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PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1AD779 và giống F1 Sunny 

nhằm bổ sung cơ cấu giống cây rau màu trên địa bàn huyện Nam Sách. 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình 

thường 

� Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có): NN.07.TTTV.15-16 

5 Tên tổ chức chủ trì: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
NAM SÁCH 
Họ và tên thủ trưởng: Bùi Văn Thăng 

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện 

Địa chỉ: số 232 A Trần Phú, khu La Văn Cầu, TT 

Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 03203 755 400 

Website:  

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax:  

 

 

 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Bùi Văn Thăng 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 0913 556 450 

E-mail:  

 

Giới tính:Nam 

Chức danh khoa học: Thạc sĩ 
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
 ThS. Bùi Văn Thăng 

 KS. Nguyễn Mạnh Hà  

 KS.Võ Hồng Nam 

 KS. Nguyễn Thị Thân 

 ThS. Đào Thị Làn 

 CN. Phùng Văn Diện 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1 AD779 và giống F1 Sunny có năng 

suất cao, chất lượng tốt trên địa bàn huyện Nam Sách nhằm bổ sung cơ cấu giống cây rau màu 

trên địa bàn huyện Nam Sách. 

-  Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng giống dưa hấu lai F1 AD779 và giống F1 Sunny phù hợp 

với điều kiện địa bàn huyện Nam Sách. 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung 1. Khảo sát lựa chọn địa điểm thực hiện. 

Nội dung 2. Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1AD779 và F1 Sunny 

      * Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1AD779   
- Quy mô thực hiện: 8,0 ha 

- Địa điểm sản xuất:  Tại xã  An Sơn, Thái Tân, Thanh Quang và Nam Chính 

- Thời vụ:    

+ Vụ xuân hè: 4,0 ha; tại xã An Sơn 1,0 ha, xã Thanh Quang 1,0 ha, xã Nam Chính 1,0 ha, 

Xã Thái Tân 1,0 ha; gieo hạt từ 25/2 -10/3 trồng từ 10-30/3. 

+ Vụ thu đông 4,0 ha; tại xã An Sơn 1,0 ha, xã Thanh Quang 1,0 ha, xã Nam Chính 1,0 ha, 

Xã Thái Tân 1,0 ha; gieo hạt từ 1- 30/8 trồng từ 20/8 - 20/9. 

- Giống dưa hấu đối chứng: dưa hấu Phù Đổng.  

* Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1 Sunny 
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- Quy mô thực hiện: 18 ha 

- Địa điểm sản xuất: Tại xã An Sơn, Thái Tân, Thanh Quang và Nam Chính 

- Thời vụ:    

+ Vụ xuân hè: 8,0 ha; tại xã An Sơn 2,0 ha, xã Thanh Quang 2,0 ha, Xã Nam Chính 2,0 ha, 

Xã Thái Tân 2,0 ha; gieo hạt từ 25/2 -10/3 trồng từ 10-30/3. 

+ Vụ thu đông 10,0 ha; tại xã An Sơn 2,5 ha, xã Thanh Quang 2,5 ha, Xã Nam Chính 2,5 

ha, Xã Thái Tân 2,5 ha; gieo hạt từ 1- 30/8 trồng từ 20/8 - 20/9. 

-  Giống dưa hấu đối chứng: dưa hấu Phù Đổng. 

Nội dung 3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng giống dưa hấu lai F1 AD779 và F1 

Sunny trên địa bàn huyện Nam Sách. 
Hoàn thiện về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh giống dưa hấu lai F1 AD779 và 

giống dưa hấu lai F1 Sunny. 

Nội dung 4. Tuyên truyền kết quả mô hình 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3)
: Khoa học Nông nghiệp 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 
       - Tập hợp được các kết quả nghiên cứu về hoàn thiện kỹ thuật sản xuất dưa hấu, áp dụng 

trong điều kiện thực tế sản xuất tại huyện nhà. 

- Nhanh chóng tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật của các cơ quan nghiên cứu để áp dụng 

triển khai phục vụ cho sản xuất, đưa tiến bộ KHKT đến cho nông dân. Tăng cường hợp tác, trao 

đổi thông tin rút ngắn khoảng cách giữa các cơ quan nghiên cứu  khoa học, nhà nước và nhà 

nông, làm cho khoa học nhanh đi vào phục vụ sản xuất. 

Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 
     -  Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lựa chọn được giống mới thích hợp 

mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn. 

      - Thông qua các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền tại các Hội nghị đầu bờ và các phương 

tiện thông tin đại chúng… sẽ thúc đẩy được xu hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, áp 

dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích canh tác. 

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 
- Góp phần tăng thu nhập cho nông dân. 

-  Nâng cao nhận thức của nông dân về tiếp thu TBKT, tăng thu nhập cho người sản xuất. 

-  Kết quả của đề tài cũng thể hiện rõ sự phối hợp giữa nhà quản lý – nhà khoa học và 

người nông dân làm thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội, tạo ra một sản phẩm có giá trị đem 

lại kinh tế cho nông dân và cho xã hội. 

13 Phương pháp thực hiện: 
- Sử dụng giống dưa hấu F1 AD779 và giống F1 Sunny đưa vào gieo trồng tại 2 vụ xuân hè 

và vụ thu đông đối chứng là giống dưa Phù Đổng của nông dân trồng 

      - Tập huấn, phát quy trình hướng dẫn gieo trồng, chăm sóc của công ty cung cấp. 

      - Sản xuất thử nghiệm ô thửa lớn: Chỉ đạo trực tiếp từ gieo hạt đến trồng, chăm sóc, thu 

hoạch theo quy trình tại các hộ nông dân ở xã An Sơn và Thanh Quang, Nam Chính, Thái Tân. 

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý số liệu, đánh giá hiệu quả mô hình. 

- Phương pháp đối chứng: Trồng đối chứng 360 m
2
 cùng thời điểm trồng dưa hấu lai F1 

AD779 và dưa hấu F1 Sunny. 

- Công ty phối hợp: Công ty  Công ty TNHH XNK Hạt giống Việt Thái và Công ty TNHH 

XNK Hạt giống An Điền tham gia việc cung cấp nguồn giống tốt đảm bảo cho sản xuất. Đánh giá 

tiềm năng phát triển của giống dưa trên địa bàn tỉnh Hải Dương  nói chung và huyện Nam Sách nói 

riêng tạo điều kiện kinh doanh hạt giống và tạo đầu ra cho sản phẩm. 

- Các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp, cán bộ phụ trách nông nghiệp 4 xã tham gia mạng lưới xây 

dựng triển khai mô hình sản xuất giống dưa hấu nhằm phát triển giống dưa hấu mới  lai F1 Sunny 
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và F1 AD 779 vào sản xuất của địa phương 

14 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 

Mô hình trình diễn giống  dưa hấu lai F1 AD779 và dưa hấu lai F1 Sunny 

Quy trình kỹ thuật trồng giống dưa hấu lai F1 AD779 và dưa hấu lai F1 Sunny 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

Các xã trên địa bàn huyện Nam Sách và dự kiến các địa phương kh ác trên toàn tỉnh 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 252.000.000 đ 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 10/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


