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MÔN HỌC 1 

GIỚI THIỆU SỰ CẦN THIẾT PHẢI SẢN XUẤT DƯA HẤU THEO 

HƯỚNG VIETGAP 

 

BÀI 1. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT DƯA HẤU QUẢNG NAM 

 

 

      Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung Bộ Việt Nam có 

tọa độ địa lý khoảng 1080 26’16” đến 1080 44’04” độ kinh đông và từ 150 

23’38” đến 150 38’43” độ vĩ bắc. Phía bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh 

Thừa Thiên-Huế, phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía đông 

giáp biển Đông, phía tây giáp tỉnh Sêkông của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân 

Lào; Có diện tích tự nhiên 10.438,37  km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 

1.107,04  km2 (chiếm 10,61%). Dân số trung bình 1.423.537 người (TK 2009). 

Trong đó có 56,42% ở độ tuổi lao động (803.104 người), lao động nông, lâm 

ngư chiếm 61,56% (494.393 người). 

     Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chỉ có 2 mùa là mùa mưa 

và mùa khô, chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ trung bình 

năm 25,40 C, Mùa đông nhiệt độ vùng đồng bằng có thể xuống dưới 200 C. Độ 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B9ng_Trung_Trung_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn-Hu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kon_Tum
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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ẩm trung bình trong không khí đạt 84%. Lượng mưa trung bình 2.000-2.500 

mm, nhưng phấn bố không đều theo thời gian và không gian, mưa ở miền núi 

nhiều hơn đồng bằng, mưa tập trung vào các tháng 9 - 12, chiếm 80% lượng 

mưa cả năm; Có tổng số giờ nắng trung bình năm là 1.800 giờ. Với điều kiện 

khí hậu, thời tiết như trên, thuận lợi cho nhiều loại cây trồng sinh trưởng, phát 

triển, trong đó có cây dưa hấu. 

     Cây dưa hấu được đưa vào trồng tại Quảng Nam từ rất lâu, tập trung chủ 

yếu vùng bãi bồi ven sông Thu Bồn (thường gọi là dưa bãi). Trong những năm 

gần đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dưa hấu là một 

trong những cây trồng có diện tích ngày càng được mở rộng, từ những mô hình 

trình diễn, cho thấy cây dưa hấu sinh trưởng, phát triển tốt và đem lại hiệu quả 

kinh tế cao (thường cao gấp 4 -5 lần so với làm lúa). Nhờ đó, dưa hấu được 

nhanh chóng nhân rộng tại các địa phương như: Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành. 

Thăng Bình ...Chủ yếu dưa hấu được trồng trên chân đất màu và đất ruộng lúa 

(thường gọi là dưa ruộng). Giữa dưa bãi và dưa ruộng, áp dụng kỹ thuật canh 

tác có nhiều khâu khác nhau, ví dụ như: Dưa bãi thường đào hố để trồng, mỗi 

hố 3 -5 cây, không có phủ bạt, dưa ruộng lên luống để trồng, có phủ bạt nilông. 

Trong những năm qua, mặc dù có những thời điểm giá dưa xuống thấp, khiến 

cho sản xuất không có lãi, thậm chí bị thua lỗ. Nhưng nhìn chung, sản xuất dưa 

đem lại thu nhập cao trong khi lại là một cây có thời gian sinh trưởng ngắn, phù 

hợp với nhiều loại đất, dễ luân canh với cây lúa nước, giá trị kinh tế cao, có giá 

trị xuất khẩu lớn.  

        Trong khoảng 5 năm  gần đây, diện tích gieo trồng dưa hấu của Quảng 

Nam ổn định và giao động trên dưới 2.500 ha, chiếm 19,23% so với tổng diện 

tích rau các loại (diện tích gieo trồng rau hằng năm khoảng 13.000 ha). Trong 

đó tập trung 2 vùng chính: Vùng dưa bãi: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện 

Bàn...khoảng trên 1.000 ha; Vùng dưa ruộng tập trung chủ yếu các địa phương 

phía Nam của Tỉnh: Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành... gần 1.500 
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ha; riêng vùng dưa hấu hình thành tương đối lâu (từ năm 2001- 2002 đến nay) 

và tập trung đó là vùng dưa hấu ở các xã Tam Phước, Tam An - Phú Ninh, trung 

bình 300 ha có năm lên đến 500 ha. Hiện nay, huyện Phú Ninh đã đăng ký với 

Cục sở hữu trí tuệ công nhận Thương hiệu “Dưa Kỳ Lý”. Đây là tín hiệu đáng 

mừng, tuy nhiên để Thương hiệu trên đảm bảo và phát triển thì rất cần phải có 

vùng dưa ổn định và áp dụng đầy đủ “Quy trình thực hành nông nghiệp tốt 

VietGAP”. 

     - Về giống dưa hấu: Trước đây, Quảng Nam chủ yếu sử dụng các giống 

dưa hấu địa phương nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây trong sản xuất đã bỏ 

hẳn giống dưa hấu địa phương và chuyển sang sử dụng các giống dưa hấu F1 

như: Dạng quả tròn giống Trang Nông (TN12,TN10), Hồng Lương, Hắc Long, 

An Tiêm. 

        Dạng quả dài: Hắc Mỹ nhân (HMN)386, HMN755, Thiên long, Phù Đổng, 

Nông Hữu, Đại Địa…Các giống dưa này có năng suất cao, tương đối phù hợp 

với điều kiện tỉnh ta, sản phẩm được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên, do hạt 

giống chủ yếu được các Công ty trong nước nhập khẩu từ Thái Lan, Đài 

Loan...nên giá cả thường không ổn định, giai đoạn khan hàng, giá thường cao 

gấp rưởi, thậm chí gấp đôi bình thường, gây khó khăn cho sản xuất. 

     - Về thực trạng sản xuất dưa hiện nay: Qua khảo sát và tìm hiểu thực tế 

(chưa đầy đủ của chúng tôi) ở một số địa phương ở Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi 

Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc... cho thấy, đa số nông dân trồng dưa 

hấu hiện nay đều làm theo tập quán, chạy theo năng suất là chính; chưa áp dụng 

đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quá lạm dụng phân bón và 

thuốc BVTV; nông dân cứ định kỳ 3 - 5 ngày phun thuốc một lần, mỗi lần phun 

hỗn hợp 2 - 3 loại thuốc cả sâu lẫn bệnh trong khi chưa xác định được đối tượng 

gây hại. Thậm chí trước khi thu hoạch 1- 3 ngày còn tiếp tục bón phân, phun 

thuốc. Việc đầu tư phân bón quá nhiều, nhất là phân Urea và NPK, DAP, kết 

hợp với tưới nước không hợp lý ... là một trong những nguyên nhân làm cho các 
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loại sâu bệnh hại phát triển, gây hại ngày càng nặng hơn. Theo đó, hầu hết các 

vùng trồng dưa hiện nay đều quá lạm dụng thuốc BVTV để phòng trừ.  

     Nhằm giúp bà con nông dân sản xuất dưa hấu theo hướng an toàn và hiệu 

quả hơn, Ngành nông nghiệp tỉnh (trong đó chủ yếu Ngành BVTV và Khuyến 

nông) tổ chức nhiều mô hình trình diễn, nhiều lớp huấn luyện IPM cho nông 

dân. Nhưng kết quả vẫn  chưa đạt như mong đợi. 

   - Về đề tài nghiên cứu rau: Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Nam đã triển 

khai Đề tài: “ứng dụng mô hình công nghệ Nhà lưới có hệ thống tưới phun phục 

vụ sản xuất rau an toàn tại Quảng Nam” - Trần Thị Kim Thu và CTV, năm 

2005. Kết quả của đề tài cho thấy ứng dụng công nghệ nhà lưới có hệ thống tưới 

phun đã giúp cho sản xuất rau hiệu quả hơn và đặc biệt sản xuất được rau trái vụ 

đem lại hiệu quả cao hơn. Kết quả đề tài cho phép ứng dụng vào các vùng 

chuyên canh rau ven đô Quảng Nam. 

     - Về giống dưa hấu: Trước đây, Quảng Nam chủ yếu sử dụng các giống 

dưa hấu địa phương nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây trong sản xuất đã bỏ 

hẳn giống dưa hấu địa phương và chuyển sang sử dụng các giống dưa hấu F1 

như: Dạng quả tròn giống Trang Nông (TN12,TN10), Hồng Lương, Hắc Long, 

An Tiêm. 

         Dạng quả dài: Hắc Mỹ nhân (HMN)386, HMN755, Thiên long, Phù 

Đổng, Nông Hữu, Đại Địa…Các giống dưa này có năng suất cao, tương đối phù 

hợp với điều kiện tỉnh ta, sản phẩm được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên, do 

hạt giống chủ yếu được các Công ty trong nước nhập khẩu từ Thái Lan, Đài 

Loan...nên giá cả thường không ổn định, giai đoạn khan hàng, giá thường cao 

gấp rưởi, thậm chí gấp đôi bình thường, gây khó khăn cho sản xuất. 

     - Về thực trạng sản xuất dưa hiện nay: Qua khảo sát và tìm hiểu thực tế 

(chưa đầy đủ của chúng tôi) ở một số địa phương ở Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi 

Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc... cho thấy, đa số nông dân trồng dưa 
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hấu hiện nay đều làm theo tập quán, chạy theo năng suất là chính; chưa áp dụng 

đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quá lạm dụng phân bón và 

thuốc BVTV; nông dân cứ định kỳ 3 - 5 ngày phun thuốc một lần, mỗi lần phun 

hỗn hợp 2 - 3 loại thuốc cả sâu lẫn bệnh trong khi chưa xác định được đối tượng 

gây hại. Thậm chí trước khi thu hoạch 1- 3 ngày còn tiếp tục bón phân, phun 

thuốc. Việc đầu tư phân bón quá nhiều, nhất là phân Urea và NPK, DAP, kết 

hợp với tưới nước không hợp lý ... là một trong những nguyên nhân làm cho các 

loại sâu bệnh hại phát triển, gây hại ngày càng nặng hơn. Theo đó, hầu hết các 

vùng trồng dưa hiện nay đều quá lạm dụng thuốc BVTV để phòng trừ.   

 

 - Hiện nay, có rất nhiều đề tài nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất 

rau, quả an toàn (gọi tắt là RAT) nhưng có rất ít các nghiên cứu để làm cơ sở 

xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP. Có nhiều mô hình sản xuất rau 

an toàn nhưng có rất ít mô hình có sản phẩm được các cấp thẩm quyền công 

nhận RAT. Vì vậy, sản phẩm RAT trên thị trường không có cơ sở để người tiêu 

dùng tin tưởng, do đó thường bị quy đồng với các sản phẩm rau không an toàn 

nên không khuyến khích người sản xuất tiếp tục thực hiện quy trình RAT. Hiện 
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nay, sản phẩm rau, quả tươi chỉ được cấp chứng nhận RAT là chưa đủ mà phải 

được cấp chứng nhận VietGAP mới có  tính cạnh tranh cao trên thị trường trong 

nước và đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu.      

      - Theo Quyết định 379 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì Thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi của Việt Nam (gọi tắt là VietGAP; 

Vietnamese Good Agricultural Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và 

người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. 

VietGAP cho rau, quả tươi an toàn dựa trên cơ sở ASEAN GAP, 

EUREPGAP/GLOBALGAP và FRESHCARE, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho rau, quả Việt Nam tham gia thị trường khu vực ASEAN và thế giới, hướng 

tới sản xuất nông nghiệp bền vững. 

       Cũng theo Quyết định 379 về Quy trình thực hành Nông nghiệp tốt cho 

rau, quả tươi có rất nhiều nội dung. Cụ thể có 12 nội dung lớn cần phải đạt được 

như sau: 

    1.Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất; 

   2. Giống và gốc ghép; 

    3. Quản lý đất và giá thể; 

    4. Phân bón và chất phụ gia; 

    5. Nước tưới; 

    6. Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật). 

    7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; 

    8. Quản lý và xử lý chất thải; 

    9. Người lao động (Trong đó có an toàn lao động, điều kiện làm việc và 

phúc lợi xã hội cho người lao động); 
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    10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; 

    11. Kiểm tra nội bộ; 

    12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 

       Với 12 nội dung trên, Quyết định 379 còn kèm theo bảng kiểm tra, đánh 

giá (Kèm theo phụ lục 4) gồm 65 chỉ tiêu (trong đó có 57 chỉ tiêu ở mức độ A - 

Bắt buộc cơ sở sản xuất phải đạt được và chỉ có 8 chỉ tiêu ở mức độ B - khuyến 

khích thực hiện). Các cơ sở sản xuất khi đáp ứng đầy đủ các nội dung trên thì 

mới được các tổ chức có thẩm quyền cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Sản phẩm đạt được tiêu chuẩn này sẽ có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường 

(cả trong nước và xuất khẩu); các hệ thống Siêu thị lớn như Metro, Co-opMart, 

BigC...sẽ sẵn sàng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. 

     Như vậy, rõ ràng những mô hình sản xuất theo hướng an toàn như nhiều 

địa phương đã từng nghiên cứu ứng dụng (chủ yếu thực hiện theo Quyết định 

67-1998) là chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung như Quyết định 379 hiện nay.  

     Các vùng sản xuất dưa hấu của Quảng Nam mặc dù đã được tập huấn 

hướng dẫn nhiều về sản xuất an toàn nhưng như đã phân tích ở trên, do chạy 

theo lợi nhuận trước mắt, nông dân ít tuân thủ quy trình đã hướng dẫn, sản 

xuát còn lạm dụng phân bón hoá học, thuốc BVTV... Mặt khác, chưa có 

những tập huấn nào về thực hành quy trình nông nghiệp tốt (VietGap) trên 

cây dưa hấu. Vì vậy, trước khi triển khai các mô hình thí nghiệm, chúng tôi 

sẽ tiến hành điều tra nhằm đánh giá thực trạng sản xuất dưa hấu của  nông 

dân Quảng Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, so sánh với những nội dung trong 

Quyết định 379 để xem những chỉ tiêu nào đã đảm bảo, còn lại có những chỉ 

tiêu nào cần phải cải thiện cho đảm bảo yêu cầu. Bước điều tra, đánh giá 

thực trạng này là rất cần thiết, nhằm xác định những tiêu chí nào cần kế thừa 

(những tiêu chí đạt yêu cầu), những tiêu chí nào cần hoàn thiện (những tiêu 

chí cơ bản đảm bảo kỹ thuật nhưng còn một số khiếm khuyết) và những tiêu 
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chí nào, khâu kỹ thuật nào cần phải sửa chữa, điều chỉnh cho  hoàn thiện 

(những tiêu chí không đạt). Qua kết quả điều tra giúp chúng tôi thực hiện 

tiếp những nội dung tiếp theo của đề tài. Đồng thời làm cơ sở để khuyến cáo 

cho toàn vùng điều tra. 
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Bài 2.  NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM RAU 

VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU THEO HƯỚNG VIETGAP 

I. Nguyên nhân gây ô nhiễm rau 

1. Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) 

- Sử dụng nhiều hóa chất BVTV: Sử dụng bừa bãi các loại hóa chất 

BVTV không có chọn lọc, không kiểm soát để lại tồn dư trong đất, nước .… 

- Sử dụng thuốc không đúng: Phun thuốc nhiều lần không cần thiết và 

phun với nồng độ cao quá mức quy định. Hoặc chỉ sử dụng một loại thuốc theo 

thói quen, ít hiểu biết về mức độ độc hại. 

- Sử dụng thuốc có độ độc cao và chậm phân hủy, kể cả một số loại thuốc 

nằm trong danh mục cấm hoặc hạn chế sử dụng, thuốc nhập lậu ….  

- Không đảm bảo thời gian cách ly lần cuối cùng: Phun thuốc quá gần 

ngày thu hoạch, thuốc chưa đủ thời gian để phân hủy hết. 

* Dư lượng thuốc BVTV tồn dư trong rau có thể gây nhiễm độc cấp 

tính và mãn tính: 

+ Nhiễm độc cấp tính: Là do nhiễm một lượng hóa chất cao trong thời 

gian ngắn. Những triệu chứng nhiễm độc tăng, tỷ lệ thuận với việc tiếp xúc và 

trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. 

+ Nhiễm độc mãn tính: Xảy ra khi một người nhiễm nhiều lần độc tố 

trong thời gian dài nhưng mỗi lần chỉ nhiễm liều lượng nhỏ. 

* Các con đường nhiễm độc hóa chất BVTV:  

+ Đối với người sản xuất, việc nhiễm độc hóa chất BVTV qua đường tiêu 

hóa có thể xảy ra ngẫu nhiên khi ăn, uống hay hút thuốc trong lúc phun hóa chất 

BVTV hoặc sau khi phun thuốc một thời gian ngắn mà không rửa tay. Đối với 

người tiêu dùng, việc nhiễm hóa chất BVTV xảy ra khi sử dụng sản phẩm có dư 

lượng hóa chất BVTV vượt ngưỡng cho phép. 
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+ Nhiễm độc hóa chất BVTV qua đường hô hấp dễ xảy ra khi người sản 

xuất phun thuốc không có mặt nạ bảo vệ hoặc phun thuốc ngược chiều gió. 

+ Đồng thời, hóa chất BVTV có thể hấp thụ qua da nếu người phun để da 

và quần áo ẩm ưdưa hấu trong khi phun thuốc, trộn các loại hóa chất BVTV 

bằng tay không hay đi chân trần khi đang phun thuốc.  

 

 

 

 

 

 2. Ô nhiễm do hàm lượng nitrat (NO3
-
)  

 Nitrat vào cơ thể ở mức độ bình thường không gây độc, chỉ khi hàm 

lượng vượt tiêu chuẩn cho phép mới gây nguy hiểm. Trong hệ thống tiêu hóa 

nitrat (NO3
-) bị khử thành nitrit (NO2

-), nitrit là một trong những chất biến 

Oxihemoglonin (chất vận chuyển oxy trong máu) thành chất không hoạt động 

được gọi là Methaemoglobin, ở mức độ cao sẽ làm giảm hô hấp của tế bào, ảnh 

hưởng tới hoạt động của tuyến giáp, gây đột biến và phát triển các khối u. 

 Hiện nay, do tình trạng lạm dụng lượng đạm quá nhiều nên hàm lượng 

nitrat tồn dư trong rau là rất cao. Theo các chuyên gia, hàm lượng nitrat vào cơ 

thể ở mức độ bình thường thì không gây độc hại, nhưng khi hàm lượng vượt 

quá ngưỡng tiêu chuẩn cho phép (xem ở bảng 1) mới gây nguy hiểm. Trong cơ 

Người nông dân mắc bệnh do không sử dụng bảo hộ lao động 

khi phun thuốc bảo vệ thực vật 
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thể hàm lượng nitrat cao sẽ làm tăng nguy cơ gây ung thư ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người.  

 - Nguyên nhân:  

+ Bón nhiều phân, nhất là phân đạm vô cơ. 

+ Bón sát ngày thu hoạch. 

+ Bón không cân đối N:P:K. 

+ Các yếu tố môi trường (đất, nước …). 

+ Những cọng rau “xanh mưdưa hấu” này là do người trồng bón quá 

nhiều phân đạm dẫn đến dư lượng Nitrat (NO3) là tác nhân hàng đầu gây 

ra bệnh ung thư.  

3. Ô nhiễm kim loại nặng (KLN) 

Đặc tính của KLN là không thể tự phân hủy nên có sự tích lũy trong dây 

chuyền thức ăn của hệ sinh thái. Nguyên nhân là do nguồn nước tưới và đất 

trồng bị ô nhiễm kim loại nặng. Một số KLN (xem ở bảng 2) sẽ ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người ở các mức độ khác nhau như sau: 

- Độc tính của Chì (Pb): Là nguyên tố có độc tính cao đối với sức khỏe 

con người. Chì gây độc cho hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh ngoại biên, 

tác động lên hệ enzim có nhóm hoạt động chứa hydro. Người bị nhiễm độc chì 

sẽ bị rối loạn bộ phận tạo huyết (tủy xương). Tùy theo mức độ nhiễm độc có thể 

bị đau bụng, đau khớp, viêm thận, cao huyết áp, tai biến não, nhiễm độc nặng có 

thể gây tử vong. 

- Độc tính của Thủy ngân (Hg): Gây ra các triệu chứng như dễ bị kích 

thích, cáu gắt, xúc động và rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, chân tay run. 

- Độc tính của Cadimi (Cd): Do Cd có thể thay thế Zn trong một số enzim 

gây rối loạn trao đổi chất khoáng, rối loạn trao đổi gluxit, rối loạn sinh tổng hợp 

Protein. Các hợp chất của Cd trong nước, trong không khí, dung dịch, thức ăn 
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đều gây độc có thể dẫn đến ung thư. Nguyên nhân gây ô nhiễm do Cd xuất phát 

từ nguồn nước thải hay trong đất. Chính vì thế không trồng rau trên đất, phân 

được chế biến từ rác thải sinh hoạt. 

4. Ô nhiễm do vi sinh vật (VSV) 

- Ô nhiễm VSV do các nguyên nhân sau: 

+ Tưới nước phân tươi: Phân gia súc tươi, chưa hoai mục, phân bắc .... 

+ Sử dụng các nguồn nước thải công nghiệp, đô thị, ao hồ nhiễm bẩn ... 

để tưới rau. 

+ Do quá trình chế biến như: Rửa nước bẩn, vận chuyển đi xa không đóng 

gói bao bì cẩn thận....  

- Các loại vi sinh vật (xem ở bảng 3) gây hại hệ tiêu hóa như: E. coli là 

trực khuẩn đường ruột, đa số sống hoại sinh ở ruột già và có khả năng gây bệnh 

kiết lỵ cho người và động vật; Salmonella là vi khuẩn sống hoại sinh trong hệ 

tiêu hóa. Các vi khuẩn này lan truyền ra ngoài môi trường qua hệ tiêu hóa. Canh 

tác không hợp lý, sản phẩm rau ngoài nhiễm E.coli, Salmonella còn nhiễm cả 

trứng giun với các mức độ khác nhau.  
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BÀI 3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU THEO HƯỚNG VIETGAP 

1. Tiêu chuẩn VietGap là gì? 

VietGAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Vietnamese Good Agricultural 

Practices có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam được Bộ 

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành năm 2008 dựa trên 4 tiêu chí: 

+ Tiêu chí về kỹ thuật sản xuất đúng tiêu chuẩn. 

+ Tiêu chí về an toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có  

hóa chất, nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch. 

+ Tiêu chí về môi trường làm việc phù hợp với sức lao động của người 

nông dân 

+ Tiêu chí về nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. 

(Bảng chỉ tiêu đánh giá VietGAP rau quả chè nằm ở phụ lục 2) 
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2. Những cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận VietGap tại tỉnh Quảng 

Nam 

 

TT Tên cơ sở sản 

xuất 

Tỉnh Ngày cấp Ngày hết 

hạn 

Mã số CN 

VietGAP 

1 Hợp tác xã sản 

xuất dịch vụ nông 

nghiệp và kinh 

doanh tổng hợp 

Đại Cường 

Quảng 

Nam 

08/10/2014 07/10/2016 VietGAP-TT-

12-02-49-0006 

2 Hợp tác xã rau 

sạch Mỹ Hưng 

Quảng 

Nam 

19/12/2013 18/12/2015 VietGAP-TT-

12-01-49-0001 

3 Hợp tác xã sản 

xuất rau quả Bàu 

Tròn 

Quảng 

Nam 

04/11/2013 04/11/2015 VietGAP-TT-

12-02-49-0005 

4 Công ty CP Sản 

xuất và Thương 

Mại Việt Thiên 

Ngân 

Quảng 

Nam 

09/04/2013 09/04/2015 VietGAP-TT-

12-02-48-0004 

 (Nguồn: Bộ Nông nghiệp&PTNT-Cục Trồng Trọt) 

 

3. Quy trình chung trong sản xuất rau theo hướng VietGAP 

3.1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất 

- Vùng sản xuất rau, quả áp dụng theo VietGAP phải được khảo sát, đánh 

giá sự phù hợp giữa điều kiện sản xuất thực tế với qui định hiện hành của nhà 

nước đối với các mối nguy gây ô nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý lên rau, 

quả. Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện thì phải có đủ cơ sở chứng 

minh có thể khắc phục được hoặc làm giảm các nguy cơ tiềm ẩn. 

- Vùng sản xuất rau, quả có mối nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh học, vật 

lý cao và không thể khắc phục thì không đủ tiêu chuẩn sản xuất theo VietGAP. 

 3.1.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 

 * Mối nguy:  Hóa học 

 * Nguồn gốc: 

http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=2015
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=2015
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=1236
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=1236
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=1022
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=1022
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=947
http://vietgap.gov.vn/Content.aspx?CosonuoitrongID=947
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 + Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Đất, nước trong khu vực sản xuất bị ô 

nhiễm thuốc BVTV; Vùng đất trồng bị ô nhiễm từ các máy móc, thiết bị trong 

sản xuất hoặc các khu công nghiệp, bệnh viện… liền kề. 

           + Kim loại nặng: Hàm lượng kim loại nặng tồn tại trong đất, nước, khu 

vực canh tác do có sẵn hoặc bón nhiều phân có chứa kim loại nặng tích lũy dần. 

Nguồn kim loại nặng thải ra từ các khu công nghiệp, nhà máy…. 

 * Cách thức gây ô nhiễm:  

 + Cây rau có thể hút từ đất, nước, tiếp xúc và lưu giữ hóa chất, kim loại 

nặng … làm dư lượng hóa chất, KLN có nguy cơ cao hơn ngưỡng tối đa cho 

phép. 

 + Hóa chất BVTV và các hóa chất khác có thể gây ngộ độc cấp tính và 

mãn tính cho người và vật nuôi. 

 + Nhóm rau ăn củ có nguy cơ ô nhiễm cao hơn các loại rau khác. 

 + Hàm lượng kim loại nặng cao có thể gây ngộ độc với người (phá vỡ hệ 

thống miễn dịch, viêm khớp và các nội tạng …) 

 *Mối nguy: Sinh học 

 * Nguồn gốc: 

 + Vi sinh vật gây hại: Đất, nước trong vùng sản xuất rau bị ô nhiễm VSV 

từ nguồn chất thải chăn nuôi, chất thải sinh hoạt, bệnh viện, khu công nghiệp 

.… 

 + Vật ký sinh: Đất, nước trong vùng sản xuất rau bị ô nhiễm VSV từ 

nguồn chất thải chăn nuôi, chất thải sinh hoạt .… 

 * Cách thức gây ô nhiễm: 

 + VSV trong đất, nước chúng có thể tiếp xúc làm ô nhiễm rau, gây bệnh 

và lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và vật nuôi…. 



17 

 

 + Sản phẩm rau là phương tiện lây lan các sinh vật ký sinh từ động vật 

sang người và ngược lại. 

 3.1.2. Biện pháp đánh giá và giảm thiểu mối nguy 

- Lựa chọn vùng sản xuất rau phải đảm bảo tối ưu cho mỗi loài: 

 + Không trồng rau gần đường quốc lộ; 

 + Xa khu dân cư; 

 + Không gần nhà máy công nghiệp, bệnh viện, .... 

 - Tìm hiểu lịch sử vùng đất: 

 + Cây trồng trước là gì; 

 + Các nguồn ô nhiễm lên đất trồng. 

- Lấy mẫu đất, nước gửi cơ quan có thẩm quyền để phân tích. 

- Cách ly vùng sản xuất với khu vực chăn thả vật nuôi, chuồng trại chăn 

nuôi. Biện pháp tốt nhất là không chăn thả vật nuôi trong vùng sản xuất vì trong 

chất thải của vật nuôi có nhiều các sinh vật có khả năng gây ô nhiễm nguồn đất 

và nước tưới. 

 - Nếu bắt buộc phải chăn nuôi thì phải có chuồng trại và các biện pháp xử 

lý chất thải (ủ hoai mục, sử dụng vi sinh vật hữu hiệu-EM, Biogas,…) đảm bảo 

không gây ô nhiễm môi trường sản xuất và sản phẩm sau thu hoạch. 

 3.1.3. Mẫu ghi chép 

 * Nhật ký đánh giá định kỳ môi trường/ đất đai vùng sản xuất: 

 - Tên nhà sản xuất: ……………………………. 

 - Ngày, tháng đánh giá ………………………… 

 - Vị trí, số lô đất ……………………………….. 

 - Diện tích lô đất: ………………………………. 
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Môi trường Tác nhân 

gây ô nhiễm 

Đánh giá hiện tại Biện pháp xử 

lý đã áp 

dụng 
Đạt Không đạt 

Đất Thuốc BVTV    

 Vi sinh vật    

Không khí Mùi    

 Khí thải    

 Bụi    

 Tiếng ồn    

* Nhật ký xử lý đất: 

 - Vị trí, số lô đất …………………………….. 

 - Diện tích lô đất: …………………………….. 

Ngày Hóa chất, phụ 

gia sử dụng 

Số 

lượng 

Cách 

xử lý 

Diện tích 

(m2) 

Thời tiết khi 

sử dụng 

      

      

      

      

 

3.2. Giống, gốc ghép 

 3.2.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 

 * Mối nguy:  Hóa học 

 * Nguồn gốc: Giống cây rau được xử lý hóa chất không an toàn 

 * Cách thức gây ô nhiễm: Nếu sử dụng không đúng (quá liều, hóa chất 

độc) có thể tồn dư lâu dài và gây ô nhiễm cho sản phẩm rau. 

 3.2.2. Biện pháp đánh giá và giảm thiểu mối nguy 

- Giống và gốc ghép phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp phép sản xuất; Giống và gốc ghép tự sản xuất phải có hồ sơ 
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ghi lại đầy đủ các biện pháp xử lý hạt giống, xử lý cây con, hóa chất sử dụng, 

thời gian, tên người xử lý và mục đích xử lý.  

- Trong trường hợp giống và gốc ghép không tự sản xuất phải có hồ sơ 

ghi rõ tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân và thời gian cung cấp, số lượng, chủng 

loại, phương pháp xử lý giống, gốc ghép (nếu có). 

- Hàng năm, phải tiến hành phân tích, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn trong 

đất và giá thể theo tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước; Cần có biện pháp chống 

xói mòn và thoái hóa đất. Các biện pháp này phải được ghi chép và lưu trong hồ 

sơ. Khi cần thiết phải xử lý các nguy cơ tiềm ẩn từ đất và giá thể, tổ chức và cá 

nhân sản xuất phải được sự tư vấn của nhà chuyên môn, phải ghi chép và lưu 

trong hồ sơ các biện pháp xử lý; Không được chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm 

nguồn đất, nước trong vùng sản xuất. Nếu bắt buộc phải chăn nuôi thì phải có 

chuồng trại và có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường và sản phẩm sau khi thu hoạch. 

 3.2.3. Mẫu ghi chép 

  

Tên 

giống/gốc 

ghép 

Ngày 

SX 

Nơi 

SX 

Ngày 

mua 

Chất 

lượng 

Đã 

kiểm 

định 

chưa? 

Tên 

hóa 

chất 

xử lý 

Lý 

do xử 

lý 

hóa 

chất 

Người 

xử lý 

Ký 

tên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

 

3.3. Quản lý đất và giá thể 

 3.3.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 

 *Mối nguy:  Hóa học và Sinh học 

 * Nguồn gốc:  
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 - Dư lượng thuốc BVTV và các hóa chất khác: Sử dụng thuốc hóa học 

không đúng, vứt bỏ bao bì bừa bải, đỗ ngẫu nhiên hoặc rò rỉ hóa chất …. 

- Hàm lượng kim loại nặng (As, Pb, Cd, Hg): Sử dụng liên tục phân bón 

có hàm lượng kim loại nặng cao, phát thải phát sinh từ các khu liền kề. 

 - Các VSV gây bệnh: Sử dụng phân tươi, phân động vật chưa qua xử lý.... 

 - Vật ký sinh: Có trong phân tươi, phân động vật chưa qua xử lý.… 

* Cách thức gây ô nhiễm:  

 - Cây rau có thể hút từ đất, nước, tiếp xúc và lưu giữ hóa chất, kim loại 

nặng… làm dư lượng hóa chất, KLN có nguy cơ cao hơn ngưỡng tối đa cho 

phép. 

 - Hóa chất BVTV và các hóa chất khác có thể gây ngộ độc cấp tính và 

mãn tính cho người và vật nuôi. 

 - Nhóm rau ăn củ có nguy cơ ô nhiễm cao hơn các loại rau khác. 

 - Hàm lượng kim loại nặng cao có thể gây ngộ độc với người (phá vỡ hệ 

thống miễn dịch, viêm khớp và các nội tạng …). 

 - Sinh vật và ký sinh trong đất có thể gây ô nhiễm sản phẩm rau do tiếp 

xúc. Nguy cơ cao hơn đối với rau ăn lá và ăn củ. 

3.3.2. Biện pháp đánh giá và giảm thiểu mối nguy 

- Đánh giá mối nguy: Hằng năm phải tiến hành phân tích mẫu đất, mẫu 

giá thể, bao gồm các mối nguy hóa học và sinh học. 

- Xử lý mối nguy: Khi xuất hiện mối nguy vượt quá ngưỡng cho phép cần 

phải xử lý. 

3.4. Phân bón và chất phụ gia 

3.4.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 

 * Mối nguy:  Hóa học và sinh học. 
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* Nguồn gốc: 

  - Hàm lượng kim loại nặng (As, Pb, Cd, Hg): Sử dụng liên tục phân bón 

có hàm lượng kim loại nặng cao (đặc biệt là Cd) và các chất phụ gia như thạch 

cao,.… 

 - Hàm lượng NO3 
– cao: Do đất có hàm lượng phân đạm cao, bón phân 

chứa đạm vượt quá ngưỡng cho phép. 

 - Các VSV gây bệnh và ký sinh: Các loại phân chuồng, phân bắc, nước 

thải sinh hoạt chưa qua xử lý …. 

* Cách thức gây ô nhiễm:  

 - Hàm lượng kim loại nặng và hóa chất góp phần làm cho hàm lượng 

KLN trong đất cao. Cây rau có thể hút kim loại nặng làm cho sản phẩm rau bị ô 

nhiễm. 

 - Hàm lượng NO3
-  cao là do hàm lượng Nitrat dồi dào nên cây rau hấp 

thụ nhiều, tích lũy dần và dư thừa, vượt quá ngưỡng cho phép. 

 - Sinh vật và ký sinh trong đất có thể gây ô nhiễm sản phẩm rau do tiếp 

xúc. 

3.4.2. Biện pháp đánh giá và giảm thiểu mối nguy 

- Lựa chọn phân bón và các chất phụ gia nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô 

nhiễm lên rau, quả. Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh mục được 

phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

- Chỉ dùng phân hữu cơ như phân xanh, phân chuồng đã được ủ hoai mục, 

tuyệt đối không được sử dụng các loại phân còn tươi. Trong trường hợp phân 

hữu cơ được xử lý tại chỗ, phải ghi lại thời gian và phương pháp xử lý. Trường 

hợp không tự sản xuất phân hữu cơ, phải có hồ sơ ghi rõ tên và địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân và thời gian cung cấp, số lượng, chủng loại, phương pháp xử lý. 
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- Sử dụng hợp lý và cân đối các loại phân (hữu cơ, vô cơ,…). Số lượng 

phân bón tùy thuộc vào từng loại rau cụ thể, đặc biệt đối với rau ăn lá phải 

ngừng bón phân trước khi thu hoạch sản phẩm từ 15 - 20 ngày.  

- Nơi chứa phân bón hay khu vực để trang thiết bị phục vụ phối trộn và 

đóng gói phân bón, chất phụ gia cần phải được xây dựng và bảo dưỡng để đảm 

bảo giảm nguy cơ gây ô nhiễm vùng sản xuất và nguồn nước. 

- Lưu giữ hồ sơ phân bón và chất phụ gia khi mua (ghi rõ nguồn gốc, tên 

sản phẩm, thời gian và số lượng mua); khi sử dụng phân bón và chất phụ gia 

(ghi rõ thời gian bón, tên phân bón, địa điểm, liều lượng, phương pháp bón phân 

và tên người bón). 

 - Chỉ sử dụng phân bón và chất bón bổ sung khi cần thiết và theo yêu cầu 

về dinh dưỡng của cây trồng.  

 - Nếu có thể, nên trộn phân bón và chất bón bổ sung với đất ngay sau khi 

bón.  

 3.4.3. Mẫu ghi chép  

 * Mua phân bón và chất phụ gia:  

Ngày, 

tháng, 

năm 

Tên phân bón/chất 

kích thích sinh 

trưởng 

Số lượng 

(Kg/lít,…) 

Đơn giá 

(đồng/kg,lít) 

Tên người, 

cửa hàng/đại 

lý bán và địa 

chỉ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 

* Xử lý phân hữu cơ: 

Ngày 

tháng xử 

lý 

Nguồn 

phân 

hữu cơ 

Số lượng 

(kg) 

Phương 

pháp xử 

lý 

Thời gian 

xử lý 

Người xử lý 
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* Sử dụng phân bón và chất phụ gia: 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Loại 

cây 

trồng 

Lô, 

thửa 

Diện 

tích 

(m2) 

Loại phân 

bón/chất 

kích thích 

sinh trưởng 

sử dụng 

Công 

thức 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

(Kg, 

lít, …) 

Cách 

bón 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

        

        

 

3.5. Nguồn nước 

3.5.1. Phân tích và nhận diện yếu tố ảnh hưởng 

* Mối nguy: Do hóa học và sinh học 

* Nguồn gốc: 

  - Nguyên nhân các loại hóa chất thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng 

có ở trong nước: 

+ Thuốc bảo vệ thực vật bị đổ, rò rỉ xuống nguồn nước tưới;  

+ Rửa chai lọ, bình phun thuốc xuống nguồn nước tưới;  

  + Nguồn nước tưới nhiễm hóa chất do nhà máy thải ra;  

 + Nước giếng khoan bị nhiễm Asen, thủy ngân...;  

 + Nước sinh hoạt không đủ tiêu chuẩn. 

 - Nguyên nhân các sinh vật có trong nguồn nước: 

 + Chất thải của con người, động vật xuống nguồn nước;  

 + Xác chết động vật, ... có trong ao hồ dùng để tưới rau;  
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 + Giếng khoan nhiễm vi sinh vật do quá trình rửa trôi ở các khu vực ô 

nhiễm;  

  + Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm;  

  + Nước thải chưa qua xử lý.  

 * Cách thức gây ô nhiễm cho cây rau  

 - Sử dụng nước bẩn tưới cho rau gần ngày thu hoạch;  

 - Tưới nước bị ô nhiễm;  

- Rửa sản phẩm bằng nước bị ô nhiễm;  

 - Nước ô nhiễm tưới cho rau. 

3.5.2. Biện pháp làm giảm mối nguy 

 - Vì trong rau xanh hàm lượng nước chiếm trên 90% nên nước tưới trực 

tiếp ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Cần sử dụng nước sạch để nước. Nếu 

có điều kiện nên sử dụng nước giếng khoan, nhất là đối với các vùng trồng rau 

xà lách và các loại rau gia vị. Nếu không có giếng cần phải sử dụng nước sông, 

ao, hồ không bị ô nhiễm. 

- Nước tưới dùng cho sản xuất và xử lý sau thu hoạch rau, quả phải đảm 

bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn mà Việt Nam đang 

áp dụng. 

- Không dùng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, các khu 

dân cư tập trung, các trang trại chăn nuôi, các lò giết mổ gia súc, gia cầm, nước 

phân tươi, nước giải chưa qua xử lý trong sản xuất và xử lý sau thu hoạch. 

- Cách tưới: Chọn một trong các cách: Tưới tự chảy, tưới phun mưa, tưới 

ngầm, tưới nhỏ giọt,…tùy theo điều kiện từng vùng. 

- Đối với nguồn nước bị ô nhiễm cần phải có biện pháp xử lý. 

3.6. Hóa chất BVTV và Hóa chất khác 
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3.6.1. Phân tích và nhận diện mối nguy 

* Mối nguy: Do hóa chất BVTV và hóa chất khác: 

* Nguồn gốc: 

 - Nguyên nhân thuốc bảo vệ thực vật có ở trên cây rau: 

 + Sử dụng thuốc cấm cho rau: Padan, Monito, Wofatox, Kinalux,…; 

 + Không đảm bảo thời gian cách ly của thuốc; 

 + Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều lần/ một vụ; 

 + Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định (hỗn hợp nhiều  

loại, tăng hỗn hợp khuyến cáo); 

+ Công cụ phun, rải kém chất lượng (rò rỉ, định lượng sai…); 

 + Thuốc BVTV trôi dạt từ vùng liền kề; 

 + Thuốc BVTV phun gần sản phẩm đã thu hoạch hoặc các vật liệu đóng  

gói; 

 + Dư lượng thuốc BVTV tích luỹ trong đất từ các lần sử dụng trước; 

 + Thuốc BVTV bám dính trong dụng cụ chứa sản phẩm. 

 - Nguyên nhân gây ô nhiễm cho rau: 

 + Sử dụng các loại hoá chất bảo quản không được phép hoặc sai quy định; 

 + Sử dụng hoá chất làm sạch, tẩy rửa không phù hợp để lại dư 

lượng trong  dụng cụ, thùng chứa,….; 

 + Nhiên liệu (xăng, dầu, sơn…) trên thiết bị, dụng cụ thu hoạch, đóng 

gói, vận chuyển gây ô nhiễm trực tiếp lên sản phẩm và bao bì chứa sản phẩm; 

 + Đất, nước bị ô nhiễm hoá chất từ các khu công nghiệp, nhà máy hoá chất 

 lân cận. 
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 * Cách thức gây ô nhiễm cho cây rau: Cây rau hấp thụ hoặc bám dính 

lên sản phẩm, để lại dư lượng trong sản phẩm. 

3.6.2. Biện pháp loại trừ và làm giảm mối nguy 

 * Mua và tiếp nhận thuốc bảo vệ thực vật: 

 - Chỉ mua và nhận các loại thuốc BVTV có trong danh mục được phép 

sử dụng tại Việt nam. 

 - Thuốc BVTV phải được cất, bảo quản tại kho (hoặc tủ chứa) đảm bảo 

an toàn. 

* Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: 

- Trước khi sử dụng, kiểm tra bình bơm bằng nước sạch. Nếu bị tắc hoặc 

có lỗi thì phải sửa chữa và khắc phục ngay; 

 - Chỉ sử dụng loại thuốc BVTV đăng ký sử dụng đối với chủng loại rau; 

 - Sử dụng nước sạch để pha thuốc; 

 - Chỉ pha đủ lượng nước thuốc cho diện tích rau cần phun; 

 - Các vỏ thuốc BVTV dùng hết cần được xúc rửa 3 lần; 

 - Mang đủ bảo hộ lao động khi pha, phun thuốc; 

 - Không phun thuốc lúc nắng, gió to và khi trời sắp mưa; 

 - Cần kiểm tra trên cây trồng để biết việc phun thuốc có đều và đến hết 

các bộ phận của cây không; 

 - Phải đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc; 

 - Nên sử dụng thuốc luân phiên để hạn chế dịch hại kháng thuốc. 

* Sau khi sử dụng thuốc: 

 - Rửa sạch, đảm bảo không còn thuốc trong bình phun; 

 - Đặt biển cảnh báo tại các vùng vừa phun thuốc; 
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 - Rửa sạch tất cả các đồ dùng, dụng cụ phục vụ phun thuốc và đảm bảo 

không gây ô nhiễm nguồn nước; 

 - Dụng cụ phun thuốc phải được bảo quản tại kho riêng; 

 - Giặt, rửa sạch các dụng cụ bảo hộ; 

 - Kiểm tra số lượng bình đã phun thuốc có tương đương với lượng nước 

thuốc dự kiến không để điều chỉnh phương pháp phun hoặc dụng cụ phun. 

 3.6.3. Mẫu ghi chép 

 * Mua thuốc BVTV 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Tên 

thuốc 

Cơ sở sản 

xuất 

Số lượng 

(Kg/lít, 

…) 

   Đơn giá 

(đồng/kg,lít, 

…) 

Tên người, cửa 

hàng/đại lý 

bán và địa chỉ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

 

* Sử dụng thuốc BVTV 

Ngày

, 

thán

g, 

năm 

Loại 

cây 

trồn

g 

Diệ

n 

tích 

(m2

) 

Tên 

dịch 

hại 

Tên 

thuố

c 

Liều 

lượng 

thuốc 

(mg,ml/L

ít) 

Lượng sử 

dụng 

(mg,ml/m
2) 

Loại 

máy/dụ

ng cụ 

phun 

Tên 

người 

phun 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

         

 

3.7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch 

3.7.1. Phân tích và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng 

* Mối nguy: Hóa học, sinh học, vật lý. 

* Nguồn gốc: 
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 - Sử dụng không đúng các loại hóa chất bảo quản sau thu hoạch tồn tại 

trên sản phẩm rau. 

 - Nguyên nhân hóa chất có trên sản phẩm rau thu hoạch. 

 + Sử dụng các loại hóa chất cấm sử dụng; 

 + Sử dụng các thùng, bao bì hóa chất, phân bón,... để chứa sản phẩm rau; 

 + Dụng cụ chứa sản phẩm không đảm bảo vệ sinh (dính dầu, mỡ,…). 

 - Các vật ký sinh gây bệnh: Giun, sán, vi rút viêm gan B,... có ở trên 

sản phẩm rau. 

 - Nguyên nhân các sinh vật gây bệnh có trên sản phẩm cây rau: 

 + Sản phẩm rau tiếpxúc trực tiếp với đất, sàn nhà trong khi thu hoạch, 

đóng gói và bảo quản; 

 + Các thiết bị, dụng cụ, thùng chứa tiếp xúc với sản phẩm không đảm bảo 

 vệ sinh; 

 + Nguồn nước sử dụng để xử lý sản phẩm rau bị ô nhiễm; 

 + Người lao động không tuân thủ quy trình vệ sinh;

 + Phương tiện vận chuyển không đảm bảo vệ sinh. 

 - Đó là các vật  lạ như đất, đá, mảnh thủy tinh, gỗ, kim loại,....có ở trong 

sản phẩm rau. 

 - Nguyên nhân: 

 + Dụng cụ thu hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm bị hư hại  

hoặc không đảm bảo vệ sinh; 

 + Bóng đèn tại các khu vực sơ chế, đóng gói, bảo quản bị vỡ trong khi 

sản phẩm không được che đậy; 

 + Người lao động để rơi vật lạ, kẹp tay, găng tay,... lẫn vào thùng chứa sản 

 phẩm thu hoạch. 
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 * Cách thức gây ô nhiễm: 

 + Tiếp xúc trực tiếp các thùng chứa dụng cụ, bào bì,...; 

 + Xử lý các chất hóa học tồn dư trên sản phẩm rau; 

 + Sản phẩm rau tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm sinh học; 

 + Các vật lạ lẫn vào sản phẩm rau trong quá trình thu hoạch, xử lý sau thu   

hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển. 

3.7.2. Biện pháp loại trừ và làm giảm mối nguy 

* Thu hoạch: 

- Chỉ thu hoạch sản phẩm khi đảm bảo thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực 

vật và phân bón. 

- Nước sử dụng cho xử lý rau, quả sau thu hoạch phải đảm bảo chất lượng 

theo qui định. 

- Kiểm tra dụng cụ thu hoạch và thùng chứa, đảm bảo rằng các vật dụng 

này sạch và trong trạng thái sử dụng tốt. 

- Loại bỏ các vật lạ, rau quả bị dập nát, hư hỏng và các loại tàn dư thực 

vật (như lá, cành cây,…) ra khỏi sản phẩm. 

  * Sơ chế đóng gói tại địa điểm đóng gói: 

  - Thao tác nhẹ nhàng trong khi sơ chế, đóng gói để tránh làm dập nát, hư 

hỏng sản phẩm và tránh để sản phẩm tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm. 

- Thu gom chất thải sau khi đóng gói để tránh gây ô nhiễm sản phẩm. 

- Sau khi đóng gói, sản phẩm phải được dán nhãn theo quy định. 
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* Bảo quản sản phẩm rau, quả: 

- Sản phẩm phải được bảo quản tại địa điểm sạch sẽ, khô ráo, không có 

nguy cơ ô nhiễm hóa chất nông nghiệp và các chất vệ sinh, khử trùng. 

- Trừ các loại rau ăn củ,  các loại rau khác không được để trực tiếp trên 

nền đất hoặc sàn nhà. 

 

 

 

Rau được bảo quản tại cửa hàng 

Sơ chế rau, quả an toàn 
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* Vệ sinh cá nhân: 

- Rửa tay trước khi sơ chế, tiếp xúc với sản phẩm; 

- Rửa tay sau khi đi vệ sinh, tiếp xúc với động vật, ăn uống, hút thuốc, 

tiếp xúc với chất thải. 

- Không ăn, uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất. 

3.7.3. Bảng mẫu ghi chép và theo dõi 

* Mẫu ghi chép về thu hoạch 

 - Ghi đầy đủ các thông tin sau:  

  + Ngày, tháng, năm       + Cây trồng  

 + Lô          + Diện tích  

 + Trọng lượng        + Ghi chú  

 Ví dụ: Ghi chép thu hoạch dưa hấu 

Ngày tháng 

năm 
Cây trồng Lô Diện tích 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Ghi chú 

4/3/2014 Dưa hấu A3 500 m2 600 Rửa dưa hấu sau 

thu hoạch vì 

bám đất 

 

* Xuất bán sản phẩm  

 -  Cần ghi đầy đủ các thông tin sau:  

 + Ngày       + Sản phẩm  

 + Loại       + Địa chỉ người mua  

 + Lưu ý  

 Ví dụ: Điền thông tin về việc bán dưa hấu  

Ngày Sản phẩm Loại Địa chỉ người 

mua 

Ghi chú 

4/3 Ớt I Coo.op Mart  

….     
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3.8. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản 

phẩm 

3.8.1. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ 

 - Hồ sơ ghi chép là bằng chứng về việc thực hiện VietGAP và là cơ sở để 

điều tra nguyên nhân mất an toàn thực phẩm. Hồ sơ ghi chép theo VietGAP bao 

gồm: 

 + Bản đồ khu vực sản xuất; 

 + Hồ sơ về lấy mẫu, phân tích đất, nước; 

 + Sổ ghi chép mua hoặc sản xuất giống cây trồng; 

 + Sổ ghi chép mua, sử dụng phân bón, chất bổ sung; 

 + Sổ ghi chép về thu hoach và xử lý sau thu hoạch; 

 + Sổ ghi chép xuất bán sản phẩm; 

 + Hồ sơ về đào tạo, tập huấn người lao động; 

 + Bảng kiểm tra, đánh giá; 

 + Các tài liệu, văn bản khác. 

 - Hồ sơ ghi chép là hệ thống quản lý để nhận diện và truy xuất, kịp thời 

phát hiện các sản phẩm không an toàn, thu hồi và xác định nguyên nhân gây ô 

nhiễm, do đó cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 + Có hệ thống, tên gọi hoặc mã số/ ký hiệu đối với lô sản phẩm; 

 + Tên hoặc mã số của các lô/ thửa sản xuất phải được ghi rõ trong bản đồ 

khu sản xuất; 

 + Tên hoặc mã số của các lô/ thửa sản xuất phải được ghi rõ trên các tài 

liệu, hồ sơ liên quan đến sản xuất. 

 - Hồ sơ ghi chép phải được lưu trữ ít nhất 2 năm theo quy định hoặc theo 

yêu cầu của khách hàng. 
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 Các tài liệu lưu trữ trong hồ sơ sản xuất theo VietGAP phải là các tài liệu 

đang còn hiệu lực. 

 

 

 

3.8.2. Nhãn sản phẩm 

 - Sản phẩm phải được ghi nhãn để giúp việc truy nguyên nguồn gốc được 

dễ dàng. 

 + Tên sản phẩm; 

 + Khối lượng; 

 + Lô sản xuất/ ngày sản xuất; 

 + Tên gọi, địa chỉ đơn vị sản xuất; 

 + Hướng dẫn sử dụng, bảo quản. 

 - Thùng chứa sản phẩm phải có nhãn để truy xuất nguồn gốc từ vùng sản 

xuất nào. 

 - Nhãn sản phẩm hoặc nhãn thùng chứa được làm từ vật liệu chống thấm 

nước để tránh bị bong, rách. 

Ghi chép nhật ký sản xuất dưa hấu 
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 3.8.3. Quy trình điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm và thu hồi sản phẩm 

 - Trong trường hợp sản phẩm bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm, phải 

ngừng việc xuất bán sản phẩm. 

 - Nếu sản phẩm vẫn còn đang ở vùng sản xuất phải cô lập khỏi các sản 

phẩm khác và ngừng xuất bán. Nếu sản phẩm đã được xuất bán phải thông báo 

đến người mua hàng và tiến hành thu hồi sản phẩm. Sản phẩm bị ô nhiễm và có 

nguy cơ rủi ro cao đối với sức khỏe người tiêu dùng thì phải tiêu hủy. 

 - Tiến hành điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm và tiến hành các biện pháp 

khắc phục sai lỗi và ngăn chặn tái nhiễm. 

 - Sau khi xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm, phải tiến hành các biện 

pháp ngăn chặn để tránh tái nhiễm. 

 - Ghi chép và lưu giữ hồ sơ điều tra nguyên nhân ô nhiễm và hành động 

khắc phục tại khu sản xuất 
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MÔN HỌC 2 

GIỐNG, CHUẨN BỊ ĐẤT VÀ GIEO HẠT 

 

Cây dưa hấu có tên khoa học là Citrullus lanatus Thunberg, tên tiếng Anh 

là watermelon, thuộc họ dưa bầu bí Cucurbitaceae. Cây có nguồn gốc ở vùng 

nhiệt đới Châu Phi. Ngày nay dưa hấu được trồng rộng rãi ở nhiều nước trên thế 

giới như Trung Quốc, Ân Độ, Hoa Kỳ, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin, 

các nước vùng Địa Trung Hải, … . 

Ở nước ta dưa hấu được biết đến từ thời Vua Hùng Vương thứ 18 và dưa 

hấu là loại trái không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền. 

 

BÀI 1. GIÁ TRỊ CÂY DƯA HẤU – GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG 

DƯA HẤU PHỔ BIẾN 

I. Giá trị cây dưa hấu 

1. Giá trị kinh tế 

Dưa hấu là sản phẩm dễ tiêu thụ, không chịu ảnh hưởng của sâu bệnh mà 

giá cả ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao người nông dân trồng. Cụ thể như 

trong vụ xuân 2006, các hộ trồng dưa ở Nghệ An đều thu nhập từ dưa hấu đạt 

trên 50 triệu đồng/ha. 

Tại tỉnh Quảng Trị, trồng dưa hấu đã đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm, cao 

hơn rất nhiều lần so với trồng các loại cây khác cây khác trên cùng một diện tích 

(nếu trồng sắn nông dân chỉ thu được 3 triệu đồng/ha, khoai lang được 6 triệu 

đến 7 triệu đồng/ha). Ngoài ra dưa hấu loại cây trồng có khả năng phát triển tốt 

trên vùng đất cát khô và nhiệt độ cao. 

2. Về dinh dưỡng 

Dưa hấu có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe con người. Trong 

trái dưa hấu chứa 90% nước, Protein, Lipit, Carbonhydrat, Caroten, đường, các 
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chất khoáng như Calcium, Phospho, sắt, các vitamin như  Thiamin (B1), 

Riboflavin (B2), Niaxin (B3), Acide ascorbic (C), …. . 

Trong các loại quả, dưa hấu chứa dịch quả phong phú nhất, hàm lượng 

nước đạt trên 96%. Trong nước dưa hấu chứa nhiều acid malic; acid glutamid; 

arginine; đường glucose; fructose; lyciumanid; bêta-caroten; vitamin A, B, C, 

protid và các chất khoáng như calci, phosphor, sắt..., những thành phần này rất 

hữu ích cho cơ thể, hơn nữa dễ được hấp thu.  

 

 

3. Về mặt y học 

Trong trái dưa chứa vitamin C làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Chất 

Lycopen trong trái dưa là chất chống oxy hóa, giúp chống lại các bệnh vể tim 

mạch, giảm khả năng mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Chất Citrulline trong trái dưa 

vào cơ thể người chuyển hóa thành Arginine là acide amin có lợi cho tim mạch, 

tuần hoàn và miển dịch. Chất Arginine còn làm tăng hoạt tính Nitrit oxit giúp 

thư giãn mạch máu mà không có tác dụng phụ nào, ngăn ngừa ung thư tuyến 

tiền liệt ở nam giới. Trong trái dưa hấu còn chứa nhiều kali và enzim super 
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oxide dismutase có khả năng chống oxy hóa, giúp tế bào cơ thể phát triển tốt 

hơn và con người ít bị tress hơn. 

Mới dây, một phát hiện mới của GS Bhimu Patil thuộc Viện Nghiên cứu 

rau, quả Texas, Hoa Kỳ, chất Arginine làm tăng hoạt tính Nitrit oxit làm thư 

giãn mạch máu giống như tác dụng của Viagra dùng cho nam giới. 

4. Theo Đông y 

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

công năng thanh nhiệt tá hỏa, giải say rượu, lợi tiểu, cầm lị ra máu, 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 để trong nhiều giờ da dẻ mịn màng căn 

mọng không bị rộp trong mùa hè, … .  

Trong vỏ dưa chứa nhiều vitamin ankaloit có tác dụng giải nhiệt hết say nắng, 

còn ngăn chặn không cho cholesterol tích động ở thành mạch máu, có tác dụng 

chống xơ mỡ động mạch. Phần xanh của vỏ dưa hấu gọi là áo thủy của dưa hấu có 

thể chữa các chứng thử nhiệt, phiền khát, phù nề, tiểu tiện kém và miệng lưỡi viêm 

nhiệt.  

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

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

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

Tuy nhiên với người bị tiểu đường, suy thận, rối loạn tiêu hóa không nên 

ăn nhiều sẽ làm bệnh nặng thêm. 

II. Đặc tính thực vật 

1. Thân cây dưa hấu 

Dưa hấu thuộc cây hằng niên, thân thảo, mềm, có gốc cạnh, dạng bò. dài từ 

2 – 6m. Trên thân có nhiều lông tơ màu trắng. Thân có nhiều mắc, mỗi mắc có 1 

lá, 1 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. 
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Thân cây dưa hấu, mỗi mắt có 1 lá, 1 chồi nách và 1 tua cuốn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lá dưa hấu  

Có hai dạng lá là lá mầm và lá thật. Lá mầm là lá ra đầu tiên, tồn tại trong suốt 

quá trình sinh trưởng của cây, nuôi cây trong giai đoạn đầu, lá có hình oval hay hình 

trứng. Lá mầm là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự sinh trưởng của cây ở giai đoạn 

đầu. Lá mầm to dầy, phát triển cân đối hứa hẹn cây sinh trưởng mạnh, lá mầm nhỏ, 

mỏng, mọc không cân đối cây sẽ sinh trưởng yếu. Lá thật là lá đơn, mọc sen có chia 

thùy nhiều hay ít, sâu hay cạn tùy theo giống, lá đầu tiên có sẻ thùy cạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoa dưa hấu  

 

Lá thật đầu tiên xẻ thùy cạn 
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Là hoa đơn tính cùng cây, màu vàng có 5 cánh dính, 5 lá đài, hoa mọc đơn 

từ nách lá. Hoa cái có bầu noãn hạ, vòi nhụy ngắn, đầu nhụy có sẻ 3 thùy. Hoa 

đực có 3 – 5 tiểu nhị, chỉ nhị ngắn. Hoa dưa hấu thụ phấn nhờ côn trùng. Trên 

cây dưa hấu hoa đực nhiều hơn hoa cái cứ 6 – 7 hoa đực thì có 1 hoa cái, hoa 

đực thường nở trước hoa cái. 

 

Hoa đực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoa cái 

 

 

4. Trái dưa hấu  

Có nhiều hình dạng từ hình cầu, hình trứng đến hình bầu dục, lúc còn nhỏ có 

nhiều lông tơ sau lớn lên lông tơ mất dần đến khi trái chín không còn lông tơ. Khi 

trái chín vỏ trái cứng, trên vỏ trái có đóng phấn trắng, các đường gân trên vỏ nổi rõ, 

vỏ láng. Vỏ trái có nhiều màu từ xanh đậm đến đen sang xanh nhạt, vàng, có sọc 

hoặc có hoa vân. Ruột có nhiều màu như màu đỏ, hồng, vàng nhạt, vàng nghệ.  

Dưa hấu ruột hồng và ruột vàng.          Dưa hấu ruột đỏ 
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Dưa hấu vỏ vàng ruột đỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ta chia trái thành 6 dạng như sau: 

-  Dạng sugar baby: Dạng trái từ hình tròn đến dạng hình oval dài, oval 

ngắn, khối lượng trung bình từ 2 – 8kg, vỏ màu xanh đen, ruột đỏ, vỏ trái dầy 

1cm, thời gian sinh trưởng 55 – 75 ngày. 

 

 

 

 

 

-  Dạng Crimson sweet: dạng trái hình cầu, tròn, oval dài, oval ngắn, khối 

lượng trung bình từ 2 – 8kg. Vỏ trái nền xanh nhạt, mờ, sọc xanh đậm lem, chạy 

dọc thân trái đường nét không rõ, ruột đỏ, thời gian sinh trưởng 55 – 75 ngày. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dạng châu Á: Dạng trái hình tròn, oval ngắn, hình cầu, khối lượng 

trung bình từ 3 – 8kg. vỏ trái có có nền xanh nhạt, bóng có sọc xanh đậm, 

đường nét rõ chạy dọc thân trái, ruột đỏ, thời gian sinh trưởng 55 – 75 ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dạng Charleston gray: Dạng trái hình cầu, tròn, oval dài, khối lượng 

trung bình từ 2 – 9kg. Vỏ trái màu xanh nhạt, không có sọc, ruột đỏ, thời gian 

sinh trưởng 70 – 85 ngày. 
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-  Dưa hấu ruột vàng: dạng trái tròn, hình cầu. Vỏ màu xanh đen, có loại 

vỏ màu xanh nhạt có sọc màu xanh đậm, ruột màu vàng chanh hoặc màu vàng 

nghệ, khối lượng trái từ 5 – 6kg, thời gian sinh trưởng 70 – 75 ngày. 

Dưa hấu ruột vàng chanh  - Dưa hấu ruột vàng nghệ. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dưa hấu không hạt: Vào những năm 50 của thế kỹ 20, người Nhật đã 

tạo ra giống dưa không hạt bằng cách dùng Colchicine chiết xuất từ cây họ 

hành, xử lý lên đỉnh sinh trưởng của cây dưa hấu tạo ra thể tứ bội (4n). Dùng tứ 

bội làm mẹ, nhị bội (2n) làm cha, tạo ra hạt tam bội (3n) bằng lai hữu tính. 

Muốn tạo trái tam bội phải lấy hạt phấn của cây nhị bội khác để thụ cho hoa tam 

bội vì cây tam bội không tạo ra tinh tử.  

Trái dưa hấu tứ bội có số hạt rất ít, số hạt giảm 10 lần so với số hạt của trái 

nhị bội. Tỷ lệ nẩy mầm của hạt tứ bội thấp, muốn duy trì dòng tứ bội rất đắt 

tiền. Hạt tam bội cũng có tỷ lệ nẩy mầm kém, nên gíá thành cây con đắt dẩn đến 

giá thành thương phẩm cao.  

Để đáp ứng thị hiếu của thị trường ngày nay người ta bắt đầu chú ý đến dưa 

hấu không hạt.  

 

Dưa hấu không hạt mặt trời đỏ. 
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-  Dưa hấu non: Ngày nay, người ta lai tạo ra giống dưa hấu trồng để ăn 

trái non, dùng như một loại rau, cây dưa cho bò lên giàn để dễ thu hoạch.  

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó hiện nay trên thị trường có giống dưa hấu vuông… 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hạt dưa hấu 

Có nhiều màu như màu đen, nâu, xám, đỏ nâu. Trên vỏ hạt đôi khi có chấm 

đen hoặc có vân. Trong trái dưa chứa 200 – 900 hạt.  

6. Rễ dưa hấu 

Rễ dưa hấu phát triển rất mạnh, rễ chính có thể ăn sâu từ 50 – 120cm, rễ 

phụ ăn lan rộng trên lớp đất mặt cách gốc 60 – 80cm. Nhờ bộ rễ phát triển mạnh 
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nên cây dưa hấu chịu hạn tốt, rễ không có khả năng phục hồi do đó khi chăm 

sóc tránh làm đứt rễ.  

II. Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây 

dưa hấu 

1. Nhiệt độ  

Cây dưa hấu có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới nên chịu được nhiệt độ cao, 

nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 20 – 30oC, tối thích 25 – 

30oC, nhiệt độ thấp dưới 18oC cây sinh trưởng kém.  

Hạt dưa hấu nẩy mầm tốt ở nhiệt độ 28 – 30oC, nhiệt độ thấp dưới 18oC hạt 

khó nẩy mầm.  

Thời kỳ cây con, nhiệt độ ban ngày thích hợp để cây phát triển từ 28 – 

30oC, nhiệt độ ban đêm là 20oC.  

Thời kỳ ra hoa nhiệt độ thích hợp là 25oC, ở giai đoạn này thời tiết nóng 

quá hay khô quá ảnh hưởng đến sự thụ phấn.  

Thời kỳ cây cho trái, phát triển trái  và chín, nhiệt độ thích hợp từ 28 – 

30oC. Nhiệt độ thấp trái phát triển chậm, vỏ dầy, ruột có màu lợt làm giảm 

phẩm chất và năng suất trái.  

2. Ẩm độ 

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

cây phát triển tốt. Giai đoạn cây ra trái và phát triển trái cây cần nhiều nước do 

đó cần cung cấp đủ nước ở giai đoạn này nếu thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sự 

phát triển của trái. Khi trái gần chín cần giảm nước để trái tích lũy nhiều đường 

làm tăng phẩm chất trái và độ ngọt của trái. Ngưng tưới nước trước khi thu 

hoạch 5 – 7 ngày. Lưu ý cần cung cấp nước đều đặng nhất là giai đoạn cây 

mang trái không nên để đất quá khô khi tưới ưdưa hấu trở lại hoặc trời có mưa 

trái và thân dễ bị nứt. 
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Nếu nhiều nuớc trong đất cây ra nhiều rễ bất định trên thân làm cho cây hút 

nhiều nước và dinh dưỡng nên cây phát triển mạnh về thân, lá ảnh hưởng đến ra 

hoa, đậu trái. Thân lá phát triển mạnh gặp ẩm độ không khí cao, lá và trái dễ bị 

nhiễm bệnh thán thư, thân dễ bị bệnh nứt thân, chảy mũ. 

Dưa hấu là cây không chịu úng do đó khi bị ngập rễ bị thúi, làm lá vàng 

dẩn đến chết cây.  

3. Ánh sáng  

Dưa hấu là cây ưa sáng, 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 trái thuận lợi. Cường độ ánh sáng mạnh thúc đẩy cây trao đổi 

chất làm trái to, chín sớm và đạt năng suất cao. Thiếu ánh sáng thân bò dài, cây dễ 

nhiễm bệnh, khó đậu trái và trái non dễ rụng, năng suất giảm. Trong suốt thời gian 

sinh trưởng và phát triển của cây dưa hấu cần thời gian chiếu sáng tối thiểu 600 giờ. 

4. Gió 

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

dưa bò xuôi theo chiều gió, không nên bố trí hướng cây bò thẳng gốc với chiều 

gió (ngược chiều gió), vì gió mạnh dễ làm lật dây, gẫy ngọn, làm rụng hoa, trái 

non. 

5. Đất trồng dưa hấu  

Dưa hấu 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, pH thích hợp cho cây 

dưa hấu phát triển 6 – 7.   

Dưa hấu có rễ mọc sâu, chịu úng kém, chịu hạn khá nhất là khi cây đã trổ 

bông, đậu trái. Cây không yêu cầu đất nghiêm khắc, cần chọn đất thoát nước tốt, 

cơ cấu nhẹ, tầng canh tác sâu, không quá phèn. Các vùng đất cát gần biển, đất 

phù sa ven sông lý tưởng để trồng dưa hấu, chỉ cần chú ý tưới nước và bón 
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phân. Đất cát pha tơi xốp, nhiệt độ đất dễ tăng cao, thóat nước nhanh có lợi cho 

bộ rễ phát triển, chất lượng dưa tốt, chăm sóc đỡ tốn kém. 

Dưa hấu không nên liên canh, dễ thất bại vì cây bị bệnh nhiều như bệnh 

chạy dây, nứt thân, thời gian cách ly trồng dưa hấu càng lâu càng tốt. Đât trồng 

dưa nên cao, thóang không bị bóng râm che, không bị gió bão.  

6. Yêu cầu dinh dưỡng  

Việc bón phân rất quan trọng vì nó quyết định năng suất và chất lượng trái 

dưa.  Ngoài 3 dưỡng chất chính là N, P, K cây dưa rất cần calcium, magie và 

một số vi lượng khác.  

Phân đạm: Giúp cây con tăng trưởng mạnh, cây lớn nhanh, nhất là thời kỳ 

cây ra hoa, sau khi hoa thụ phấn, đậu trái, phân đạm giúp cho trái lớn nhanh. 

Thiếu đạm cây sinh trưởng kém, các đốt trên thân ngắn, lá nhỏ, trái nhỏ.  

Nếu bón nhiều đạm cây phát triển mạnh thân lá, sức chống chịu điều kiện 

ngoại cảnh của cây giảm, cây dễ bị sâu bệnh gây hại, cây khó đậu trái, trái non 

dễ rụng, trái chậm chín, trong trái tích nhiều nước, làm giảm phẩm chất trái, trái 

có vị lạt, bảo quản khó, trái mau thúi. 

Phân lân: Rất cần thiết ở giai đoạn đầu, lân giúp bộ rễ phát triển mạnh, cây 

đâm cành mạnh, mau ra hoa, dễ đậu trái. Lân còn giúp cải thiện  phẩm chất trái 

làm cho thịt trái chắc hơn.  

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

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

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 trái chín nên trái được ngọt hơn. Kali còn giúp cải thiện 

phẩm chất trái như làm thịt trái chắc, vỏ trái cứng để tiện việc vận chuyển và 

bảo quản trái được lâu hơn. Bón kali vào giai đoạn sắp thu hoạch làm tăng chất 

lượng trái như làm trái chín nhanh và màu sắc trái đẹp. 
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Chất vôi: Cây dưa hấu rất cần chất này, vì thiếu canxi  dễ đưa đến tình 

trạng trái bị thúi đít, bộ rể của cây kém phát triển hoặc bị hư hại. 

Chất magie: Là chất rất cần thiết trong sinh trưởng và phát triển của cây 

dưa hấu vì thiếu magie cây đậu trái kém. Lưu ý khi bón nhiều kali thì sự hấp thụ 

magie của cây dưa hấu bị giảm súc. 

Sử dụng phân bón qua lá và chất điều hòa sinh trưởng: các loại phân 

bón qua lá bổ sung vi lượng cho cây dưa hấu như như Supermes, HVP, 

Bayfolan, Yogen, Komix đều có thể sử dụng được. Nên ngưng phun phân khi 

cây ra hoa để dễ lấy trái. Sau khi chọn trái xong có thể phun phân trở lại. 

Các chất kích thích ra rễ như Vipac 88, Agrispon, Sincocin pha nước tưới 

quanh gốc để kích thích bộ rễ phát triển nhanh hoặc cần phục hồi rễ khi rễ bị tổn 

thương do đất bị ngập úng, luu ý không nên phun thuốc lên lá.  

Các chất kích thích sinh trưởng như Dekamon, Atonic, 2,4 D sử dụng 

sau khi chọn trái xong có tác dụng làm cây hút nước mạnh hơn nên trái mau lớn 

và tích nhiều nước thường dẩn đến thịt trái bị úng nước, thúi rữa khi trái chín do 

đó không nên sử dụng. 

III. Các giai đoạn sinh trưởng của dưa hấu 

1. Giai đoạn nẩy mầm  

Được tính từ khi hạt dưa hút nước đến khi hạt  mọc mầm, thời gian này 

mất 72 giờ. Tức là sau khi ngâm hạt giống trong nước từ 3 – 4 giờ sau đó ủ hạt 

giống ở nhiệt độ 28 - 30oC cho đến khi hạt nứt nanh nẩy mầm. Ở giai đoạn này 

gặp nhiệt độ dưới 18oC hạt không mọc mầm. 

 

 

Hạt dưa. 

2. Giai đoạn cây con  
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Cây sinh trưởng chậm, trong 15 ngày đầu cây ra lá thật chưa chẻ thùy. 

Nhiệt độ thích hợp cho cây con phát triển ở giai đoạn này là 20 – 28oC, ở giai 

đoạn này nếu trời lạnh cây sinh trưởng kém có thể dẩn đến chết cây. 

 

  

 

 

 

 

3. Giai đoạn sinh trưởng thân lá  

Sau khi hạt mọc mầm đến tuần thứ 3 cây bắt đầu ngã ngọn bò, nách lá xuất 

hiện tua cuống, cây ra lá nhanh, sinh trưởng mạnh, chồi nách cũng bắt đầu mọc 

ra. Ở giai đoạn này cây cần cung cấp đủ nước để cây phát triển thân lá. Thời tiết 

ấm thích hợp cho cây dưa phát triển ở giai đoạn này. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Giai đoạn ra hoa 

Khi dưa có 15 – 16 lá, hoa đực và hoa cái xuất hiện trên dây chính và dây 

nhánh, ở giai đoạn cây bắt đầu ra hoa, hoa đực ra trước, hoa cái ra sau. Những 

hoa ban đầu thường nhỏ, hoa đực nhỏ ít phấn, hoa cái có bầu noãn (nụ) nhỏ nên 

cần loại bỏ đợt hoa này. Khi cây đạt 16 – 18 lá, cây cho hoa cái to, bầu noãn 

(nụ) tròn, cuống dài, dễ thụ tinh, nụ có khả năng phát triển thành trái lớn. Ở hoa 

cái thì kích thước của vòi trứng quyết định sự đậu trái, vòi trứng có kích thước 
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lớn hạt phấn đi vào bầu nhụy dễ, hoa dễ đậu trái. Ngược lại kích thước vòi trứng 

nhỏ hạt phấn đi vào bầu nhụy khó, hoa khó thụ phấn nên không đậu trái. Sau khi 

trồng 25 – 30 ngày cây ra hoa rộ, thời gian ra hoa kéo dài khoảng 30 ngày 

nhưng cần tập trung thụ phấn bổ sung (úp nụ) trong vòng 5 – 7 ngày. Lưu ý khi 

úp nụ dùng hoa đực và hoa cái nở trong 1 ngày. Hoa bắt đầu nở khi mặt trời 

mọc, thời gian thụ phấn bổ sung tốt nhất từ 7 – 9 giờ sáng. Các hoa cái ở xa gốc 

sẽ cho trái nhỏ, chín muộn nên cần loại bỏ để cây dồn sức nuôi những trái đã úp 

nụ.  Ở giai đoạn này cây cần cung cấp đủ nước, dinh dưỡng, ánh sáng để tạo 

năng suất. Thời tiết ôn hòa, ấm áp ở giai đoạn này giúp cây ra hoa đậu trái thuận 

lợi.  

Giai đoạn cây ra hoa, hoa đực ra trước sau đó hoa cái ra sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Giai đoạn hình thành trái 

Sau khi hoa cái thụ phấn xong, trái phát triển nhanh trong 15 ngày đầu, lúc 

này sự phát triển của thân lá giảm dần. Ở giai đoạn này cây cần cung cấp đủ 

nước, dinh dưỡng, Thời tiết ôn hòa, ấm áp ở giai đoạn này giúp trái phát triển 

tốt.  

Sau khi hoa cái thụ phấn, 15 ngày đầu trái phát triển nhanh. 
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4. Giai đoạn trái chín  

Từ khi hoa cái thụ phấn đến trái chín mất khoảng thời gian từ 30 – 35 ngày 

tùy theo giống. Ở giai đoạn này trái lớn chậm, có sự biến đổi mạnh ở trong trái 

dưa về sinh hóa như hình thành sắc tố thịt trái, tích lũy đường đến khi trái chín 

ngọt. Giai đoạn này cần giảm lượng nước tưới để trái tích lũy đường tốt hơn, 

giảm lượng phân đạm, chú ý phân kali giúp trái tích lũy đường và cải thiện 

phẩm chất trái.  

Các giai đoạn sinh trưởng của cây dưa hấu. 

Gieo hạt      Trồng                 Ra hoa rộ         Để trái               Thu hoạch 

         /-------------/-----------------------/-----------------/-------------------------/ 

        0               7                              30                    40                              70 
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IV. Giới thiệu một số giống dưa hấu 

Hiện nay thị trường có rất nhiều giống: 

 - Dạng quả tròn: TN 12, TN 10, Hồng lương, Hắc long, An tiêm, Mặt trời 

đỏ… 

 - Dạng quả dài: Hắc Mỹ nhân; HMN386, HMN755, Thiên long, Phù 

đổng, Nông hữu, Đại địa… 

 Tuy nhiên, giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp phép sản xuất. 

 - Giống dưa F1 Tiểu Long NP - 404: Cho thu hoạch sau khi trồng 55 – 58 

ngày. Giống kháng bệnh tốt, trái dạng oval, nặng 3,5 – 4,5kg, da xanh nhạt, vỏ 

mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc. 

 

 

-  Giống dưa F1 Báo Long NP – 900: Kháng bệnh tốt, trái dạng oval, nặng 

4 – 6kg,  da xanh nhạt có sọc xanh đậm, thịt chắc, độ ngọt > 14%. 

-  Giống dưa F1 Thành Long NP – 305: Kháng bệnh tốt, trái dạng Oval, 

nặng 3,5 – 4,5kg, vỏ mỏng, dai màu xanh có sọc đậm lem, thịt chắc, độ ngọt > 

14%. 
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-  Giống dưa F1 Hắc Mỹ Nhân (TN386): Cho thu hoạch sau khi trồng 55 - 

58 ngày. Giống kháng bệnh tốt, trái dài, nặng 4,5 – 5,5kg, da xanh có sọc đậm, 

vỏ mỏng dai, thịt chắc. 

 

-   Giống dưa F1 Green Long NP – W1: Cho thu hoạch sau khi trồng 75 – 

80 ngày. Giống kháng bệnh tốt, thịt đỏ hơi hồng, dòn, độ đường đạt 12%. 
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BÀI 2. XỬ LÝ HẠT GIỐNG TRƯỚC KHI TRỒNG 

 1. Chuẩn bị giống 

Ngâm ủ hạt giống: Hạt giống trước khi gieo cần ngâm ủ cho nứt nanh sau 

đó đem gieo trực tiếp ngoài ruộng hoặc gieo trong bầu. phơi hạt giống nơi có 

nắng nhẹ 1 – 2 giờ, để nguội, sau đó ngâm hạt vào nước ấm 2 sôi + 3 lạnh trong 

4 – 5 giờ rồi vdưa hấu hạt giống ra rữa sạch, rồi gối hạt trong cái khăn sạch, để 

nơi ấm, nhiệt độ từ 28 – 30oC, tưới nước giữ ẩm thường xuyên, thời gian ủ 2 – 3 

ngày thì hạt giống nứt nanh. Lượng hạt giống dùng cho 1 ha là 0,4 - 0,5 kg.   

- Gieo thẳng: Chuẩn bị đất, đào lỗ trên liếp sâu 10cm, bón phân hữu cơ 

hoai mục vào lỗ rồi phủ lên lớp đất sau đó gieo hạt giống đã nứt nanh vào hốc, 

mỗi hốc gieo 2 hạt rồi phủ lên một lớp tro trấu hay đất bột dầy 2 – 3cm để lấp 

hạt. Lượng giống gieo thẳng cần 40 gram/ 1.000 m2 

Ưu điểm của việc gieo thẳng: Đỡ tốn công làm bầu, cây phát triển mạnh 

trong giai đoạn đầu và rễ ăn sâu, cây không bị mất sức. Tuy nhiên đòi hỏi phải 

làm đất kỹ và giữ ẩm đất tốt tạo điều kiện cho cây mọc tốt, nếu làm đất không 

kỹ, đất giữ ẩm  không tốt thì tỷ lệ cây hao hụt cao. Phải chuẩn bị một số cây con 

để trồng dậm. 

- Gieo trong bầu: Bầu làm bằng lá chuối hay bao nylon (có đục lổ cho nước 

thoát), bầu có kích thước từ 7 x 4cm – 9 x 6cm. Đất vô bầu gồm có phân hữu cơ 

hoai mục, tro, đất bột. Trộn theo tỷ lệ 1:1: 3, khử đất bầu với 1% vôi và thuốc 

Benlate – C hay Rovral (1 muỗng ăn canh cho 1 thúng đất). Cho đất vào bầu 

không nên nén quá chặt. Rồi gieo hạt nứt nanh vào bầu, mỗi bầu gieo 1 hạt, để 

hạt nằm ngang, rễ mầm hướng xuống dưới. Gieo xong phủ lên mặt một lớp đất 

xốp dầy 1 – 1,5cm. Rãi Basudin hoặc Vibam để trừ kiến. Gieo hạt trong bầu cần 

40 – 50 gram/1.000 m2. 
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Chọn nơi có ánh sáng đầy đủ và thoáng gió để đặt bầu, tránh đặt bầu nơi 

râm mát làm cây dễ mọc vóng, cây ốm yếu. Chuẩn bị làm giàn để che mưa,  bảo 

vệ cây con khi trời có mưa.   

Ưu điểm của việc gieo trong bầu: Thuận lợi cho việc chăm sóc cây con, 

cây sinh trưởng đồng đều, ít hao cây con, tiết kiệm được giống và có thời gian 

chuẩn bị đất trồng được tốt hơn.  

2. Mật độ gieo trồng:  

 

* Trồng cây con bằng ươm Bầu cây con:  Dùng bầu ni lông có kích thước 8 

x 4,5 cm(có đục lỗ thoát nước). Thành phần đất để vô bầu: 3/5 đất mặt (đất mùn 

ruộng phơi khô) + 1/5 phần tro trấu + 1/5  phân ủ vi sinh. Đem những hạt vừa 

nảy mầm gieo vào bầu, gieo hạt sao cho rễ thẳng đứng hướng địa, là mầm 

ngang với mặt đất bầu. 

Cây con ươm bầu tối đa là 10 ngày tuổi phải được đem trồng (tốt nhất 6->7 

ngày tuổi). Nếu dặm lại những cây chết thì cũng vậy. Không dùng cây ươm quá 

10 ngày tuổi để dặm.  

* Tỉa trực tiếp (không làm bầu): Sau khi hạt nẩy mầm, tiến hành lựa những 

hạt nẩy mầm trước đem gieo trước, những hạt nẩy mầm sau tỉa sau, dành 

khoảng 10% hạt cấy vào bầu để dặm.  

* Đối với đất ruộng, bằng phẳng: 
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  Tuỳ phương thức trồng và giống mà mật độ khoảng cách khác nhau: 

 - Dưa Hắc Mỹ Nhân trồng có màng phủ Plastic: Hàng đôi cách nhau 4,5 - 

5m, cây cách cây 40 - 50 cm, mật độ 450 - 550 cây/1000m2.   

 - Dưa tròn hàng cách hàng 5,0- 5,5m, cây cách cây 50 – 60cm mật độ 400 – 

450 cây/1000m2. 

BÀI 3. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG 

 1. Chọn đất 

 - Dưa hấu có thể trồng trên chân đất cát pha đến thịt nhẹ. Thích hợp nhất trên 

đất ruộng lúa nước có tưới tiêu chủ động, ở những chân đất mà các vụ trước 

không trồng các cây họ bầu bí. Đặc biệt, với dưa hấu không nên trồng lặp nhiều 

vụ trên một chân đất dẫn đến bệnh hại rất nặng làm giảm năng suất rõ rệt. Áp 

dụng giải pháp luân canh cây trồng. 

 

 - Vùng sản xuất dưa hấu áp dụng theo VietGAP phải được khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp giữa điều kiện sản xuất thực tế với qui định hiện hành của nhà nước 

đối với các mối nguy gây ô nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý lên rau, quả. 
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Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện thì phải có đủ cơ sở chứng minh 

có thể khắc phục được hoặc làm giảm các nguy cơ tiềm ẩn. 

 - Cách ly với khu vực có chất thải công nghiệp và bệnh viện ít nhất 2 km, với 

chất thải sinh hoạt thành phố ít nhất 200 m. 

2. Dùng màng phủ nông nghiệp 

 Màng phủ nông nghiệp có 2 mặt là màu đen và màu bạc. Khi dùng thì mặt 

màu đen úp xuống dưới, để mặt màu bạc ở trên, màu bạc phản chiếu mạnh ánh sáng 

có tác dụng sua đuổi côn trùng như bù lạch, rầy mềm, ... Dùng màng phủ đỡ tốn 

công làm cỏ, đất được giữ ẩm tốt cây dưa phát triển nhanh, tránh xói mòn, rửa trôi 

phân bón khi tưới nước hoặc trời có mưa, tránh được nước đọng trên mặt liếp khi 

trời có mưa, đất không bị đóng váng làm nghẹt rễ, hạn chế được sâu bệnh gây hại.  

Trước khi trãi bạt lên liếp, nên bón lót, khi trãi bạt, kéo mép bạt sát mương 

nước để tránh cỏ mọc, sau khi trãi bạt xong, cuốc đất chặn 2 mép bạt để tránh bị 

tốc lên khi có gió.  Đục lỗ tròn đường kính 8 – 10cm cách đầu mương 20 – 

30cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dưa hấu tháp gốc bầu 

Dưa tháp gốc bầu có ưu thế kháng được bệnh chết cây con do nấm 

Fusarium và có thể trồng dưa liên tục trên cùng nền đất. Có nhiều giống bầu bí 

được chọn làm gốc tháp, ở nước ta giống bầu Sao được chọn làm gốc tháp vì 
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giống bầu này dễ để giống, có tính thích nghi rộng có thể trồng được ở nhiều 

vùng và sức sinh trưởng của loại bầu này rất mạnh. 

Cách làm: 

-  Gieo hạt bầu vào bầu đất, khi hạt bầu mọc 2 lá mầm thì gieo hạt dưa hấu 

trong trấu đải sạch để trong cái nia, rồi lấp 1 lớp trấu dầy 2 – 4cm, để hạt dưa 

nơi thoáng mát ít ánh nắng để mầm mọc dài, lá mầm mở chậm. Trước khi gieo 

hạt bầu hay hạt dưa đều ngâm ủ cho hạt nứt nanh rồi đem gieo. 

-  Khi cây bầu có lá thật cắt ngọn bầu, chổ cắt sát 2 lá mầm, có thể tiến 

hành cắt ngọn bầu từ hôm trước, tiếp đến tạo 1 cái lổ bằng ghim tre ở chỗ cắt 

trên cây bầu, tiếp đến cắt vát phần ngọn dưa hấu dài 3cm khi cây dưa chưa mở 2 

lá mầm, rút ghim tre ra khỏi đọt bầu và gắn đọt dưa vào chổ ghim tre. 

-  Trước khi tháp nên tưới đẩm gốc bầu, Sau khi tháp xong đặt cây tháp 

dưới mái che ở nơi kín gió 2 – 3 ngày, tưới nước thật nhẹ để ngọn dưa không 

héo. Khi ngọn dưa hoàn toàn gắn vào gốc bấu mới đem cây tháp ra nắng. Thời 

gian từ ngâm hạt bầu đến trồng cây tháp ra đồng mất 18 – 22 ngày. 

 

BÀI 4. XỬ LÝ ĐẤT MỒI 

 Xử lý đất mồi có nhiều tác dụng như: Cải thiện được thành phần cơ giới tại 

xung quanh hạt (đặt biệt là đối với đất có thành phần cơ giới nặng); Phòng một 

số loại sâu, bệnh hại chính. 

Cách làm: Lấy đất cát sạch (hoặc cát pha sạch) trộn với 10% phân lân, với 

10% tro bếp (dùng một số thuốc trừ nấm, vi khuẩn xử lý). Ẩm độ của đất mồi 

vừa đủ ẩm để dưa hấu phát triển tốt. Kết hợp với đục lổ lấy phần đất trong lổ 

(sâu 5-7 cm) và thay vào đó là đất mồi. 
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MÔN HỌC 3 

CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN HỢP LÝ 

BÀI 1. KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC 

 ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH 

I. Kỹ thuật ủ phân chuồng với chế phẩm sinh học Trichoderma. 

 

 

 

 

1.Giới thiệu về chế phẩm sinh học Trichoderma 

- Chế phẩm vi sinh Trichoderma sp. là một tiến bộ kỹ thuật được Trung 

tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh  nghiên cứu. 

- Chế phẩm Trichoderma sp có tác dụng phân giải cellulose (phân giải 

chất xơ của phân xanh, rơm rạ). Nhờ đó, khi ủ chế phẩm này sẽ giúp làm cho 

phân xanh, phế phụ phẩm nông nghiệp nhanh hoai mục. Nếu ủ bình thường phải 

mất từ 4 - 6 tháng, thậm chí có nhiều loại thân cây, lá cây ủ bình thường còn 

mất hơn 6 - 7 tháng mới hoai mục. Nhưng nếu sử dụng chế phẩm này thì chỉ 

mất khoảng từ tháng rưỡi đến 2 tháng (tùy theo nguyên liệu ủ), thậm chí nếu 

lượng phân chuồng chiếm tỷ lệ cao (trên 70%) thì chỉ cần ủ 1 tháng là có thể 

bón cho cây trồng. Đó là chỉ xét về mặt thời gian, còn về mặt dinh dưỡng thì 

Chế phẩm sinh học Trichoderma và phân chuồng đã ủ hoai mục 
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phân hoai được ủ chế phẩm này có chất lượng dinh dưỡng cao hơn so với phân 

ủ thông thường. 

- Nguyên liệu sử dụng để tạo ra phân ủ gồm: Phân chuồng chưa hoai mục, 

rơm rạ, cây phân xanh, mùn cưa, phế phụ phẩm nông nghiệp…+ Super lân + 

nước sạch. Áp dụng phương pháp ủ hiếu khí (đảo đều, 7 – 10 ngày đảo 1 lần) 

trong vòng từ 50 - 100 ngày tùy loại nguyên liệu. 

2. Quy trình sản xuất phân ủ: Tính ủ cho 1 tấn nguyên liệu 

2.1. Nguyên liệu 

 

TT Nguyên 

liệu 

ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Chế phẩm sinh 

học Trichoderma 

kg 5 Chứa vi sinh vật 

gốc 

2 Rơm, phế phụ 

phẩm nông nghiệp 

kg 600  

3 Phân chuồng kg 400  

4 Super lân kg 30  

5 Nước tưới lít 500 - 550 Tùy theo nguyên 

liệu 

 

 2.2. Cách ủ và thời gian ủ 

- Chọn nơi cao ráo, có mái che để tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và 

che mưa. 

- Rải một lớp rơm, phế phụ phẩm nông nghiệp khoảng 20 – 30cm, trải 

một lớp mỏng phân chuồng sau đó rải đều một lớp mỏng men; dẫm chặc cứ như 

vậy làm từng lớp đến khi hết nguyên liệu, cuối cùng tủ một lớp rơm mỏng để 

bảo vệ; Đống phân ủ được thiết kế theo hình khối chữ nhật (tránh xếp phân ủ 

theo hình vuông sẽ khó trộn và không khí khó vào giữa đống. 
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- Tưới nước đủ ẩm (không để nước tràn từ đống phân ra ngoài), dung bạt 

phủ đảo một lần. 

- Thời gian ủ: Trung bình từ 45 -  60 ngày. Tùy vào nguyên liệu, nếu 

nguyên liệu chủ yếu là những sản phẩm chứa nhiều chất xơ, cứng, chất gỗ thì 

phải ủ lâu đều phân trước khi bón. 

*Lưu ý: Có thể bón cùng lúc với các loại phân hữu cơ khác: Phân hữu cơ 

vi sinh, bánh dầu …. Không được trộn chung  

II. Chế phẩm  FBP 

1.Giới thiệu Chế phẩm FBP  

- Sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng chuyển giao 

KHCN - Thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng 

Nam.  

- Chứa  các nhóm vi sinh vật (VSV) hữu ích gồm: VSV cố định Nitơ, 

VSV phân giải lân, VSV phân giải Cenluloza, VSV phân giải Protein.  

- Chứa VSV đối kháng với một số nấm bệnh, hạn chế một số nấm bệnh 

hại: Fusarium, Pythyum, Sclerotium Rolfsi.  

2. Phương pháp ủ phân hữu cơ vi sinh  

- Bước 1: Chọn điểm ủ phân: 

+  Chọn nơi bằng phẳng, không đọng nước.  

- Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu ủ 

Sử dụng cho 1 tấn nguyên liệu hữu cơ:  

+ Chế phẩm FBP: 3 kg  

+ Đạm urê hoặc đạm sunphat: 1-2 kg  

+ Phân lân: 5-10 kg 

+ Rỉ mật/đường: 5kg 

Chế phẩm FBP 
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- Bước 3: Các bước ủ phân 

+ Phối trộn đều tất cả các loại nguyên liệu hữu cơ và phân chuồng (nếu 

nguyên liệu dài thì chặt ngắn 25 - 30 cm, nếu khô thì dùng nước tưới cho đạt độ 

ẩm 45 - 50%)  

+ Xếp nguyên liệu thành từng lớp dày 20 - 25cm, rộng 150cm và chiều 

dài tùy thuộc vào khối lượng đống nguyên liệu ủ.  

+ Trộn đều  các nguyên liệu hữu cơ trên theo từng lớp cho đến hết nguyên 

liệu. Đảo đều lần cuối rồi dùng bạc đậy kín.   

*Chú ý: Sau 2 - 3 ngày kiểm tra nhiệt độ đống phân ủ, sờ tay vào thấy nóng 

là đạt yêu cầu, nếu không nóng thì đảo đống phân và chú ý bổ sung nước cho đủ 

độ ẩm. 

 

BÀI 2. PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO DƯA HẤU 

1. Phân bón 

- Từng vụ phải đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh học và vật lý do 

sử dụng phân bón và chất phụ gia, ghi chép và lưu trong hồ sơ. Nếu xác định có 

nguy cơ ô nhiễm trong việc sử dụng phân bón hay chất phụ gia, cần áp dụng các 

biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lên rau, quả. 

- Lựa chọn phân bón và các chất phụ gia nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô 

nhiễm lên rau, quả. Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh mục được 

phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

- Không sử dụng phân hữu cơ chưa qua xử lý (ủ hoai mục). Trong trường 

hợp phân hữu cơ được xử lý tại chỗ, phải ghi lại thời gian và phương pháp xử 

lý. Trường hợp không tự sản xuất phân hữu cơ, phải có hồ sơ ghi rõ tên và địa 

chỉ của tổ chức, cá nhân và thời gian cung cấp, số lượng, chủng loại, phương 

pháp xử lý. Nên sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý phân chuồng, phế phụ 
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phẩm nông nghiệp (xem phụ lục: Quy trình sử dụng các chế phẩm sinh học để 

xử lý phân chuồng và phế phụ phẩm nông nghiệp). 

- Các dụng cụ để bón phân sau khi sử dụng phải được vệ sinh và phải 

được bảo dưỡng thường xuyên. 

 - Tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục bón cho rau. 

 - Tuyệt đối không bón các loại phân chuồng chưa ủ hoai, không dùng 

phân tươi pha loãng nước để tưới. 

 - Sử dụng phân hoá học bón thúc vừa đủ theo yêu cầu của từng loại rau. 

Cần kết thúc bón trước khi thu hoạch ít nhất 15 ngày. 

2. Lượng phân bón -  Lượng phân bón cho 1 sào (500 m2): 

 

TT 

 

Loại phân bón 

 

ĐVT 
Lượng phân bón Ghi chú 

1 Vôi nông nghiệp  30  

2 Phân lân nung chảy (*) kg 25  

3 Urea (N=46%) kg 10  

4 Kaliclorua (K: 58%) kg 8  

5 DAP (N:P 40:20) kg -  

6 NPK (16-16-8) kg 20  

7 Phân hữu cơ sinh học kg 100  

8 

Phân chuồng hoai 

(không được xử lý 

VSV) 

kg 1.250  

8 
Phân chuồng hoai (đã 

được xử lý VSV) (**) 
kg -  

9 
Phân hữu cơ sinh học 

(phun qua lá) 
lit 01  
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3. Kỹ thuật bón phân 

 

Stt Thời điểm 

bón 

Loại phân Liều 

lượng 

Cách bón 

 

 

 

1 

 

 

 

Bón lót 

- P. Chuồng   

- P. Hữu cơ vi 

sinh  

- Phân ủ: 

- Vôi  

- Lân 

- NPK 

- KCl 

100 % 

50% 

   50% 

100% 

100% 

50% 

1/3 

Đất ruộng: vải đều mặt luống 

kết hợp lên luống; 

  

* Lưu ý: Vôi phải được bón 

trước khi bón phân HCVS, 

Phân ủ VSV ít nhất 5 ngày. 

2 Thúc lần 1 

(Sau gieo 

20 – 25 

ngày) 

- Hữu cơ vi sinh  

- Phân ủ: 

- NPK 

- Urea 

50% 

   50% 

50% 

50% 

Đất ruộng: Dỡ mí bạt phía 

ngoài cào phá ván bón phân 

 (Bón hết lượng Hữu cơ sinh 

học, phân ủ, NPK còn lại) 

3  Thúc lần 2 

(Sau gieo 

32 – 35 

ngày) 

Và bón 

phân thúc 

trái. 

 

 

- Urea 

- KCL 

 

 

50% 

2/3 

Đất ruộng: Tưới nước kết hợp 

hoà phân tưới theo rãnh; đắp 

nước rãnh để phâm ngấm vào 

gốc dưa. 

* Chia làm  3- 4 đợt thúc trái. 

* Lưu ý: đợt bón phân sau 

cùng trước khi thu hoạch ít 

nhất 10 ngày. 

4 Bắt đầu 

phun từ khi 

dưa có 3 - 4 

lá thật, sau 

đó cứ 5 

ngày phun 

một lần. 

 

 

Phun các loại 

phân vi sinh qua 

lá 

 

* Theo hướng dẫn trên bao bì 

* Kết thúc phun phân trước khi thu 

hoạch ít nhất 10 ngày. 
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Hòa phân bón tưới theo rãnh 
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BÀI 3. KỸ THUẬT TRỒNG, DẶM, ĐỊNH HÌNH VÀ GHIM DÂY 

- Trồng dặm: Sau khi gieo dự phòng  5- 10% lượng giống cho vào bầu tiến 

hành trồng dặm khi cây lên thẳng hàng. 

 - Tưới nước: Giai đoạn cây con không cần tưới nhiều chỉ cần đủ ẩm, nếu 

giai đoạn này thừa nước cây phát trriển kém. Khi cây bắt đầu cho trái tưới nước 

nhiều để nuôi quả. 

 - Tỉa cành, ghim dây: Sau khi trồng dưa 4-5 lá thật (lá nhám) tiến hành 

chần ngọn cho dưa, chọn chồi nách phát triển giữ lại 2-3 chồi khoẻ sát gốc, tỉa 

bỏ những chồi thừa, sau đó tiến hành dùng ghim tre cố định ngọn. 

- Sửa dây: Sau khi trồng 20 ngày cây bắt đầu bỏ vòi, tiến hành sũa dây, cố 

định vị trí của dây dưa, để cho các dây dưa bò song song khắp mặt liếp nhắm 

tránh các dây dưa bò chồng chéo lên nhau để cây dưa tận dụng tốt ánh sáng một 

cách thuận lợi, giúp cây quang hợp tốt,  giảm bdưa hấu sâu bệnh gây hại trên 

dưa và tiện lợi cho việc tuyển trái sau này. 

Định hướng dây, để các dây dưa bò song song với nhau. 

- Tỉa nhánh:Cắt bỏ những nhánh phụ không cần thiết nhằn giúp cây dưa tập 

trung dinh dưỡng nuôi những nhánh chính  để lấy trái sau này. Tiến hành trước 

khi lấy trái mỗi cây dưa chừa 1 thân chính và 1 – 2 nhánh phụ. Nông dân 

thường chừa 2 nhánh phụ, cho bò song song với thân chính. Việc tỉa nhánh thực 

hiện sớm và thường xuyên khi chồi non mới ra 5 = 7cm, tỉa bỏ hết dây chồi, dây 

bơi đến khi dưa thụ phấn. Nên tỉa nhánh bằng kéo nhúng vào dung dịch Benlate 

– C hay Copper – B pha ở nồng độ 1 – 2% để ngừa bệnh. Nên tiến hành lúc trời 

nắng ráo để vết cắt mau khô. Khi trái dưa đạt chu vi khoảng 2 gang tay có thể 

bấm đọt. 
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BÀI 4. KỸ THUẬT TƯỚI TIÊU CHO DƯA HẤU 

- Tưới nước: Lượng nước tưới và số lần tưới tùy theo giai đoạn sinh trưởng 

của cây giai đoạn cây còn nhỏ rễ chưa ăn sâu, rộng nên tưới nhiều lần trong ngày 

và tưới gần gốc. Trong điều kiện trời nắng gắt, cây con phát triển chậm để làm 

giảm nhiệt độ đất và không khí xung quanh cây cần tưới ưdưa hấu cả mặt liếp.  Khi 

cây lớn tưới xa gốc dần để nhữ rễ mọc lan rộng và tăng dần lượng nước tưới theo 

sự phát triển của cây. Tuyệt đối không tưới ngay gốc, trên lá dưa. Trên đất ruộng 

thường tưới mỗi ngày 1 – 2 lần, ruộng có phủ bạt tưới 3 – 5 ngày/ lần.  

Tưới thấm bơm nước vào rãnh đối với đất cát bơm nước đầy rãnh ngang với 

mặt liếp để nước thấm từ từ vào liếp. Trên đất thịt pha sét hay đất ruộng lúa thì 

bơm nước vào tới mặt liếp, chờ cho nước thấm vào liếp 20 – 30 phút rồi xả nước 

ra, giữa mực nước cách mặt liếp 30cm là tốt nhất. Tưới thấm thường 2 – 4 ngày 

bơm tưới 1 lần.   

 

Nên tưới nước vào buổi sáng để sau khi tưới nước nhiệt độ đất tăng dần lên 

do ánh sáng của mặt trời, rễ phát triển nhanh hơn, đồng thời ruộng dưa mau 

khô, hạn chế bệnh trên lá. Khi dưa mang trái cần cung cấp nước đều đặng và 

đầy đủ giữ ẩm độ đất tốt để trái phát triển đầy đặng, không bị nứt. Khi trái bắt 

đầu chín giảm lượng nước tưới từ từ và ngưng tưới tưới trước khi thu hoạch 5 – 

7 ngày.  
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BÀI 5. THỤ PHẤN BỔ SUNG CHO DƯA 

Thụ phấn bổ sung: Là biện pháp kỹ thuật quan trọng cần thiết trong việc 

canh tác dưa. Tiến hành vào giai đoạn hoa nở rộ sau khi trồng 25 – 30 ngày, lúc 

này dây dưa dài khoảng 1,5m, nên thụ phấn vào buổi sáng từ 7 – 9 giờ, thời giai 

thụ phấn bổ sung kéo dài 5 – 7 ngày. Cách làm chọn hoa đực mới nờ,  to, có 

nhiều phấn, ngắt bỏ những cánh hoa, chấm phấn đều lên nướm nhụy của hoa cái 

vừa mới nở. Thời gian thụ phấn bổ sung càng ngắn càng tốt để trái sau này lớn 

đồng đều hơn, dễ chăm sóc. Sau khi thụ phấn xong, khi trong ruộng dưa cho trái 

đều, trái lớn bằng trái chanh thì tiến hành chọn trái. 

 

 

 

- Chọn trái: Để trái to và đồng đều nên để mỗi dây một trái, giai đoạn chọn 

trái khoảng 40 – 45 ngày sau khi trồng. Chọn trái ở vị trí lá 15 – 20 ở dây chính 

hoa cái thứ ba, thứ tư. Nếu dây dưa quá sung có thể chọn trái ở vị trí lá thứ 20 – 

24 sẽ cho trái tốt hơn. Trên dây chính không tuyển được trái thì chọn trái trên 

nhánh, chọn dây mập nhứt để chọn trái ở vị trí lá thứ 8 – 12, hoa cái thứ hai, thứ 

ba. Chọn trái có cuống to, dài, bầu noãn lớn, tròn đầy, không bị sâu bệnh và lớn 
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nhanh sau khi thụ phấn. Chọn trái xong cần cấm cây làm dấu và tỉa bỏ tất cả các 

trái khác đậu tự nhiên, các trái ra sau. 

Chọn trái có cuống dài, to không bị sâu bệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa trái: Sau khi chọn trái xong và trái lớn bằng trái cam thì tiến hành sửa 

trái, để trái phát triển thuận lợi nên sửa trái ngay ngắn, lót rơm kê đít trái, thỉnh 

thoảng nên trở trái để màu vỏ được đồng đều, đẹp và trái không bị thúi dít do 

trái tiếp xúc với đất ẩm lâu ngày.   

Để mỗi dây dưa 1 trái. 
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MÔN HỌC 4 

PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 

BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI 

1. IPM là gì? 

IPM là viết tắc của 3 từ tiếng Anh: integrated (tổng hợp), pests (dịch hại), 

management (điều khiển). 

IPM là sự phối hợp hài hòa các biện pháp riêng biệt trên cơ sở sinh thái 

hợp lý để giữ cho mật độ loài sâu hại dưới ngưỡng gây hại kinh tế. 

Để phòng trừ sâu bệnh trên rau đạt hiệu quả, chúng ta nên áp dụng các 

biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp hay còn gọi là IPM. Biện pháp phòng 

trừ sâu bệnh tổng hợp gồm kết hợp bốn biện pháp để giảm thiểu sâu hại đến mật 

độ thấp nhất, bao gồm biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp sinh 

học và biện pháp hóa học. 

2. Các nguyên lý cơ bản của IPM: 

Có 4 nguyên lý cơ bản của IPM: 

- Điều khiển để phát huy tối đa vai trò khống chế sâu hại của KTTN trong 

hệ sinh thái nông nghiệp. (gọi tắt: Bảo vệ thiên địch) 

- Thăm đồng thường xuyên và điều tra bằng các phương pháp lấy mẫu 

đơn giản nhưng chinh xác để vẽ được bức tranh sinh thái về mối quan hệ giữa 

cây trồng, sâu hại, các yếu tố ngoại cảnh, yếu tố kỹ thuật. (gọi tắt: Thăm đồng 

thường xuyên ) 

- Chăm sóc để cây trồng khỏe (bằng các biện pháp canh tác kỹ thuật cần 

thiết). (gọi tắt: trồng cây khỏe) 

- Người nông dân trở thành chuyên gia (để tự minh biết cách điều tra trên 

đồng ruộng, hiểu biết về sâu bệnh hại và về KTTN của sâu hại, biết cách tác 

động để cây trồng khỏe, biết chia sẽ kiến thức kinh nghiệm với nhau trong cộng 
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đồng để mọi người cùng làm trên diện rộng,…). (gọi tắt: Nông dân trở thành 

chuyên gia) 

BÀI 2. SÂU HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

 

1. Rầy lửa, bọ trỉ, bù lạch (Thrips palmi Karny) 

- Thành trùng và ấu trùng rất nhỏ có màu trắng hơi vàng, sống tập trung 

trong đọt non hay mặt dưới lá non, chích hút nhựa cây làm cho đọt non bị xoăn 

lại. Thiệt hại này kết hợp với triệu chứng do rệp dưa làm cho đọt non bị sượng, 

ngẩng đầu lên cao mà nông dân thường gọi là ”bắn máy bay hay đầu lân”. Khi 

nắng lên bù lạch ẩn nấp trong kẻ đất hoặc rơm rạ. Thiệt hại do bọ trĩ, bọ dưa có 

liên quan đến bệnh siêu trùng.  

- Bù lạch sẽ phát triển mạnh vào thời kỳ khô hạn. Thiệt hại này cũng xảy ra 

ở những vùng chuyên canh rất trầm trọng. Nên trồng đồng loạt và tránh gối vụ, 

kiểm tra ruộng dưa thật kỹ để phát hiện sớm ấu trùng bù lạch. 

- Bù lạch có tính kháng thuốc rất cao, nên thay đổi thuốc thường xuyên 

phun Confidor 100SL, Admire 50EC...0.5 - 1%, Danitol 10EC 0.5-1%. 

 

 

 

 

 

Bù lạch hại dưa hấu                                                 Ấu trùng 

 

2. Bọ rầy dưa (Aulacophora similis) 

Bọ trưởng thành ăn lá non, tạo thành những đường vòng trên lá và chủ yếu 

khi cây dưa còn nhỏ có 4 - 5 lá (dưới 20 ngày tuổi), mật độ bọ cao có thể làm 

cây dưa trụi hết lá và đọt non, phát triển kém hoặc chết. Khi cây dưa lớn, lá có 
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nhiều lông bọ dưa không phá hoại nữa. Bọ non sống trong đất ăn rễ và cắn gốc 

cây kể cả khi cây đã lớn, làm cây sinh trưởng kém có thể héo chết. 

Sâu trưởng thành có cánh cứng màu vàng cam, hình bầu dục dài 6 - 7 mm, 

mắt đen, râu đầu dài. Sâu non dạng con sùng, màu trắng ngà, đầu màu nâu, chân 

ngực phát triển. 

Bọ trưởng thành bò chậm chạp, hoạt động phá hoại vào sáng sớm và chiều 

tối, ban ngày trời nắng ẩn dưới tán lá hoặc trong đất. Trứng đẻ rải rác trên mặt 

đất quanh gốc dưa. Sâu non sống và hoa nhộng trong đất.  

Có thể bắt bằng tay vào sáng sớm khi cây dưa còn nhỏ, để tránh lây lan 

sang vụ sau cần thu gom tiêu hủy cây dưa sau mùa thu hoạch, chất thành đống 

để dẫn dụ bọ dưa tập trung rồi phun thuốc. Rãi thuốc hột như Sumi-alpha, 

Baythroit 5SL, Admire 50 EC 1-2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rệp dưa, rầy nhdưa hấu (Aphis gossypii Glover) 

Còn được gọi là rầy mật, cả ấu trùng lẫn thành trùng đều rất nhỏ, dài độ 1-

2mm, có màu vàng, sống thành đám đông ở mặt dưới lá non từ khi cây có 2 lá 

mầm đến khi thu hoạch, chích hút nhựa làm cho ngọn dây dưa chùn đọt và lá bị 

vàng. Rầy truyền các loại bệnh siêu vi khuẩn như khảm vàng. Chúng có rất 

nhiều thiên địch như bọ rùa, dòi, kiến, nhện nấm.. nên chỉ phun thuốc khi nào 

mật số quá cao ảnh hưởng đến năng suất. Phun các loại thuốc phổ biến như trừ 

bọ rầy dưa.  
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4. Sâu ăn tạp, sâu ổ, sâu đàn (Spodoptera litura) 

- Thành trùng là loại bướm đêm rất to, cánh nâu, giữa có một vạch trắng. 

Trứng đẻ thành từng ổ hình tròn ở mặt dưới phiến lá, có lông vàng nâu che phủ. 

Sâu non lúc nhỏ sống tập trung ở mặt dưới phiến lá nên gọi là sâu ổ, khi lớn lên 

phân tán dần, mình có màu xám với khoang đen lớn ở trên phía lưng sau đầu, ăn 

lủng lá có hình dạng bất định, hoặc cắn đứt ngang thân cây con. Sau đó sâu 

thường chui vào sống trong đất, ẩn dưới các kẻ nứt hay rơm rạ phủ trên mặt đất, 

nhộng ở trong đất. 

- Nên làm đất kỹ trước khi trồng vụ sau để diệt sâu và nhộng còn sống trong 

đất, xử lý đất bằng thuốc hạt. Có thể ngắt bỏ ổ trứng hay bắt sâu non đang sống tập 

trung.  

- Nên thay đổi loại thuốc thường xuyên, 

phun vào giai đoạn trứng sắp nở sẽ cho hiệu quả 

cao: Sumicidin 10EC, Cymbus 5EC, Karate 

2.5EC, Fenbis 2.5 EC, Decis 2.5 EC... 1 - 2%o 

có thể pha trộn với Atabron 5EC từ 2-3 cc/bình 

xịt 8 lít. 

5. Sâu ăn lá (Diaphania indica) 

- Bướm nhỏ, màu nâu, khi đậu có hình tam giác màu trắng ở giữa cánh, 

hoạt động vào ban đêm và đẻ trứng rời rạc trên các đọt non. Trứng rất nhỏ, màu 

trắng, nở trong vòng 4-5 ngày. Sâu nhỏ, dài độ 8-10mm, màu xanh lục có sọc 

trắng đặc sắc ở giữa lưng, thường nhả tơ cuốn lá non lại và ở bên trognăn lá 

hoặc cạp vỏ trái non. Sâu đủ lớn, độ 2 tuần làm nhộng trong lá khô.  

- Phun thuốc ngừa bằng các loại thuốc phổ 

biến trên đọt non và trái non khi có sâu xuất hiện 

rộ như thuốc trừ rệp dưa, bọ rầy dưa. 
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BÀI 3. BỆNH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Bệnh chạy dây, ngủ ngày, chết muộn, héo rũ (do nấm Fusarium 

oxysporum Schlechtendahl) 

- Cây bị mất nước, chết khô từ đọt, thân đôi khi bị nứt, trên cây con bệnh 

làm chết rạp từng đám. Trên cây trưởng thành, nấm gây hại từ thời kỳ ra hoa 

đến tượng trái, cây dưa bị héo từng nhánh rồi chết cả cây sau đó hoặc héo đột 

ngột như bị thiếu nước. Vi sinh vật lưu tồn trong đất nhiều năm, bệnh này có 

kiên quan ít nhiều đến tuyến trùng và ẩm độ đất. Nấm Phytophthora sp. cũng 

ghi nhận gây hại cho bệnh này. Nên lên liếp cao, làm đất thông thoáng, bón 

thêm phân chuồng, tro trấu, nhổ cây bệnh tiêu hủy. 

- Phun Copper-B, Derosal 60WP, Rovral 50W, Topsin -M 50WP, Zin 

80WP... 2 -3%o hoặc Appencarb, Supper 50FL, Alliette 80WP, Ridomil 25WP, 

Curzate M8 ... 1-2%o tưới vào gốc. 

- Rãi Basudin 10 H 1-2 kg/1.000m2 trừ tuyến trùng 

- Tránh trồng dưa hấu và các cây cùng nhóm như bí đỏ, bó đao, dưa leo... 

liên tục nhiều năm trên cùng một thửa ruộng. 

 

 

 

 

 

2. Bệnh héo cây con, héo tóp thân (do nấm Rhizoctonia sp.) 

- Cổ rễ bị thối nhũng, cây dễ ngã, lá non vẫn xanh. Nấm chỉ gây hại ở giai đoạn 

cây con, bệnh còn làm thối đít trái. Bệnh phát triển mạnh khi ẩm độ cao, nấm lưu 

tồn trên thân luá, rơm rạ, cỏ dại, lục bình, hạch nấm tồn tại trong đất sau mùa gặt lúa. 
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- Phun, Validacin 5L, Anvil 5SC, Rovral 50WP, Ridomil 25 WP 1 - 2%o; 

Copper -B 2 - 3%o, Tilt super 250 ND, Bonanza 100 (các loại thuốc trị bệnh 

đốm vằn trên luá đều trị được bệnh này) 

3. Bệnh thán thư (do nấm Colletotrichum lagenarium) 

- Bệnh gây hại trên lá trưởng thành, vết bệnh có vòng 

tròn nhỏ đồng tâm, màu nâu sẩm, quan sát kỹ thấy những 

chấm nhỏ nhỏ li ti màu đen tạo thành các vòng đồng tâm, 

trên cuống lá và thân cũng có những vết màu nâu. Vết 

bệnh trên trái có màu nâu tròn lõm vào da, bệnh nặng các 

vết này liên kết thành mảng to gây thối trái. Bệnh xuất 

hiện nặng và thời điểm trồng dưa sớm vụ Noel do trời còn 

mưa hoặc ruộng tưới quá nhiều nước, ẩm độ cao. 

- Phun Manzate 200, Mancozeb 80WP, Antracol 70W, Curzate M8, 

Copper-B, Topsin-M, Benlat-C 50WP nồng độ 2-3%o.  

4. Bệnh bả trầu, nứt thân chảy nhựa (do nấm Mycosphaerella melonis) 

- Bệnh này nông dân còn gọi là đốm lá gốc hay bả 

trầu. Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu nâu nằm 

thành từng đám như bị phun cổ trầu lên lá, vết bịnh ở bìa 

lá thường bị cháy nâu, sau đó héo khô. Trên thân nhất là 

nhánh thân, có đốm màu vàng trắng, hơi lỏm, làm khuyết 

thân hay hay nhánh nơi bị bệnh. Nhựa cây ứa ra thành 

giọt, sau đó đổi thành màu nâu đen và khô cứng lại, vỏ 

thân nứt ra. Bệnh làm héo dây và nhánh. 

- Tiêu hủy cây bệnh sau vụ thu họach. Tránh bón nhiều phân đạm, bệnh dễ 

phát triển và lây lan nhanh. 

- Phòng trị bằng Topsin M, Manzate, Penncozeb, Ridomil, Derosal, Anvil, 

Copper B, Appencarb super 50 FL với nồng độ 1 - 2%o hoặc Tilt 250 EC, 
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Nustar 40 EC từ 2-3cc /bình phun 8 lít. Tránh bón nhiều phân đạm, bệnh dễ phát 

triển và lây lan nhanh. 

5. Bệnh đốm phấn (do nấm Pseudoperonospora cubensis) 

- Vết bệnh hình đa giác có góc cạnh rất rõ, lúc 

đầu có màu vàng nhạt sau chuyển thành nâu; sáng 

sớm quan sát kỹ mặt dưới lá có tơ nấm màu trắng, vết 

bệnh lúc già rất giòn, dể vỡ. Bệnh thường xuất hiện từ 

lá già ở gốc đi lên lá non, phát triển mạnh vào thời 

điểm ẩm độ cao. 

- Phun Curzat M-8, Mancozeb 80 WP, Copper-

zinc, Zin 80WP, Benlate-C 50 WP hoặc Ridomil 

25WP 1-2 %.  

Lưu ý:  

* Nồng độ 1-2%o = 10-20cc thuốc/bình 10 lít.  

* Cần ngưng phun thuốc khoảng 7-10 ngày 

trước khi thu hoạch trái./. 
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BÀI 4. QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP IPM 

1. Biện pháp canh tác 

- Biện pháp làm đất: 

 Bước đầu tiên trong biện pháp canh tác đó là chọn đất trồng. Đa phần các 

cây rau thích hợp trồng ở đất có độ pH từ 5 – 7, có khả năng giữ ẩm và thoát 

nước tốt. 

 Sau đó, hành làm đất tơi xốp và phơi ải đất. Mục đích của việc phơi ải, 

giúp cho vi sinh vật hảo khí trong đất hoạt động tốt, làm cho đất tơi xốp, thông 

thoáng và cây dễ hấp thu các chất dinh dưỡng có trong đất. Ngoài ra, phơi ải 

đất  còn có tác dụng diệt một số mầm bệnh, cỏ dại còn tồn dư trong đất ở vụ 

trước. Chính vì vậy, hạn chế sử dụng thuốc hóa học về sau.  

Tùy thuộc loại rau chọn trồng và điều kiện của từng hộ gia đình mà có 

thời gian phơi ải đất dài hoặc ngắn nhưng ít nhất thời gian phơi ải phải đạt từ 5 - 

7  ngày. 

- Trồng luân canh, xen canh: 

Tùy từng mùa vụ mà chúng ta chọn loại rau trồng cho thích hợp. Để hạn 

chế sâu bệnh, trước khi trồng chúng ta phải chọn giống rau có nguồn gốc rõ 

ràng và sạch bệnh. Áp dụng biện pháp luân canh với cây khác họ, tốt nhất là cây 

lúa nước. 

Tuy nhiên nhiều hộ gia đình không có điều kiện để luân canh, chúng ta có 

thể trồng xen canh với cây khác họ cũng có tác dụng làm gián đoạn nguồn thức 

ăn và sua đuổi sâu hại. Ví dụ trồng cà chua xen với cây rau thập tự như cải bắp, 

cải thảo, súp lơ…vv. Mùi cây cà chua có tác dụng xua đuổi sâu tơ hại trên cây 

rau thập tự. Chính vì vậy, giảm được việc dùng thuốc hóa học trên những cây 

rau họ thập tự này. 

-  Bẫy cây trồng: 
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Ngoài biện pháp luân canh, xen canh, có thể tiến hành bẫy cây trồng để 

dẫn dụ sâu hại hoặc sua đuổi sâu hại. Ví dụ, chúng ta có thể trồng cây hoa 

hướng dương trên đầu các bờ ruộng rau, để thu hút sâu khoang đến đẻ trứng. 

Chúng ta phun diệt trừ chúng trên các cây này dễ hơn rất nhiều trên cây rau. 

Trong quá trình chăm sóc rau chúng ta bón phân và tưới nước hợp lý. Tùy 

thuộc loại cây và thời gian sinh trưởng mà áp dụng các phương pháp tưới nước 

khác nhau: tưới phun lên cây, tưới rãnh, tưới nhỏ giọt, tưới đủ ẩm không đọng 

nước... giúp rau sinh trưởng phát triển tốt và hạn chế được sâu bệnh hại trên rau. 

Khi trồng cây con ra ngoài đồng ruộng, cần trồng cây khỏe mạnh, không 

bị sâu bệnh hại, loại bỏ cây yếu, chết.   

2. Biện pháp thủ công 

Trong quá trình chăm sóc chúng ta thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, 

ngắt những lá già, lá bị sâu bệnh, cây bị bệnh và các tàm dư thực vật, thu gom 

để vào một khu vực sau đó mang đi tiêu hủy. 

Đối với đặc tính của một số sâu, như sâu tơ đẻ trứng và hại mặt dưới của 

lá, sâu xanh bướm trắng đẻ trứng và hại ở mặt trên của lá..vv.. Các đối tượng 

sâu này , chúng ta cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để ngắt bỏ ổ trứng 

mới nở và giết nhộng của chúng, hạn chế việc sử dụng thuốc hoá học về sau.. 

Ngoài ra, bà con có thể sử dụng bẫy dính màu vàng hoặc màu xanh để 

bẫy một số con trưởng thành có cánh như rệp, ruồi đục lá, đục quả, bọ nhảy… 

hại nhiều loại cây trồng. Những loại bẫy này chi phí thấp, có thể tận dụng các 

vật liệu tái chế sẵn có để làm bẫy.  

3. Biện pháp sinh học 

Biện pháp sinh học phòng trừ sâu bệnh hại rau là lợi dụng các thiên địch 

để tiêu diệt sâu hại trên đồng ruộng. 

Bảo vệ thiên địch của sâu hại rau: các loài bọ rua ăn rệp ăn sâu hại; các 

loài ong ký sinh trứng, sâu non, nhộng của sâu hại; các loài kiến, nhện…ăn sâu 
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hại; các loài nấm đối kháng: Trichoderma, Beauveria...Để  bảo vệ được các loài 

có ích này, không nên sử dụng sử dụng thuốc hóa học. 

Bên cạnh đó, bà con có thể sử dụng bẫy freromol treo trên ruộng rau để 

thu hút con trưởng thành cái đến các bẫy mà không giao phối được, không đẻ 

được trứng và không hình thành được sâu. 

Feromol là hợp chất hóa học có hoạt tính sinh học rất cao, đóng vai trò 

quan trọng trong hoạt động sinh sản của các loài sâu hại. Bẫy feromol đặc biệt 

có hiệu quả đối với các loại sâu hại không thể phát hiện sớm bằng phương pháp 

thông thường, như sâu khoang, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, sâu keo da láng 

trên các loại rau, hoa, đậu, lạc, nho, bông. 

Cách đặt bẫy feromol: Sử dụng lọ nhựa hoặc bát nhựa đã dùng một lần, 

có đường kính 18-22cm,  buộc mồi vào dây thép theo kiểu quang treo, sau đó đổ 

nước 1/3 thể tích bát có pha thêm một ít xà phòng, xà phòng có tác dụng  khi 

bướm bay vào bẫy, rơi  xuống nước, sẽ bị  bịt lỗ thở lại và chết rất nhanh. 

Tùy từng loại rau mà chúng ta treo bẫy khác nhau. Đối với loại cây thấp 

như su hào, bắp cải, hành ... đặt bẫy ở vị trí cao hơn bề mặt tán cây trên ruộng 

chừng 20- 30cm. Đối với cây trồng như đậu leo, cà chua, dưa chuột... thì treo 

bẫy ở vị trí sát mặt giàn cây để tạo thuận lợi cho feromol lan tỏa rộng. 

Các loại mồi feromol có hiệu quả  hấp dẫn sâu hại trong thời gian ít nhất 

là 21-24 ngày, tùy theo điều kiện thời tiết và theo từng vừng thì thay bả, tốt nhất 

thay mồi feromol mới theo định kỳ 20 ngày kể từ ngày sử dụng. 

Chú ý đặt bẫy liên tục từ khi trồng đến khi thu hoạch sản phẩm. Ngoài ra 

hàng ngày ta cần  thường xuyên kiển tra các bẫy để vdưa hấu những con bướm 

đã chết và bổ sung thêm nước xà phòng khi cần thiết. 

4. Biện pháp hóa học 

Trước khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh, chúng ta cần 

thường xuyên điều tra ruộng, để phát hiện sâu bệnh vượt qua ngưỡng gây hại 
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kinh tế mà 3 biện pháp trên không điều hòa được, thì lúc đó chúng ta mới nên 

sử dụng thuốc phun, ưu tiên các loại thuốc sinh học, thuốc thảo mộc trước, nếu 

vẫn không diệu trừ được sâu bệnh thì mới sử dụng thuốc hóa học để phun. 

- Cách điều tra sâu: 

Tùy thuộc vào từng loại sâu bệnh mà chúng có cách điều tra khác nhau. 

Để biết được diễn biến mật độ sâu hại trên đồng ruộng, chúng ta điều tra theo 

định kỳ 5 - 7 ngày một lần, điều tra theo phương pháp 5 điểm chéo góc. Khi mật 

độ sâu hại trên cây từ 10% là chúng ta tiến hành phun thuốc. 

Tiến hành điều tra sâu bệnh theo định kỳ 5-7 ngày/ 1 lần 

Để phòng trị sâu xanh bướm trắng và sâu tơ chúng ta có thể sử dụng 

thuốc Elincol 12 ME; V-Bt; Proclaim, Xentari 35WDG, Pegasus 500SC, Amate 

150EC…. pha theo nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất. 

Đối với loại sâu kháng thuốc nhanh như sâu tơ, sâu xanh nhện đỏ, cần sử 

dụng luân phiên các loại thuốc, thuốc có hiệu quả chúng ta không được sử dụng 

quá 2 lần. 

Để đảm bảo an toàn, trước khi phun, cần kiểm tra dụng cụ phun, dụng cụ 

đo lường  nếu cần thiết. Đầu tiên, đổ 1/3 nước vào bình, mở nắp thuốc cần pha 

cho vào bình. Sau đó, tiến hành lắc bình phun, sao cho thuốc tan hết, đổ tiếp 

lượng nước đến vạch quy định, đậy nắp lại và tiến hành phun. Khi phun thuốc, 

cần phải phun theo nguyên tắc 4 đúng đó là: đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng 

lúc và đúng cách. 

- Cách điều tra bệnh: 

Khi điều tra số là trên cây bị mắc bệnh từ 5-10 % thì chúng ta mới tiến 

hành dùng thuốc để phun phòng trừ. 

Khi cây bắt đầu bị bệnh chúng ta quan sát bằng các mắc thường gần như 

không phát hiện được. Chủ yếu chúng ta dựa vào sự biến đổi màu sắc lá trên cây 

rau để nhận biết vết bệnh. Đại đa số ban đầu các vết bệnh thường là các chấm 
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nhỏ màu vàng hoặc nâu nhỏ, sau một thời gian các chấm hoặc vết bệnh lan dần 

to ra. Do vậy, bà con cần phải kiểm tra thường xuyên theo định kỳ 7 ngày một 

lần ở 5 điểm chéo góc trên đồng ruộng, để phát hiện bệnh sớm và đưa ra biện 

pháp phòng trị kịp. 

Khi sử dụng thuốc hóa học để phun trên rau, chúng ta cần tuân thủ thời 

gian cách lý đối với từng loại thuốc để đảm bảo an toàn an toàn vệ sinh thực 

phẩm, khi mang đến tay người tiêu dùng. 

Tóm lại: IPM thực chất là một chiến lược tòan diện để phòng chống sâu 

bệnh hại, để cây trồng cho năng suất sản lượng cao và an toan cho môi trường 

sống. Để thực hiện được tốt chiến lược này cần phải tuân thủ theo 3 nguyên tắc: 

(1) Cho phép sâu hại tồn tại trên cây trồng ở mật độ dưới ngưỡng gây hại 

kinh tế. 

(2) Bảo vệ và khích lệ các KTTN sẵn có trên đồng ruộng để điều hòa số 

lượng sâu hại trên cây trồng. 

(3) Phối hợp hài hòa các biện pháp để chăm sóc cho cây trồng khỏe và ngăn 

chặn không cho sâu hại phát triển quá ngưỡng gây hại kinh tế. 

Thực hiện tốt IPM mang lại những mặt tích cực sau: 

+ Giảm chi phí BVTV đến 50%, tăng năng suất cây trồng khoảng 10%, 

tạo sản phẩm nông nghiệp an toàn. 

+ Bảo vệ được KTTN trong hệ sinh thái nông nghiệp. 

+ Môi trường sống được bảo vệ. Biện pháp phát triển mang tính cộng 

đồng. 
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MÔN HỌC 5 

THU HOẠCH, SƠ CHẾ, BẢO QUẢN 

BÀI 1. THU HOẠCH, SƠ CHẾ 

 

I. Thu hoạch 

Tùy thuộc vào thời gian sinh trưởng của giống mà chúng ta bắt đầu thu 

hoạch, khoảng 65 – 70 ngày sau khi trồng, khi độ chín đạt 70 – 80%, từ khi thụ 

phấn đến trái chín 30 – 35 ngày. Không nên để trái chín quá dễ bị thúi nhũn. 

Trước khi thu hoạch cần ngưng tưới nước 5 – 7 ngày để trái được ngọt hơn và 

thời gian bảo quản được lâu hơn, trái ít bị thúi. Ngưng phun thuốc hóa học trước 

khi thu hoạch 10 ngày để đảm bảo an toàn cho ngưới sử dụng. Khi cắt dưa chừa 

cuống dài 8 – 10cm, dưa trồng đúng kỹ thuật có thể tồn trử lâu từ 15 – 20 ngày 

sau khi cắt.  

* Cách nhận biết trái dưa chín như sau: 

 Trái đạt kích thước tối đa của giống. 

 Vỏ trái có đóng phấn trắng. 

 Chỗ tiếp xúc vỏ dưa và mặt đất có màu vàng. 

 Dây, lá dưa, đầu tua ngay đốt trái chuyển vàng. 

 Gỏ nhẹ trên trái có tiếng trầm đục. 

II. Giới thiệu về quả tươi 

1. Giới thiệu về quả tươi, lợi ích của sơ chế, bảo quản quả 

1.1. Đặc điểm chung của quả tươi 

Quả (trái cây) thuộc loại thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn 

hàng ngày của con người. Quả có một số đặc điểm chính sau: 

- Quả chứa nhiều nước, trung bình 80-90% nên quảdễ bị héo và hư hỏng 



84 

 

ngay ở nhiệt độ thường. 

- Trong quả có chứa các loại đường dễ tiêu hóa (saccaroza, glucoza, 

fructoza) và hàm lượng đường khác nhau làm cho quả có vị ngọt khác nhau.  

- Protein và lipid trong quả tươi nói chung thấp (dao động từ 0,5÷1,0%). 

Tuy vậy có nhiều loại quả chứa hàm lượng protein cao như chuối tiêu (1,5%), 

dâu tây, mãng cầu xiêm, bơ (1,8%); hoặc có hàm lượng lipid cao như sầu riêng 

(1,6%), bơ (9,4%). 

- Quả là nguồn thực phẩm cung cấp dồi dào các loại vitamin và chất 

khoáng cần thiết cho con người. 

- Quả chứa nhiều xơ, là chất có tác dụng kích thích mạnh chức năng nhu 

động ruột và tiết dịch của ruột giúp cho cơ thể người tiêu hóa thức ăn dễ dàng. 

- Chất màu (sắc tố) tạo cho quả có màu sắc khác nhau, trong đó chlorophyl 

làm cho quả có màu xanh; carotinoitlàm quả có màu từ vàng, cam đến màu 

gạch; antoxian tạo màu quả từ đỏ đến tím. 

- Quả được đánh giá tươi phải đạt yêu cầu về cảm quan và chất lượng theo 

tiêu chuẩn được quy định cụ thể của từng loại quả. Nhìn chung, quả phải 

nguyên vẹn, không trầy xước hay dập nát, không bị hỏng, có độ chín và độ cứng 

phù hợp, màu sắc đặc trưng, mùi vị đặc trưng và không có mùi vị lạ. 
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1.2. Lợi ích của sơ chế quả 

Quả sơ chế là sản phẩm được tuyển chọn từ những nguồn quả có chất 

lượng tốt từ nhà vườn hoặc nhà cung cấp và thông qua quá trình sơ chếnhư cắt, 

tỉa, phân loại, làm sạch và đóng gói... 

Sản phẩm quả sơ chế đảm bảo an toàn, tiện dụng nên dễ dàng được tiêu 

thụ, thích hợp bày bán ở các siêu thị, cũng như ở các chợ nhỏ lẻ phục vụ nhiều 

đối tượng khách hàng, góp phần giải quyết bài toán cung – cầu quả sạch trên thị 

trường hiện nay.  

 

Một số sản phẩm quả sơ chế tại siêu thị 
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1.3. Lợi ích của bảo quản quả 

 

 

Các nguyên nhân làm hư hỏng quả 

 

Quá trình gây hư hỏng quả do hô hấp 
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2. Tiêu chuẩn chất lượng của quả tươi và sản phẩm quả sơ chế 

 Để đảm bảo quả đạt yêu cầu về chất lượng phục vụ cho sơ chế, bảo quản 

và tiêu thụ trên thị trường, quả cần phải đạt yêu cầu về cảm quan, hạng, kích cỡ, 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng các kim loại nặng và mức độ nhiễm 

vi sinh vật phải nằm trong giới hạn cho phép. 

Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các loại quả  nói 

chung được quy định theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học 

và hóa học trong thực phẩm”. Mức tối đa về hàm lượng kim loại nặng quy định 

theo QCVN8-2:2011/BYT. Số lượng vi sinh vật trong quả tươi, sản phẩm từ 

quả được được quy định theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN. Các chỉ tiêu 

trên được trình bày cụ thể ở các bảng sau: 

Hàm lượng tối đa cho phép về thuốc bảo vệ thực vật trong quả chuối (QĐ số 

46/2007/QĐ-BYT) 

STT 
Tên thuốc bảo 

vệ thực vật 

Mức giới 

hạn 

(mg/kg) 

STT 
Tên thuốc bảo 

vệ thực vật 

Mức giới 

hạn 

(mg/kg) 

1 Bitertanol  0,5 11 Ethoprophos 0,02 

2 Cadusafos 0,01 12 Fenamiphos 0,05 

3 Carbary 5 13 Fenarimol 0,2 

4 Carbendazim 1 14 Fenbuconazole 0,05 

5 Carbofuran 0,1 15 
Fenbutatin 

oxide 
10 

6 Chlorothanonil 0,01 16 Flusilazole 0,1 

7 Chlorpyrifos 2 17 Fenpropimorph 2 

8 Deltamethrin 0,05 18 Fipronil 0,005 

9 Dimethoate 1 19... Oxamyl 0,2 
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STT 
Tên thuốc bảo 

vệ thực vật 

Mức giới 

hạn 

(mg/kg) 

STT 
Tên thuốc bảo 

vệ thực vật 

Mức giới 

hạn 

(mg/kg) 

10 
Dithiocarbamate

s 
2 ...31 Thiabendazole 5 

 

Hàm lượng tối đa cho phép của một số kim loại nặng và độc tố trong quả tươivà 

sản phẩm từ quả(QCVN 8-2:2011/BYT) 

STT Tên kim loại 

Mức giới 

hạn 

(mg/kg) 

STT 
Tên kim 

loại 

Mức giới hạn 

(mg/kg) 

1 Asen (As) ≤ 0.2 6 Kẽm (Zn) ≤ 10.0 

2 Chì (Pb) ≤ 0.5÷1.0 7 Bo (B) ≤ 1.8 

3 
Thủy ngân 

(Hg) 
≤ 0.005 8 Thiếc (Sn) ≤ 200 

4 Đồng (Cu) ≤ 5.0 9 Antimon ≤ 1.0 

5 Cadimi (Cd) ≤ 0.02 10 Patulin ≤ 0.05 

 

Số lượng một số vi sinh vật tối đa cho phép trong quả tươi và sản phẩm từ 

quả(QĐ số 99/2008/QĐ-BNN) 

STT Tên vi sinh vật 
Mức cho phép 

(CFU/g) 

1 Salmonella  0/25g 

2 Coliforms 200 

3 Escherichia coli 10 

4 TSVSVHK Giới hạn bởi GAP 

5 Staphylococus aureus Giới hạn bởi GAP 

6 Clostridium perfringens Giới hạn bởi GAP 
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 II. Sơ chế 

 1. Quy trình sơ chế quả 

Quả được sơ chế theo quy trình sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các bước tiến hành sơ chế quả 

2.1. Rửa và khử trùng quả 

2.1.1. Mục đích 

Rửa và khử trùng quả có mục đích như sơ đồ hình 4.3.2: 

Cắt định hình quả 

Loại bỏ phần không sử dụng 

Rửa và khử trùng quả 

Quả sau khi tiếp nhận 

Chuẩn bị dung dịch ngâm  

Phế liệu quả 

Ngâm quả vào dung dịch ngâm 

Quả cắt miếng sơ chế 

Quả nguyên sơ chế 
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Mục đích của rửa và khử trùng quả 

 

2.1.2. Các bước tiến hành 

Quá trình rửa và khử trùng quả được tiến hành theo các bước sau: 

* Bước 1: Mang đồ bảo hộ, vệ sinh cá nhân 

* Bước 2: Chuẩn bị và vệ sinh dụng cụ, thiết bị rửa quả  

* Bước 3: Rửa/làm sạch quả 

Theo quy phạm thực hành chuẩn Vietgap/GMPs đối với quả tươi, quả có 

thể rửa/làm sạch bằng các cách sau: 

- Bằng không khí nén để loại bỏ đất hoặc các tạp chất còn bám vào sản 

phẩm. 

- Bằng khăn ẩm: Dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng trên quả. Khăn ẩm được giặt 

sạch và thay thường xuyên để phòng ngừa các chất gây ô nhiễm tích tụ và lây 

lan vi sinh vật sang quả tươi. 

- Bằng nước: Nước dùng để rửa quả phải đảm bảo nước đạt chỉ tiêu nước 

chế biến thực phẩm. Nước phải được thay thường xuyên để tránh tích tụ các 

chất hữu cơ và ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh lây lan sang quả tươi  

 

 

Khử trùng 

quả 

Mục đích 

Loại bỏ đất, chất bẩn và chất 

hữu cơ bám trên quả  

  

Rửa quả 

Tiêu diệt hoặc giảm một phần 

số lượng vi sinh vật trên quả 
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Chú ý: 

Cách này được áp dụng một cách phổ biến ở các cơ sở sơ chế quả 

hiện nay. 

* Bước 4: Khử trùng quả 

Theo quy phạm thực hành chuẩn Vietgap/GMP đối với quả tươi, để khử 

trùng quả có thể thực hiện theo 3 cách sau: 

- Xử lý bằng ôzôn: Quá trình xử lý khử trùng quả bằng cách sục ôzôn tiến 

hành theo các bước sau: 

+ Khởi động máy: Cắm điện cho máy (hình 4.3.5). 

+ Cài đặt máy sục ôzôn: Dùng tay vặn nút điều khiển đến vị trí “ON” để 

rửa nguyên liệu quả, thời gian cài đặt 10 ÷ 15 phút (hình 4.3.6). 

+ Cho quả vào bể sục ô zôn: Cho nguyên liệu vào xô/chậu/ bể rửa, đổ nước 

ngập bề mặt nguyên liệu (hình 4.3.7). 

+ Sục ô zôn: Tiến hành sục ô zôn với nồng độ được sử dụng để khử trùng 

là 20ppm và thời gian 10 ÷ 15 phút (hình 4.3.8). 

+ Kết thúc quá trình rửa: Quá trình rửa kết thúc khi nút điều khiển trở về 

vị trí “OFF” ban đầu, theo thời gian đã cài đặt (hình 4.3.9), rút phích cắm điện, 

lấy đầu sục khí ra khỏi nguyên liệu và đưa nguyên liệu ra ngoài để tiến hành các 

công đoạn tiếp theo. 

- Xử lý bằng clorin: Để khử trùng quả có thể xử lý bằng nước clorin theo 

các bước sau: 

+ Pha dung dịch clorin có các nồng độ 5, 10, 20, 50, 100 và 150 ppm để 

rửa quả và khử trùng dụng cụ chứa đựng.  

+ Khử trùng sọt/giỏ đựng quả: Sử dụng dung dịch clorin có nồng độ 
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100ppm để khử trùng sọt/giỏ chứa. 

- Xử lý bằng các chất khác: Các chất khử trùng khác như clorin dioxide, 

bromide, iodine, trisodium phosphate, hợp chất ammonium, axit hữu cơ, 

hydrogen peroxide, axit  peracetic có thể được dùng để tiêu diệt hoặc làm giảm 

ô nhiễm vi sinh vật. Các chất khử trùng phải sử dụng theo hướng dẫn trên bao 

bì.  Phải theo dõi và kiểm soát mức độ đậm đặc của hoá chất khử trùng và pH 

của nuớc. Thời gian xử lý hóa chất được ghi trên nhãn hàng hoá. 

Tuy nhiên, phương pháp này hiện nay ít được sử dụng do tồn dư hóa chất 

không thể kiểm soát được. 

* Bước 5: Làm ráo quả 

Quả sau khi khử trùng cần tiến hành rửa lại và làm ráo trước khi chuyển 

sang các bước tiếp theo. 
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BÀI 2. BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN 

 

 

 

 1. Bảo quản 

 Rau là nguồn thực phẩm không thể thiếu được trong khẩu phần ăn của 

mọi người và cũng là loại thực phẩm không thể thay thế được. Sản xuất và tiêu 

thụ rau của nước ta không ngừng tăng, đặc biệt tăng nhanh trong những năm 

gần đây. Cùng với việc tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng thì 

công nghệ sau thu hoạch đối với rau cũng rất quan trọng. 

 Ở nước ta, tính trung bình tổn thất sau thu hoạch đối với cây có hạt 

khoảng 10%, đối với cây củ là 10-20%, và đối với rau quả là 10-30%. Vì vậy 

các công nghệ bảo quản các loại rau là vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta 

giảm được hiện tượng “mất mùa trong nhà”, giảm được tổn thất về số lượng và 

chất lượng, đồng thời đóng góp tích cực trong việc duy trì chất lượng nông sản. 

Phương pháp thu hoạch thích hợp đối với mỗi loại rau được xác định dựa trên 

cơ sở có tổn thất sau thu hoạch là nhỏ nhất, hợp vệ sinh và phù hợp với điều 

kiện thu hoạch của nhà nông. Rau chủ yếu được thu hoạch thủ công, bằng tay 
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với công cụ thích hợp: liềm, dao, kéo sắc. Thời gian thu hoạch nên vào đầu buổi 

sáng và cuối buổi chiều, tránh thời gian nắng gắt hoặc mưa. 

 Rau quả được thu hoạch ở khoảng độ già tương đối rộng, phụ thuộc vào 

việc sử dụng phần nào của rau. Nói chung rau ăn lá được thu hoạch dựa vào 

kích thước cây hay lá đủ lớn để đảm bảo năng suất nhưng phải trước khi trổ 

bông để đảm bảo rau còn non; rau ăn trái (dưa leo, đậu bắp, khổ qua) được thu 

hoạch khi trái đã đủ lớn và hạt mềm, non. 

 Trong khi thu hoạch hoặc ngay sau khi thu hoạch cần tách quả bị bệnh, 

biến màu và tổn thương ra khỏi lô rau sản phẩm nếu không sẽ làm hỏng cả lô 

sau đó. Bảo quản sản phẩm đã phân loại sẽ dễ dàng và chất lượng đồng đều hơn. 

Vận chuyển rau trong quá trình thu hoạch hoặc vận chuyển từ đồng về nơi xử lý 

đóng gói, bảo quản bằng phương tiện hợp lý và tiến hành một cách cẩn thận 

tránh những hư hỏng cơ giới. Nên vận chuyển nhanh chóng vào lúc trời mát. 

 

 * Những điều cần lưu ý khi lựa chọn phương pháp thu hoạch phù hợp là: 

 - Giảm thiểu các tổn thương cơ giới; 

 - Tránh nhiệt độ cao và ánh nắng chiếu trực tiếp; 
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 - Xếp ngay vào dụng cụ đựng, không để rau tiếp xúc với đất, để tránh rau 

bị dính đất cát, vi sinh; 

 - Thu hoạch khi thời tiết khô ráo vì nấm bệnh, mốc phát triển rất nhanh 

trong khối rau nếu thu hoạch lúc trời mưa hay ngay sau khi mưa; 

 - Đồng thời quan tâm tới chi phí thu hoạch và tính thuận tiện của phương 

pháp thu hoạch; 

 - Nếu có điều kiện nên sơ bộ phân loại ngay trên đồng, loại bỏ bdưa hấu 

những phần không sử dụng được và giảm khối lượng vận chuyển. Trong rau, 

hàm lượng nước chiếm 85-95%, chỉ có 5-15% chất khô, nên rau là đối tượng rất 

dễ bị hỏng, dập nát khi thu hoạch, vận chuyển và bảo quản. Các thành phần dinh 

dưỡng làm tăng giá trị của rau nhưng cũng là môi trường hấp dẫn cho các loại vi 

sinh vật, côn trùng, sâu bọ phát triển, nên cần có những biện pháp tổng hợp kết 

hợp giữa các khâu trước và sau thu hoạch, thu hái, vận chuyển, lưu thông phấn 

phối để giảm tổn thất, bảo đảm chất lượng và tăng thêm thu nhập cho người sản 

xuất. 

 - Tất cả các biện pháp bảo quản nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng rau 

quả sau thu hoạch đều hướng tới việc ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật, 

giảm cường độ hô hấp và hạn chế sự bốc hơi của rau quả. Trên thực tế có các 

phương pháp bảo quản sau: 

 - Bảo quản bằng hóa chất: dùng hóa chất tác động lên bề mặt rau quả 

nhằm hạn chế hoạt động của vi sinh vật. Phương pháp này thường để lại dư 

lượng hóa chất trong sản phẩm, gây tác hại cho người sử dụng. Do vậy trên thế 

giới hạn chế tối đa hoặc cấm dùng phương pháp này. 

 - Phương pháp sấy thăng hoa: rau quả được sấy thăng hoa sau khi hút 

nước trở lại tính chất gần như rau quả tươi sống. Phương pháp này đòi hỏi kỹ 

thuật cao, thiết bị đắt tiền, đầu tư kinh phí lớn nên ít được sử dụng. 
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 - Phương pháp bảo quản lạnh và lạnh đông: đặt rau quả vào môi trường có 

nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cùng với sự điều chỉnh thành phần khí quyển để 

khống chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây ảnh hưởng đến chất lượng và 

hạn chế tối đa sự thay đổi hình dạng của rau quả. Hiện nay trên thế giới sử dụng 

tối đa phương pháp này để bảo quản thực phẩm, đặc biệt là rau quả tươi. Trong 

các phương pháp trên, xét về nhiều phương diện thì phương pháp bảo quản lạnh 

và đông lạnh là tiên tiến và tối ưu hơn cả, phù hợp với điều kiện kinh tế và kỹ 

thuật của nhiều nước. Nếu rau quả được bảo quản tốt trong môi trường lạnh và 

đông lạnh, thời gian bảo quản có thể kéo dài từ 10-15 lần so với điều kiện bảo 

quản thường. Thời gian bảo quản lạnh nếu chậm 1 ngày sau khi thu hái thì thời 

gian lưu giữ sẽ bị rút đi 9-10 ngày. Do vậy, việc bảo quản ngay sau khi thu hái 

là rất quan trọng.  

 Chlorine, chủ yếu từ hợp chất natri hypochlorite (NaOCl) hoặc canxi 

hypochlorite (CaCl2O3), được sử dụng rộng rãi trong vài thập niên lại đây 

(Trevor Suslow, 1998) để rửa rau quả. Kết hợp với các chương trình vệ sinh và 

phòng chống dịch bệnh, chlorine được sử dụng rất hiệu quả, rẻ tiền và có sẵn 

cho bất kỳ quy mô nào. Nồng độ sử dụng 100-150ppm đối với dưa leo, 75-150 

ppm đối với rau ăn lá.  

 Ozone là một chất khí có công thức hóa học là O3, không bền vững, khó 

bảo quản, dễ phân giải trong thời gian ngắn nên phải dùng máy sản xuất khí 

ozone ngay tại nơi sử dụng. Theo tài liệu tại website 

www.dtdauto.com/dtozone.doc, ozone tan trong nước gọi là nước ozone dùng 

để chế biến thức ăn tươi sống với nồng độ trong nước khoảng 0,4-3 mg/l; chuẩn 

an toàn trong môi trường làm việc được khuyến cáo là 0,1 ppm (hay 0,2 mg/m3) 

ở Nhật Bản và Hoa Kỳ, 0,05 ppm ở Nga. Dung dịch hoạt hóa điện hóa anolit 

(dân dã thường gọi là nước ozone) là sản phẩm điện phân từ muối ăn đã được 

thế giới sử dụng trên 15 năm nay để diệt khuẩn. Dung dịch anolit có nhiều phân 

tử và ion H2O2, O3, HO2-, HClO, ClO- … 

http://www.dtdauto.com/dtozone.doc
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 Theo Syntez Technology (Bích Hạnh. Diệt virus H5N1 là tính năng mới 

của nước ozone. VnExpress, 29/12/2005) ưu điểm và nhược điểm của cloramin, 

ozone và anolit được thể hiện ở bảng sau. 

 Ưu điểm và nhược điểm của một số loại chất khử trùng truyền thống và 

anolit  

 Cloramin   

 * Ưu điểm 

 - Tính năng ổn định và tác dụng lâu dài. 

 - Dễ dàng loại bỏ các mùi lạ. 

 - Ngăn chặn sự hình thành các khối sinh học trong hệ thống phân phối 

nước.  

 * Nhược điểm 

 - Không hiệu quả đối với virus và bào tử. 

 - Để tẩy uế, cần dùng liều lượng tương đối và thời gian tiếp xúc lâu. 

 - Tạo các sản phẩm phụ chứa nitơ. 

 Ozone  

 * Ưu điểm 

  - Là tác nhân tẩy uế và oxy hóa mạnh. 

 - Rất hiệu quả đối với bào tử và các mầm bệnh thực vật. 

 - Dễ dàng làm trong nước. 

 - Loại bỏ các mùi lạ. 

 - Không tạo thành dạng clo chứa trihalomethane.  

 * Nhược điểm 
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 - Tạo thành các sản phẩm phụ, trong đó có aldehyde, xeton, axit hữu cơ, 

gốc brom, trihalomethane, peroxide … 

 - Cần sử dụng các bộ lọc sinh học để loại bỏ những sản phẩm phụ. 

 - Cần xem xét giá cả. 

 Anolit   

 * Ưu điểm 

 - Tác nhân oxy hóa và tẩy uế mạnh. Rất hiệu quả trong việc diệt các loại 

vi khuẩn và virus, hiệu quả diệt bào tử cao. 

 - Loại bỏ rất tốt mùi hôi thối. 

 - Ít tạo thành các hợp chất clo, halogen và TMT. Không tạo ra sản phẩm 

phụ độc hại (ClO2 và ClO¬3). 

 - Không độc hại khi hòa loãng với nước 

 - Rẻ tiền. Không khó khăn trong việc vận chuyển và lưu trữ.   

 * Nhược điểm 

 Có thể cần thêm thiết bị thông hơi trong phòng lắp đặt để loại bỏ mùi 

Theo FAO, 1986 (Cải thiện công nghệ xử lý sau thu hoạch rau quả tươi. Tài liệu 

tập huấn, Văn phòng của UNFAO tại châu Á Thái Bình Dương, Bangkok), quy 

trình xử lý/sơ chế rau quả tươi tại nhà đóng gói như sau: 

 Các công đoạn trong nhà đóng gói bao gồm: tiếp nhận rau quả tươi từ 

vườn chuyển về, loại bỏ tạp chất, gốc rễ, lá vàng, phần hư hỏng; rửa sạch bằng 

nước sạch và xử lý bằng dung dịch chlorine 100-150ppm (Moline, 1984); làm 

ráo/chải khô; phủ sáp bóng (chỉ cho một số trái cây); phân loại theo chất lượng 

(từ đây loại rau quả không phù hợp tiêu thụ tươi sẽ chuyển tới bộ phận chế 

biến); phân loại theo kích thước (thông thường loại có kích thước quá lớn hoặc 

quá nhỏ sẽ để bán cho thị trường địa phương); và đóng gói theo yêu cầu thị 
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trường để vận chuyển đi thị trường xa. Nhà đóng gói có thể là một lán có mái 

che đơn giản hoặc có kết cấu kiên cố tùy quy mô kinh doanh và vốn đầu tư. 

 Đối với những nơi chưa có điều kiện bảo quản lạnh có thể áp dụng làm 

mát rau quả bằng phương pháp bay hơi đơn giản (làm mát bằng chân không 

cũng là một dạng của phương pháp bay hơi nhưng yêu cầu kỹ thuật và vốn đầu 

tư cao). Theo phương pháp này, nước bốc hơi từ bề mặt sẽ làm giảm nhiệt độ 

rau quả. Nhưng để hạn chế mất nước, cần tạo được môi trường có ẩm độ cao 

hơn 90%. Trong kho rau quả, nước bốc hơi thu nhiệt của môi trường và rau quả 

và làm giảm nhiệt độ. guyên lý này còn được gọi là phương pháp làm mát tường 

ưdưa hấu đã được áp dụng ở Úc, Philippines, Indonesia… 

 Theo TS. Mai Anh Tuấn, Viện Môi Trường và Tài nguyên – Đại Học 

Quốc Gia TP.HCM (Lê Cường, Tất Thắng. Diễn Đàn Trường Đại Học Cần Thơ 

về 15 Triệu Người Sẽ Thiếu Nước Sạch, www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-

hoi/145862.asp, 23/3/2006), hiện nay trên thế giới đã dùng nhiều chất để khử vi 

trùng trong nước. Các nước tiên tiến thường dùng ozone vì ozone diệt vi khuẩn 

rất nhanh. Một cái lợi của ozone là phân hủy nhanh, vì vậy khả năng gây ung 

thư thường ít xảy ra. Nhưng ozone và hệ thống xử lý của nó giá rất đắt, vì vậy 

phương pháp này khó thực hiện ở những nước nghèo, dân số đông. Phương 

pháp khử trùng bằng chlorine (bột cloramin) được rất nhiều nước dùng vì chi 

phí rẻ và tính thông dụng của nó. 

 Theo TS Nguyễn Văn Khải, Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam 

(Nhà nông hỏi, nhà khoa học trả lời. 

www.vietnamgateway.org/vanhoaxa/index.htm, 14/4/2006), nếu có máy tạo 

ozone, người dùng chỉ mất 65 đồng/lít gồm tiền điện và muối. Nguyên liệu để 

tạo ra “nước kỳ diệu” gồm nước máy sạch, dung dịch hoạt hóa điện hóa (nước 

ozone dương) được chế tạo từ muối ăn có độ tinh khiết 99,7% pha vào nước 

theo tỷ lệ 5 g/l, tức là nhạt bằng 1/2 canh ta ăn hàng ngày. Hiện nay đã có rất 

nhiều tỉnh ở miền Nam sử dụng công nghệ này để bảo quản hoa quả, vệ sinh 

http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/145862.asp
http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/145862.asp
http://www.vietnamgateway.org/vanhoaxa/index.htm
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trong chăn nuôi cá lồng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi như ở Bình Thuận, Ninh 

Thuận, Long An, An Giang. 

 Kết quả nghiên cứu của dự án: “sản xuất sạch hơn cho nghành chế biến 

thủy sản và nhựa ở TP.HCM, Việt Nam” do Viện Môi Trường và Tài Nguyên 

(CEFINEA), Trung Tâm Nghiên Cứu Bảo Tồn Năng lượng (ENERTEAM) và 

Viện Kỹ Thuật Châu Á (AIT) thực hiện từ 12/2001-8/2002 tại Công ty Sài Gòn 

AGREX cho thấy: trong phân xưởng tiếp nhận, rau quả được ngâm vào các 

chậu nước 50 lít để rửa sạch các chất bẩn. Trong công đoạn chế biến, rau quả 

được bóc vỏ và rửa sạch bằng tay qua nhiều thau nước sạch. Tiếp theo rau quả 

đã bóc vỏ được nhúng vào 3 chậu nước sạch nối tiếp, dung dịch chlorine có 

nồng độ 100 ppm sử dụng cho 2 chậu đầu. Sau đó rau quả được nghiền hoặc cắt 

nhỏ tùy theo yêu cầu sản phẩm. 

 Từ các phân tích trên và kết quả thí nghiệm tại Phân Viện Cơ Điện NN & 

Công Nghệ Sau Thu Hoạch, chúng tôi đề xuất quy trình sơ chế, tạm trữ cho rau 

ăn lá và rau ăn trái như ở sơ đồ H.3 & H.4 (kết quả đề tài: “Nghiên cứu công 

nghệ sau thu hoạch một số loại rau quy mô hợp tác xã tại TP. HCM” do ThS. 

Vũ Công Khanh là chủ nhiệm, Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM quản lý, 

2008-2010). Sau khi thu hoạch rau sẽ bị giảm dần chất lượng ngay cả khi bảo 

quản ở điều kiện tối ưu, vì vậy tiêu thụ càng nhanh, chất lượng rau tới tay người 

tiêu dùng càng tốt. Trong hai quy trình trên, tùy điều kiện (tiêu thụ không kịp, 

chờ gom đủ lượng hàng, bán ngay bị mất giá…) mà nhà kinh doanh/HTX quyết 

định có tạm trữ hay tiêu thụ ngay (đóng gói ---> tạm trữ ---> vận chuyển, tiêu 

thụ, hoặc đóng gói ---> vận chuyển, tiêu thụ). 

 • Quy trình sau thu hoach dưa hấu tại nhà đóng gói quy mô HTX: 

 1. Thu hoạch để vào rổ nhựa, không tiếp xúc với đất, tránh dập nát, sơ bộ 

phân loại ngay tại ruộng 

 2. Vận chuyển bằng xe thô sơ về nhà đóng gói để sơ chế 
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 3. Lựa chọn lấy rau tốt, phân loại theo chất lượng và kích thước 

 4. Đóng bao 0,5-1 kg/bao, bao PE đục 6-8 lỗ F7,5 mm/1kg sản phẩm hoặc 

xếp trong rổ nhựa 

 5. Tạm trữ trong kho mát bốc hơi, độ ẩm 85-98% RH, <3-4 ngày hoặc 

vận chuyển, tiêu thụ ngay 

 2. Vận chuyển 

 Với loại trái cây được nhiều quốc gia ưa chuộng như dưa hấu thì các loại 

dưa hấu chất lượng đạt chuẩn mà chúng ta trồng được chính là những món mặt 

hàng vô cùng quý giá để xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác tạo thêm lợi nhuận 

cho chính mình và giúp cho tình hình giao thương phát triển hơn. 

 Tuy nhiên dưa hấu là một loại quả rất dễ chịu tác động hư hỏng từ bên 

trong vì qua lớp vỏ dày bên trong ruột rất yếu dưa hấu và không chịu được sốc 

nhiều vì thế nếu muốn tiết kiệm, khi liên hệ với công ty vận chuyển đường biển 

quốc tế giá rẻ bạn cần tìm đến những phương pháp giúp bảo quản dưa tốt hơn, 

hạn chế những tình hình làm cho dưa hấu bị xấu trái và tụt giảm chất lượng đó 

mới chính là những kế sách khả thi nhất để có thể thực hiện việc này. 
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  KIỂM TRA CUỐI KHÓA 

KỸ THUẬT SẢN XUẤT DƯA HẤU THEO HƯỚNG VIETGAP 

 Họ và tên: ……………………………………………………………… 

 Địa chỉ:………………………………………………………………… 

 

 Anh, Chị đọc kỹ cây hỏi và chọn phương án đúng nhất khoanh tròn 

vào ô cần chọn. 

 Câu 1: Tiêu chuẩn VietGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại 

Việt Nam) được Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành dựa trên những tiêu 

chí nào: 

 a. Tiêu chí về kỹ thuật sản xuất đúng tiêu chuẩn. 

 b. Tiêu chí về an toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có 

hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch. 

 c. Tiêu chí về môi trường làm việc phù hợp với sức lao động của người 

nông dân 

 d. Tiêu chí về nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. 

 e. Tất cả các phương án trên đề đúng. 

 Câu 2: Thời vụ trồng dưa hấu thích hợp nhất ở Quảng Nam  ? 

  a. Vụ Hè Thu                  b. Vụ Xuân Hè   

       c. Vụ Đôngẫuân           d. Vụ Đông 

 Câu 3: Sản xuất dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP cần phải đảm bảo 

bao nhiêu nội dung: 

 a. 9 nội dung    b. 10 nội dung 

 c. 12 nội dung    d. 15 nội dung 

 Câu 4:  Khi trời rét hoặc hạn cần tăng cường bón loại phân nào cho cây ? 
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 a. Phân Lân    b. Phân Kali  

 c. Phân Ure               d. Phân N-P-K 

 Câu 5: Để cải thiện thành phần cơ giới tại chổ, xung quanh hạt và 

phòng một số bệnh hại, cần phải làm gì? 

 a. Xử lý đất mồi   b. Bón nhiều phân hóa học 

 c. Phun thuốc định kỳ  d. Tất cả các phương án trên đều sai 

 Câu 6: Khi sử dụng thuốc BVTV cho cây dưa hấu cần? 

a. Điều tra sâu, bệnh hại trên cây dưa hấu 

b. Phun đúng liều lượng               

c. Phải đảm bảo thời gian cách ly               

d. Cả a, c đều đúng 

 Câu 7: Sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học có ưu điểm gì? 

 a. Thời gian cách ly ngắn    b. ít độc với người 

 c. Năng suất cao     d. cả a, b đều đúng 

 Câu 8: Khi cây dưa hấu ra được bao nhiêu lá thật (lá nhám) thì ta 

tiến hành chần ngọn và chọn chồi nách cho dưa? 

 a. 1- 2 lá thật     b. 7-8 lá thật 

 c. 4 -5 lá thật     d. 9 – 10 lá thật 

 Câu 9: Cây dưa hấu cần nước nhất ở giai đoạn nào? 

 a. Giai đoạn gieo ươm           b.Giai đoạn cây con 

 c. Giai đoạn đẻ nhánh            d.Giai đoạn hình thành quả 

 Câu 10: Để hạn chế sâu, bệnh hại trên cây dưa hấu cần thực hiện tốt? 

a. Phun thuốc định kỳ     b.Luân canh các loại cây rau 

 c. Gối vụ      d. Trồng xen các loại rau 
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 Câu 11: Khi nào thì tiến hành thụ phấn bổ sung cho dưa hấu ? 

 a. Bắt đầu ra hoa     b. Ra được 4 – 6 hoa 

 c. Khi thân chính ra nụ cái thứ 3 và nhánh phụ ra nụ cái thứ 2 

 d. Tất cả các phương án trên đều sai 

 Câu 12: Biểu hiện của cây rau thiếu đạm? 

 a. Lá chuyển sang màu xanh đậm    

 b.Lá chuyển sang màu vàng từ dưới gốc lên ngọn 

 c. Lá chuyển sang màu đỏ huyết dụ   

 d. Lá non cong lại 

 Câu 13: Theo anh, chị giống lai F1 có ưu điểm gì? 

 a. Năng suất cao     b. Kháng bệnh tốt 

 c. Cây phát triển khỏe    d. Cả a,b,c đều đúng 

 Câu 14: Để hạt giống dưa hấu nẩy mầm tốt cần? 

 a. Gieo hạt giống trực tiếp vào đất  b. Dùng khăn ủ hạt giống 

 c. Ngâm hạt giống 2 sôi – 3 lạnh  d. Cả b, c đều đúng 

 Câu 15: Một người tham gia sản dưa hấu theo hướng VietGAP phục 

vụ cho xã hội cần có ? 

 a. Có kiến thức về cây rau 

  b. Có trách nhiệm với cộng động và người tiêu dùng 

 c. Có sự chia liên kết trong việc tổ chức sản xuất. 

  d. Cả a. b.c đều đúng 

 Câu 16: Để mẫu mã quả dưa hấu đẹp, không bị “nám”, mất màu 

xanh ở phần dưới đất (tiếp đất) ta cần tác động như thế nào? 

 a. Trở trái      
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 b. Bón nhiều phân đạm 

 c. Bón nhiều vôi     

 d. Tất cả các phương án trên đều đúng 

 Câu 17: Làm thể nào để hạn chế bệnh chết ẻo do nấm gây ra trên cây 

dưa hấu? 

 a. Tăng cường bón phân hóa học  

 b. Tăng cường tưới nước 

 c. Trồng dưa hấu liên tục trên 1 chân ruộng 

 d. Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), biện pháp quản lý  

cây trồng tổng hợp (ICM) 

 Câu 18: Nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc hóa học? 

 a. Đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng định kỳ 

 b. Đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng nồng độ 

 c. Đúng thuốc, đúng thời gian, đúng cách, đúng liều lượng nồng độ 

 Câu 19: Phun thuốc trừ sâu, bệnh hại cho dưa hấu lúc nào là hiệu 

quả? 

 a. Phun lúc sáng sớm, khi lá còn ưdưa hấu sương 

 b. Phun lúc trưa nắng 

 c. Phun lúc chiều mát, không mưa 

 Câu 20: Trước khi thu hoạch dưa cần ngừng tưới nước báo nhiêu 

ngày? 

 a. Ngừng tưới trước khi thu hoạch 5 -7 ngày 

 b. Ngừng 7 -8 ngày 

 c. Không cần ngừng tưới nước./. 
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PHỤ LỤC: SỔ TAY GHI CHÉP 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT QUẢNG NAM 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ 

************** 

 

THÔNG TIN CHUNG 

 

     Họ và tên: …………………….………………………………………. 

     Địa chỉ: Tổ …………………………  Thôn ……..….……………… 

     Xã (phường) ……………….............  Huyện ………………………. 

     Điện thoại: …………………………………………………………..... 

 

     Đất trồng, vị trí: ……………………………………………………… 

     Diện tích: …………………………………………………………….. 

     Loại cây trồng: ………………………………………………………. 

     Cấp giống: …………….……………………………………………... 

     Ngày sản xuất: ……………………………………………………….. 

     Hạn sử dụng:………………................................................................. 

     Tên công ty: ………………………………………………………….. 

     Vụ trồng: ……………………………………………………………... 

     Thời gian gieo: ……………………………………………………….. 

     Thời gian thu hoạch: …………………………………………………. 

     Mật độ - Khoảng cách trồng: ………………………………………… 
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GIỐNG 

* Mua giống (có hóa đơn kèm theo) 

 

Ngày, tháng, 

năm 

Tên giống Số lượng 

(kg, gói ...) 

Đơn giá 

(đ) 

Tên cửa hàng/ 

đại lý & Địa 

chỉ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Sử dụng giống: 

 

Ngày, tháng, 

năm 

Tên giống Số lượng 

(kg, gói ..) 

Cách trồng Người thực 

hiện 

Lô 
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PHÂN BÓN/ CHẤT KÍCH THÍCH 

SINH TRƯỞNG (KTST) 

* Mua phân bón/ Chất kích thích sinh trưởng (Có hóa đơn kèm theo) 

 

Ngày, tháng, 

năm 

Tên phân bón/ 

KTST 

Số lượng 

(kg, lít ...) 

Đơn giá 

(đ) 

Tên cửa hàng/ đại lý & 

Địa chỉ 
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 * Sử dụng phân bón/ chất KTST   

 

Ngày, 

tháng, năm 

Loại phân 

bón/ chất 

KTST 

Số lượng 

(kg, lít ..) 

Cách bón Người 

thực hiện 

Lô/ 

thửa 
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THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

* Mua thuốc BVTV (Có hóa đơn kèm theo) 

 

Ngày, tháng, 

năm 

Tên thuốc 

BVTV 

Tên công 

ty 

Số lượng 

(kg, lít..) 

Đơn giá 

(đ) 

Tên cửa hàng/ đại 

lý & Địa chỉ 
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* Sử dụng thuốc BVTV: 

 

Ngày, 

tháng, năm 

Tên dịch hại Tên 

thuốc 

BVTV 

Nồng độ 

sử dụng 

Cách thức 

phun 
Người 

thực hiện 

Lô 
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THU HOẠCH SẢN PHẨM 

 

STT Ngày, tháng, 

năm 

Số lượng (kg) Đơn giá (đ) Tên đơn vị/ 

người mua 

Lô 
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HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ 

 

TT Diễn giải 
Số lượng 

(kg/công) 
Đơn giá (đ) 

Thành tiền 

(đ) 

I Tổng chi (1+2+3)    

1 Vật chất    

- Giống    

- Urea    

- Kali Clorua    

- Lân     

- Vôi nông nghiệp    

- N-P-K    

- D AP    

- Thuốc BVTV    

-  Chế phẩm sinh học    

- Phân phun qua lá    

2 Công lao động    

3 Nước tưới    

II Tổng Thu    

-     

-     

III Thu nhập (II - 1)    

IV Lãi ròng (II – I)    

 

Ghi chú:  Thu nhập = Tổng thu – chi phí vật chất 

  Lãi ròng = Tổng thu – Tổng chi 

  



114 

 

  1. Mục đích của sổ tay: 

 Cuốn sổ tay này hướng dẫn thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, 

bao gồm nội dung/ hướng dẫn, quy trình chi tiết cho sản xuất rau, quả ở 

Việt Nam. Tài liệu này sẽ giúp các nhà sản xuất phân tích, xác định các 

mối nguy trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch 

và các giải pháp điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm rau, quả được an toàn 

và có chất lượng cao, đồng thời tiến đến việc cấp chứng nhận VietGAP. 

 2. VIETGAP? 

 VietGAP  là  tên  gọi  tắt  của  Thực  hành  sản  xuất  nông  nghiệp  

tốt  ở  Việt  Nam (Vietnamese Good Agricultural Practices). VietGAP là 

những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, 

thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất 

lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và 

người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc 

sản phẩm. 

 2. Tiêu chí của VietGAP: 

 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất. 

 2. Giống và gốc ghép. 

 3. Quản lý đất và giá thể. 

 4. Phân bón và chất phụ gia. 

 5. Nước tưới. 

 6. Hóa chất. 

 7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. 

8. Quản lý và xử lý chất thải. 

9. Nguồn lao động. 

10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản 

phẩm. 

11. Kiểm tra nội bộ. 

12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.  

3. Điều kiện chứng nhận VietGAP: 

- Áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP. 

- Ghi chép, lưu giữ hồ sơ. 
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- Kiểm tra, giám sát nội bộ. 

4. Rau an toàn? 

- Về hình thái: Rau được thu hoạch đúng thời điểm, giữ đúng đặc 

điểm giống, không dập nát, thối rữa, không lẫn tạp chất, sâu bệnh và 

được bao gói đúng quy cách. 

- Về nội dung: Thuốc BVTV, hàm lượng nitrat (NO3), Kim loại 

nặng, vi sinh vật tồn tại dưới ngưỡng cho phép.  

5. Nguyên nhân gây ô nhiễm rau: 

- Hóa chất BVTV 

- Hàm lượng Nitrat. 

- Kim loại nặng. 

- Vi sinh vật. 

6. Vùng sản xuất là vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn: 

- Đất trồng: Không chịu ảnh hưởng của các khu công nghiệp, bệnh 

viện, nghĩa trang, khu chăn nuôi, đượng giao thông ….. 

- Nước tưới: Không sử dụng nước tưới có nguồn nước từ ao tù, kênh, 

mương, rãnh bị nhiễm bẩn. 

- Người sản xuất: Được tập huấn đầy đủ về quy trình sản xuất, ghi 

chép mọi quá trìn sản xuất, trang bị quần áo bảo hộ và các thiết bị an 

toàn cho sức khỏe, đủ độ tuổi. 

 

   

 

 

 

7. Giống trồng: 



116 

 

 - Có nguồn gốc rõ rang. 

 - Tự sản xuất phải có nhật ký sản xuất. 

 8. Bón phân: 

- Đúng quy trình 

- Cân đối 

- Phân hữu cơ hoai, có nhật ký ghi chép 

- Trong danh mục cho phép sử dụng trên rau 

- Đảm bảo thời gian cách ly 

- Ghi chép nhật ký và lưu hồ sơ khi mua và sử dụng. 

9. Phòng trừ sâu bệnh: 

- Gom giữ bao bì đựng thuốc BVTV. 

 - Đọc thật kỹ các thông tin ghi trên bao bì trước khi sử dụng. 

- Nguyên tắc 4 đúng. 

- Thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng. 

- Khuyến khích sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh vật, thảo 

mộc. 

- Đảm bảo thời gian cách ly. 

- Ghi chép nhật ký và lưu hồ sơ khi mua và sử dụng. 

10. Thu hoach, sơ chế, đóng gói: 

- Thu đúng thời điểm. 

- Sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với đât. 

- Thiết bị, thùng chứa, … làm các nguyên liệu không gây ô nhiễm 

lên sản phẩm; Không tái sử dụng thùng bao đựng thuốc BVTV, phân 

bón.  

- Khu vực xử lý, đóng gói và bảo quản sản phẩm rau phải tách biệt 

với khu chứa xăng, dầu, mỡ, hóa chất và các máy móc cơ khí. 

- Nước rửa đảm bảo tiêu chuẩn. 

- Đóng trong bao bì hợp vệ sinh và quy cách./. 

 


