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TÓM TẮT 

Giống dưa chuột (Cucumis sativus L) của đồng bào H’Mông là một trong những loại cây trồng bản địa có giá trị 
của Sơn La cần được khai thác, bảo tồn và phát triển một cách hiệu quả. Nghiên cứu được thực hiện tại Mộc Châu, 
Sơn La nhằm mục đích xác định được khoảng cách trồng và biện pháp tỉa nhánh thích hợp cho cây dưa chuột 
H’Mông sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp 
split-plot với hai nhân tố là khoảng cách trồng và tỉa nhánh, nhắc lại ba lần. Có 3 khoảng cách cây khác nhau được 
nghiên cứu là 30cm, 40cm và 50 cm, tương ứng với 3 mật độ 4,6 cây/m2, 3,6 cây/m2 và 2,8 cây/m2. Có hai biện pháp 
tỉa cành là tỉa để lại thân chính + 2 nhánh và tỉa để lại thân chính + 3 nhánh, so sánh với đối chứng không tỉa. Các chỉ 
tiêu đánh giá bao gồm các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại, năng suất, cấu trúc và chất 
lượng quả (độ Brix). Kết quả nghiên cứu cho thấy trồng dưa chuột H’Mông với khoảng cách cây 40cm kết hợp biện 
pháp tỉa để lại 3 nhánh trên thân chính thích hợp cho sinh trưởng, phát triển của cây dưa chuột và có năng suất thực 
thu đạt cao nhất (105,3 tấn/ha), cao hơn gấp đôi so với trồng ở khoảng cách 30cm mà không tỉa. Trồng dưa chuột 
H’Mông ở khoảng cách cây thưa hơn (50cm) giúp cây sinh trưởng, ra hoa đậu quả tốt nhất nhưng năng suất giảm do 
giảm mật độ. 

Từ khóa: Dưa chuột bản địa H’Mông, tỉa cành, khoảng cách trồng. 

Effects of Pruning in Combination with Plant Spacing Variability on the Growth, 
Development and Yield of H’mong Indigenous Cucumber Grown in Moc Chau, Son La  

ABSTRACT 

The local cucumber (Cucumis sativus L.) variety cultivated by H’Mong people from long time ago is one of 
valuable indigenous crops of Son La that need to be efficiently exploited, conserved and developed. Our research 
was carried out at Moc Chau, Son La with the aim at determining the optimal plant spacing in combination with proper 
branch removal for suitable growth, development, yield and quality of H’Mong cucumber. The experiment was 
arranged in a triplicate split-plot design with two factors, plant spacing and branch removal. Three different plant 
spacings were 30cm, 40cm and 50cm correcsponding to three plant densities 4,6 pl were left on the main stem, 2) 
pruning with 3 lower lateral branches were left on the main stem, and 3) no pruning as control treatment. Evaluation 
parameters included growth and development characteristics, insect and disease incidence, yield, fruit traits (length, 
diameter, flesh thickness and hardiness of fruit) and fruit quality (0Brix). The results showed that 40cm spacing 
between plants in combination with second pruning method were most suitable for the growth and development of 
cucumber plant. This treatment combination resulted in highest harvested yield (105.3 tons/ha), more than doubled 
as compared with the control (30cm plant spacing, no pruning). Planting H’Mong cucmber in wider spacing (50cm) 
showed the best growth, flowering and fruiting but reduced the yield due to reduced plant population. 

Keywords: H’Mong indigenous cucumber, branch pruning, plant spacing. 
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Ảnh hưởng của tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa chuột bản 
địa H’Mông trồng tại Mộc Châu, Sơn La 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giống dưa chuột (Cucumis sativus L.) của 
đồng bào H’Mông ở Sơn La được biết đến với tên 
gọi dưa Mèo là một trong những giống cây trồng 
bản địa có giá trị. Giống dưa chuột này được 
đồng bào H’Mông gieo trồng và giữ giống từ rất 
lâu đời. Với đặc điểm quả to, thịt quả rất dày, 
giòn và có mùi thơm rất đặc trưng, dưa chuột 
H’Mông được người tiêu dùng rất ưa chuộng và 
có giá bán tại địa phương cao hơn nhiều so với 
dưa chuột thông thường. Tuy nhiên, hiện nay 
dưa chuột H’Mông vẫn được người dân canh tác 
theo lối truyền thống trên nương rẫy nên năng 
suất rất thấp và chất lượng không đồng đều. 
Việc nghiên cứu xây dựng qui trình kỹ thuật 
thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa phù 
hợp với điều kiện canh tác của địa phương là rất 
cần thiết nhằm phát triển sản xuất giống dưa 
chuột đặc sản này tại Sơn La.  

Tỉa nhánh và bố trí khoảng cách trồng là 
những biện pháp kỹ thuật có ảnh hưởng rõ rệt 
đến sinh trưởng, ra hoa đậu quả, sâu bệnh hại 
và năng suất dưa chuột (Utobo & cs., 2010; 
Premalatha & cs., 2006; Gebologlu & Saglam, 
2000; Abubaker & cs., 2010). Tỉa nhánh giúp 
tạo bộ tán cây dưa chuột thông thoáng, dễ kiểm 
soát sâu bệnh hại, thúc đẩy ra hoa, đậu quả, 
quả phát triển đồng đều và có thể tăng mật độ 
trồng, tăng năng suất (Wayne, 1990; Than, 
1996; Humphries & Vermillion, 1994). Khi 
nghiên cứu về mật độ trồng dưa chuột, 
Schvambach & cs. (2002) đã đưa ra kết luận 
rằng trồng dày làm giảm hàm lượng chất khô 
tích lũy trong quả dưa chuột. Kết quả nghiên 
cứu của Schleicher (2003) và Abubaker & cs. 
(2010) còn cho thấy khi trồng dưa chuột với mật 
độ dày làm tăng khả năng tích lũy nitrate 
(NO3) trong quả, ảnh hưởng đến chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm.  

Giống dưa chuột H’Mông có đặc điểm cây 
sinh trưởng và phân nhánh rất khỏe. Kết quả 
bước đầu nghiên cứu về biện pháp tỉa nhánh cho 
giống dưa chuột bản địa này tại Thuận Châu, 
Sơn La của Nguyễn Quang Thắng (2010) cho 
thấy khi trồng với mật độ dày (khoảng cách cây 
40 cm), biện pháp tỉa để lại 1 thân chính và 2 

thân phụ cho hiệu quả rõ rệt so với không tỉa 
hoặc tỉa để lại thân chính hoặc để lại 1 thân 
chính và 1 thân phụ. Tuy nhiên chưa có nghiên 
cứu nào về mối quan hệ giữa biện pháp tỉa 
nhánh và khoảng cách trồng cũng như sự kết 
hợp tối ưu hai biện pháp này cho giống dưa 
chuột H’Mông. Nhằm kiểm soát sinh trưởng của 
cây theo hướng có lợi, tăng tỉ lệ đậu quả, tăng 
năng suất trên một đơn vị diện tích đồng thời 
góp phần cải tiến mẫu mã quả, nghiên cứu này 
được tiến hành để xác định biện pháp tỉa nhánh 
kết hợp với khoảng cách trồng thích hợp cho sản 
xuất giống dưa chuột H’Mông tại Mộc Châu, 
Sơn La.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giống dưa chuột bản địa của đồng bào 

H’Mông tại Mộc Châu, Sơn La 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Thí nghiệm được triển khai trong vụ xuân 

hè 2011 tại bản Áng, xã Đông Sang, Mộc Châu. 
Hạt được gieo trong khay bầu ngày 15/3/2011. 
Khi ra hai lá mầm, cây con được trồng ra ruộng 
sản xuất ngày 29/3/2012. Bón lót 2 tấn phân 
hữu cơ vi sinh/ha. Bón thúc 950kg NPK Đầu 
Trâu (tỉ lệ 13:13:13)/ha vào các giai đoạn ra lá 
thật đầu tiên, xuất hiện nụ, bắt đầu đậu quả và 
sau khi thu hoạch lứa quả đầu. Làm giàn chữ A 
khi cây xuất hiện tua cuốn. Thường xuyên tưới 
giữ ẩm. 

Thí nghiệm gồm hai nhân tố được bố trí 
theo phương pháp split-plot. Nhân tố ô nhỏ gồm 
3 biến K1, K2, K3 tương ứng với 3 khoảng cách 
cây khác nhau: 30cm, 40cm và 50cm với khoảng 
cách hàng 70cm (tương ứng với 3 mật độ 4,6 
cây/m2, 3,6 cây/m2 và 2,8 cây/m2). Nhân tố ô lớn 
gồm 3 biến T1, T2 và T3 tương ứng với 3 cách 
tỉa nhánh khác nhau: để tự nhiên (không tỉa - 
đối chứng), để 2 nhánh (thân chính + 2 nhánh) 
và để 3 nhánh (thân chính + 3 nhánh). Tổng số 
có 9 công thức thí nghiệm, nhắc lại 3 lần. Diện 
tích mỗi ô thí nghiệm 10m2. 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm thời gian qua 
các giai đoạn sinh trưởng chủ yếu (được xác 
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định khi 50% số cây/ô xuất hiện hoa đực/hoa cái, 
bắt đầu thu hoạch và kết thúc thu hoạch), chiều 
cao và đường kính thân chính/thân phụ, số 
lá/thân chính, số hoa đực, số hoa cái, tỉ lệ đậu 
quả, số quả/cây, khối lượng trung bình quả, tình 
hình sâu bệnh hại, năng suất cá thể, năng suất 
thực thu, năng suất lý thuyết, đặc điểm cấu trúc 
(độ dài, đường kính, độ dày thịt và độ cứng quả) 
và chất lượng quả (độ brix). Số liệu được xử lý 
thống kê bằng phần mềm IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết 
hợp với biện pháp tỉa nhánh đến khả năng 
sinh trưởng và phát triển của dưa chuột 
bản địa H'Mông 

3.1.1. Thời gian sinh trưởng 

Việc cắt tỉa và bố trí khoảng cách trồng trong 
thí nghiệm không ảnh hưởng đến thời gian xuất 
hiện các lá thật ban đầu và tua cuốn vì thời gian 
này cây còn nhỏ, chưa phân nhánh, cây chưa giao 
tán. Ở tất cả các công thức thí nghiệm, sau trồng 
6 ngày đều xuất hiện lá thật đầu tiên và sau 19 
ngày xuất hiện tua cuốn. Khoảng 20 ngày sau 
trồng, cây dưa chuột bắt đầu ra nhánh. Những 
nhánh ra đầu tiên được tỉa bỏ, chỉ giữ lại 2 - 3 
nhánh tiếp theo tùy từng công thức thí nghiệm, 
sau đó tiếp tục tỉa bỏ các nhánh phía trên ở thân 
chính. Kết quả theo dõi về thời gian qua các giai 

đoạn sinh trưởng chủ yếu của cây dưa chuột được 
trình bày trong bảng 1.  

Kết quả bảng 1 cho thấy biện pháp tỉa 
nhánh và bố trí khoảng cách trồng khác nhau 
có ảnh hưởng đến khả năng ra hoa của dưa 
chuột H’Mông. Tuy nhiên sự chênh lệch về thời 
gian xuất hiện hoa đực và hoa cái giữa các công 
thức không nhiều, chỉ 3-4 ngày. Trong đó ở các 
công thức trồng thưa (70cm x 50cm) và tỉa để 
lại 2-3 nhánh, cây ra hoa đực và hoa cái sớm, 
cho thu hoạch quả sớm nhất (55 ngày sau 
trồng), sớm hơn một tuần so với đối chứng 
trồng dày (70cm x 30cm) và không tỉa. Kết quả 
này ngược với công bố của Than (1996) và 
Utobo & cs. (2010). Kết quả nghiên cứu của các 
tác giả này cho thấy tỉa nhánh kéo dài thời 
gian ra hoa của các giống dưa chuột thương 
mại. Sự khác biệt về ảnh hưởng của tỉa nhánh 
trong nghiên cứu có thể do giống dưa chuột 
H’Mông có khả năng sinh trưởng sinh dưỡng và 
đẻ nhánh rất khỏe. Vì vậy, biện pháp tỉa chỉ 
giữ lại 2-3 nhánh phần nào hạn chế sinh 
trưởng sinh dưỡng của giống dưa chuột H’Mông 
và kích thích ra hoa sớm hơn một chút. Thời 
gian sinh trưởng (tính từ khi trồng đến khi kết 
thúc thu hoạch) ở các công thức dài hơn đối 
chứng trồng dày (70cm x 30cm) và không tỉa từ 
1 đến 11 ngày. Các công thức có tỉa để lại 3 
nhánh có thời gian sinh trưởng dài hơn hẳn so 
với công thức không cắt tỉa từ 8-11 ngày.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp với biện pháp tỉa nhánh đến thời gian 
qua các giai đoạn sinh trưởng chủ yếu của giống dưa chuột bản địa H'Mông 

Thời gian từ trồng đến … (ngày) 
Công 

thức thí 
nghiệm 

Khoảng cách trồng 

(hàng x cây) 
Biện pháp 
tỉa nhánh Xuất hiện nụ hoa 

đực đầu tiên 
Xuất hiện nụ 

hoa cái đầu tiên 
Bắt đầu 

thu hoạch 
Kết thúc thu 

hoạch 

K1T1 70cm x 30cm Không tỉa 30 40 62 99 

K1T2 70cm x 30cm Để 2 nhánh 29 38 60 103 

K1T3 70cm x 30cm Để 3 nhánh 29 37 59 108 

K2T1 70cm x 40cm Không tỉa 30 39 60 100 

K2T2 70cm x 40cm Để 2 nhánh 28 36 57 99 

K2T3 70cm x 40cm Để 3 nhánh 28 37 56 108 

K3T1 70cm x 50cm Không tỉa 29 38 57 103 

K3T2 70cm x 50cm Để 2 nhánh 28 36 55 103 

K3T3 70cm x 50cm Để 3 nhánh 27 36 55 110 
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3.1.2. Đặc điểm sinh trưởng thân lá 

Khoảng cách trồng khác nhau kết hợp với 
biện pháp tỉa nhánh có ảnh hưởng rõ rệt đến 
sinh trưởng sinh dưỡng của giống dưa chuột 
H’Mông, biểu hiện ở các chỉ tiêu chiều dài và 
đường kính thân chính, thân phụ và số lá trên 
thân chính (Bảng 2). 

Trồng với khoảng cách cây thưa (40-50cm) 
kết hợp với tỉa nhánh giúp cây sinh trưởng khỏe, 
thân dài và đường kính thân mập hơn so với đối 
chứng trồng dày (khoảng cách cây 30cm) và không  

tỉa. Đặc biệt là biện pháp tỉa nhánh làm tăng 
đáng kể chiều dài và đường kính thân chính, thân 
phụ ở mức sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa LSD0,05. 
Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Than (1996) và Utobo & cs. (2010). 

3.1.3. Khả năng ra hoa, đậu quả 

Giống dưa chuột H’Mông thuộc loại cây đơn 
tính cùng gốc nên có số hoa đực trên cây nhiều, 
hoa đực xuất hiện ở hầu hết các nách lá. Tỉ lệ hoa 
cái chỉ chiếm khoảng 10 - 14% so với hoa đực.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp với tỉa nhánh  
đến một số đặc điểm sinh trưởng chủ yếu của dưa chuột bản địa H'Mông 

Chiều dài thân (cm) Đường kính thân (mm) Công 
thức thí 
nghiệm 

Khoảng cách 
(hàng x cây) 

Biện pháp 
tỉa nhánh Thân 

chính 
Thân phụ 

Thân 
chính 

Thân phụ 

Số lá trên 
thân chính 

Số thân 
phụ 

K1T1 70cm x 30cm Không tỉa 293,6 131,9 13,5 4,2 39,5 6,2 

K1T2 70cm x 30cm Để 2 nhánh 321,5 159,9 14,8 4,8 46,5 2,0 

K1T3 70cm x 30cm Để 3 nhánh 313,5 153,5 14,7 4,4 45,6 3,0 

K2T1 70cm x 40cm Không tỉa 309,4 138,5 14,1 4,8 41,8 8,3 

K2T2 70cm x 40cm Để 2 nhánh 327,3 181,7 15,3 5,7 47,6 2,0 

K2T3 70cm x 40cm Để 3 nhánh 324,7 167,4 15,5 5,8 47,4 3,0 

K3T1 70cm x 50cm Không tỉa 310,3 142,0 14,6 5,2 44,2 9,8 

K3T2 70cm x 50cm Để 2 nhánh 345,9 191,1 15,6 6,5 50,5 2,0 

K3T3 70cm x 50cm Để 3 nhánh 346,7 173,6 15,9 6,0 49,0 3,0 

LSD0,05 (khoảng cách) 26,9 12,0 1,1 0,8 2,9  

LSD0,05 (tỉa nhánh) 17,9 8,0 0,7 0,5 0,8  

LSD0,05 (khoảng cách x tỉa nhánh) 31,0 14,0 1,2 0,9 1,4  

Bảng 3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp với tỉa nhánh  
đến khả năng ra hoa đậu quả của dưa chuột bản địa H'Mông 

Số hoa đực Số hoa cái Tỉ lệ đậu quả (%) 
Công 
thức 

Khoảng cách 
(hàng x cây) 

Biện pháp 

tỉa nhánh Thân 
chính 

Thân 
phụ 

Tổng 
số 

Thân 
chính 

Thân 
phụ 

Tổng 
số 

Thân 
chính 

Thân 
phụ 

Toàn 
cây 

Hoa cái/ 
hoa đực 

(%) 

K1T1 70cm x 30cm Không tỉa 52,4 74,2 126,6 3,4 10,3 13,7 47,1 25,2 30,7 10,8 

K1T2 70cm x 30cm Để 2 nhánh 56,7 32,5 89,2 3,6 7,6 11,2 50,0 46,1 47,3 12,6 

K1T3 70cm x 30cm Để 3 nhánh 57,4 57,2 114,6 3,2 11,8 15,0 62,5 32,2 38,7 13,1 

K2T1 70cm x 40cm Không tỉa 62,4 86,2 148,6 3,6 12,2 15,8 50,0 41,0 43,0 10,6 

K2T2 70cm x 40cm Để 2 nhánh 59,8 38,4 98,2 4,5 8,5 13,0 46,7 62,4 56,9 13,2 

K2T3 70cm x 40cm Để 3 nhánh 58,7 60,1 118,8 3,8 12,9 16,7 55,3 52,7 53,3 14,1 

K3T1 70cm x 50cm Không tỉa 57,4 91,0 148,4 3,4 12,7 15,1 61,8 49,6 55,6 10,2 

K3T2 70cm x 50cm Để 2 nhánh 58,9 45,4 104,3 4,6 8,6 12,2 54,3 53,5 58,2 11,7 

K3T3 70cm x 50cm Để 3 nhánh 60,4 66,3 126,7 4,5 12,6 17,1 57,8 57,9 57,9 13,5 

LSD0,05 (khoảng cách)   4,7   1,2     

LSD0,05 (tỉa nhánh)   6,7   0,5     

LSD0,05 (khoảng cách x tỉa nhánh)   11,5   0,8     
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Tỉa nhánh đã làm giảm rõ rệt số lượng hoa 
đực trên cây do giảm số hoa trên thân phụ 
(Bảng 3). Khoảng cách trồng khác nhau cũng có 
ảnh hưởng đến số lượng hoa đực. Khi tăng 
khoảng cách cây từ 30cm lên 40cm và 50cm, số 
lượng hoa đực tăng đáng kể ở mức sai khác nhỏ 
nhất có ý nghĩa LSD0,05. Khoảng cách trồng thưa 
(khoảng cách cây 40 - 50cm) kết hợp với biện 
pháp tỉa để lại 1 thân chính và 3 nhánh cho số 
hoa cái nhiều nhất đạt 16,7 - 17,1 hoa/cây. Biện 
pháp tỉa để lại 1 thân chính và 2 nhánh cho số 
hoa cái ít hơn cả đối chứng không tỉa. Ở các công 
thức trồng thưa (khoảng cách cây 40 - 50cm), số 
lượng hoa cái nhiều hơn đáng kể so với trồng 
khoảng cách cây 30cm. Khoảng cách cây và tỉa 
nhánh ảnh hưởng đến tỉ lệ đậu quả. Khoảng 
cách cây tăng từ 30cm đến 50cm làm tăng tỉ lệ 
đậu quả bình quân từ 38,9% lên 57,2%. Các 
công thức tỉa nhánh có tỉ lệ đậu quả cao hơn hẳn 
công thức không tỉa. Humphries và Vermillion 
(1994) cũng cho rằng tỉa cây có tác dụng duy trì 
sự cân bằng hợp lý giữa sinh trưởng sinh dưỡng 
và ra hoa đậu quả, nhờ đó giúp nâng cao năng 
suất dưa chuột.  

3.2. Tình hình nhiễm sâu bệnh hại trên 
đồng ruộng của dưa chuột bản địa H'Mông 
với khoảng cách trồng khác nhau kết hợp 
với biện pháp cắt tỉa nhánh 

Ruồi đục quả (Bactrocera cucumis) và virus 
CMV (Cucumber mosaic virus) là hai đối tượng 
xuất hiện và gây hại chủ yếu trên dưa chuột 

H’Mông trồng vụ xuân hè trên đất vườn tại bản 
Áng, xã Đông Sang, tuy nhiên mức độ gây hại 
tương đối nhẹ (Bảng 4). Tỉ lệ quả bị ruồi đục và 
tỉ lệ cây bị virus cao nhất tương ứng là 12,5% và 
4,8 - 5,1% ở công thức trồng dày (khoảng cách 
cây 30cm) và không tỉa. Trồng với mật độ, 
khoảng cách thích hợp, cắt tỉa cành tạo bộ tán 
thông thoáng giúp duy trình sự chuyển động 
của không khí, độ ẩm cũng như cải thiện chế độ 
chiếu sáng bên trong tán, nhờ đó làm giảm khả 
năng phát sinh, phát triển và gây hại của sâu 
bệnh (Papadopaulos, 2012). 

3.3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết 
hợp với biện pháp tỉa nhánh đến các yếu tố 
cấu thành năng suất, năng suất và chất 
lượng của dưa chuột bản địa H'Mông 

3.3.1. Các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất 

Khoảng cách trồng khác nhau kết hợp với 
biện pháp tỉa nhánh khác nhau có ảnh hưởng rõ 
rệt đến số quả trên cây, khối lượng quả và năng 
suất (Bảng 5). Số quả/cây nhiều nhất và khối 
lượng quả lớn nhất đạt được ở công thức K2T3 và 
K3T3 (khoảng cách cây 40 - 50cm, để 3 nhánh) với 
8,9 - 9,9 quả/cây và 381,8 - 388,8g/quả.  

Số quả ở hai công thức này nhiều hơn gấp 
đôi so với công thức K1T1 (khoảng cách cây 
30cm, không tỉa) với sai khác có ý nghĩa ở mức 
LSD0,05. Số quả trên cây tăng tỉ lệ thuận với 
khoảng cách cây tăng trong phạm vi từ 30- 50cm

Bảng 4. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp với tỉa nhánh  
đến tình hình nhiễm sâu bệnh hại trên đồng ruộng của dưa chuột bản địa H'Mông 

Công thức thí nghiệm 
Khoảng cách  
(hàng x cây) 

Biện pháp tỉa nhánh 
Tỷ lệ quả bị ruồi đục 

(%) 
Tỷ lệ cây bị virus 

(%) 

K1T1 70cm x 30cm Không tỉa 12,5 4,8 

K1T2 70cm x 30cm Để 2 nhánh 8,4 4,6 

K1T3 70cm x 30cm Để 3 nhánh 9,4 5,1 

K2T1 70cm x 40cm Không tỉa 9,6 4,6 

K2T2 70cm x 40cm Để 2 nhánh 6,4 3,8 

K2T3 70cm x 40cm Để 3 nhánh 4,2 1,4 

K3T1 70cm x 50cm Không tỉa 8,8 3,2 

K3T2 70cm x 50cm Để 2 nhánh 4,2 2,3 

K3T3 70cm x 50cm Để 3 nhánh 3,3 0,6 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp với tỉa nhánh đến  
yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của dưa chuột bản địa H'Mông 

Công 
thức thí 
nghiệm 

Khoảng cách 
(hàng X cây) 

Biện pháp 
tỉa nhánh 

Số 
quả/cây 

(quả) 

Khối lượng 
trung bình 
quả (gam) 

Năng suất 
cá thể 
(g/cây) 

Năng suất 
thực thu 
(tấn/ha) 

Năng suất lý thuyết 
(tấn/ha) 

K1T1 70cm x 30cm Không tỉa 4,2 351,6 1476,7 47,9 67,9 

K1T2 70cm x 30cm Để 2 nhánh 5,3 375,4 1989,6 69,5 91,5 

K1T3 70cm x 30cm Để 3 nhánh 5,8 379,6 2201,7 75,9 101,3 

K2T1 70cm x 40cm Không tỉa 6,8 368,8 2507,8 71,1 90,3 

K2T2 70cm x 40cm Để 2 nhánh 7,4 372,6 2757,2 82,1 99,3 

K2T3 70cm x 40cm Để 3 nhánh 8,9 388,8 3460,3 105,3 124,6 

K3T1 70cm x 50cm Không tỉa 8,4 368,6 3096,2 72,7 86,7 

K3T2 70cm x 50cm Để 2 nhánh 7,1 385,7 2738,5 69,8 76,7 

K3T3 70cm x 50cm Để 3 nhánh 9,9 381,8 3779,8 85,6 105,8 

LSD0,05 (khoảng cách) 0,5 12,8 214,3 3,4  

LSD0,05 (tỉa nhánh) 0,5 5,6 210,4 1,6  

LSD0,05 (khoảng cách x tỉa nhánh) 0,8 9,7 364,4 2,8  

 

Ở công thức trồng với khoảng cách cây 
50cm, số quả trung bình/cây là nhiều nhất, đạt 
8,5 quả. Trong khi đó với khoảng cách cây 30cm, 
số quả trung bình/cây chỉ đạt 5,1 quả. Tỉa 
nhánh cũng có cải thiện khả năng đậu quả, qua 
đó làm tăng số quả đậu/cây. Số quả/cây và khối 
lượng quả ở các công thức tỉa nhánh nhìn chung 
đều cao hơn so với không tỉa. Tuy nhiên ở 
khoảng cách trồng thưa (khoảng cách cây 
50cm), khi tỉa chỉ để 2 nhánh lại cho số quả/cây 
ít hơn so với đối chứng không tỉa. Khi tỉa để 3 
nhánh cho số quả/cây nhiều hơn so với để 2 
nhánh nhưng khối lượng quả lại không sai khác 
giữa hai công thức này. 

Đối với năng suất của dưa chuột H’Mông, mặc 
dù khi trồng thưa (khoảng cách cây 50cm) năng 
suất cá thể cao nhưng do giảm mật độ nên năng 
suất lý thuyết và thực thu thấp hơn so với các 
công thức trồng với khoảng cách dày hơn. Trồng 
thưa (khoảng cách cây 50cm) kết hợp tỉa để lại 3 
nhánh cho năng suất cá thể cao nhất (3779,8 
g/cây) song năng suất lý thuyết và thực thu đều 
thấp hơn đáng kể so với công thức K2T3 (khoảng 
cách cây 40cm, để 3 nhánh). Công thức trồng dày 
(khoảng cách cây 30cm) và không tỉa cho năng 
suất thấp nhất, năng suất cá thể chỉ đạt 1476,7 
kg/cây, năng suất thực thu đạt 47,9 tấn/ha. 

3.3.2. Đặc điểm cấu trúc và chất lượng quả 

Cấu trúc quả dưa chuột được đánh giá qua 
các chỉ tiêu chiều dài, đường kính và độ dày thịt 
quả. Độ cứng và độ Brix là hai chỉ tiêu phản ánh 
chất lượng quả dưa chuột. Kết quả theo dõi được 
trình bày trong bảng 6. 

Khoảng cách trồng khác nhau ảnh hưởng 
không đáng kể (ở mức sai khác nhỏ nhất có ý 
nghĩa LSD0,05) đến chiều dài, đường kính và độ 
dày thịt quả dưa chuột H’Mông. Tuy nhiên tỉa 
nhánh và tương tác giữa tỉa nhánh và khoảng 
cách trồng ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu 
này. Tỉa để lại 3 nhánh làm tăng kích thước 
chiều dài, đường kính và độ dày thịt quả rõ rệt 
so với công thức không tỉa. Giữa các công thức 
kết hợp 2 yếu tố khoảng cách và tỉa cành, 3 công 
thức K2T2 (khoảng cách cây 40cm, để 3 nhánh), 
K3T2 (50cm, 2 nhánh) và K3T3 (50cm, 3 nhánh) 
có kích thước quả lớn hơn hẳn so với các công 
thức không tỉa và trồng với khoảng cách dày 
hơn (30-40cm), có ý nghĩa ở mức LSD0,05. Trồng 
với khoảng cách cây 40-50cm kết hợp tỉa nhánh 
làm tăng đáng kể (ở mức LSD0,05) độ dày thịt 
quả so với trồng khoảng cách cây 30cm và 
không tỉa. 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp với tỉa nhánh  
đến cấu trúc và chất lượng quả dưa chuột bản địa H'Mông 

Công thức 
thí nghiệm 

Khoảng cách 
(hàng x cây) 

Biện pháp 
tỉa nhánh 

Chiều dài 
quả (cm) 

Đường 
kính quả 

(cm) 

Độ dày thịt 
quả (mm) 

Độ cứng 
quả (kgf) 

Độ Brix 

K1T1 70cm x 30cm Không tỉa 15,3 5,1 18,8 6,5 4,1 

K1T2 70cm x 30cm Để 2 nhánh 16,2 5,3 18,7 7,8 4,2 

K1T3 70cm x 30cm Để 3 nhánh 16,5 5,3 19,2 7,7 4,1 

K2T1 70cm x 40cm Không tỉa 15,6 5,2 19,1 7,6 4,2 

K2T2 70cm x 40cm Để 2 nhánh 16,0 5,5 21,2 7,7 4,3 

K2T3 70cm x 40cm Để 3 nhánh 17,8 5,7 21,1 8,2 4,3 

K3T1 70cm x 50cm Không tỉa 16,9 5,4 19,8 7,9 4,3 

K3T2 70cm x 50cm Để 2 nhánh 17,8 5,7 20,1 7,9 4,4 

K3T3 70cm x 50cm Để 3 nhánh 18,1 5,6 21,4 8,0 4,3 

LSD0,05 (khoảng cách) 1,8 0,6 2,4   

LSD0,05 (tỉa nhánh) 1,2 0,5 1,3   

LSD0,05 (khoảng cách x tỉa nhánh) 2,0 0,9 2,2   

 
Chất lượng quả được đánh giá qua 2 chỉ 

tiêu: độ cứng quả và độ brix. Trồng cây với 
khoảng cách 40-50cm kết hợp tỉa nhánh làm 
tăng độ cứng của quả so với trồng khoảng cách 
30cm và không tỉa nhánh. Công thức K2T3 và 
K3T3 có độ cứng quả lớn nhất tương ứng đạt 8,2 
và 8,0kgf, trong khi đó ở công thức K1T1 độ 
cứng quả chỉ đạt 6,5kgf. Tuy nhiên với chỉ tiêu 
độ brix của quả, tỉa nhánh và khoảng cách trồng 
ảnh hưởng không đáng kể. Độ brix của quả ở các 
công thức thí nghiệm dao động từ 4,1 - 4,3. 

4. KẾT LUẬN 

Trồng dưa chuột bản địa của đồng bào 
H’Mông trên đất vườn tại Mộc Châu, Sơn La với 
khoảng cách hàng 70cm, khoảng cách cây 40cm 
kết hợp với tỉa để lại 3 nhánh (công thức K2T3) 
là thích hợp nhất, cho hiệu quả tốt nhất, biểu 
hiện cây sinh trưởng khỏe, ra hoa, đậu quả tốt, 
ít bị sâu đục quả và virus gây hại, cho năng suất 
thực thu cao nhất đạt 105,3 tấn/ha, quả to, thịt 
quả dày và chắc. Trồng khoảng cách hàng 70cm 
và khoảng cách cây 50cm kết hợp tỉa để lại 3 
nhánh cho số quả nhiều nhất, năng suất cá thể 
đạt cao nhất nhưng năng suất lý thuyết và thực 
thu thấp hơn (105,8 tấn lý thuyết, 85,6 tấn thực 
thu) do giảm mật độ cây. 
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