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Tóm tắt: 

Cây dưa trời là loại rau trồng ăn quả sinh trưởng và phát triển mạnh ở các tỉnh phía Bắc. Việc nghiên cứu 
di nhập vào trồng tại thành phố Đà Nẵng hoàn toàn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần tăng thêm 
nguồnthựcphẩmchođịaphương.  
Kết quả nghiên cứu cho thấy cây dưa trời có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái trong vụ Xuân 
Hè, tại vùng đất cát phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; thể hiện qua khả năng 
sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất quả. Hình thái lá và quả, thời gian hoàn thành các giai 
đoạn sinh trưởng phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất (số lượng quả/cây, chiều dài quả, đường 
kính quả, trọng lượng quả) và năng suất quả, chất lượng quả được đảm bảo tốt.  
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Abstract: 

Trichosanthes is one of the vegetables grown and developed in northern provinces. Research on 
introducing this plant into Danang city has significance in both theory and practice, contributing to the 
increase in local food sources. 
Research results show that trichosanthes is capable of adapting to ecological conditions in the spring - 
summer crop, particularly in the sandy soil area at Khue My ward, Ngu Hanh Son district, DaNang city, 
which is reflected in the growth and development, productivity and quality of the fruit. Morphology of 
leaves and fruits, time to complete the growth and development stages, the constituent elements of 
productivity (number of fruits / plant, fruit length, fruit diameter, fruit weight) as well as yield and quality of 
the fruit are guaranteed well. 
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