4. Đặt cây con vào hố 

trồng 

- Lấy bầu ươm có cây 

con từ trong chậu (hình 

2.6.11) 

 

  ình 2.6.  . Lấy bầu ươm có cây con từ trong chậu 
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Đặt bầu ươm vào hố 

trồng đã chuẩn bị (hình 

2.6.12) 

 

  ình 2.6. 2. Đặt bầu ươm vào hố trồng đã chuẩn bị 

Ruộng trồng có rãnh 

chứa nước, có thể để dụng 

cụ chậu có bầu ươm ở dưới 

rãnh nước, trồng đến đâu, đẩy 

chậu đi đến đó để lấy cây. 

Một người đi dưới rãnh nước 

trồng cây sang cả hai bên 

luống. Trồng xong cây dưa ở 

luống đất phía bên tay trái 

(hình 2.6.13). 

 

 Hình 2.6.13. Trồng cây dưa ở luống đất phía tay trái 

 

 

Sau đó lấy những cây 

dưa khác trồng sang bên 

luống đất phía tay phải (hình 

2.6.14), như vậy đỡ tốn công 

dịch chuyển đi lấy cây dưa để 

trồng. 

 

Hình 2.6.14. Trồng cây dưa ở luống đất phía tay phải 
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Cũng có thể hai người 

ở hai luống đất cạnh nhau 

cùng lấy cây dưa từ một chậu 

ở dưới rãnh nước để trồng 

(hình 2.6.15) 

 

 

Hình 2.6.15.  ai người cùng lấy cây dưa từ một chậu 

 

 

2.5. Lấp kín bầu ươm 

Sau khi đặt bầu ươm 

vào hố trồng, lấp kín xung 

quanh bầu ươm (hình 2.6.16) 

 

 Hình 2.6.16. Lấp kín bầu ươm 

2.6. Giữ ẩm cho cây 

sau trồng 

Sau khi trồng, buổi 

chiều hàng ngày dùng thùng 

có vòi sen tưới nước lên bên 

trên MPNN ở toàn bộ mặt 

luống để giữ ẩm độ đất xung 

quanh bầu ươm khoảng 70% 

(tức là đất có màu thâm đen 

như hình 2.6.17).  

 

 Hình 2.6.17. Giữ ẩm cho cây sau trồng 
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3. Một số kỹ thuật trồng dưa tiên tiến 

Mốt số kỹ thuật tiên tiến sau đây, giúp người trồng dưa có thể có những 

tưởng sáng tạo, hay cũng có thể áp dụng trong điều kiện sản xuất thực tế để 

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả khi trồng dưa. 

3.1. Trồng dưa bằng cây ghép (tháp)  

Cây con sau khi ghép 8- 2 ngày vừa có lá thật đem trồng ngay. Các bước 

trồng cây con ghép cũng giống như các bước trồng cây con ươm bầu. 

- Ưu điểm: Rất ít bị bệnh héo rũ, có thể trồng dưa liên tục nhiều năm trên 

một nền đất 

- Nhược điểm: Tốn thời gian và công lao động để ghép cây con 

3.2. Trồng dưa cho leo giàn: Dưa hấu cũng như dưa bở trồng cho leo giàn 

sẽ tiết kiệm đất, số cây trên đơn vị diện tích cao hơn, chống chịu sâu bệnh tốt 

hơn, năng suất và chất lượng quả cao hơn so với trồng cho bò đất, trong khi kỹ 

thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh thì cũng như trồng cho bò đất. Vật 

liệu làm giàn có thể tận dụng để trồng nhiều lần.   

Trồng dưa cho leo giàn 

(hình 2.6.18) vừa tận dụng 

không gian, tiết kiệm đất, tăng 

mật độ cây (tăng 2,8 lần so với 

cây bò đất), năng suất, sản 

lượng, thu nhập cao gấp 2-3 lần 

so với trồng trên đất. Các khoản 

chi phí khác như làm đất, lên 

liếp, trải MPNN, bón phân, công 

chăm sóc thì như nhau. 

 

 Hình 2.6.18. Trồng dưa cho leo giàn 

- Kháng sâu bệnh: Dưa 

leo giàn ít sâu bệnh hại vì thân, 

lá cây dưa không chạm đất (hình 

2.6.19). Khi tưới hay trời mưa 

hạn chế nguồn bệnh trong đất 

bắn lên thân lá, cây ít bị lây 

bệnh, nên giảm đáng kể bệnh 

hại và sâu hại. Chính vậy, việc 

phun thuốc BVTV sẽ ít hao và 

cây hấp thụ thuốc tốt hơn, giảm 

chi phí phòng trừ sâu bệnh. 
 

 Hình 2.6.19. Thân, lá dưa leo giàn ít chạm đất 
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- Năng suất, chất lượng cao 

Dưa leo giàn nhận được 

nhiều ánh nắng mặt trời, tăng 

hiệu suất quang hợp nên năng 

suất và chất lượng quả cao hơn 

so với dưa bò đất. 

Trồng dưa leo giàn, quả 

dưa không bị chạm đất (hình 

2.6.20), vỏ quả sáng đẹp.  
 

 Hình 2.6.20. Quả dưa leo giàn không chạm đất 

 

Trồng dưa cho leo kiểu  

giàn hình chữ A (hình 2.6.21) có 

độ cứng cao và trải lưới mắt cáo 

chắc để đỡ sức nặng khi dưa 

mang quả. Thiết kế giàn lưới 

hứng quả kiểu này rất tiện cho 

quá trình chăm sóc, theo dõi, thu 

hoạch. Vật liệu làm giàn, có thể 

dùng được nhiều vụ liên tiếp.  

 

 Hình 2.6.21. Giàn trồng dưa hình chữ A 

-  iệu quả kinh tế của trồng dưa leo giàn 

Quả dưa leo trên giàn tròn đều, sáng đẹp, tỷ lệ quả loại I đạt trên 80%, 

tăng hơn  0% so với cách trồng cho dưa bò đất. Với giá dưa hấu loại I ở thời 

điểm thu hoạch bán với giá 6.000 - 7.000 đ kg tại ruộng, sau khi trừ đi chi phí 

còn lãi khoảng 8 000 000 triệu đồng/1000m
2
. Trong khi đó trồng dưa cho bò đất 

chỉ lãi khoảng 4 000 000 đồng  .000 m
2
. 

3.3. Trồng xen 

Dưa là cây trồng ngắn ngày, có thể trồng xen trong những vườn trồng cây 

lâu năm khi cây chưa khép tán, vừa có tác dụng nâng cao thu nhập trên đơn vị 

diện tích, vừa có tác dụng ngăn ngừa cỏ dại và chống xói mòn. 

3.3. . Trồng xen dưa với cây ăn quả 

Khi vườn cây ăn quả lâu năm chưa khép tán, cứ một hàng cây ăn quả, có 

thể trồng hai hàng dưa (hình 2.6.22). Sau khi thu hoạch dưa, vụ kế tiếp có thể 

trồng xen các loại cây ngắn ngày khác không có cùng nguồn sâu bệnh với cây 
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trồng chính là cây ăn quả và cây vừa trồng xen là cây dưa. Sau khi thu hoạch 

cây trồng xen đó lại tiếp tục trồng xen dưa hấu, cứ như vậy cho đến khi vườn 

cây ăn quả khép tán kín thì thôi không trồng cây trồng xen nữa. Kỹ thuật trồng 

dưa hấu xen trong vườn cây ăn quả cũng giống như trồng dưa thâm canh.  

 

Hình 2.6.22. Trồng xen dưa với cây ăn quả 

3.3.2. Trồng xen dưa với cây công nghiệp 

Những vùng trồng cây công nghiệp như cây cao su cũng có thể tận dụng 

đất còn trống khi cây cao su chưa khép tán để trồng xen cây dưa. Tuy nhiên, 

chưa có các nghiên cứu chính thức về chất lượng của dưa trồng xen với cây cao 

su, nên cần thận trọng nếu có trồng dưa xen cây cao su.  

Khi trồng xen dưa cũng cần chọn mùa vụ và giống dưa để trồng nhằm cho 

thu nhập cao. Ví dụ Giống dưa Thái Mỹ Nhân (hình 2.6.23) được trồng xen 

trong vườn cao su, mỗi hec-ta đầu tư khoảng  20 triệu đồng. Nếu được mùa và 

được giá thì cũng thu về khoảng  00 triệu đồng ha sau khi đã trừ chi phí. Kỹ 

thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cũng giống như trồng dưa thâm canh. 

 

Hình 2.6.23. Trồng xen dưa với cây công nghiệp  
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Nhiều vùng trồng xen dưa hấu với cây cao su đã mang lại hiệu quả kinh 

tế lớn, tăng thu nhập, lấy ngắn nuôi dài và cải tạo đất. Dưa hấu trồng xen trong 

vườn cao su   năm tuổi (hình 2.6.24), trong một năm gia đình Gia đình anh 

Trần Xuân Công ở xóm Tân Yên, huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An đã thu nhập 

khoảng 100- 50 triệu đồng từ cây dưa hấu và 50 triệu đồng từ các cây khác 

(khóm) trồng xen. Tổng thu nhập từ  ha trồng xen đã thu về khoảng  50 - 200 

triệu đồng trên năm (nguồn: http://www.truyenhinhnghean.vn). 

 

Hình 2.6.24. Trồng xen dưa với nhiều loại cây  

Trong quá trình trồng xen dưa hấu khi cây cao su chưa khép tán (hình 

2.6.25), vừa cho thu nhập để lấy ngắn nuôi dài, hạn chế cỏ dại, chống xói mòn 

đất, đồng thời khi chăm sóc dưa hấu sẽ tốt cho cây trồng chính là cây cao su.   

 

Hình 2.6.25. Trồng xen dưa với cây công nghiệp chưa khép tán 
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3.3.3. Trồng xen vụ dưa với hai vụ lúa (tăng vụ) 

- Trồng xen vụ dưa với hai vụ lúa tức là tận dụng thời gian trống giữa hai 

vụ lúa để trồng thêm vụ dưa (hình 2.6.26). Sau khi thu vụ lúa thứ nhất, trồng vụ 

dưa, thu dưa xong lại trồng vụ lúa thứ hai. Nhiều gia đình ở xã  ưng Long, 

huyện Ninh Giang tỉnh  ải Dương thực hiện từ nhiều năm nay và đã mang lại 

nguồn thu lớn cho họ. Mỗi sào (360 m
2
) dưa đầu tư khoảng  20 000 đồng, sau 

trồng 50 - 55 ngày là được thu hoạch. Trừ chi phí mỗi sào lãi 4 triệu đồng. 

 

Hình 2.6.26. Trồng xen vụ dưa với hai vụ lúa 

Nguồn: Báo Hải Dương 

- Trồng dưa gối vụ trong ruộng lúa: Khi làm đất trồng lúa xen canh-gối 

vụ với cây dưa, chừa phần đất đủ cho đào mương và lên luống trồng dưa (40% 

diện tích). Sau sạ lúa được 45 ngày, đào mương, lên luống trồng dưa trên diện 

tích đất để trống ấy (hình 2.6.27). Trồng dưa được khoảng  5-20 ngày thì thu 

hoạch lúa. Sau khi thu hoạch lúa, tập trung chăm sóc để cây dưa phát triển bình 

thường. Như vậy vừa tận dụng được diện tích để làm thêm vụ lúa, vừa ngừa 

được cỏ dại và vừa được vụ dưa hấu thu hoạch vào dịp Tết.   ha trồng lúa xen 

dưa hấu trừ chi phí còn lãi 100 000 000 đồng (Một trăm triệu đồng).  

 

Hình 2.6.27. Trồng dưa gối vụ trong ruộng lúa 
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3.3.4. Trồng xen dưa với cây rau màu ngắn ngày 

Trồng xen dưa với các loại cây rau màu ngắn ngày cần lưu ý: 

-  Các loại rau màu trồng xen không cùng nguồn sâu bệnh với cây dưa. 

- Chọn loại rau trồng xen dưa (hình 2.6.30 a) có thời gian sinh trưởng 

ngắn, thu hoạch rau xong chăm sóc cho cây dưa phát triển bình thường.  

- Trồng xen cây màu (hình 2.6.30 b) có thể cùng thu hoạch với cây dưa, 

cũng có thể thu hoạch dưa trước thu cây màu. Mật độ trồng cây trồng chính và 

cây trồng xen thưa hơn so với chỉ trồng một loại cây. 

  

a. Trồng dưa xen với cây rau  b. Trồng dưa xen với cây màu 

 ình 2.6.30. Trồng dưa xen với cây rau màu 

3.4. Trồng dưa trên bờ ruộng lúa (hình 2.6.28) 

Vừa có tác dụng cho thu hoạch sản phẩm, vừa có lợi về môi trường, vì 

trồng dưa thay cho trồng hoa sinh thái trên bờ ruộng để thu hút côn trùng có lợi 

và xua đuổi sâu rầy hại cho cây lúa (nguồn: Tổ hợp tác sản xuất ấp 7, Vị Thắng, 

Vị Thủy,  ậu Giang).  

 

Hình 2.6.28. Trồng dưa trên bờ bao của ruộng lúa 
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Anh Hinh cũng đã trồng hơn  .000m
2 
diện tích đất bờ bao ruộng lúa, 

được khoảng  .000 cây dưa vụ. Mỗi cây cho   quả khoảng 2,5kg, thu hoạch 

cũng được gần 2,5 tấn dưa. Lợi nhuận từ dưa dùng để mua phân, thuốc cho lúa. 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa (hình 2.6.29) trên bờ bao của ruộng lúa 

cũng giống như trồng dưa trên đất ruộng thâm canh. Sau khi dưới ruộng trồng 

lúa   tháng là có thể trồng dưa ở trên bờ và sau trồng dưa 2 tháng là cho thu 

hoạch dưa cùng với thu hoạch lúa. 

 

 ình 2.6.29. Chăm sóc dưa hấu giàn trên bờ ruộng lúa 

4. Trồng dặm 

Trồng dặm là trồng thêm cây vào hố đã trồng cây ở trong ruộng mà cây 

đó bị chết. Trồng dặm cũng giống như trồng lần đầu, chỉ khác là phải tạo lại hố 

của hố có cây bị chết. 

Sau trồng 2-3 ngày, quan sát, cây nào bị chết thì trồng dặm ngay vào, phải 

trồng dặm sớm, không nên để quá 5 ngày sau trồng mới dặm, cây trồng dặm 

khó bắt kịp các cây khác trong ruộng.  

Cây để trồng dặm là cây cùng ươm (cây ươm dự phòng) với cây để trồng 

đại trà.    

Số cây dặm lại tùy thuộc vào điều kiện và thời tiết lúc trồng, trồng xong 

gặp mưa lớn, có khi phải dặm lại đến  0%, tức là cứ trồng  00 cây phải dặm lại 

tới  0 cây. 

Trồng cây vào buổi chiều, sau trồng tưới đủ ẩm và gặp trời ít nắng thì 

phải dặm rất ít, chỉ dặm khoảng  -2%, tức là cứ trồng  00 cây chỉ phải dặm  -2 

cây mà thôi. 

Sau khi trồng dặm, theo dõi, chăm sóc các cây trồng dặm, tưới nước, bón 

phân để các cây trồng dặm sinh trưởng kịp với các cây trồng đại trà trong ruộng. 

http://citinews.net/xa-hoi/-quan-xa--nhiet-tinh-cuu-nan-giao-thong-66W47KI/
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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  : Cách trồng dưa nào dưới đây đã được dùng để trồng dưa trong 

sản xuất? 

a. Trồng trực tiếp bằng hạt trên ruộng 

b. Trồng bầu ươm cây con. 

c. Trồng cây dưa ghép trên gốc bầu 

d. Cả a, b, và c 

Câu hỏi 2: Khi đặt bầu ươm cây dưa vào hố trồng, có thể đặt như thế nào? 

a. Đặt bầu ươm cao hơn miệng hố trồng từ 0,5 -1cm 

b. Đặt bầu ươm thấp hơn miệng hố trồng từ 0,5 -1cm 

c. Đặt bầu ươm bằng miệng hố trồng 

d. Cả a, b và c 

Câu hỏi 3: Khi gieo hạt thẳng, nên gieo hạt sâu 2-3 cm rồi lấp hạt bằng tro 

trấu, đất mịn và rơm băm nhỏ, đúng hay sai? 

a. Đúng. 

b. Sai. 

Câu hỏi 4: Trong điều kiện nắng, nóng, trồng bầu ươm cây dưa nên trồng 

vào buổi nào trong ngày? 

a. Buổi sáng. 

b. Buổi chiều. 

Câu hỏi 5: Cây dưa để trồng dặm là cây 

a. Được ươm dự phòng và trước khi ươm cây trồng đại trà. 

b. Được ươm dự phòng và cùng ươm với cây trồng đại trà. 

2.  ài t ự   à   2.6: Thực hiện trồng dưa trên diện tích 500 m
2
 ruộng 

bằng cây con ươm bầu. 

 

C.   i   ớ 

- Trồng cây vào buổi chiều và chọn lúc không mưa lớn để đặt cây dưa vào 

hố trồng  

- Luôn giữ đủ ẩm độ đất từ 70-75% cho cây sau trồng  
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 ƯỚ   DẪ    Ả   DẠY M  ĐU  

 

 .  Ị   Í,  Í   C Ấ  CỦA M  ĐU   

1.  ị t í: Mô đun Ươm hạt và trồng cây là một trong các mô đun quan 

trọng trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng dưa hấu, dưa bở 

được bố trí giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị trước khi trồng và học trước các mô 

đun khác trong chương trình.  

2.  í      t: Là mô đun chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết 

và thực hành về thực hiện các công việc Ươm hạt và trồng cây 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 đặc điểm của cây dưa hấu, dưa bở và cách 

chọn giống, chuẩn bị hạt giống, ươm hạt giống và trồng cây dưa hấu, dưa bở. 

2. Kỹ  ă  : Chuẩn bị hạt giống, ươm hạt giống và trồng cây dưa hấu, 

dưa bở đúng kỹ thuật. 

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

 

   .     DU   M  ĐU :   

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Mã bài Tên bài 
Loại 

bài 
Địa điểm 

Thời lượng (giờ chuẩn) 

TS LT TH KT* 

MĐ02-01 Đặc điểm cây dưa 

hấu, dưa bở  

Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
8 2 6  

MĐ02-02 Giới thiệu một số 

giống đang trồng  

Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
8 2 6  

MĐ02-03 Chọn giống để 

trồng  

Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
8 2 6  

MĐ02-04 Chuẩn bị hạt giống Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
12 2 10  

MĐ02-05 Ươm hạt giống  Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
20 2 16 2 
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Mã bài Tên bài 
Loại 

bài 
Địa điểm 

Thời lượng (giờ chuẩn) 

TS LT TH KT* 

MĐ02-06 Trồng cây   Tích 

hợp 

Lớp học 

 iện trường 
16 2 12 2 

Kiểm tra hết mô đun   4   4 

Cộng   76 12 56 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      

Cuối mỗi bài trong mô đun có các câu hỏi và bài tập bài thực hành. Tùy 

theo câu hỏi hay bài tập bài thực hành, giáo viên chia học viên của lớp thành 

các nhóm có từ 3-5 học viên hay từng học viên thực hiện độc lập để trả lời câu 

hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Thực hiện bài tập bài thực hành theo các bước 

để được sản phẩm theo yêu cầu của đề bài. 

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 chấm điểm. 

4.2.1.  ài tậ  t ự   à   2.1.1: Quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa 

hấu và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả và ruột quả dưa hấu.  

- Mục tiêu: Quan sát, mô tả đúng các bộ phận của cây dưa hấu và quan sát, 

mô tả được 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả, ruột quả dưa hấu.  
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- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Cây dưa hấu có đủ r , thân, lá, hoa, quả Cây 50 

7 dạng quả dưa hấu, mỗi dạng 5 quả và có các 

màu vỏ quả và ruột quả khác nhau   

Quả 50 

Giấy, bút Bộ 7 

Dao cắt quả dưa hấu Cái 14 

- Cách tổ chức thực hiện  

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc quan sát, mô 

tả các bộ phận của cây dưa hấu và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ 

quả và ruột quả dưa hấu. 

+ 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. 

+ Giao vật tư thực hành cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận vật tư, dụng cụ 

và tiến hành quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa hấu và quan sát, mô tả 5 

loại hình dạng, màu sắc vỏ quả và ruột quả dưa hấu.  

+ 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 các nhóm học viên khi thực hiện bài thực hành: Quan sát, 

mô tả các bộ phận của cây dưa hấu và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc 

vỏ quả, ruột quả dưa hấu, viết bài thu hoạch. 

- Thời gian hoàn thành:  20 phút. 

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

sát, mô tả đúng các bộ phận của cây dưa hấu và quan sát, mô tả được 5 loại hình 

dạng, màu sắc vỏ quả, ruột quả dưa hấu 

4.2.2.  ài tậ  t ự   à   2.1.2: Quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa 

bở và quan sát, mô tả 3 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở.  

- Mục tiêu: Quan sát, mô tả đúng các bộ phận của cây dưa bở và quan sát, 

mô tả được 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở.  

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Cây dưa bở có đủ r , thân, lá, hoa, quả Cây 50 

3 dạng quả dưa bở, mỗi dạng 5 quả và có các màu vỏ 

quả khác nhau   

Quả 50 
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Giấy, bút Bộ 7 

Dao cắt quả dưa bở Cái 14 

- Cách tổ chức thực hiện  

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc quan sát, mô 

tả các bộ phận của cây dưa bở và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ 

quả dưa bở. 

+ 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. 

+ Giao vật tư thực hành cho từng nhóm. Mỗi nhóm nhận vật tư, dụng cụ 

và tiến hành quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa bở và quan sát, mô tả 3 

loại hình dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở.  

+ 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 các nhóm học viên khi thực hiện bài thực hành: Quan sát, 

mô tả các bộ phận của cây dưa bở và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc 

vỏ quả dưa bở, viết bài thu hoạch. 

- Thời gian hoàn thành:  20 phút. 

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

sát, mô tả đúng các bộ phận của cây dưa bở và quan sát, mô tả được 3 loại hình 

dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở. 

4.2.3.  ài tậ  và bài t ự   à   2.2: Mô tả đặc điểm và ghi nhận về thời 

gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích nghi với điều kiện đất đai, khí 

hậu,  mùa vụ của 3 giống dưa bở đang trồng phổ biến trong sản xuất ở địa 

phương.   

- Mục tiêu: Quan sát, mô tả đặc điểm và ghi nhận đúng về thời gian sinh 

trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu,  

mùa vụ của 3 giống dưa bở đang trồng phổ biến trong sản xuất ở địa phương.   

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Ruộng trồng dưa bở (3 ruộng, mỗi ruộng trồng một 

giống dưa bở), ruộng này có thể thuê mượn của cơ sở 

sản xuất ở gần nơi tổ chức lớp học 

m
2
 ruộng 140 

Giấy, bút Bộ 7 

- Cách thức tiến hành 

+ Chia lớp thành 7 nhóm, bầu nhóm trưởng. Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo 

viên quản lý, giám sát nhóm. 
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+ Mỗi nhóm nhận một bộ giấy bút, 20 m
2
 ruộng dưa bở ruộng x 3 ruộng.   

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc quan sát, mô 

tả đặc điểm và ghi nhận về thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tính 

thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, mùa vụ của 3 giống dưa bở đang trồng 

phổ biến trong sản xuất ở địa phương. 

+ 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: Quan sát, mô tả đặc 

điểm và ghi nhận về thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích nghi 

với điều kiện đất đai, khí hậu, mùa vụ của 3 giống dưa bở đang trồng phổ biến 

trong sản xuất ở địa phương, viết bài thu hoạch. 

- Thời gian hoàn thành:  20 phút. 

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

sát, mô tả đặc điểm và ghi nhận về thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, 

tính thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, mùa vụ của 3 giống dưa bở đang 

trồng phổ biến trong sản xuất ở địa phương.  

4.2.4.  ài tậ  và bài t ự   à   2.3 

Chọn 5 giống dưa hấu (3 giống dưa bở) và ghi các đặc điểm của các 

giống đã chọn, đồng thời nêu đặc điểm thích hợp của giống với đất đai, khí hậu, 

mùa vụ của vùng đất trồng dưa ở địa phương (Giáo viên dạy ở địa phương nào 

sẽ ra đáp án cho phù hợp ở địa phương đó). 

- Mục tiêu: Các nhóm học viên chọn được 5 giống dưa hấu (3 giống dưa 

bở), ghi các đặc điểm của các giống đã chọn và nêu đặc điểm thích hợp của 

giống với đất đai, khí hậu, mùa vụ của vùng đất trồng dưa ở địa phương (Giáo 

viên dạy ở địa phương nào sẽ ra đáp án cho phù hợp ở địa phương đó). 

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Trên 5 ruộng trồng các giống dưa hấu, và trên 3 

ruộng các giống dưa bở   

m
2
 ruộng 100 

Giấy, bút Bộ 5 

- Cách thức tiến hành 

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

viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Mỗi nhóm nhận một bộ giấy bút, 20 m
2
 ruộng dưa hấu, dưa bở mỗi 

loại ruộng.   
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+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc chọn các 

giống dưa hấu, dưa bở và ghi đặc điểm thích hợp của giống với đất đai, khí hậu, 

mùa vụ với vùng đất trồng dưa ở địa phương. 

+ 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: Chọn được 5 giống 

dưa hấu (3 giống dưa bở) và ghi đặc điểm thích hợp của giống với đất đai, khí 

hậu, mùa vụ với vùng đất trồng dưa ở địa phương. 

- Thời gian hoàn thành: 60 phút. 

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

được 5 giống dưa hấu (3 giống dưa bở) và ghi đặc điểm thích hợp của giống với 

đất đai, khí hậu, mùa vụ với vùng đất trồng dưa ở địa phương.  

4.2.5.  ài tậ  và bài t ự   à   2.4: Tính lượng hạt giống để trồng cho 

500 m
2
 ruộng và ngâm ủ đến khi hạt ra r  mầm dài 2-3 mm. Biết rằng mật độ 

trồng là   cây m
2
, lượng hạt dưa dự phòng là 20%. 

- Mục tiêu: Các nhóm học viên tính đúng lượng hạt dưa cần trồng và lượng 

hạt dưa dự phòng, ngâm và ủ hạt giống dưa ra r  mầm dài 2-3mm. 

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

 ạt dưa giống  ạt 1.000 

Vải gói hạt (dài x rộng = 30-35 cm) Mảnh  5 

Dụng cụ ngâm và ủ hạt (dùng chung cả lớp) Bộ 1 

Giấy, bút Bộ 5 

- Cách thức tiến hành 

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

viên quản lý, giám sát nhóm. 

+ Mỗi nhóm nhận một bộ giấy bút, 200 hạt dưa.   

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

hạt giống, ngâm, xử lý và ủ hạt giống.  

+ 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 

+ Tính lượng hạt giống dưa cần trồng cho 500 m
2
 ruộng 

+ Ngâm, xử lý và ủ 200 hạt dưa đến khi r  mầm dài 2-3 mm. 

- Thời gian hoàn thành:  20 phút. 
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- Kết quả và tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt được: Mỗi nhóm học viên tính 

đúng lượng hạt dưa cần trồng và lượng hạt dưa dự phòng, ngâm và ủ hạt giống 

dưa ra r  mầm dài 2-3mm.  

4.2.6.  ài tậ  và bài t ự   à   2.5.1 

 Chuẩn bị vật liệu để ươm cây và ươm bầu dưa trên luống đất ở vườn 

ươm đủ trồng 500 m
2
. 

- Mục tiêu: Chuẩn bị đầy đủ tất cả các công việc trước khi ươm như 

chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị giá thể và ươm bầu dưa đủ trồng 500 m
2
 ruộng, bầu 

dưa đạt tỉ lệ trồng được là 95%.   

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Vườn ươm bầu dưa  M
2
 12 

 ạt dưa giống đủ ươm để trồng 500 m
2
 ruộng  Gr  ạt 60/600 

Dụng cụ ngâm, xử lý, ủ hạt Bộ 7 

Dụng cụ che mưa cho vườn ươm Bộ 7 

- Cách thức tiến hành 

Chia nhóm, mỗi nhóm có 5 học viên nhận một dụng cụ và vật liệu như 3m
2
 

diện tích vườn ươm,  20 hạt dưa, dụng cụ ngâm, xử lý, ủ hạt, dụng cụ che mưa 

cho vườn ươm. Giáo viên (chuyên gia) hướng dẫn làm mẫu. 

- Thời gian hoàn thành: 240 phút. 

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

chuẩn bị đầy đủ tất cả các công việc trước khi ươm như tính đúng lượng hạt 

giống cần có, ngâm, xử lý, ủ và ươm bầu dưa đủ trồng 300 m
2
 ruộng, bầu dưa 

đạt tỉ lệ trồng được là 95%.   

- Cách tổ chức thực hiện: 

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc ươm hạt 

giống dưa. 

+ Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 5-7 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 tiến hành ươm hạt giống.  

+ 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: Chuẩn bị các dụng 

cụ và vật liệu, bầu ươm. Ươm hạt giống dưa và viết bài thu hoạch. 
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- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 240 phút 

- Tiêu chuẩn của sản phẩm: Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, giá thể, bầu 

ươm. Ươm đủ lượng cây dưa. bầu ươm cây dưa đạt tỉ lệ trồng được là 95%.   

4.2.7.  ài tậ  và bài t ự   à   2.5.2: Mỗi học viên ghép 20 ngọn cây 

dưa lên gốc cây bầu 

- Mục tiêu: Chuẩn bị đầy đủ tất cả các công việc trước khi ghép như cây 

bầu làm gốc ghép, cây dưa làm ngọn ghép, dao ghép và ghép được ngọn cây 

dưa trên gốc bầu đúng kỹ thuật. 

- Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 

Cây bầu làm gốc ghép, cây dưa làm ngọn ghép Cây loại 200 

Dụng cụ ghép Bộ 35 

- Cách tổ chức thực hiện: 

+ Giáo viên nêu mục tiêu bài thực hành, nội dung công việc cần thực hiện 

của bài thực hành. 

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

20 cây bầu có một lá thật để làm gốc ghép, cây dưa có hai lá mầm để làm ngọn 

ghép, một dao ghép. Giáo viên (chuyên gia) hướng dẫn ghép và ghép mẫu. 

+ 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: Chuẩn bị các công 

việc trước khi ghép như nhận cây làm gốc ghép và ngọn ghép, nhận dụng cụ, 

theo dõi hướng dẫn và làm mẫu của giáo viên (chuyên gia), thực hiện ghép ngọn 

cây dưa lên gốc cây bầu. 

- Thời gian hoàn thành: 240 phút. 

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

đầy đủ tất cả các dụng cụ và vật liệu trước khi ghép như cây bầu làm gốc ghép, 

cây dưa làm ngọn ghép, dao ghép và ghép ngọn cây dưa trên gốc bầu đúng kỹ 

thuật, ngọn ghép tiếp hợp với gốc ghép, tỉ lệ ghép sống là 80%.   

4.2.8.  ài t ự   à   2.6: Thực hiện trồng dưa trên diện tích 500 m
2
 

ruộng bằng cây con ươm bầu. 

- Mục tiêu: Thực hiện các bước trồng cây dưa ươm bầu như lấy bầu ươm 

cây con, mang ra ruộng trồng, tạo được điểm đặt cây, đặt cây vào hố, lấp đất 

cho cây đứng vững và giữ ẩm cho cây sau trồng đúng kỹ thuật. 

 - Nguồn lực cần gồm có 

Nội dung Đơn vị Số lượng 
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Ruộng trồng dưa đã chuẩn bị  M
2
 500 

Bầu ươm cây dưa con đến tuổi trồng Cây  600 

Dụng cụ trồng cây và tưới cây sau trồng  Bộ 5 

Vật liệu tạo điểm ở hố trồng và lấp bầu cây sau trồng  Kg 500 

 

- Cách tổ chức thực hiện: 

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

trồng dưa bằng cây con ươm bầu. 

+ Chia lớp thành 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  20 

bầu ươm cây dưa con đến tuổi trồng,  00 m
2
 ruộng dưa,  00 kg vật liệu lấp bầu 

sau trồng và   bộ dụng cụ tưới cây dưa sau khi trồng.  

+ 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. 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc:  20 phút 

- Tiêu chuẩn của sản phẩm: Mỗi nhóm học trồng  00 m
2
 ruộng dưa đúng 

kỹ thuật, tỉ lệ cây dặm lại  -2%. 

 

 . YÊU CẦU    Đ        K   QUẢ  ỌC     

5.1.  ài 01: Đặ   iểm  ây dưa   u, dưa bở 

5.1.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 01 ( ây dưa   u) 

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: 

a, Câu 5: b, Câu 6: d, 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   điểm 

 

5.1.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   ( ây dưa   u): Quan sát, mô tả 

các bộ phận của cây dưa hấu và quan sát, mô tả 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ 

quả và ruột quả dưa hấu. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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Tiêu chí  : 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 

(  điểm) 

Tiêu chí 2: Quan sát, mô tả các bộ 

phận của cây dưa hấu 

Quan sát và mô tả đúng các bộ 

phận của cây dưa hấu.  

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Quan sát và mô tả 

được 5 loại hình dạng, màu sắc vỏ quả, 

ruột quả dưa hấu 

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 (  điểm) 

5.1.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 01 ( ây dưa bở) 

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: 

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

Câu 9: b, Câu 10: b. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được   điểm 

 

5.1.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   ( ây dưa bở) 

Quan sát, mô tả các bộ phận của cây dưa bở và quan sát, mô tả 3 loại hình 

dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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Tiêu chí  : 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 

(  điểm) 

Tiêu chí 2: Quan sát, mô tả các bộ 

phận của cây dưa bở 

Quan sát và mô tả đúng các bộ 

phận của cây dưa bở.  

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Quan sát và mô tả 3 

loại hình dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở 

Quan sát và mô tả được 3 loại 

hình dạng, màu sắc vỏ quả dưa bở. 

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 (  điểm) 

 

5.2.  ài 02:  iới t iệu m t số  iố    a   t ồ   

5.2.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 02 ( ây dưa   u) 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: c; Câu 2: c, Câu 3: b, Câu 4: 

b, Câu 5: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

5.2.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   ( ây dưa   u): Mô tả đặc điểm 

và ghi nhận về thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích nghi với 

điều kiện đất đai, khí hậu, mùa vụ của 5 giống dưa hấu đang trồng phổ biến 

trong sản xuất ở địa phương. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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Tiêu chí  : 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 

(  điểm) 

Tiêu chí 2: Quan sát, mô tả đặc 

điểm và ghi nhận về thời gian sinh 

trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích 

nghi với điều kiện đất đai, khí hậu,  mùa 

vụ của 5 giống dưa hấu đang trồng phổ 

biến trong sản xuất ở địa phương  

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (6 điểm) 

Tiêu chí 3: Viết bài thu hoạch 

đúng mẫu 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (2 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 (  điểm) 

 

5.2.2. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 02 ( ây dưa bở) 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: a; Câu 2: b, Câu 3: b, Câu 4: 

b, Câu 5: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

 

5.2.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   ( ây dưa bở): Mô tả đặc điểm và 

ghi nhận về thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tính thích nghi với 

điều kiện đất đai, khí hậu,  mùa vụ của 3 giống dưa bở đang trồng phổ biến 

trong sản xuất ở địa phương. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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Tiêu chí  : 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 (  

điểm) 

Tiêu chí 2: Quan sát, mô tả và ghi 

nhận về TGST, năng suất, chất lượng, 

tính thích nghi với điều kiện đất đai, khí 

hậu, mùa vụ của 3 giống dưa bở đang 

trồng phổ biến trong sản xuất ở địa phương  

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (6 điểm) 

Tiêu chí 3: Viết bài thu hoạch 

đúng mẫu 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và 

ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (2 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 (  điểm) 

 

5.3.  ài 03: C ọ   iố    ể t ồ   

5.3.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 03  

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: d; Câu 2: c, Câu 3: c, Câu 4: 

b, Câu 5: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

5.3.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   

Chọn 5 giống dưa hấu (3 giống dưa bở) và ghi các đặc điểm của các 

giống đã chọn, đồng thời nêu đặc điểm thích hợp của giống với đất đai, khí hậu, 

mùa vụ của vùng đất trồng dưa ở địa phương (Giáo viên dạy ở địa phương nào 

sẽ ra đáp án cho phù hợp ở địa phương đó). 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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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 (  

điểm) 

Tiêu chí 2: Chọn được 5 giống 

dưa hấu (3 giống dưa bở) và ghi các đặc 

điểm của các giống đã chọn 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Ghi các đặc điểm của 

giống đã chọn thích hợp với đất đai, khí 

hậu, mùa vụ của vùng đất trồng dưa ở 

địa phương. 

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 (  điểm) 

 

5.4. Bài 04: C uẩ  bị  ạt  iố   

5.4.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 04 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: b; Câu 2: a, Câu 3: b, Câu 4: 

a, Câu 5: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

 

5.4.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   

Tính lượng hạt giống để trồng cho 500 m
2
 ruộng và ngâm ủ đến khi hạt có 

r  mầm dài 2-3 mm. Biết rằng mật độ trồng là   cây m
2
, lượng hạt dưa dự 

phòng là 20%. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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Tiêu chí  : 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 (  

điểm) 

Tiêu chí 2: Tính lượng hạt dưa 

cần trồng và lượng hạt dưa dự phòng  

Tính đúng lượng hạt dưa cần 

trồng và lượng hạt dưa dự phòng 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Ngâm và ủ hạt giống 

dưa ra r  mầm dài 2-3mm 

 

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 (  điểm) 

 

5.5.  ài 05: Ư m  ạt  iố   

5.5.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 05 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: b; Câu 2: a, Câu 3: d, Câu 4: 

c, Câu 5: a. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

 

5.5.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự   à   

Bài tập 2.1. Chuẩn bị vật liệu để ươm cây và ươm bầu dưa trên luống đất 

ở vườn ươm đủ trồng 500 m
2
. 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
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Tiêu chí  : Tổ chức thực hiện 

Nhóm phân công các công việc 

cho thành viên trong nhóm chuẩn bị 

dụng cụ và vật liệu để ươm hạt giống. 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm (  

điểm) 

Tiêu chí 2: Chuẩn bị giá thể và 

bầu ươm hạt dưa 

- Giá thể đúng mẫu, đúng tỉ lệ về 

đất, phân, tro, chất hữu cơ… 

- Chuẩn bị đủ bầu ươm đúng mẫu 

để ươm hạt dưa 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3: Ươm hạt giống 

- Ươm đủ số cây để trồng trên 

diện tích được phân công. 

- Các bầu ươm đạt tỉ lệ 95% số 

bầu ươm có cây trồng được.   

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. 

- Sản phẩm 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 (  điểm) 

 

 

Bài tập 2.2. Mỗi học viên ghép 20 cây dưa lên gốc bầu 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí  : Chuẩn bị đầy đủ tất cả 

các công việc trước khi ghép  

 

Giáo viên nhận xét và ghi 

điểm cho các học viên trong nhóm (  

điểm) 

Tiêu chí 2: Gieo hạt bầu làm cây 

gốc ghép, gieo hạt dưa làm cây lấy ngọn 

ghép 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 
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Tiêu chí 3:  

Ghép ngọn dưa lên gốc bầu đúng 

kỹ thuật. 

Số cây ghép sống là  6 cây học 

viên 

Giáo viên nhận xét, đánh giá 

và ghi điểm cho các học viên trong 

nhóm (4 điểm) 

Đánh giá chung 

- 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 (  điểm) 

 

5.6.  ài 06:   ồ    ây   

5.6.1. Đá    iá  á   âu  ỏi  ủa bài 06 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Khoanh tròn được đáp án đúng là:  

Câu 1: d; Câu 2: d, Câu 3: a, Câu 4: 

b, Câu 5: b. 

Giáo viên nhận xét, đánh giá và ghi 

điểm: Mỗi câu đúng được 2 điểm 

 

5.6.2. Đá    iá bài tậ /bài t ự  hành 

 

Thực hiện các bước trồng cây dưa ươm bầu như lấy bầu ươm cây con, 

mang ra ruộng trồng, tạo được điểm đặt cây, đặt cây vào hố, lấp đất cho cây 

đứng vững và giữ ẩm cho cây sau trồng đúng kỹ thuật. 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tiêu chí  : 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 (  

điểm) 
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Tiêu chí 2: Thực hiện đúng các 

bước trồng cây dưa ươm bầu như lấy 

bầu ươm cây con, mang ra ruộng trồng, 

tạo được điểm đặt cây, đặt cây vào hố, 

lấp đất cho cây đứng vững và giữ ẩm 

cho cây sau trồng. 

So với đáp án, nhận xét, đánh 

giá và ghi điểm (4 điểm) 

Tiêu chí 3:  

- Trồng đủ số lượng cây và số 

diện tích được giao. 

- Trồng bầu ươm cây dưa đúng kỹ 

thuật  

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 (  điểm) 
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