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1 Lời giới thiệu  

Số 3-2021 CÔNG THÔN có hai bài dịch về tự động hóa trong nông nghiệp và một bài 

về ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sâu rầy.  Vẫn đảo mắt xem những gì đang 

xảy ra với Nông nghiệp NN3.0 và 4.0 
#1g

, nhưng cũng nhớ là chúng ta chưa đạt 2.0 

với cơ giới hóa ngoài đồng và công nghệ sau thu hoạch, thậm chí chưa 1.0 vì nhiều 

công đoạn vẫn chủ yếu làm thủ công (gieo bắp, nhổ cỏ, đào khoai lang, lột vỏ sắn 

v.v).  Một người bạn báo đã thấy các máy gặt đập liên hợp không người lái xếp chạy 

song song trên đồng ở Mỹ.  Nhưng một vị chuyên gia cơ giới hóa đang làm việc ở 

Nepal cho biết:  cũng ở Mỹ, nhiều nông dân áp dụng 4.0 theo cách tiết kiệm, không 

mua máy kéo tự động lái đời 2020, mà chỉ lắp thêm bộ phận lái tự động vào máy kéo 

Fordson của những năm 1990.  Nhiều nông dân vẫn bằng lòng với các máy gieo khí 

động và máy thu hoạch không có điều khiển kỹ thuật số... 

Vì thế, không bảo thủ, không xem nhẹ NN4.0 nếu áp dụng đem lại lợi nhuận tổng thể, 

nhưng chúng ta cần đạt NN2.0 cho cơ giới hóa nông nghiệp.  Bản tin này tóm tắt một 

bài cũ (1985) về cơ giới hóa cây đậu phộng (lạc), cũng với ý nguyện này. 

Trong số này có bài viết của TS Nguyễn Ngọc Luân, Giám đốc Hợp tác xã Lâm San 

(Đồng Nai), HTX chuyên sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu sạch qua Liên minh Âu Châu 

EU.  Muốn áp dụng máy móc cơ giới hóa ngoài đồng hay công nghệ sau thu hoạch, 

cần biết phải sản xuất gì, theo hướng nào và như thế nào.  Muốn sản xuất gì, cần biết 

thị trường cần sản phẩm đó như thế nào.  Bài viết này đi từ phân tích thị trường, đến 

mô hình sản xuất, rồi mới đến các cải tiến kỹ thuật.   

Cuối cùng có bài tóm dịch từ một Chương của Sách (giáo khoa) "Nhập môn Kỹ thuật 

Hệ thống Sinh học" nhằm giới thiệu để các bạn trẻ tìm hiểu thêm... 

Mong nhận được các bài viết với các nội dung tương tự (hoặc mở rộng hơn) từ các 

bạn đọc cộng tác viên.  Cần thoát khỏi sự lạc hậu của NN<1.0, làm sao để có một thế hệ 

trẻ giúp người nông dân tiến lên sản xuất lớn thực sự... Mong được đón nhận nhiều ý 

kiến, ít ra cũng coi như bàn chuyện qua ly cà phê... 

Trân trọng kính chào.  

Phan Hiếu Hiền  

 phhien1948@gmail.com  

                                                 

#1g
 Xem tài liệu của FAO:   http://www.fao.org/3/cb2186en/CB2186EN.pdf  

  và Wiki:  https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution#Third_Industrial_Revolution  
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Có thể tải file PDF “Thông tin CÔNG THÔN” số 1, 2, 3, 4-2018;  1, 2-2019;   

1, 2, 3, 4-2020; số 1, 2, 3-2021 ở các website sau:  

https://drive.google.com/ (GOOGLE DRIVE) có thể vào trực tiếp, hoặc vào 

Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn.  Hoặc:   

http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html    
  (Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”) 
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2 Các kỹ thuật tiên tiến nhất  

trong tự động hóa thiết bị nông nghiệp:  

Nguồn: Thomasson J. A., C. P. Baillie, D. L. Antille, C. R. Lobsey, C. L. McCarthy. 2019. 

Autonomous Technologies in Agricultural Equipment: A Review of the State of the Art. Proc. 

2019 Ag. Equipment Technology Conference, Kentucky, USA, 11-13 Feb. 2019.  

Dẫn nhập 

Đầu tư vào kỹ thuật nông nghiệp tự động đã tăng 80%/năm trong khoảng 2012-2016, với 

nhiều công đoạn thích hợp với cánh đồng lớn .  Các robot (automated robotic systems ARS) 

phải tăng năng suất làm việc so với phương cách hiện có, và thích ứng với môi trường nông 

nghiệp biến động nhờ các xử lý thông minh.  Máy móc làm việc ngoài đồng cũng được tự 

động hóa rất nhiều trong các lĩnh vực sau: (1) lái máy tự động;  (2) điều khiển tự động máy 

công tác;  (3) điều khiển và xử lý tự động quay vòng đầu bờ; (4) cảm biến nhận thức;  

(5) cảm biến cho kỹ thuật biến lượng; (6) tối ưu hóa hoạt động máy;  (7) phối hợp các máy;  

và (8) liên lạc giữa các máy. 

Bài này tổng hợp 3 báo cáo năm 2018 của các tác giả, trình bày về tự động hóa với máy móc 

lớn, nên không bao quát hết tất cả tự động hóa trong nông nghiệp.  Cũng tổng hợp các kỹ 

thuật có trên thị trường, với nguồn tin từ 6 nhà sản xuất lớn về thiết bị nông nghiệp: J.Deere, 

CNH, AGCO, CLAAS, SDF, và Kubota. 

Hệ thống lái tự động  

Từ 20 năm trước, lái tự động đã được thương mại hóa, nhờ vào GPS (Global Positioning 

Systems); tài xế đỡ nhọc công lái, để chăm chú vào việc theo dõi máy công tác.  Lợi ích nhất 

của lái tự động chính xác là tránh chạy trùng lắp với các máy gieo, bón phân, phun thuốc, thu 

hoạch, làm tăng hiệu suất hoạt động và giảm chi phí.  Các hệ thống này khác nhau về độ 

chính xác và mức độ điều khiển, tùy công nghệ được áp dụng.  Các nhà sản xuất lớn máy kéo 

đều có các hệ thống lái tự động với các mức độ khác nhau; tuy nhiên vẫn cần một phần can 

thiệp của con người.  Công ty John Deere có hệ thống lái tự động AutoTrac, dùng hệ thống 

dẫn hướng NavCom’s StarFire GNSS (Global Navigation Satellite System), tương hợp với 

RTK cục bộ (local Real-Time Kinematic), đạt vị trí chính xác 3 cm.  John Deere cũng trang 

bị TCM (Terrain Compensation Module) để bù trừ các chuyển động lệch theo ba chiều (roll, 

pitch, & yaw) của máy kéo (Hình 1).  Các hiệu chỉnh RTK (differential corrections) có thể 

nhận được với modem Mobile RTK (Hình 2). 

Các công ty Case IH có AFS (Advanced Farming System) và New Holland có PLM 

(Precision Land Management) với các giải pháp lái tự động, cùng với các nhà cung cấp dịch 

vụ như Omnistar và Trimble (gói Centerpoint RTX và Rangepoint RTX). 
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Công ty Case IH đã đưa ra dịch vụ có bản quyền AFS RTK+ dùng các trạm RTK, do các đại 

lý lắp đặt và truyền qua điện thoại đ động (Hình 3).  Hệ thống tự động điều chỉnh lái và bù trừ 

các lắc lư ba chiều. 

 

Hình 1. Hệ thống dẫn hướng StarFire 6000, có bù trừ chuyển động lệch do địa hình  

        (nguồn: John Deere, www.deere.com.au) 

 

Hình 2. Hiệu chỉnh Mobile RTK, dùng mạng 3G /4G (nguồn: John Deere, www.deere.com.au)   

 

Hình 3.  Hệ thống của công ty  Case IH, với dịch vụ RTK để bù trừ chuyển động lệch theo ba chiều 
       (nguồn: Case IH, www.caseih.com/anz/en-au/home) 

Công ty  CLAAS có hệ thống GPS PILOT S3 lái tự động và hệ thống GPS PILOT FLEX lắp 

phụ kiện là tay lái điện tử.  Hai hệ thống này đều điều khiển đường chạy và bù trừ chuyển 

động lệch do địa hình.  Có nhiều tùy chọn điều chỉnh từ GPS: qua sóng ngắn vô tuyến, qua hệ 

RTK, và RTK NET với mạng di động (cellular network, Hình 4). 
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Hình 4.  Hệ thống hiệu chỉnh GNSS dùng mạng RTK NET của công ty CLAAS  ( www.claas.com.au/ ) 

Công ty AGCO và Công ty SDF hợp tác với công ty TopCon Positioning Systems cung cấp 

các hệ thống lái tự động lần lượt là AGCO’s Auto-Guide 3000 và Agrosky (Hình 5).  Các đời 

máy kéo New Deutz-Fahr Series 7 và Series 9 đều có lái tự động như là chuẩn bình thường.   

Công ty Kubota có máy kéo M7-1 sản xuất năm 2016 hệ lái tự động tương thích với GNSS. 

 

Hình 5. Hệ thống  lái tự động trên máy kéo Deutz-Fahr (nguốn: www.europeanlandowners.org)  

Có hai phương pháp lái tự động được đề xuất (Hagras et al 2002; Bak & Jakobsen 2004). Một 

là dùng định vị như RTK GNSS để lái theo lộ trình vạch sẵn;  phần lớn hệ thống hiện nay 

theo cách này; nhược điểm là không ứng phó được với các thay đổi ngoài dự tính trên cánh 

đồng.  Cách thứ hai là dùng cảm biến nhận biết hàng cây trồng để điều khiển.  Ví dụ Công ty 

Headsight, Inc với giải pháp Headsight dùng một cây cảm biến (sensing wand) để nhận diện 

hàng cây bắp.  Hệ thống tương tự của Công ty 360 Yield Center dùng cho máy phun thuốc tự 

hành.  Các hệ thống khác dùng thị giác máy (machine vision, xử lý ảnh camera chụp tự động 

với máy tính) đã được nghiên cứu và sản xuất thương mại (Slaughter et al 2008). 
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Dự kiến tương lai nhiều robot tự động làm việc đồng thời trong cùng một cánh đồng,  Đã có 

nhiều nhiều nghiên cứu để chúng không va chạm nhau và tối ưu hóa công việc (Bochtis et al 

2010; Conesa-Muñoz et al 2016; Spekken et al 2016; Canning et al 2004; Nagasaka et al 

2004; Bechar 2010; Bechar &Vigneault 2017; Almeida Bessa et al 2015; Bechar and 

Vigneault 2017). 

Một vấn đề khác là tránh chướng ngại vật trên đường chạy đã định.  Đã có nhiều nghiên cứu 

cho vấn đề này (De Simone et al 2018; Liu et al 2018).  Ví dụ giải pháp của Công ty J. Deere 

với U.S. Patent 8060306; gồm cảm biến xác định vị trí tương đối giữa vật cản và máy kéo, 

phần mềm xác định các chuyển động của máy, và xác định đường tránh phù hợp. 

Dẫn hướng tự động máy công tác 
(Automatic Implement Guidance) 

Đây là điều khiển hơi độc lập với máy kéo để đưa 

máy công tác vào vị trí làm việc chính xác hơn tùy 

vào lực cản và độ dốc địa hình (Grečenko 1984; Yisa 

et al 1995, 1998; Oksanen & Backman 2016).  Ví dụ 

hệ thống iGuide của John Deere, với bộ nhận tín hiệu 

GNSS lắp trên máy cong tác và truyền đến hệ thống 

AutoTrac trên máy kéo để xy-lanh lực trên máy công 

tác điều chỉnh chính xác vị trí của máy (Hình 6). 
 

Hình 6. Dẫn hướng tự động liên hợp máy John Deere với iGuide (nguồn: www.deere.com.au )  

Các hệ thống PLM của  Case IH và TrueTracker của New Holland, do công ty Trimble phát 

triển, cũng tương tự. 

Nhiều công ty chuyên sản xuất các móc kéo có bộ phận dẫn hướng tự động để thích ứng với 

nhiều loại máy khác nhau.  Ví dụ: ProTrakker của công ty MBW Products, Dynatrac của 

LaForge, Acura Trak của Sunco Farm Equipment. 

Điều khiển và xử lý tự động quay vòng đầu bờ   
  (Automatic Headland Sequence and Turn Management) 

Điều khiển này nhằm tăng năng suất hoạt động và giảm cực nhọc cho người lái (Oksanen và 

Visala 2009; Alshaer et al 2013).  Ví dụ với máy gieo quay vòng 180o đầu bờ, tài xế phải 

giảm tốc độ, ngắt PTO, nâng máy gieo lên, quay vòng, canh cho thẳng đường gieo tiếp, hạ 

máy xuống v.v ; và lặp đi lần lặp lại (Kvíz và Kroulík 2017).  Đã có nhiều công cụ tự động 

thay cho người lái.  Ví dụ hệ thống iTEC (Intelligent Total Equipment Control) của John 

Deere (Hình 7).  Có các hệ thống tương tự của các công ty Case IH, New Holland, Agco, 

Claas (Hình 8), SDF, Kubota 

Cảm biến nhận thức Sensing for Perception 

Hệ thống cảm biến nhận thức bao gồm:  GPS, cảm biến hồng ngoại, thị giác máy (machine 

vision), cảm biến ánh sáng (LIDAR = light detection and ranging), cảm biến siêu âm (Hague 

et al 2000; Tillett 2006; Bechar & Vigneault 2017).  LIDAR và thị giác máy có thể xác định 

vị trí của hàng cây trồng so với máy thu hoạch.  Máy ảnh có thể nhìn thấy các "điểm mù" với 
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tài xế, thấy người ở trước hoặc máy thu hoạch, để điều khiển không cho máy đi tới hoặc lùi 

(Gerrish et al 1997; Ehlers & Field 2017)  

  
Hình 7. Hệ thống iTEC của John Deere, 

 điều khiển tự động quay vòng đầu bờ (www.deere.com)  
Hình 8. Hệ thống TURN IN của  

CLAAS (www.claas.com.au). 

Nhiều công ty đã phát triển các sản phẩm cảm biến nhận thức.  Ví dụ John Deere với 

AutoTrac Vision (Hình 9) dùng thị giác máy để đưa máy phun thuốc thẳng theo hàng cây 

trồng, tránh cho bánh xe giẫm đạp lên cây (Fehr & Gerrish 1995).  John Deere cũng có Active 

Fill Control dùng camera để điều khiển việc chuyển tải cỏ từ máy thu hoạch (Hính 10).  Công 

ty CLAAS cũng có hệ thống Auto-Fill tương tự.  Các công ty Case IH với AFS Guidance và 

New Holland với PLM Guidance dùng tia laser để dẫn hướng theo cây trồng (Vázquez-

Arellano et al 2016, 2018).   

 
Hình 9.  Hệ thống AutoTrac Vision với 

camera lắp trước máy để dẫn hướng theo 
hàng cây trồng (nguồn: www.deere.com).  

Hình 10. Thị giác máy Active Fill Control dùng camera để 

điều khiển bốc chuyển cỏ từ máy thu hoạch lên xe tải 
(nguồn https://www.deere.com.au/en/index.html)  

Kỹ thuật hình ảnh giúp tài xế tránh điểm mù;  ví dụ Variotronic Monitor của công ty Fendt 

(Hình 11);  hoặc Driver Extended Eyes của công ty Deutz-Fahr (Hình 12) với camera cảnh 

báo khi vào khúc quẹo.  
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Hình 11. Hệ thống iMonitor2 của công ty Fendt (nguồn: https://www.fendt.com/uk/15599.html)  

 

Hình 12. Hệ thống Driver Extended Eyes với  camera bao quát trên máy kéo Deutz-Fahr  

(nguồn: https://issuu.com/ , Farming Precision Magazine )  

Nhiều nghiên cứu tương tự như trên đã có bản quyền nhưng chưa thương mại hóa.  Ví dụ: 

1/ Xác định độ cao, mật độ và tình trạng cây trồng để xử lý bón phân hoặc ước lượng năng 

suất; 2 Kỹ thuật cải tiến tránh chướng ngại vật bằng tia laser, không bị ảnh hưởng bởi mưa, 

sương mù, bụi v.v.  3/ Tổng hợp dữ liệu (data-fusion) từ nhiều cảm biến sao cho nanh nhất. 

Cảm biến cho kỹ thuật biến lượng  (Variable-Rate Technologies VR) 

Nhiều kỹ thuật tự động đã được áp dụng trong hai thập kỷ qua cho nông nghiệp chính xác 

(precision agriculture = PA).  Nhiều nhà sản xuất máy đã cung cấp bộ phận theo dõi năng suất 

thu hoạch như là tùy chọn tiêu chuẩn.  John Deere có HarvestLab, là hệ thống cảm biến dùng 

sóng cận hồng ngoại, lắp trên máy thu hoạch cỏ, để phân tích tức thời độ ẩm, protein, chất bột 

v.v;  để thay đổi độ dài băm cỏ; và để ước lượng mức độ phân bón cho các lần bón phân cục 

bộ (site-specific).   

Công ty CNH có CropScan 3000H, cảm biến 

năng suất, ẩm độ, và protein; đã được lắp đặt 

trên các máy thu hoạch Case IH và New 

Holland. 

Công ty CLAAS có cảm biến LED hồng ngoại 

ISARIA (Hình 13) đo lượng sinh khối và chỉ số 

nitrogen, để bón phân đạm theo kỹ thuật biến 

lượng VR. 

Hình 13. Hệ cảm biến ISARIA của công ty CLAAS  

(nguồn: CLAAS, http://www.claas.com.au/ products/easy/precision-farming/crop-sensor  
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Công ty Kubota có Smart Agri-System KSAS, là cảm biến ước lượng năng suất, độ ẩm, và 

hương bị (taste) của lúa đang thu hoạch. 

Kỹ thuật VR có thể dùng để bón phân chính xác, gieo hạt đúng mức lượng, phun thuốc cỏ 

không trùng lắp (Goense et al 1996; Witney 2003); và đã được nhiều nhà sản xuất lắp trên 

các máy công tác, với thông tin tự động truyền từ máy kéo qua cổng ISOBUS theo tiêu chuẩn  

ISO 11783.    

Công ty John Deere có Section Control System điều khiển từng cụm máy gieo, hoặc máy 

phun thuốc để tránh phun trùng lắp.  Hệ thống dùng GPS và các cổng ISOBUS. 

Công ty CNH có các hệ thống tương tự, AFS AccuControl và PLM IntelliRate, sử dụng hệ 

điều khiển FieldIQ của Trimble, với cảm biến quang học GreenSeeker (Colaço and Bramley 

2018).  FieldIQ có thể điều khiển nâng hạ các vòi phun để phun thuốc đều hơn, tùy thuộc 

khoảng cách của vòi so với tán lá cây;  hoặc theo dõi mức lượng và các vấn đề gieo hạt, như 

hạt kẹt không xuống được (Zagórda et al 2017). 

Tương tự, công ty CLAAS có CEBIS Mobile ISOBUS và S10 ISOBUS; công ty AGCO với  

Fuse Technologies Platform;  công ty Deutz-Fahr với SDF iMonitor2.  Kubota với KSAS, bao 

gồm GEOseed và GEOspread để gieo hạt và bón phân chính xác. 

Tối ưu hóa vận hành máy  (Optimization of machine operation) 

Tự động hóa có nhiều ưu điểm cho nông nghiệp, nhưng cải tiến chậm hơn nhiều so với áp 

dụng trong công nghiệp, nơi các công việc được xác định rõ trong môi trường ổn định (Hague 

&Tillett 1996; Bechar &Vigneault 2016, 2017).  Ngược lại, môi trường nông nghiệp phức tạp 

và thay đổi nhiều, nên áp dụng các robot đạt hiệu quả kinh tế cũng khó hơn nhiều (Kondo & 

Ting, 1998; Bechar, 2010; Bechar &Vigneault, 2016; Oberti & Shapiro, 2016).  Nhưng các 

cải tiến kỹ thuật trong hai thập kỷ qua sẽ có chi phí hợp lý (Bergtold et al 2009; Schueller 

2014).  Ví dụ, bộ truyền động biến đổ liên tục (continuously variable transmission, CVT) tự 

động điều chỉnh tốc độ động cơ phù hợp với tải sử dụng, nhờ vật tiết kiệm nhiên liệu và giữa 

hao mòn (Coffman et al 2010; Howard et al 2013).  Trên máy thu hoạch, nhờ theo dõi tình 

trạng hạt ở thùng chứa, có thể tự động điều chỉnh tốc độ của quạt và sàng làm sạch giúp tăng 

chất lượng hạt và giảm hao hụt, khi máy di chuyển lên hoặc xuống dốc (Majumdar & Jayas 

2000).  Các công ty John Deere, Case IH, New Holland, Claas, Deutz Fahr, và Kubota đã 

cung ứng một hoặc tất cả các thiết bị này (Hình 14 và Hình 15). 

 

Hình 14. Hệ thống Ground Speed Management (GSM) của công ty New Holland  

(nguồn: http://agriculture1.newholland.com/apac/en-au) 
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Hình 15. Hệ thống CEMOS của công ty CLAAS, chụp ảnh hạt để điều chỉnh quạt và sàng làm sạch 
(nguồn: http://www.claas.co.uk/products/ easy/machine-optimisation/cemos)  

Phối hợp hoạt động các máy  (Machinery coordination) 

Trong quá trình tự động hóa, cũng có nhiều thiết bị bán tự động, nghĩa là có người vận hành 

có thể can thiệp vào các thao tác tự động (leader-follower technology), nếu gặp trường hợp 

không như ý.  Công ty AGCO có Fendt GuideConnect, kết nối 2 máy bằng radio và chỉ có 

một tài xế.  John Deere có Fendt GuideConnect phối hợp nhiều máy đang hoạt động;  ví dụ từ 

người lái trên máy thu hoạch, có thể điều khiển tốc độ và vị trí của máy kéo thùng chứa chạy 

song song.  Tương tự, công ty Case có hệ thống V2V Synchronization. 

Một áp dụng khác:  Máy thu hoạch, băm cỏ và chuyển qua xe chạy song song.  Thường thì tài 

xế dùng thủy lực để điều chỉnh họng thoát cỏ (spout) vừa tầm với thùng xe tải.  Điều khiển tự 

động việc này không dễ vì xe tải luôn ở vị trí phía sau máy thu hoạch.  Đại học Carnegie 

Mellon University và công ty J.Deere có U.S. Patent 9313951 đã giải quyết vấn đề này bằng 

hệ thống gồm có: máy ảnh và xử lý ảnh, cảm biến xác định vị trí họng thoát, và bộ điều chỉnh 

dịch chuyển họng thoát.  Các công ty John Deere, New Holland, và Claas đều có các hệ 

thống điều chỉnh tương tự. 

John Deere với các U.S. Patent 9265187, 9288938, 9274524, 9026315, 8467928, 8818567 và 

8666587 đã giải quyết các vấn đề nhiều máy robot làm việc đồng thời trên ruộng, đi chính 

xác giữa các hàng cây, không va đụng nhau, với nhiều loại cảm biến và GPS.  Các robot này 

phải thông tin liên tục với nhau trong môi trường biến động, để phối hợp tốt nhờ AI (artificial 

intelligence, trí tuệ nhân tạo).  Các công ty khác với các U.S. Patent 9527211, 8112176, 

6904335 và 7343222 cũng đã giải pháp vấn đề phối hợp nhiều robot bằng ANN (artificial 

neural network, mạng nơ-ron nhân tạo). 

Một phối hợp cơ bản là giữa máy kéo và máy nông nghiệp (máy công tác).  Ví dụ  John 

Deere với Tractor Implement Automation (TIA), máy công tác điều khiển vận tốc tiến, hệ 

thủy lực và PTO của máy kéo.  Các công ty CNH và CLAAS cũng có các hệ thống điều 

khiển tương tự.  Hệ thống Tractor Implement Management (TIM) được dùng với máy thu 

hoạch và ép cỏ (baler) Krone (Hình 16).  Máy hoạt động phải dừng, đẩy cuộn cỏ ra, và chạy 

lại rất nhiều lần; tự động hóa bằng liên lạc giữa máy ép cỏ và máy kéo thông qua cổng 

ISOBUS III (von Hoyningen-Huene và Baldinger 2010). 

Máy kéo  Kubota M7-1 Series cũng có hệ theo dõi ISOBUS cho phép điều chỉnh các máy 

nông nghiệp thông qua ISOBUS (Hình 17). 
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Hình 16. Lệnh truyền từ máy thu hoạch và ép cỏ Krone đến máy kéo  
(nguồn: www.europeanlandowners.org)   

 

 

Hình 17. Bảng điều khiển ISOBUS với máy gieo Kubota Precision drill PP1000 
(nguồn: http://www.kubota.com.au/product/pp1000-series/).   

Công ty SDF hợp tác với công ty Topcon đã sản xuất khớp nối tự động (Hình 18).  Máy ảnh 

đặt trên máy kéo 1 phát hiện hai điểm đánh dấu 2 và 3 trên máy công tác và tính toán khoảng 

cách và góc của máy so với máy kéo, và điều chỉnh máy kéo cho phù hợp với máy công tác. 

  

Hình 18. Khớp móc nồi tự động cho máy kéo Deutz Fahr 
 (nguồn:, https://www.youtube.com/watch?v=hrjcJWPpV24).   
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Thông tin liên lạc giữa các máy  (Machinery Communication) 

Nông dân thường dùng máy kéo của một nhà sản xuất và máy công tác của một hiệu khác;  

nên cần tiêu chuẩn hóa để tương thích nhau giữa các hệ thống.  Tiêu chuẩn ISO Standard 

11783 “Máy kéo và máy nông lâm nghiệp, Tractors and machinery for agriculture and 

forestry― Serial control and communications data network,” còn gọi là ISOBUS (Oksanen 

et al 2005; Lee et al 2017) nhằm mục đích tương thích này.  Các nhà sản xuất thiết bị nông 

nghiệp toàn thế giới đã đồng thuận và sử dụng ISOBUS. 

Một nỗ lực khác để tiêu chuẩn hóa máy nông nghiệp là AEF (Agricultural Electronics 

Foundation, Tổ chức điện tử trong nông nghiệp) được thành lập năm 2008 do 7 nhà sản xuất 

máy và 2 hiệp hội;  và hiện nay có 150 hội viên cơ quan,  Mục đích là hướng dẫn thực hiện 

ISOBUS, bổ sung giải quyết các vấn đề chưa có trong ISOBUS, giúp quản lý các khảo 

nghiệm để cấp chứng nhận, thúc đẩy hợp tác quốc tế, hợp tác giữa các nhà sản xuất, và tổ 

chức tập huấn ISOBUS.   

AEF đã xác định các chức năng (funtionalities) của ISOBUS, hiện nay được làm cơ sở để 

chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISOBUS Conformance Test và đưa vào cơ sở dữ liệu 

AEF (https://www.aef-online.org/products/conformance-test.html) 

Các phát triển mới vẫn tiếp tục, như: quản lý nhờ điện toán đám mây (cloud-based), thiết bị 

theo dõi hành trình (telematics),  ví dụ: hệ thống Field Connect của John Deere (Hình 19) 

theo dõi ẩm độ đất và các thông số khác;  và hệ thống OnFarm Ready thu thập dữ liệu từ 

nhiều cảm biến và các nguồn tin cloud-based từ nhiều nhà sản xuất, để lập các mô hình chẩn 

đoán dịch bệnh. 

 

Hình 19. (a): Hệ thống Field Connect của John Deere (www.deere.com);  

          (b): Màn hình điều khiển của hệ thống OnFarm Sensor (www.onfarm.com)  

Các công ty Case IH có AFS và New Holland có PLM bao gồm Connect Telematics để quản 

lý đội máy, thông tin hai chiều giữa các máy, thông qua modem DCM-300 kết nối wifi; độ 

cập nhật chỉ trong 1 phút (Hình 20).  

 

Hình 20. Hệ thống Connect Telematics của CNH,   
(a): các kết nối,  (b): màn hình điều khiển (nguồn: www.caseih.com) 
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Hệ thống Telematics của CLAAS cũng tương 

tự.  Công ty AGCO có AgCommand Fuse 

Technologies dùng cho các máy kéo của 

Challenger, Massey Ferguson, và Valtra, và 

một số xe vận chuyển khác.  AgCommand thu 

thập số liệu ISOBUS của các máy cứ mỗi 10 

giây và truyền về máy tính hoặc điện thoại di 

động (Hình 21)  

Hình 21. App AgCommand (nguồn: www.agcotechnologies.com)  

Công ty Fendt có VarioDoc cung cấp số liệu hoạt động của máy kéo và máy nông nghiệp qua 

GPS và dùng Bluetooth truyền đến máy tính hoặc điện thoại di động (Hình 22) với dạng file 

ISOXML tương thích với các dạng file lưu trữ ở Âu Châu như BASF hoặc Helm. 

 

Hình 22. Quản lý dữ liệu với Variotronic (nguồn: https://www.fendt.com/uk/15599.html)  

Tập đoàn SDF có Agrosky iMonitor trang bị cho các hãng máy kéo như Deutz-Fahr với các 

chức năng tương tự (Hình 23) và cũng dùng tiêu chuẩn ISOXML để ghi lưu. 

 

Hình 23.  Hệ thống AGROSKY iMonitor với màn hình đi động hoặc với máy tính ở văn phòng   
(nguồn: http://www.deutz-fahr.com/en-gb/search-results/1220-agrosky )  

Công ty Kubota đang hợp tác với công ty NTT (Nippon Telegraph and Telephone) để phát 

triển hệ thống định vị vệ tinh và truyền đến nông dân qua internet, để tiên đoán thời tiết và 

năng suất lúa; báo nhiệt độ và mức nước với các cảm biến đặt quanh ruộng lúa.   
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Kết luận  

  [ND Tóm tắt các điểm đã trình bày]: 

(1) Lái máy tự động:  Kỹ thuật này đã lớn mạnh (mature) và hầu như tất cả các nhà sản xuất 

đều áp dụng.   

(2) Điều khiển tự động máy công tác, không phải chỉ điều khiển máy kéo.   

(3) Điều khiển và xử lý tự động quay vòng đầu bờ:  Hiện chỉ vài nhà sản xuất lớn như John 

Deere, CNH, và CLAAS có thiết bị này. 

(4) Cảm biến nhận thức:  Cũng John Deere, CNH, và CLAAS đi đầu...   

(5) Cảm biến cho kỹ thuật biến lượng: Theo dõi năng suất và ẩm độ thu hoạch để điều chỉnh 

máy; thay đổi mức lượng bón phân theo tình trạng cây trồng v.v. 

(6) Tối ưu hóa hoạt động máy:  Nhằm tăng hiệu suất sử dụng, ví dụ thay đổi chế độ động cơ 

theo tải trọng sử dụng.   

(7) Phối hợp các máy, nghĩa là tự động giữa nhiều robot làm việc đồng thời. 

(8) Liên lạc giữa các máy (machine-to-machine communications):  Có nhiều kết quả đã áp 

dụng, nhưng cũng nhiều vấn đề đang được nghiên cứu giải quyết.   

Hai thập kỷ qua đã có nhiều tiến bộ đa ngành trong tự động hóa thiết bị nông nghiệp, nhiều 

công ty lớn đã áp dụng để tự động hóa các công việc tại nông trại.   

Tương lai rất tươi sáng cho các thiết bị tự động trong nông nghiệp. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch ND) 

Thật là phong phú, các thiết bị tự động học trong nông nghiệp.  Bài này chỉ lược dịch, và ghi 

các từ khóa về tên thiết bị, phần mềm, giải pháp, công ty, để bạn đọc muốn tìm hiểu thêm có 

thể vào Google tra cứu kỹ hơn. 

Trong các kỹ thuật tự động bài báo trình bày, ND thấy có thể áp dụng lái tự động để chăm 

sóc giữa hàng cây bắp, đậu v.v;  bánh máy kéo và các lưỡi xới cỏ đi theo quỹ đạo của máy 

gieo trước đó nên có thể đi cách gốc cây gần hơn 10 cm, mà không sợ xới luôn cây trồng, vì 

đường gieo có thể hơi lệch qua trái hoặc phải.  Không tốn kém lắm, vì chỉ gắn cảm biến và bộ 

phận điều khiển vào máy kéo đã có.  Dĩ nhiên điều kiện cần là cơ giới hóa trên diện tích lớn, 

và hệ thống GPS với đường truyền từ vệ tinh mạnh và ổn định.   
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3 Thuyền máy robot cắt cỏ thủy sinh, 

vận hành bằng động cơ điện  

Nguồn: Kaizu Yutaka, T. Shimada, Y. Takahashi2 S. Igarashi, H. Yamada3, K. Furuhashi, K. 

Imou. 2021. Development of a small electric robot boat for mowing aquatic weeds. 

Transactions of the ASABE, Vol. 64(3): 1073-1082. 

https://doi.org/10.13031/trans.14295 

Dẫn nhập 

Những năm gần đây, cỏ thủy sinh (aquatic weeds) là vấn đề ở Nhật và các nước khác, do quá 

nhiều dưỡng chất trong nước (eutrophication).  Hậu quả là nước thiếu oxygen, đóng cặn bùn, 

ảnh hưởng đến sử dụng nước sinh hoạt và nuôi cá.  Có nhiều phương pháp phòng trừ cỏ 

--sinh học, hóa học, vật lý-- nhưng phổ biến nhất là vật lý, bao gồm: thay đổi mức nước, che 

bóng, thu hoạch cắt băm v.v.  Thu hoạch thủ công thì cực nhọc và chậm.  Thu hoạch bằng 

máy rất tốt với bèo lục bình (Eichhornia crassipes) nhưng máy nặng vì có thêm thùng gom 

bèo, nên chi phí vận hành cao (Murphy 1988; Yasuno et al 2015; Yamamuro 2010; Nomura 

et al 2017); và cả chi phí vận chuyển đi đổ bỏ, vì bèo chứa rất nhiều nước.  Tái chế thành 

phân ủ hoặc biogas cũng lỗ vì giá bán thấp so với chi phí chế biến (Yabuzaki et al 2014; 

Fujiwara et al 2019).  Thay vì thu đem đi, với cây sen (Nelumbo nucifera) có thể tỉa bớt bằng 

cách cắt bỏ (mowing) như thế máy chỉ có bộ phận cắt/băm sẽ nhẹ hơn nhiều và giảm chi phí 

(Fujimoto 2018).  Ashizawa et al (2015) lắp nhiều lưỡi cắt trên chiếc ghe để cắt bỏ các cành 

sen.  Kết quả cho thấy cắt vài lần trong mỗi vụ làm cây giảm phát triển, nghĩa là cũng giảm 

dư thừa thực vật. 

Mục đích nghiên cứu này là phát triển một thuyền robot cắt cỏ thủy sinh tự động, với chi phí 

thấp.  Với cùng bề rộng và vận tốc như các máy hiện có trên thị trường, thuyền robot sẽ đơn 

giản hơn, nhỏ gọn hơn, và giảm tiêu tốn năng lượng.  Điều khiển theo lộ trình tự động sẽ 

chính xác, làm việc trong mọi thời tiết, và giảm công lao động. 

Thuyền robot được nghiên cứu trước đây để đo chất lượng nước (Kaizu et al 2011, 2015), 

chuyển động bằng hai quạt thổi từ động cơ đặt trên thuyền.  Sức đẩy của quạt đủ cho công 

việc đo đạc, nhưng quá yếu với lực cản khi cắt cỏ.  Ngược lại, trong nghiên cứu này, đã giải 

quyết bằng thiết kế guồng bánh đạp nước truyền động từ mô-tơ điện. 

Mục tiêu thứ hai là kiểm chứng lại, có thể ngăn chận sự phát triển của cây sen bằng cắt bỏ 

trên một ao hồ thực tế; và xác định số lượt cắt và gian cách cần thiết;  theo dõi bằng hình ảnh 

do drone (thiết bị bay không người lái) thu thập.  

Phương pháp  và  phương tiện  

Hình 1 là thuyền robot, gồm: vỏ thuyền, hệ thống đẩy thuyền, dao cắt, động cơ, và hệ điều 

khiển.  Vỏ thuyền lấy từ ghe câu cá 3 chỗ ngồi; chọn mã hiệu Sportsyak 245, Tahe Outdoors 

vì có sẵn; có thể chọn các mẫu tương tự. 
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Hình 1. Thuyền robot boat:  (a) Dao cắt ở thế nâng khỏi mặt nước; 

       (b) Dao cắt hạ thấp để cắt cỏ  

Nguồn động lực, dao cắt, và  

    hệ thống đẩy 

Nguồn động lực là hai động cơ điện không 

chổi than, công suất 180 W/động cơ, lắp ở 

phía trái và phía phải của thuyền, truyền động 

cho hai mái chèo (paddle) qua cơ cấu 4 khâu 

(Hình 2).  Thay đổi tốc độ quay của hai động 

cơ này làm cho thuyền tiến tới, đi lui, hoặc 

quay vòng.  Quỹ đạo đầu mũi mái chèo gần 

giống đường ê-lip;  nên dù móc vào cỏ dưới 

nước, cũng không vướng cỏ vì cỏ sẽ rơi xuống 

khi mái chèo chuyển động lên trên mặt nước.  

Các thuyền hiện nay có các cánh quạt nước 

quay quanh trục nên dễ vướng cỏ, mất thời 

gian gỡ bỏ.  

Hình 2.  Chuyển động của mái chèo  

Cơ cấu 4 khâu tương tự đã được áp dụng từ lâu trong một máy cắt có người lái (Hockney 

2021; McComas 2003), nhưng hai mái chèo trái và phải nối liền một trục và không thay đổi 

tốc độ; cần có tấm đuôi lái (rudder) để quay vòng.   

Dao cắt gồm hai thanh, thanh ngang và thanh đứng (vertical), lắp ở đuôi thuyền (stern), vì 

thuyền di chuyển theo hướng ngược (so với với hướng thông thường đầu nhọn đi trước). 

Thanh ngang (mã hiệu Jenson Lake Mower HD5000) bề rộng cắt 1,2 m; có hai thanh dao lắp 

các lưỡi cắt như ở máy gặt lúa.  Thanh dao trên chuyển động qua lại nhờ động cơ điện qua cơ 

cấu lệch tâm;  thanh dao dưới cố định.  Thử nghiệm sơ bộ với cây thân cứng như sen, cây bị 

kẹt giữa hai dao; nên đã cải biến bằng cách chèn các miếng đệm nylon (spacer) giữa hai dao. 

Thanh dao đứng (mã hiệu BH- 600B IDECH, của máy xén hàng rào hedge trimmer) bề rộng 

cắt 0,6 m; lắp vào trục đứng truyền động cho thanh dao ngang; nhằm cắt cỏ vướng vào trục 

này. Thanh đứng được nâng lên khỏi mặt nước nhờ một xy-lanh lực, khi di chuyển không cắt. 
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Nguồn động lực gồm: 2 bình điện 12,8 V-40 Ah (mã hiệu IFM12-400E2 O’Cell Technology) 

và 4 bình điện 25,6 V-20 Ah (mã hiệu IFM24- 200E2 O’Cell Technology), đều là loại ac-quy 

lithium-iron-phosphate; nhẹ chỉ bằng nửa ac-quy chì, thời gian sạc nhanh hơn;  nhưng giá đắt 

gấp 10 lần ac-quy chì. 

Hệ thống điều khiển 

Hình 3 là sơ đồ hệ thống điều khiển, cũng giống như hệ thống được Igarashi et al (2020) sử 

dụng cho điều khiển tự động máy cắt cỏ, và có cải biến cho thuyền robot.  Hệ thống gồm: 

thuyền, người điều khiển, và hệ hiệu chỉnh dữ liệu GNSS (global navigation satellite system) 

để định vị và xác định hướng đi của thuyền, nhờ các hệ thống vệ tinh GPS (global 

positioning system) và GLONASS (global navigation satellite system).  Kaizu et al (2018) đã 

áp dụng hệ thống RTK-GNSS với chi phí thấp, để điều khiển máy cắt cỏ trên đồng; độ chính 

xác đạt 2,5 cm theo phương ngang.  Hệ thống này được áp dụng cho thuyền robot. 

 

Hình 3. Sơ đồ hệ thống điều khiển thuyền robot  

Đường đi của thuyền robot được người điều khiển định trước từ tablet Android, với phần 

mềm QGroundControl (Dronecode 2021, nguyên gốc để điều khiển drone); tín hiệu theo 

đường truyền internet máy tính trên thuyền;  các hệ điều hành là Ubuntu 16.04 và ROS (robot 

operation system). 

Các động cơ cho mái chèo, xy-lanh lực và dao cắt được điều khiển bằng trình điều khiển 

(driver) của  máy tính.   

Đo năng lượng tiêu thụ bằng các bo mạch cảm biến cường độ và điện thế và  (90A-AttoPilot 

International LLC) lắp giữa máy tính và các ac-quy;  số liệu (A và V) được ghi vào data 

logger (MCR-4V, T&D Corp.) 

Phương pháp điều khiển  

Đã sử dụng trình điều khiển PID (proportional-integral-derivative) thường dùng cho lái xe tự 

động.  Hình 4 phác thảo phương pháp điều khiển.  Đầu tiên điểm đi Pi  và điểm đến Pi+1 trên 

lộ trình được nối thành đoạn thẳng.  Vẽ đường thẳng góc từ vị trí của thuyền đến đoạn thẳng 

này, và xác định được độ lệch ngang d (lateral deviation), và khoảng nhắm tới LA (look-

ahead distance).  Với hệ tọa độ UTM (Universal Transverse Mercator) góc 0o về hướng 
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Đông, ta xác định được góc hướng thuyền đang đi h, góc b cần hướng đến mục tiêu Pi+1, và 

góc r giữa hướng đang đi và hướng cần đến để điều chỉnh.  Điều chỉnh hướng bằng các thay 

đổi tốc độ quay của các mô-tơ trái và phải;  các giá trị điều khiển từ driver được xác định 

theo các phương trình sau: 

  r   b  h     (1) 

 VR  = VN  + (KP r  KD 'r + KI d)  (2) 

 VL  = VN  - (KP r  KD 'r + KI d)  (3) 

với:   VR và VL  là các trị số điều khiển của các động cơ 

phải và trái.  VN là trị số điều khiển của động cơ phải và trái 

khi đi thẳng.  KP, KD, và KI lần lượt là độ khuếch đại (gain) 

của góc r, của góc 'r, và của độ lệch ngang d. 

Hình 4. Phác thảo phương pháp điều khiển  

Với cách điều khiển này, khi độ lệch ngang quá lớn, d > 0,3 m, ta đưa KI  về zero;   

khi r > 30o , hai động cơ trái và phải sẽ quay ngược chiều nhau để đổi hướng để thuyền 

nhắm đến điểm mục tiêu. 

Phương pháp khảo nghiệm   

Khảo nghiệm ở hồ Lake Izunuma, Miyagi (quận Miyagi, Japan) 

năm 2018 và 2019. Hồ rộng 369 ha, độ sâu trung bình 0,8 m, có 

nhiều cỏ dại mọc, trong đó 80% là sen.  

      [ND: cây không trồng, không mong muốn. nên coi là cỏ]. 

Lập 18 lô thí nghiệm, mỗi lô 20 x50 m (Hình 5), theo dõi độ diệt 

cỏ, ảnh hưởng bởi số lần cắt và thời điểm cắt.  Theo dõi các chỉ 

tiêu như độ lệch so với đường chạy thẳng. heading error, tốc độ 

tiến, năng suất cắt, chi phí năng lượng.  Theo dõi độ diệt cỏ bằng 

drone (Phantom 4, SZ DJI) bay ở cao độ 50 m, với bản đồ chính 

xác lập bởi RTK-GNSS.  Dùng các phần mềm Metashape 

Professional (Agisoft LLC) và QGIS3 để tính độ phủ của cỏ trên 

mặt nước. 

Hình 5. Các lô thí nghiệm   

(Lô 1, 8, 9, và 16 là đối chứng, không cắt)  

Theo dõi các chỉ tiêu ở Lô 7 khi sen còn nhỏ, độ phủ chỉ 23% (Hình 6). và khi sen đã mọc 

nhiều ở Lô 18 (Hình 7) sen phủ hầu hết mặt nước. 

   

Hình 6. Sen còn nhỏ, mật độ thưa.   Hình 7. Sen đã lớn, mật độ dày.   
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Kết quả  và  thảo luận [ND tóm tắt] 

Chuyển động của thuyền  

Hình 8 (trích) là chuyển động của thuyền.  Các kết 

quả ghi ở Bảng 2.  Trị số RMS
#.*

 của khoảng lệch 

ngang (lateral deviaton) có vẻ lớn hơn ở Lô 18 

(cỏ dày) vì khi quay vòng phải tránh các cây lớn; 

Thực sự phân tích thống kê  không cho thấy khác 

biệt giữa hai độ lệch ngang này.  Mức chính xác 

1 cm của hệ thống RTK-GNSS đã đáp ứng yêu 

cầu không đi lệch quá 30 cm.  Tốc độ tiến ở Lô 7 

(cỏ thưa) nhanh hơn, thời gian quay vòng cũng 

nhanh hơn, nên năng suất làm việc cũng cao hơn.   

Hình 8 (trích).  Quỹ đạo chuyển động của thuyền robot  

Bảng 2. Kết quả chuyển động thuyền robot 

 Lô 7 (Thưa) Lô 18 (Dày) 

Số đường chạy khảo nghiệm  33 24 

RMS khoảng lệch ngang,   cm 5,2 9,4 

Tốc độ tiến trung bình,     m /s 0,69 0,41 

Thời gian quay vòng trung bình,   giây 15 29 

Năng suất cắt lý thuyết,         ha /giờ 0,224 0,133 

 

Công suất  và Tiêu thụ năng lượng  

Hình 9 ghi công suất của dao cắt và hệ di động qua các 

lần khảo nghiệm; lần cuối khi cỏ mọc dày nhất. 

Công suất cắt thay đổi từ 80 W đến 107 W tùy mật độ 

cỏ.  Công suất hệ di động thay đổi từ 252 W đến 

412 W, cũng tùy mật độ cỏ;  công suất lớn nhất ở lần 

khảo nghiệm cuối lần cuối (cỏ mọc dày nhất) vì thân và 

lá cây va vào mái chèo, tạo thêm lực cản. 

 

Hình 9.  Công suất của dao cắt (12,8 V) và của hệ di động (25.6 V) qua các lần khảo nghiệm  

                                                 

#.*
  [ND]:  RMS (Root Mean Square) = Số trung bình gốc xtbRMS.   

Cho:  các số x1, x2,..., xi, ... xn.   
  

  Ví dụ: các số  -4 (âm), 5, 7, 8.   

RMS = √ [ (-4)2 + 52 + 72 + 82 ] / 4   =  6,2.   So với Số trung bình = ( -4 + 5 + 7 + 8 ) / 4  =  4,0. 

RSM coi số âm cũng như số dương; áp dụng khi muốn biết biến động so với trục zero qui ước; ví dụ dòng điện 

xoay chiều (nếu tính trị số trung bình, sẽ là zero, nghĩa là không có điện!).  Trong bài này, độ lệch di chuyển so 

với một trục qui ước, nên có trị số dương hoặc âm; vì vậy dùng RMS thay vì số trung bình.    
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Kết quả ghi nhận, dung lượng bình điện cần để thuyền robot hoạt động 8 giờ liên tục là 67 Ah 

cho bình 12,8 V của dao cắt; và 129 Ah cho bình 25,6 V của hệ di động.   

Đã khảo nghiệm với bình 12,8 V-40 Ah nặng 6 kg, và bình 25,6 V-20 Ah nặng 5,5 kg.  Vậy 

cần hai bình 12,8 V (tổng cộng 12 kg) và bảy bình 25,6 V (38,5 kg), tất cả nặng 50,5 kg. 

Khối lượng này là chấp nhận được, vì tải trọng tối đa của thuyền là 289 kg.  Nếu muốn tăng 

số giờ hoạt động liên tục của thuyền, có thể thêm một động cơ-máy phát điện, hoặc thêm tấm 

pin mặt trời để sạc ac-quy trong lúc làm việc.   

Theo dõi độ diệt cỏ, ảnh hưởng bởi số lần cắt và thời điểm cắt 

Cuối tháng 8-2019, đã dùng drone chụp bản đồ không ảnh (orthomosaic map) khu vực thí 

nghiệm đã cắt trong năm 2018 (chỉ so sánh ở các lô không cắt trong năm 2019).  Kết quả ở  

Hình 10 gổm:  

● Số Lô (từ 1 đến 18) như ở Hình 5. 

● Tỷ lệ % sen che phủ mặt hồ. 

● kèm theo hai ký tự, ví dụ A-1, B-3, C-2 v.v.  

      A= thời điểm cắt 20-23/7/2018, tính lần cuối. 

      B = cắt 5- 7/8/2018. 

     C = cắt 29/8- 1/9/2018. 

        1 = cắt 1 lần.   

        2 = cắt 2 lần.   

        3 = cắt 3 lần.   

Hình 10. bản đồ không ảnh các lô thí nghiệm  

Kết quả khảo nghiệm ghi ở Hình 11.  Lô đối chứng có tỷ 

lệ phủ lá 65,1%.  Ở thời điểm cắt C với 3 lần cắt, tỷ lệ 

phủ lá thấp nhất, nghĩa là độ diệt cỏ cao nhất,.   

So sánh hai thời điểm cắt B và C, không thấy tương quan 

giữa số lần cắt và độ phủ lá (thấp nhất ở B với 1 lần cắt, 

nhưng thấp nhất ở C với 3 lần cắt).  Cắt trễ 1 lần (C) vẫn 

tốt hơn so với A và C cắt sớm nhiều lần.  Dù cỏ mọc dày 

nhưng thuyền robot vẫn làm việc được (Hình 7).  Kết quả 

trước đây của Yamamuro (2010), Ashizawa et al (2015), 

và Fujimoto (2018) cho là cần đến hai lần cắt... 

Hình 11. độ diệt cỏ, ảnh hưởng bởi số lần cắt và thời điểm cắt.  

A= cắt 20-23/7/2018;  B = cắt 5- 7/8/2018;  C = cắt 29/8- 1/9/2018. 

Kết luận   

- Đã thiết kế và chế tạo thuyền robot, điều khiển qua RTK-GNSS (Mục Phương pháp và 

phương tiện) 

- Đã khảo nghiệm 2 năm ở hồ Izunuma, nơi mà sen mọc như cỏ dại. 
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- Kết quả đã xác định độ lệch ngang của thuyền (5,2-9,4 cm);  tốc độ tiến và năng suất làm 

việc lý thuyết;  công suất làm việc của dao cắt và hệ di động;  số bình điện để làm việc 

liên tục 8 giờ. 

- Độ diệt cỏ tùy thuộc nhiều vào thời điểm cắt, hơn là vào số lần cắt.  Cắt một lần là đủ.  

Cắt khá trễ đã cản được sự phát triển của lá và thân củ.  Việc này khó nếu cắt thủ công, 

nhưng rất  phù hợp với thuyền robot.   

- Nghiên cứu chỉ mới khảo nghiệm với cây sen.  Nhiều loại cỏ thủy sinh có thể đòi hỏi các 

cách quản lý khác; cần khảo nghiệm với thuyền robot này để giảm chi phí và giảm công 

lao động.   

Ghi chú thêm (của người dịch)  

Bài báo gợi ý về giải quyết vấn đề cắt bèo lục bình, đang gây trở ngại cho việc đi lại của ghe 

thuyền trên nhiều con sông ở Việt Nam.  Như ở mục Dẫn nhập, cắt và chở bèo lục bình đi thì 

máy nặng, chi phí cao, mà giá trị sử dụng của bèo không đáng bao nhiêu.  Vì thế, có robot 

hay không có (nghĩa là người điều khiển) thì ý tưởng là nên cắt từ nhỏ nhiều lần và rải tại 

chỗ; sản lượng ít sẽ không làm ô nhiễm con sông.  Dĩ nhiên nếu bèo đã lớn thì phải bỏ công 

vớt đi lần đầu; sau đó lên lịch định kỳ cắt bèo còn nhỏ.  Có thể tham khảo các giải pháp cơ 

khí của bài báo, để máy cắt không quá nặng nề nên giảm được chi phí đầu tư máy. 
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4 Xử lý ảnh truyền qua điện thoại đi động 

để phân loại và phát hiện rầy nâu phá hại lúa  

Nguồn: Watcharabutsarakham S., I. Methasate. 2019. Mobile-device based image processing 

for rice brown planthopper classification and outbreak monitoring. Applied Engineering in 

Agriculture. Vol. 35(1): 15-21. ASABE. ISSN 0883-8542 https://doi.org/10.13031/aea.12188 

Dẫn nhập 

Lúa gạo là cây lương thực chính của Thái Lan, chiếm 60% diện tích đất nông nghiệp;  trong 

hai thập kỷ 1950-1970, sản lượng lúa tăng 50%.  Dọc theo sông Chao Phraya từ Bắc đến 

miền Trung Thái Lan, nông dân thu hoạch lúa 3 vụ mỗi năm.  Từ 1970, rầy nâu (Nilaparvata 

lugens = brown planthopper BPH) đã bộc phát ở nhiều nơi, gây hại cho cây lúa, vì hút dưỡng 

chất và truyền virus gây bệnh, làm giảm năng suất lúa.  Nhiều biện pháp đã được áp dụng để 

phòng chống dịch hại này:  a) Trồng giống lúa chống chịu được rầy, có nhiều giống như thế, 

nhưng nông dân chỉ chấp nhận một số ít giống;  b) Thăm đồng theo dõi mật độ rầy; có nhiều 

công cụ cho việc này, phổ biến là bẩy đèn để nhận diện và đếm số lượng rầ; khá mất thời giờ 

và tốn công lao động.  Hiện nay nhiều chuyên gia IT đang hợp tác với các nhà côn trùng học 

để phát triển các hệ thống nhận diện này.   

Đã có nhiều nghiên cứu nhận diện côn trùng bằng ảnh chụp (vision-based) để giảm công 

người.  Arbuckle et al (2001) phát triển hệ thống ABIS để nhận diện các loài ong theo gân 

cánh của chúng.  Tofilski (2004) phát triển chương trình máy tính nhận diện theo kiểu vỗ 

cánh của côn trùng.  Zhu và Zhang (2010) phát triển chương trình nhận diện 100 loài cánh 

vẩy (lepidoptera, bướm). Venugoban và Ramanan (2014) dùng các chương trình SVM 

(Support Vector Machines), với hai chức năng HOG (Histogram of Oriented Gradient) và 

SURF (Speed-up Robust) để phân loại 10 nhánh côn trùng. 

Qing et al (2014) dùng camera chụp ảnh rầy trên thân lúa cùng với phần mềm đếm số rầy, 

xác định vị trí của rầy, cũng dùng SVM và HOG. 

Tiếp theo kết quả của nhóm Qing ở trên, nghiên cứu trong bài này này đề ra một phương 

pháp khác để xử lý ảnh, gọi là InsectShot, để đếm số rầy trong ruộng lúa.  Với các điện thoại 

di động (, ) tiên tiến, ảnh từ ĐTDĐ được truyền dễ dàng qua mạng wifi đến trung tâm xử lý 

phân loại và đếm số rầy.  Các điểm mới của hệ thống InsectShot: 

 Thay đổi kích thước ảnh: Vấn đề  khi chụp ảnh rầy, kích thước ảnh thay đổi tùy theo 

khoảng cách giữa máy ảnh và con rầy. Để giải quyết, chỉ cần ghi dấu trên màn hình để giúp 

nông dân chọn kích thước phù hợp cho con rầy, và có thể thực hiện thuật toán (algorithm) 

phát hiện rầy với chức năng GLCM (Gradient Level Co-occurrence Matrix). 

 Phân chia theo giai đoạn sinh trưởng   (Trứng, Ấu trùng, Thành trùng). 

 Tiên lượng mật độ rầy để đánh giá mức độ thiệt hại.  Theo IRRI (1979) cần theo dõi khi 

có 1 con rầy/10 cây lúa; dịch bộc phát khi có 3 con rầy/10 cây lúa; cháy rầy (hopperburn) với 

mật độ cao hơn.  Xử lý ảnh chụp có thể tiên lượng mật độ rầy, để ứng phó kịp thời. 
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 Độ chính xác cao: Thông thường, nông dân lấy 20 mẫu trên diện tích 1 Rai (1600 m2); 

chưa có chứng cứ đó là số mẫu phù hợp.  Nghiên cứu này lập được độ chính xác theo số mẫu 

ảnh chụp,   

Bài này trình bày:  phương pháp thu nhận ảnh; thuật toán phát hiện và phân loại rầy; phương 

pháp tiên lượng mật độ rầy, bố trí thí nghiệm, và thảo luận kết quả thực nghiệm. 

Thu nhận ảnh  (image acquisition) 

Để đánh giá hệ thống, đã chuẩn bị các chậu lúa mô phỏng mật gieo hạt thường dùng, mật độ 

rầy 1 hoặc 3 con/10 cây lúa, giả lập các mức độ dịch hại. 

Chuẩn bị các chậu lúa  

Bố trí 8 hàng, mỗi hàng 20 chậu, mỗi chậu kích thước 60  60 cm, gieo 625 hạt, có lưới 

nylon bao quanh chậu, để tránh sâu bọ ngoại lai (Hình 1).  Khi cây lúa được 40 ngày sau 

gieo, thả rầy vào 2 hàng chậu, với mức 1 con/10 cậy (67 con/chậu), và mức 3 con/10 cậy (202 

con/chậu).  Vài ngày sau, chụp ảnh từng chậu với apps InsectShot.  Lặp lại khi lúa được 60 

ngày, 75 ngày, và 90 ngày, mỗi lần với 2 hàng chậu.   

 

Hình 1. Các chậu lúa thí nghiệm;    và các chậu được bao lưới sau khi thả rầy  

Phương pháp thu thập (collection method) 

Không dễ dàng tìm kiếm con rầy kích thước 2-4 mm trong tấm ảnh có cây lúa, rầy, côn trùng 

khác, giót nước, lá úa, và vết bệnh cây.  Khoảng cách giữa con rầy và máy ãnh thay đổi, nên  

khó lấy nét tiêu điểm là con rầy (Hình 2).  Apps InsectShot giải quyết bằng cách đưa một 

khung màu đỏ (Hình 3) vào giữa màn 

hình điện thoại di động (với Android 

4.2 trở lên), để người sử dụng zoom 

tự động sao cho kích thước con rầy 

gần bằng với khung đỏ này.   

Mỗi lần chụp 3 ảnh quanh cây lúa; 

vậy tổng số là 480 ảnh (20 chậu * 2 

mật độ rầy * 4 giai đoạn sinh trưởng 

* 3 ảnh). 

Hình 2.  Chụp không điều chỉnh, kết quả kích thước rầy nâu trên ảnh khác nhau 

 vì khoảng cách khác nhau giữa máy ảnh và con rầy  
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Hình 3.  Màn hình với Apps InsectShot  có khung màu đỏ để chọn kích thước chụp của rầy nâu  

Phát hiện, phân loại và ước lượng mật số rầy nâu 

Thuật toán (algorithm ) của toàn bộ quá trình ghi ở Hình 4.  Sau khi nhập ảnh vào, xử lý sơ 

bộ  biến đổi các ảnh thành cùng cỡ 460  680 pixels.  Trích ra các đặc điểm liên quan cho 2 

việc phát hiện và phân loại theo giai đoạn sinh trưởng của rầy.  Mỗi việc đều có mô hình 

"Training" và "Evaluation 
#1r

.  Cuối cùng là đếm số rầy theo phân loại này. 

 

Hình 4. Quá trình theo dõi rầy nâu với hệ thống InsectShot   

Phát hiện rầy nâu  (BPH detection)  

Ảnh được biến chuyển thành kênh 3 màu RGB (Red = đỏ, Green = lục, Blue = xanh) và kênh 

3 hệ màu HSV (Hue = vùng màu, Saturation = độ bảo hòa màu, và Value = độ sáng).  

Chuyển ảnh thành tách làm hai (binarized), lớp ảnh trước (foreground) và lớp ảnh nền 

(background).  Lớp ở trước có thể là rầy nâu, côn trùng khác, hoặc lá cây. 

                                                 

#1r
 [ND, từ www] Thuật ngữ "Machine learning ML" (Tạm dịch "Máy tính đi học") = Quá trình học của máy 

tính với thuật toán và dữ liệu đã có, để xử lý các dữ liệu thực tế đưa vào máy.  Quá trình gồm nhiều bước, 

trong đó 2 bước chủ yếu là: 

- Training step:  Huấn luyện cho máy học mô hình với thuật toán và dữ liệu đã có, và mô hình do máy làm 

theo với dữ liệu (đã xử lý sơ bộ (pre-processing) đưa vào máy. 

- Evaluating step:  Đánh giá mô hình, với các mức độ chính xác mong muốn. 

ML là lĩnh vực thuộc AI (Artificial Intelligence, Trí tuệ nhân tạo) 
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Vì khi chụp ảnh đã điều chỉnh để con rầy to gần bằng với khung vạch đỏ, nên vật có cùng cỡ 

được coi là rầy nâu.  Hình 5 là thuật toán để hai lớp ảnh trong ruộng lúa.   

    

Hình 5 . Thuật toán trong InsectShot để tách hai lớp ảnh  

Hình 6 là ảnh với các điểm có thể là rầy nâu (candidate, ứng 

viên).  Tiếp theo là xác định điểm nào thực sự là rầy nâu;  đã 

trích hai nét đặc trưng từ các điểm này, đó là Màu sắc và 

GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix, mức độ xám). 

Màu sắc gồm các trị số pixel của các kênh RGB và HSV.  

Phương pháp phân tích thống kê GLCM (Haralick và 

Shapiro 1992) là ma trận chứa thông tin về các pixel có cùng 

mức độ xám.  Mỗi phần tử Pi,j của ma trận là tổng số các cặp pixel có mức độ xám i và j. 

Với mỗi GLCM, tính 6 trị số thống kê (1) đến (6) ↑. 

 

Hình 6.  Ảnh với các điểm rầy nâu được phát hiện  

Dùng thuật toán SVM (Support Vector Machines) để xác định các điểm "ứng viên" là rầy nâu 

hay không phải.  SVM được "huấn luyện" (training) với một bộ số liệu có các nét như rầy 
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nâu, và một bộ số liệu ngược lại; và sau đó xác định ảnh (Hình 6) điểm nào thực sự là rầy 

nâu..   

Phân hạng theo giai đoạn sinh trưởng của rầy nâu (BPH classification) 

Theo giai đoạn sinh trưởng, rầy nâu có 3 dạng, trứng, ấu trùng, thành trùng.  Ấu trùng lại 

được chia nhỏ thành 5 giai đoạn (instar). Thành trùng được chia ra 2 cỡ: mới lớn, cánh ngắn 

(brachypterous); và đã lớn, cánh dài (macropterous).  Nghiên cứu  này không xét đến trứng 

và ấu trùng instar giai đoạn 1, vì chúng quá nhỏ, không xlảnh được.  Qui trình phân loại cũng 

tương tự qui trình phát hiện, nghĩa là dựa trên màu RGB và hệ màu HSV (Hình 7); kết quả 

phân loại như Hình 8.  

 

Hình 7.  Kết quả ảnh phát hiện rầy nâu từ các điểm trên Hình 6, với  huật toán SVM  

 

Hình 8.  Phân hạng theo giai đoạn sinh trưởng, ví dụ từ Hình 7:  (a) ấu Trùng; 

(b) Thành trùng  cánh còn ngắn (brachypterous);  (c) Thành trùng cánh đã dài (macropterous)   

Tiên lượng thời kỳ theo dõi mật độ rầy  (prediction of monitoring period) 

Theo dõi mật độ rầy nâu cho mỗi giai đoạn sinh trưởng là việc dễ làm, nhưng xác định thời 

kỳ cần theo dõi thì khó hơn, vì số rầy trong ảnh chụp không trực tiếp phản ánh mật độ rầy 

trên ruộng lúa.  Trong thí nghiệm, số rầy ở giai đoạn cần theo dõi là 6-10 con/chậu;  số rầy ở 

giai đoạn bùng phát là 11-18 con/chậu.  Các số rầy này có thể được dùng thm khảo để xác 

định thời kỳ cần theo dõi ruộng lúa.  Để tăng độ tin cậy cho tiên lượng này, cần có đủ số ảnh 

cần thiết để số trung bình có thể tiêu biểu cho mật độ rầy nâu truộng lúa.   

Kết quả  thí nghiệm  (experiments and results) 

Xử lý 500 ảnh với công cụ LIBSVM  (Chang & Lin 2011) trong đó 150 ảnh ấu trùng và 150 

ảnh thành trùng  cánh còn ngắn, 100 ảnh thành trùng  cánh đã dài, và 100 ảnh nền.  Thuật 

toán SVM loại bỏ các ảnh nền và phân hạng rầy nâu theo giai đoạn sinh trưởng. 
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Kết quả phân hạng đã đạt 90,4% recall, 87,6% precision và 89% F-measure 
#2r

  Mức độ  

phát hiện tương tự như kết quả của Qing et al (2014).  Điểm khác biệt là, với khung đánh dấu 

màu đỏ, thuật toán trong nghiên cứu này đơn giản hơn nhiều so với thuật toán của Qing. 

Kết quả phân hạng với 2000 ảnh, trong đó 850 ấu trùng, 700 thành trùng cánh ngắn, 450 cánh 

dài:  Độ chính xác tương ứng với 3 hạng trên (Nymphal, Brachepterous, và Macropterous)  

lần lượt là 88,3%; 91,5%, và 84,8%;  trung bình chung 87%, chấp nhận được đối với Bộ 

Nông nghiệp Thái Lan.   So sánh với nghiên cứu của Venugoban và Ramanan (2014), kết quả 

này cũng có độ chính xác tương đương, nhưng thuật toán xử lý với SVM thì đơn giản hơn. 

Đã mô phỏng được thời kỳ cần theo dõi mật độ rầy, tiếp theo cần xác định số ảnh cần thiết để 

ước lượng mật độ rầy.  Đã chọn ngẫu nhiên N ảnh trong số nhiều ảnh chưp ngoài đồng, tính 

số rầy trung bình, và so sánh với số liệu do kỹ thuật viên đếm thực tế.  Tiên lượng thời kỳ cần 

theo dõi được coi là đúng khi số trung bình nằm trong khoảng qui chiếu, nghĩa là có 6-10 con 

rầy cho mỗi ảnh.  Lặp lại cách so sánh này 30 lần và từ số lần tiên lượng đúng, tính %.Đúng 

(%Correctness).  Cũng tiến hành các số N khác (20, 30, 40, 50, và 60) cho cả thời kỳ cần theo 

dõi và thời kỳ bùng phát rầy nâu.   

Hình 9 là kết quả thực nghiệm, với số trung bình và độ lệch chuẩn của %.Đúng.  Số mẫu N = 

20 cho 1 Rai (1600 m2) không đạt được độ tin cậy.  N = 40 đạt đúng hơn 90% nên được chấp 

nhận sử dụng.  Con số này sẽ được tinh chỉnh khí áp dụng rộng rãi trong tương lai. 

 

Hình 9.  Kết quả tiên lượng tùy theo số mẫu ảnh   

                                                 
#2r

 [ND]:  Precision, Recall, F-score là các thuật ngữ thường dùng với "Machine Learning" trong AI  

   Ví dụ:  Cho 50 tầm ảnh, với 35 tấm có rầy nâu (35 T = True = Đúng), và 15 tấm không có (15 F =False = Sai). 

  "Dạy" cho Robot AI biết nhận diện ảnh nào có rầy.   

Kết quả: Robot chọn 30 ảnh cho là có rầy;  trong đó 25 ảnh thực sự có (25 TP =TruePositive = Đúng++)  

   và 5 ảnh từ những tấm không có rầy (5 F = False Positive = Sai++).    

Ký hiệu: Pk = ++ = chọn;  N = -- = không chọn. 

   Còn lại không chọn: 10 FN = 10 Sai-- ; và 10 TN = 10 Đúng--. 

  Pr = Precision = TP / (TP + FP)  =  25 / (25 + 5)  = 0,83 = Độ chính xác. 

  Re = Recall = TP / (TP + FN) = 25 / (25 + 10) = 0,71 = Độ recall... 

   F-score =  2 * (Pr * Re) / (Pr + Re)  = 2 * (0,83 * 0,71) / (0,83 + 0,71)  =  0,77. 
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Kết luận 

Đã phát triển hệ thống xử lý ảnh dùng thiết bị di động để theo dõi rầy nâu trên ruộng lúa.  

Hệ thống gồm có:  điện thoại di động để chụp ảnh tại ruộng, máy tính để phân tích ảnh, và 

phần mềm để điều khiển máy ảnh và tính toán các thông số thống kê.  Thuật toán SVM để 

phân tích, phát hiện và phân hạng rầy nâu theo giai đoạn sinh trưởng.  Khi thấy có rầy, người 

chụp ảnh nên điều chỉnh để vật ở đầu mặt ảnh gần bằng khung màu đỏ trên màn hình điện 

thoại.  Chức năng GLCM của thuật toán đã rất hữu hiệu để phát hiện và phân hạng rầy.  Chỉ 

số F-measure trung bình (đánh giá độ chính xác) cho việc phát hiện là 89%, và 87% cho việc 

phân hạng.   

Sử dụng hệ thống này, nông dân vừa ít tốn công phát hiện rầy, vừa có thể tiên liệu khả năng 

dịch rầy nâu bùng phát, tránh thiệt hại cho cây lúa. 

Trong tương lai, các module phân hạng này sẽ được cải tiến để ứng dụng với các loại côn 

trùng khác.  Hệ thống tiên lượng này sẽ có ích cho nông dân.  Với sự hợp tác của Bộ Nông 

nghiệp, chúng tôi kỳ vọng sẽ ứng dụng hệ thống này cho toàn Thái Lan. 
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5 Nghiên cứu cơ giới hóa cây đậu phộng  
Nguồn: Nguyễn Ngọc Trí. 1985.  Nghiên cứu và xây dựng qui trình làm đất, gieo trồng và 

chăm sóc cây đậu phộng. Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoa Cơ khí Trường Đại học 

Nông nghiệp IV, Tp Hồ Chí Minh.   

Lời giới thiệu [NBT, người biên tập] 

Đậu phộng (lạc) là cây trồng quan trọng trên đất cao.  Qua tin tức báo chí, hàng năm 

Việt Nam nhập khẩu đậu phộng với giá trị hàng chục triệu USD, trong lúc diện tích cả nước 

trồng đậu giảm dần, hiện chỉ còn khoảng 200 000 hecta.  Chưa cần các số liệu chính xác hơn, 

cũng thấy được tính kém cạnh tranh của ngành trồng đậu phộng Việt Nam.  Nguyên nhân 

tổng quát vẫn là năng suất thấp và chi phí sản xuất cao.  Trong thành phần chi phí, lao động 

chiếm tỷ lệ đáng kể, có lẽ 20-40% tổng chi phí.  Trừ khâu làm đất bằng máy, còn lại đều là 

thủ công #1.  Một số cơ quan có nghiên cứu các máy gieo và thu hoạch, nhưng mới dừng lại ở 

các máy mẫu, chưa được áp dụng rộng.   

Trong các khâu làm thủ công, thu hoạch chiếm tỷ lệ lớn; tuy vậy thấy thành quả đến nơi, 

người ta sẵn sàng kiếm lao động để có ngay sản phẩm cuối cùng.  Nhưng với khâu gieo trồng 

và chăm sóc ---cũng tốn rất nhiều công--- cho một kết quả còn xa vời, nên khó khuyến khích 

nông dân chú tâm.  "Công làm cỏ là công ăn", lơ là dẫn đến giảm năng suất, càng giảm động 

lực cho người trồng đậu. 

Lục các tài liệu cũ, gặp lại nguồn nghiên cứu trên; tuy chỉ là đề tài tốt nghiệp kỹ sư, nhưng có 

sự theo dõi sát của các giáo viên hướng dẫn (và chụp hình) nên số liệu có thể tin cậy được.  Ở 

Mỹ sử dụng cuốc quay (rotary hoe) để làm cỏ đậu phộng khá phổ biến, nhưng ở Việt Nam tới 

nay có lẽ chỉ áp dụng ở nghiên cứu này và triển khai vài chục hecta ở Nông trường Phạm Văn 

Cội (Tp Hồ Chí Minh) những năm 1980, do Bộ môn Máy nông nghiệp (Khoa Cơ khí nông 

nghiệp, Đại học Nông nghiệp IV) tiến hành. 

Nghiên cứu trên bao gồm phần làm đất, hiện nay nhìn lại không có gì mới;  nên bài này chỉ 

trình bày hai phần Gieo và Chăm sóc (xới xáo), chỉ tóm tắt các phương án và kết quả.   

Xin giới thiệu với bạn đọc. 

                                                 

#1
       

    (a) Cày bừa bằng trâu bò.  (b) Gieo đậu phộng.    (c) Xới phá váng, 2 người 

Nguồn:  https://kythuatcanhtac.com/1208-38637-ky-thuat-canh-tac-cay-lac-dau-phong/ [Hình (a) và (b)] 

   http://camnangcaytrong.com/ky-thuat-canh-tac-cay-lac-dau-phong-nd246.html  [Hình (c)] 
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Dẫn nhập   ... ... 

Mục đích:  Xây dựng qui trình làm đất, gieo trồng và chăm sóc cây đậu phộng. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu:  Tháng 5-1985 tại Trại thực nghiệm Đại học Nông 

Nghiệp IV, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.  

Phương pháp và phương tiện  

Ruộng thí nghiệm  

Thửa ruộng hình chữ nhật 135 m *114 m, nhưng một góc 50 m *46 m đã trồng cây khác, nên 

đất thí nghiệm hình chữ L, diện tích 1,3 ha.  Đất cát pha thịt, bằng phẳng.   

Chọn hệ thống máy gieo 

 Yêu cầu:  Độ sâu gieo 4-5 cm.  Khoảng cách giữa hàng, theo Hình 1 sau, bảo đảm bánh xe 

máy kéo đi giữa các hàng kép.  Khoảng cách trên hàng 8 cm.  Tính ra 1 m2 gieo 33 hạt 

(khuyến cáo của ngành nông nghiệp: 25- 40 hạt/m2 tùy giống đậu). 

 

Hình 1. Khoảng cách giữa các hàng gieo  

 Chọn máy SPC-6 (Ru-ma-ni) liên hợp với máy kéo MTZ-50/ 80. Đây là máy gieo loại 

khí động (Hình 2), hút và nhã hạt nhờ áp suất không khí, nên ít gây tổn thương hạt 

như các bộ phận gieo cơ khí.  Các cụm gieo độc lập nhau nên dễ dàng bố trí các 

khoảng cách giữa hàng theo yêu cầu.  Điều chỉnh khoảng cách trên hàng ah bằng thay 

đổi tỷ số truyền giữa bánh xe gieo và đĩa gieo.  Chọn được ah = 7,6 cm gần với yêu 

cầu 8 cm. 

(a) 

 

 
(b) 

Hình 2. Máy gieo SPC-6:   a) Liên hợp với máy kéo MTZ80;   (b) Bộ phận gieo khí động  
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Chọn hệ thống máy chăm sóc  

 Yêu cầu:  Xới Lần I khi đậu mới mọc mầm, phá váng và diệt cỏ trên mặt đất.   

Xới Lần II khi cây có 4-5 lá, xới sâu, diệt cỏ và làm thoáng đất để cây trồng phát triển.   

Xới Lần III khi đậu bắt đầu ra hoa, diệt cỏ và tạo đất xốp để tia đậu dễ đâm xuống đất. 

 Xới Lần I, chọn cuốc quay (rotary hoe) (Hình 3).  Cuốc quay gồm 3 cụm độc lập, mỗi 

cụm rộng 1 m, lượn theo mặt đồng, gắn vào một giàn khung để nâng hạ bằng hệ thống 

thủy lực.  Mỗi mãng có 6 đĩa răng cách nhau 15 cm; mỗi đĩa gắn 16 răng nhọn và quay  

lăn quanh trục; đường kính đầu mũi răng 52 cm. Khi làm việc, nhờ trọng lượng của cụm 

cuốc quay, các răng ăn sâu vào đất 1-2 cm và hất đất lên cùng với các cây cỏ mới mọc, 

 

Hình 3. Cuốc quay (rotary hoe)  

 Xới Lần II và III,.  dùng 2 loại lưỡi xới mũi tên, có bề rộng 10 cm và 27 cm, và bố trí như 

Hình 4.  Các lưỡi này lắp trên máy xới-bón KRN-4,2 (Liên Xô), Hình 5, nhưng tháo bớt 

phần bón phân vì không sử dụng.   

Bề rộng làm việc của các máy xới là 3,0 m  = Bề rộng làm việc của các máy gieo. 

 

Hình 4. Bố trí các lưỡi xới mũi tên 
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Hình 5. Giàn xới mũi tên (sweep cultivator)  

Kết quả khảo nghiệm  

1. Máy gieo 

a)  Độ sâu gieo: Dùng tay moi dọc theo các đường gieo chọn ngẫu nhiên và đo độ sâu gieo d.  

Kết quả (Bảng 1) :  d = 47 mm (4,7 cm)  ± độ lệch chuẩn 9 mm.  Gieo ngày 7-5-1985. 

 Bảng 1.  Kết quả đo độ sâu gieo  

 

b) Khoảng cách trên hàng gieo (độ đồng đều): 

Lần I:  Đo dọc theo 8 hàng gieo của 8 cụm gieo; mỗi hàng chọn đoạn 1 m dài ngẫu nhiên.  

Kết quả ghi ở Bảng 2.  Khoảng cách giữa hai hạt trên hàng gieo = 130 mm (13 cm) ± độ lệch 

chuẩn 67 mm; khoảng biến thiên Min- Max = 10- 300 mm.  Khoảng cách trên hàng khá biến 

động, và trung bình lớn hơn yêu cầu 8 cm.  

Lần II:  Đo dọc theo 8 hàng gieo của 8 cụm gieo; mỗi hàng chọn 05 đoạn 1 m dài (gọi là các 

Đoạn A, B, C, D, E) và đếm số hạt trên các đoạn đó.  Cách này cho phép thu thập nhiều số 

liệu để tính độ đồng đều, mà không quá tốn thời gian.  Bảng 3 cho thấy kết quả 7,7 hạt/m, so 

với yêu cầu 13,2 hạt/m, đã làm giảm mật độ gieo yêu cầu.  Chênh lệch giữa các cụm gieo, từ 

5,6 đến 9,4 hạt/m, do các hạt bám vào đĩa gieo không đồng đều.  Đề nghị thay đổi tỷ số 

truyền để bảo đảm mật độ gieo.  Ngoài ra Bảng 2 và Bảng 3, hai hàng bìa (Cụm 1 và 8) luôn 

ít hạt hơn các hàng phía trong;  có lẽ do ở xa, lực hút hạt yếu hơn. 
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Bảng 2.  Kết quả đo khoảng cách trên hàng gieo  

TT Khoảng cách giữa 2 hạt, mm  (đo trên 1 m dài) T.Bình ĐLC Hạt/ m 

1 170 180 300 230             220 59 5 

2 170 140 40 170 90 60 210       126 63 8 

3 30 120 40 95 100 150 145 70 90 100 94 40 11 

4 65 160 80 90 145 50 110 150     106 42 9 

5 85 100 110 100 50 170 120 100 10 110 94 42 11 

6 100 90 95 160 90 115 85 90 180   112 35 10 

7 90 170 190 90 120 20 270       136 82 8 

8 500
  30 110 110 90 90         155 172 7 

         Trung bình 8 lần đo  130 67 9 

  Bảng 3.  Kết quả đo số hạt /1 m dài  trên hàng gieo  

 

              Trung bình các nitb: 7,7 hạt/m :         58,% 

  nitb = số hạt trung bình trên 1 m dài. 

  nLt = số hạt tính lý thuyết từ tỷ số truyền đông = 13,2 hạt  (khoảng cách trên hàng 7,6 cm). 

  (%) =  nitb / nLt *100.  

 

c)  Độ tổn thương hạt: Lúc đầu mới điều chỉnh máy, hạt bị kẹt bởi cần gạt nên bị nát nhiều.  

Sau khi điều chỉnh để máy hoạt động tốt thì quan sát số hạt tổn thương rất ít, có thể bỏ qua. 

d)  Năng suất gieo: 

Năng suất lý thuyết = 1,85 ha/giờ (tính từ tốc độ tiến, tốc độ quay và tỷ số truyền, và bề rộng 

làm việc. 

Năng suất thực tế = 0,312 ha/giờ (đo thời gian làm việc 225 phút, gieo được 11700 m2). 

Thực tế chỉ bằng 17% Lý thuyết, vì còn thời gian quay vòng, thời gian tiếp hạt v.v.  

Đo 5 lần thời gian làm việc Tlv so với thời gian quay vòng TQv.   

Kết quả Tlv = 60 s; TQv= 144 s   →   Tỷ số = Tlv / (Tlv + TQv ) = 0,29 = 29%, rất thấp. 

Tính ra, tổng thời gian 100 phút, thì 17 phút gieo, 42 phút quay vòng, và 41 phút việc khác.   

"Việc khác" gồm tiếp hạt, điều chỉnh mà sinh viên vận hành chưa quen, có thể cải tiến để 

giảm thời gian.  Nhưng thời gian quay vòng chỉ giảm được nếu lô thửa rộng hơn, không phải 

≈100 m như với lô thí nghiệm.   
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2. Kết quả khảo nghiệm cuốc quay 

Kết quả khảo nghiệm ngày 21-5-1985 với cuốc quay 3,0 m: 

a) Độ sâu trung bình = 4,2 cm (đo 6 điểm ngang bề rộng làm việc của cuốc quay). 

b) Tỷ lệ  cây chết: Đếm số cây chết trên 4 hàng gieo, dọc các đoạn dài 5 m (gọi là A, B, C, 

D, E).  Số cây trên các đoạn 5 m này = 4 hàng * 5m/hàng * 7,7 cây/m = 154 cây.  Giả định 

7,7 cây/1m từ số liệu gieo ở Bảng 3.  Kết quả đếm đo lần I ghi ở Bảng 4. 

    Bảng 4.  Kết quả đếm số cây chết trên 4 hàng gieo, dọc các đoạn A, B, C, D, E 

 

Vậy: Tỷ lệ chết cây = 1,6 / (1,6 + 154) *100  =  1,02%   

Lặp lại đo đếm lần II, kết quả:  Tỷ lệ chết cây = 2,53%. 

Tóm tắt, tỷ lệ chết cây khoảng 1,0- 2,5%, chấp nhận được trong thực tế. 

c)  Độ diệt cỏ: 

Lấy mẫu cỏ trước khảo nghiệm: Nhổ cỏ bằng tay trên 4 hàng gieo, mỗi hàng nhổ 5 mẫu ngẫu 

nhiên, dài 1 m/mẫu (đánh dấu A, B, C, D, E);  rũ sạch đất và cân (độ chính xác cân 5 g).  

Lấy mẫu cỏ sau khảo nghiệm: Cũng tại các điểm A, B, C, D, E, nhặt bỏ cỏ bị bật gốc, nhổ các 

các cây cỏ không bị xới, rũ đất và cân.   

Kết quả ghi ở Bảng 5.  Tỷ lệ diệt cỏ = (200 - 146) / 200  = 27%,  rất thấp. 

   Bảng 5.  Kết quả độ diệt cỏ của cuốc quay  

 

Nhận xét:  Do chăm sóc với cuốc quay quá trễ, 14 ngày sau gieo thay vì 7-8 ngày, nên cỏ đã 

mọc nhiều.  Quan sát thấy trước khảo nghiệm, các mẫu A-B-E ít cỏ và C-D nhiều cỏ; nên nếu 

tách riêng ra thì kết quả như Bảng 6.  Tỷ lệ diệt cỏ các mẫu A-B-E là 67%, và các mẫu C-D 

chỉ được 10%, ảnh hưởng đến kết quả chung chỉ 27%.   

Bảng 6.  Kết quả độ diệt cỏ của cuốc quay, tách riêng các mẫu ít cỏ và nhiều cỏ 

  A B E T,Bình %Diệt  C D T,Bình %Diệt 

Trước chăm sóc,  g 80 170 50 100 67  380 320 350 10 
Sau chăm sóc,  g 20 70 10 33   340 290 315  

Tóm tắt, nên dùng cuốc quay khi cỏ còn nhỏ.  Cỏ mới nhú mầm chưa thấy lá, rễ cỏ đã ăn sâu 

xuống 1-2 cm.  Ở các mẫu C-D, rễ cỏ đã dài 7-10 cm, mũi răng cuốc quay chỉ găm  mặt đồng 
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và để lại các vết cắm sâu, chứ không xới tung đất được như ở cac mẫu A-B-E.  Cần dùng 

cuốc quay khi rễ cỏ ngắn hơn 4 cm để phát huy ưu điểm của thiết bị này.  Ưu điểm chính là 

diệt cỏ ngay trên hàng cây trồng, mà hư hại cây không đáng kể. 

d)  Các quan sát và số liệu khác:  

- Mức độ phá váng rất tốt và đều.  

- Chi phí nhiên liệu (với máy kéo Steyr768, công suất 60 HP)  = 6 Lít /ha. 

- Năng suất làm việc thực tế:  0,7 ha/giờ  = ≈ 1,5 giờ/ha. 

(a)     (b)  

Hình 6. (a) Cuốc quay, các mũi lăn cả trên hàng đậu;  

    (b) Kết quả sau khi cuốc quay làm việc  

3. Kết quả khảo nghiệm máy xới KRN-4,2 

Ngày khảo nghiệm: 21-5-1985.   

Liên hợp máy Steyr768 + KRN-4,2 (nhưng giảm bề rộng làm việc chỉ còn 3,0 m. 

a) Độ sâu xới.  Chỉ đo vài điểm và quan sát chung.  Độ sâu đạt yêu cầu,  khoảng 6-8 cm với 

lưỡi xới 100 mm (Hình 5) và khoảng 10 cm với lưỡi xới 270 mm (các cụm xới độc lập). 

b) Tỷ lệ  cây chết: Dù các lưỡi xới có khoảng cách an toàn 10 cm so với hàng cây, nhưng vài 

điểm lái lệch hoặc không bằng phẳng làm chết một số cây.  Đo tỷ lệ chết cây với phương 

pháp khảo nghiệm như với cuốc quay.  Kết quả:  

  Số cây chết trung bình của 5 mẫu (A, B, C, D, E) = 2,4 cây. 

  Tỷ lệ chết cây = 2,4 / (2,4 + 154) *100  =  1,53%. 

c)  Độ diệt cỏ:  Phương pháp xác định như với cuốc quay.  

  Kết quả:  Cân được 320 g cỏ trước xới và 222 g cỏ sau xới.   

  Tỷ lệ diệt cỏ = (320 - 222) / 320  = 31%, khá thấp. 

  Lý do:  

- Tác dụng hạn chế của lưỡi, ví dụ lưỡi 100 mm giữa bề rộng hàng 300 mm, chỉ bằng 1/3. 

- Bị lõi giữa hai hàng biên của 2 đường gieo kế cận.  Lúc đầu có gắn hai lưỡi xới ngoài hai 

hàng biên (Hình 4), nhưng vì khoảng cách 2 đường gieo kế cận có thể nhỏ hơn 30 cm tùy 
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tay nghề người lái, và vì dao động lệch ngang lớn  nhất so với tâm máy gieo, nên đã xâm 

hại xới cả các cây đậu. Do đó, đã phải tháo dỡ hai lưỡi này, gây lõi. 

Tóm tắt, máy xới lưỡi có tác dụng phá váng tốt, nhưng chỉ diệt cỏ trên đường chạy của lưỡi, 

không diệt được cỏ gần hàng cây trồng.   

d)  Các số liệu khác:  

- Chi phí nhiên liệu (với máy kéo Steyr768, công suất 60 HP)  = 10 Lít/ha. 

- Năng suất làm việc thực tế:  0,42 ha/giờ  = ≈ 2,5 giờ /ha. 

(a)   (b)  

Hình 7.  Làm cỏ bằng giàn xới mũi tên:  (a) Trước, và (b) Sau khi chăm sóc.  

Kết luận và đề nghị  

Đã chọn được 3 thiết bị gieo và chăm sóc làm cỏ cho đậu phộng, và khảo nghiệm thực tế trên 

1,3 hecta.  Diện tích không lớn, nhưng sau khi thu hoạch cuối vụ đậu, có thể kết luận sơ khởi 

như sau: 

 Hệ thống máy gieo và chăm sóc làm cỏ cho đậu phộng có thể được áp dụng để cơ giới 

hóa hai công đoạn này.  Cùng với các máy làm đất, bón vôi, tung phân  đã thực hiện trong 

qui trình [NBT: không trình bày trong luận văn này] cơ giới hóa đồng bộ cây đậu phộng 

sẽ hoàn chỉnh nếu bổ sung nghiên cứu áp dụng máy thu hoạch đậu.    

 Một số chỉ tiêu làm việc còn thấp, do không chủ động được về bố trí, trang thiết bị và vật 

tư.  Nếu tổ chức tốt hơn thì việc gieo và làm cỏ đậu phộng không là vấn đề phức tạp, 

 Có thể áp dụng các máy này trong các cơ sở sản xuất lớn như Nông trường, Trạm, Trại. 

Đề nghị:  Cần nghiên cứu cải tiến thêm: 

- Cải tiến máy gieo SPC-6 với quạt có áp suất hút mạnh hơn.  Có thể thiết kế lại các bộ 

phận phân phối hạt để có thể gieo hàng hẹp.   

- Cải tiến khâu làm cỏ, với việc chọn các thời điểm xới phù hợp nhất. 

- Tiếp tục nghiên cứu so sánh các công thức thực hiện qui trình, để chọn được qui trình có 

hiệu quả kinh tế nhất. 
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Lời bàn thêm (của người biên tập NBT)  

   Chỉ là một luận văn tốt nghiệp kỹ sư, không phải là một nghiên cứu hoàn 

chỉnh với các nghiệm thức so sánh và theo dõi đến năng suất thu hoạch, so sánh kinh tế v.v, 

nhưng cũng nêu được những vấn đề cần quan tâm và một phương cách giải quyết phù hợp.  

Vấn đề là cần các nghiên cứu tương tự với qui mô gấp trăm lần từ các Viện Trường, áp dụng 

bước đầu cỡ ngàn hecta.  Tiếc rằng tới nay chưa có... 

Đọc luận văn này, nhớ lại thời kỳ 1976-1990, Khoa Cơ khí Trường Đại học Nông nghiệp IV 

(nay là Đ.H Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) tuyển sinh viên vào khá gắt gao, ví dụ dự thi 1500 

người, chỉ đạt 50 người (tỷ lệ "chọi" 1/30).  Học hành trong điều kiện trang thiết bị không 

đồng bộ, không có computer, thậm chí calculator cũng hiếm;  các Thầy/Cô đều là kỹ sư, 

không ai là Giáo sư, Tiến sĩ cả... Thế nhưng chỉ với các sách giáo trình trong các năm đầu, và 

làm luận văn tốt nghiệp trong năm cuối (chỉ học 1-2 môn còn lại), sinh viên đã vận dụng 

được các kiến thức lý thuyết và nâng cao kỹ năng thực hành.  Người thì thiết kế, chế tạo, 

khảo nghiệm máy đập lúa, cày sâu không lật v.v;  người thì xây dựng và khảo nghiệm các qui 

trình cơ giới hóa cho các công đoạn hay toàn bộ với cây lúa, bắp, đậu v.v.   Vì thế các sinh 

viên tốt nghiệp đã rất vững vàng, tham gia vào mọi lĩnh vực cơ khí công nghiệp: Giao thông, 

Dệt may, Dầu khí, Xây dựng v.v, đã chứng tỏ khả năng và được đãi ngộ tương xứng.  Nhưng 

chỉ khoảng 2% làm nghề cơ khí nông nghiệp, cũng như hàng ngàn kỹ sư CKNN từ 4 trường 

đại học khác.  Nguyên nhân (như đã trình bày trong nhiều Hội thảo, có dịp sẽ lặp lại) là Cơ 

khí đứng lẽ loi, không phối hợp được với các ngành khác (Thủy nông, Nông học, Thổ 

ngưỡng v.v) thì chẳng giúp gì được cho nông nghiệp để khẳng định vị trí của mình;  Thôi, 

qua công nghiệp được trọng dụng hơn, với kiến thức và thực hành vững về động cơ và máy 

móc...  (Các sinh viên vào Trường từ khoàng 1993 đến nay với tỷ lệ chọi thấp hơn, có khi 1/5 

hoặc 1/3, ra kỹ sư  cũng có nhiều người xuất sắc. nhưng có lẽ là thiểu số; "xuất sắc" hay 

không đều cũng chủ yếu phục vụ công nghiệp...).  Hiện nay, Khoa Cơ khí ĐHNL có nhiều 

GS, TS, ThS, nhiều trang thiết bị, nhưng làm sao để có tỷ lệ chọi 1/30 như xưa, và quan trọng 

hơn, làm sao để các kỹ sư này phục vụ cho hiện đại hóa nông nghiệp? 
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6 Hợp tác xã Lâm San:  

Mô hình kết nối nông dân với thị trường,  

và các cải tiến sau thu hoạch hồ tiêu. 

Nguồn: Nguyễn Ngọc Luân. 2021. Phân tích khuynh hướng thị trường và những phương 

hướng cải tiến sản xuất để nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu ngành hồ tiêu thế 

giới. Hợp tác xã Lâm San, Đồng Nai.   

Dẫn nhập 

Hồ tiêu (pepper) là mặt hàng gia vị được ưa chuộng nhất trên thế giới và được mua bán lâu 

đời nhất trong lịch sử thương mại toàn cầu đã hơn hai ngàn năm.  Hồ tiêu Việt Nam chỉ thực 

sự có mặt trên thương trường quốc tế hơn 30 năm, nhưng đã liên tục dẫn đầu chuỗi cung ứng 

toàn cầu gần 20 năm nay.  Việt Nam, Brazil, Indonesia, và Ấn Độ là 4 nước sản xuất và xuất 

khẩu của hồ tiêu nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 90% thương mại toàn cầu. 

Từ 2010 Việt Nam vượt qua Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu tiêu xay lớn nhất thế giới.  Hạt 

tiêu nguyên và xay từ Việt Nam được xuất khẩu đến 110 nước trên khắp thế giới với chất 

lượng đáp ứng tùy theo yêu cầu của từng nước.  Các công ty xuất khẩu lớn nội địa và công ty 

FDI đều đầu tư quy trình chế biến sạch và làm tiêu xay đạt tiêu chuẩn ASTA hoặc cao hơn 

như BRC, FSSC 22000.  Nhờ đó, họ mở rộng kinh doanh nhập khẩu tiêu thô từ Indonesia và 

Brazil về làm tăng thêm giá trị rồi tái xuất khẩu. Với lợi thế tuyệt đối về nguồn nguyên liệu 

và chế biến, Việt Nam trở thành đầu mối tham chiếu giá cả và giao dịch hồ tiêu của thế giới.  

Đứng đầu chuỗi ngành hồ tiêu Việt Nam  là những nông dân quy mô nhỏ 0,4 – 2 ha, cung cấp 

hơn 95% sản lượng, với năng suất trung bình từ 2 – 3 tấn/ha.  Họ tạo ra nguồn cung mới ổn 

định cho thế giới;  tuy nhiên, do quá tập trung vào thâm canh tăng năng suất, nông dân Việt 

Nam gây ra những hậu quả tiêu cực về môi trường và an toàn thực phẩm. So với các nước, hồ 

tiêu Việt Nam bị nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn hẳn. Nông dân thâm canh có 

thể đạt được 6 – 10 tấn/ha ở những vùng đất mới, nhưng chỉ được 1 lần trồng. Nhiều vùng 

trồng tập trung như Chư Sê, Nam M’Yang đã giảm diện tích hồ tiêu đáng kể do đất bị thoái 

hóa và nhiễm bệnh phytophthora. 

Doanh nghiệp hồ tiêu phần lớn chỉ làm thương mại vì ít cần chế biến sâu;  hạt tiêu nguyên 

hoặc xay đã tiệt trùng là được dùng làm thực phẩm. Thị trường các sản phẩm chế biến sâu 

như dầu tiêu và oleoresin hiện nay do các doanh nghiệp Ấn Độ chi phối;  tuy nhiên, quy mô 

thị trường này còn nhỏ, khoảng 150 triệu USD so với thị trường hồ tiêu toàn cầu 3 tỉ USD. 

Làm sao nông dân Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng hồ tiêu 

toàn cầu trong tương lai ? Nếu cứ như hiện nay dựa trên thâm canh năng suất và giá nhân 

công thấp ở nông thôn thì lợi thế sẽ mất dần;  giá nhân công ngày càng tăng và quỹ đất mới 

phù hợp cho trồng tiêu cho năng suất cao không còn nữa.  Brazil và Campuchia sẽ dần thế 

chổ Việt Nam vì họ có khả năng mở rộng quy mô sản xuất do có quỹ đất và đầu tư cơ giới 

hóa canh tác để giảm giá thành sản xuất.  Nhìn chung, khuynh hướng cạnh tranh toàn cầu 

bằng cách tăng sản lượng và năng suất ngày càng lộ rõ và sẽ dẫn đến giảm giá.  Rốt cuộc 
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nông dân trồng tiêu ở tất cả các nước đều bị thiệt hại chung.  Hiện tượng này giới hàn lâm gọi 

là “máy chạy bộ nông nghiệp, agricultural treadmill” (Cochrane 1958 
#1

). Nôm na tiếng Việt 

gọi hiện tượng này là “được mùa, mất giá”, nhưng do chủ động của con người chứ không 

phải thời tiết.  Gia tăng sản lượng thì kèm theo giá giảm do nhu cầu thị trường không tăng kịp 

và tổng thu nhập gần như không đổi, so với lúc chưa gia tăng sản lượng hay “mất mùa lại 

được giá”.  Giống như khi người ta tập thể dục trên máy chạy bộ (treadmill), vẫn cứ chạy 

nhưng thực tế thì dậm chân tại chổ. 

Để không rơi vào bẫy “máy chạy bộ”, một số nông dân cùng với các nhà nông học đã thay 

đổi chiến lược hướng về chất lượng thay vì chạy theo số lượng và chuyển dần sang nông 

nghiệp sinh thái thay vì thâm canh tăng năng suất 

Bài viết này tập trung vào: 1) Phân tích khuynh hướng thị trường; 2) Cải tiến về tổ chức nông 

dân; và 3) Cải tiến kỹ thuật canh tác và  chế biến sau thu hoạch. Các cải tiến nhằm giúp tạo 

lợi thế cạnh tranh cho ngành hồ tiêu và qua đó tăng thu nhập cho nông dân. 

Bài viết từ thực tế và kinh nghiệm của Hợp tác xã (HTX) Lâm San ở Huyện Cẩm Mỹ; Đồng 

Nai.  HTX có 21 xã viên nòng cốt, và liên kết với khoảng 1000 hộ nông dân canh tác 1000 ha 

tiêu xuất khẩu.   

Phân tích khuynh hướng thị trường hồ tiêu 

Thị trường xuất khẩu chiếm 97% tổng sản lượng hồ tiêu Việt Nam. Tìm hiểu và phân tích 

khuynh hướng thị trường cung-cầu sẽ giúp cho nông dân định hướng đầu tư sản xuất và giảm 

bớt rủi ro.  Đánh giá kịp thời xu hướng giá cả thị trường sẽ giúp nhà kinh doanh đưa ra quyết 

định mua bán hoặc chiến lược trữ hàng.  So với các loại nông sản xuất khẩu lớn của Việt 

Nam thì biến động giá cả hồ tiêu là lớn nhất, khiến cho việc kinh doanh gặp nhiều rủi ro.  Để 

có kế hoạch dài hạn phát triển cho ngành tiêu, các phân tích dưới đây có thể giúp định hướng 

sản xuất đến 2030 và phỏng đoán xa hơn đến 2050. 

Sản xuất.  Do không bị bảo hộ giá cả, hồ tiêu là nông sản lý tưởng được giao dịch tự do trên 

thế giới, chủ yếu tuân theo quy luật cung cầu. Hình 1 cho thấy giá hồ tiêu biến động rất mạnh 

và theo chu kỳ tương ứng với chu kỳ tăng giảm nguồn cung so với mức tiêu thụ.  Khi sản 

lượng tăng cao hơn mức tiêu thụ thì giá giảm, và ngược lại.  Nhu cầu tiêu thụ trên thế giới 

tăng khoảng 3%/năm. 

Nông dân thường quan tâm đến giá cả, nhưng thiếu thông tin về thị trường cung-cầu.  Vì vậy, 

họ đầu tư trồng nhiều tiêu lúc giá lên, dẫn đến cung vượt cầu vài năm sau đó. Thông thường 

thời gian từ trồng đến lúc thu hoạch chính là 3 năm.  Khi giá xuống thấp dưới mức giá thành 

sản xuất, họ lại bỏ bê vườn tiêu.  Do thiếu chăm sóc, tỷ lệ tiêu chết tăng lên và năng suất 

giảm.  Hậu quả là sản lượng đi xuống, tạo ra chu kỳ giá tăng mới do cung không đủ cầu.  

Ngoài ra, yếu tố thời tiết thuận lợi /bất lợi cũng ảnh hưởng đến nguồn cung và biến động giá 

cả.  Hai chu kỳ giảm giá  năm 2002–2006 và 2017–2021 do dư nguồn cung chủ yếu từ nông 

dân Việt Nam (Hình 1). Cho nên, nếu nông dân Việt Nam hiểu biết về nhu cầu thị trường thì 

có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất và góp phần ổn định giá tiêu cũng như giảm rủi ro về mặt 

kinh tế.  

                                                 

#1
 Cochrane, Willard W. 1958. Farm prices, myth and reality. University of Minnesota Press, 186pp. 
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Hình 1. Biến động của giá cả theo chu kỳ với biên độ lớn hơn nhiều so với biến động của sản lượng toàn 

cầu. Nhu cầu thị trường hầu như ít biến động với mức tăng 3%/năm  

(Nguồn: FAO, IPC và tính toán của tác giả) 

Tiêu thụ:  Châu Á vừa là nơi sản xuất, vừa là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất thế giới. 

Hai thị trường lớn nhất ở Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ với mức tiêu thụ khoảng 140 000 

tấn/năm. Mỹ, EU, Nhật và Hàn Quốc nhập khẩu hồ tiêu tăng trung bình 1,8- 2,7%/năm.  Từ 

1970 đến nay, mức tăng tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu khoảng 3%/năm (sSo với mức tăng nhu cầu 

các lương thực chính trên thế giới như lúa gạo và lúa mì đều dưới 1%/năm). 

Tốc độ gia tăng tiêu thụ hồ tiêu trong 10 năm tới (đến 2030) có thể dự đoán ở mức 3%/năm 

như hiện nay (Hình 2), bởi các yếu tố sau: 

(1) Dân số tăng. 

(2) Thành phần trung lưu ở các thị trường mới nổi tăng mạnh và có nhu cầu tiêu dùng thực 

phẩm cấp cao như thịt và  sữa. Hồ tiêu là thành phần gia vị chính cho ngành chế biến thịt. 

Ví dụ sản xuất xúc xích cần lượng hồ tiêu từ 1,5- 3,5g/kg thịt. 

(3) Nhu cầu gia tăng thức ăn nhanh và thực phẩm tiện lợi ở thành phố và trong giới trẻ làm 

việc ở công sở.  Gia vị được sử dụng nhiều cho những thực phẩm này. 

Tốc độ tăng dân số sau năm 2030 sẽ giảm dần và mức tiêu thụ thịt sẽ đạt đến ngưỡng cân 

bằng như ở các nước phát triển hiện nay.  Do đó, mức tiêu thụ hồ tiêu sau 2030 ước tính sẽ 

tăng trưởng chậm hơn.  Khuynh hướng tiêu dùng trong tương lai quan tâm đến thực phẩm có 

lợi cho sức khỏe và môi trường.  Những khám phá y khoa gần đây về giá trị của các gia vị 

cho sức khỏe và dược liệu (Aggarwal, 2017)
#2

, có thể sẽ kéo mức tiêu thụ gia vị và hồ tiêu 

tăng thêm.  

Tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu dự đoán sẽ tăng từ 2 – 3%/năm sau 2030 và có thể đạt đến mức 

1 triệu tấn vào năm 2050 (Hình 2), hay gấp đôi mức 500 000 tấn tiêu thụ toàn cầu năm 2021. 

Năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu được khoảng 250 000 tấn hồ tiêu, chiếm 50% lượng tiêu thụ 

toàn cầu.  Liệu Việt Nam có thể duy trì con số 50% này cho đến năm 2050 ?  Câu hỏi thực tế 

                                                 

#2
 Aggarwal B. B. 2017. Health benefits of herbs and spices - how new findings will disrupt global spice 

industry? (https://www.esa-spices.org/index-esa.html/health-benefits-of-spices-scientific-publications ) 
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hơn:  Nông dân Việt Nam cần cải tiến tăng năng suất hồ tiêu (land productivity) và năng suất 

lao động (labor productivity) như thế nào đủ để cạnh tranh với các nước Brazil và Campuchia 

trong tương lai, nếu muốn giữ 50% thị phần thế giới ?  Cơ hội đang mở ra cho ngành hồ tiêu 

Việt Nam.  Nhưng để giữ được ưu thế cũ, ngành hồ tiêu Việt Nam cần phải có chiến lược cải 

tiến sâu rộng cả về tổ chức nông dân và kỹ thuật từ canh tác đến chế biến và marketing. Vai 

trò hỗ trợ của nhà nước bằng chính sách là rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Tài liệu 

nghiên cứu của ngân hàng thế giới (World Bank, 2016)
#3

 giúp định hướng ngành nông 

nghiệp Việt Nam có nêu thí dụ về chính sách thành công của Ấn Độ cho ngành gia vị.  Các 

nước xuất khẩu hồ tiêu khác đều có chính sách hỗ trợ phát triễn riêng cho ngành hồ tiêu.  

Riêng Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có chính sách cụ thể cho ngành hồ tiêu. 

 

Hình 2. Dự đoán nhu cầu hồ tiêu trong tương lai  

WTO và các hiệp định thương mại tự do (FTA) ảnh hưởng đến tiêu thụ hồ tiêu  

Tới nay giao dịch xuất khẩu vẫn chủ yếu theo quy tắc của tổ chức thương mại quốc tế 

(WTO).  Trong các FTA đã ký kết, chính phủ Việt Nam kỳ vọng vào EVFTA với Âu Châu, 

được ký kết năm 2020, tạo nhiều cơ hội thương mại và đầu tư chất lượng cao cho Việt Nam. 

Thị trường EU cho nông sản Việt Nam rất có tiềm năng, nhưng cũng rất khó thâm nhập vì rào 

cản phi thuế quan hay các quy định về chất lượng an toàn thực phẩm, xã hội và môi trường. 

Vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vẫn là hạn chế chính ngăn cản hạt tiêu Việt 

Nam vào thị trường EU.  Thế nhưng, giá tiêu xuất khẩu vào EU cao hơn khoảng 150- 250 

USD/tấn so với giá thị trường thông thường. 

EU với chiến lược chung “green deal” nhằm đưa nền kinh tế không phát thải vào năm 2050. 

Sắp tới, chính sách mới của EU đánh thuế phát thải CO2 cho hàng hóa nhập khẩu vào thị 

trường này chắc chắn sẽ tạo thêm khó khăn cho các nước đang phát triển muốn xuất khẩu 

hàng hóa vào EU.  Bên cạnh đó, EU đề ra chính sách cải cách nền nông nghiệp thông qua 

chiến lược "farm to fork (từ nông trại đến bàn ăn)" và bảo vệ đa dạng sinh học với các mục 

tiêu cụ thể như giảm lượng phân bón 20%, giảm sử dụng thuốc BVTV 50%, đồng thời tăng 

                                                 

#3
 World Bank, 2016. Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào. Nhà xuất bản Hồng Đức. 
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diện tích nông nghiệp hữu cơ lên 25% đến 2030.  Nền nông nghiệp EU sẽ hướng dần về canh 

tác sinh thái, và giá thành sản phẩm sẽ cao hơn giá thị trường thế giới.  Do đó, EU sẽ nâng 

cao tiêu chuẩn cho các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu, nhằm bảo vệ quyền lợi của nông 

dân các nước trong nội khối.  Chúng ta nên nhìn nhận đây là cơ hội hơn là thách thức để nâng 

cấp chất lượng nông sản Việt Nam cung cấp vào thị trường EU, tạo lợi thế cạnh tranh so với 

các nước khác. 

Các phương hướng cải tiến 

Động lực thay đổi ngành tiêu Việt Nam đã bắt đầu do khuynh hướng thị trường đòi hỏi cao 

về chất lượng, truy xuất minh bạch trên toàn chuỗi cung ứng và đáp ứng các quy định về môi 

trường và xã hội.  Thay đổi ngành tiêu một cách bền vững phải bắt đầu từ nông dân, khi họ 

nhìn thấy lợi ích kinh tế từ việc bắt buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh gồm cả hai mặt:  

(1) nâng cao năng lực tổ 

chức và kiến thức, và  

(2) cải tiến kỹ thuật và kết 

nối thị trường. Trên thực tế, 

mức độ cải tiến sẽ không 

đồng đều do đặc điểm nông 

dân nhỏ lẻ và tự phát của 

ngành tiêu ở Việt Nam. 

Hình 3 mô tả khả năng hình 

thành những nhóm nông 

dân có chiến lược phát triển 

khác nhau tùy theo năng 

lực tổ chức và cải tiến kỹ 

thuật từ thấp đến cao. 

Hình 3. Khả năng hình thành các chiến lược phát triễn trong tương lai  

Tổ chức lại sản xuất với Mô hình kết nối nông dân với thị trường 

Chuỗi giá trị hồ tiêu hiện nay 

Khoảng 95% tiêu được bán qua hệ thống thương lái, không thể kiểm soát và truy xuất nguồn 

gốc được (Hình 4).  Chỉ 5% hồ tiêu có truy xuất do liên kết với HTX hoặc công ty, và chỉ 1% 

xuất khẩu trực tiếp từ HTX đến các công ty gia vị.   

HTX được thành lập nhiều theo phong trào "Nông thôn mới", nhưng chỉ có một số hoạt động 

hiệu quả dựa trên tinh thần tự nguyện và tự chịu trách nhiệm trong sản xuất và kinh doanh.  

Khuynh hướng mới hiện nay là hình thành mạng lưới liên kết giữa các HTX và tổ hợp tác 

như một tổ chức hiệp hội để chia sẻ thông tin nội bộ giữa những người sản xuất về thị trường, 

đàm phán giá cả và chuyển giao kỹ thuật.  Sự thành lập Hiệp hội các hợp tác xã hồ tiêu hữu 

cơ vào tháng 8-2020 cùng với Liên minh HTX tỉnh Đăk Nông là một bước tiến quan trọng 

nhằm mở rộng liên kết sản xuất và thương mại hồ tiêu hữu cơ ở Việt Nam (Hình 5). Vụ mùa 

2021 các thành viên của Hiệp hội sản xuất được khoảng 800 tấn hồ tiêu hữu cơ, chiếm hơn 

70% tổng lượng hồ tiêu hữu cơ xuất khẩu từ Việt Nam. 
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Hình 4. Chuỗi giá trị hồ tiêu hiện nay  

  

Hình 5: Buổi tập huấn và thành lập Hiệp hội các HTX hồ tiêu ở xã Thuận Hạnh,  

huyện Đăk Song (Đăk Nông),  tháng 8-2020  

 Chuỗi giá trị hồ tiêu ở HTX Lâm San 

Với ý tưởng gia tăng thu nhập của nông dân bằng cách giảm bớt các khâu trung gian và nâng 

cao chất lượng hồ tiêu, một mô hình kết nối nông dân với thị trường thông qua hình thức 

nhóm sản xuất (Hình 6) được bắt đầu ở HTX Lâm San từ năm 2014.  Dự án khởi động từ 

việc hiểu rõ nhu cầu thị trường Âu Châu về hồ tiêu an toàn có truy xuất nguồn gốc và thiết 

lập hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ chuỗi giá trị.  Nông dân tham gia trong dự án phải 

hoạt động theo nhóm có hướng dẫn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), nhưng không nhất 

thiết phải có chứng nhận GAP.  

 

Hình 6. Chuỗi giá trị hồ tiêu Lâm San  
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Cải tiến kỹ thuật: Nông nghiệp sinh thái  

và chiến lược "hồ tiêu và hơn thế nữa, pepper and more“ 

Trồng tiêu gặp khó khăn nhất là dịch bệnh phytophthora phát sinh trong đất.  Trải qua nhiều 

lần dịch bệnh, mất trắng vườn tiêu, nông dân Lâm San hiểu rằng dịch bệnh xảy ra là hiển 

nhiên và càng thâm canh tăng năng suất thì tuổi thọ vườn tiêu càng giảm nhanh.  Nhiều nông 

dân có kinh nghiệm duy trì vườn tiêu cho năng suất ổn định 4 tấn/ha và kéo dài hơn 15 năm. 

Hiểu được hệ thống canh tác liên quan giữa đất – nước – cây trồng sẽ giúp nông dân giữ gìn 

vườn cây có năng suất ổn định, lâu dài mà không cần sử dụng nhiều thuốc BVTV. 

Từ năm 2008 mô hình nông nghiệp sinh thái (agroecology) với chiến lược "pepper and more" 

được hình thành.  Dịch bệnh 2003-2005 đã xóa sổ 70% diện tích tiêu Lâm San và giá tiêu 

thấp kéo dài từ 2002, khiến nông dân điêu đứng.  Một nhóm nông dân họp lại thành lập câu 

lạc bộ và cùng với một số chuyên gia nông học đề ra một chiến lược song hành nhằm vực lại 

ngành tiêu ở địa phương và đồng thời giảm bớt phụ thuộc vào cây tiêu vì rủi ro dịch bệnh và 

giá cả. Nông nghiệp sinh thái và đa dạng hóa cây trồng–vật nuôi (pepper and more) được áp 

dụng và hoàn toàn thích ứng với điều kiện khi đó cho đến bây giờ.  Một số mô hình khác như 

nông lâm kết hợp (agroforestry) và nông nghiệp hữu cơ (organic farming) cũng được hình 

thành nhưng phát triễn chậm hơn. 

Nông nghiệp sinh thái là áp dụng sinh thái học ––ngành khoa học tìm hiểu cách vận hành của 

thiên nhiên–– vào việc vận hành và quản lý một hệ thống sản xuất nông nghiệp và thực phẩm. 

Các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp sinh thái dựa trên ba yếu tố:  tổ chức nhóm sản xuất 

(xã hội), chia sẻ kiến thức và tích lũy kinh nghiệm sản xuất tốt (thực hành), được hỗ trợ và 

chuyển giao kỹ thuật từ các nghiên cứu trong nước và quốc tế (khoa học ứng dụng). Tổ chức 

Lương nông thế giới, (FAO 
#4

, 2019), đề ra 10 nguyên tắc của nông nghiệp sinh thái.  Ở HTX 

Lâm San, chúng tôi thực hành nông nghiệp sinh thái theo 3 mức độ. 

Mức độ 1: Thiết kế lại hệ thống 

canh tác giữ cho đất và mật độ 

cây trồng ở trạng thái cân bằng 

sinh thái giữa ánh sáng, dinh 

dưỡng và hệ vi sinh vật đất.  

Nguyên tắc phục hồi độ phì của 

đất là bón phân hữu cơ và tạo 

môi trường thoát nước quanh 

vùng rễ để hệ thống vi sinh vật 

đất phát triển tốt.  Môi trường 

đất lành mạnh sẽ hạn chế được 

dịch bệnh phytophthora. 

Hình 7. Tuần hoàn dinh dưỡng trong hệ thống canh tác hồ tiêu– nuôi dê ở Lâm San  

Mức độ 2: Giảm bớt việc sử dụng phân hóa học bằng cách tận dụng sản phẩm phụ, phân 

chuồng như mô hình tuần hoàn dinh dưỡng trồng tiêu kết hợp với nuôi dê (Hình 7). 

                                                 

#4
 FAO. 2019. The 10 elements of agroecology guiding the transition to sustainable food and agricultural 

systems 
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Mức độ 3: Tăng hiệu quả sử dụng đất, nước và dinh dưỡng bằng cách đa dạng hóa cây trồng 

và nông lâm kết hợp, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân (fertigation). 

Phát triển hệ thống tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt 

Lâm San có tỷ lệ vườn tiêu có đặt hệ thống tưới tiết kiệm và tưới nhỏ giọt lên đến 80%, cao 

nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây là phương pháp tối ưu nhất để giảm sử dụng nguồn nước, 

năng lượng và chống biến đổi khí hậu.  Nhờ nguồn hỗ trợ của nhà nước thông qua dự án liên 

kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu do HTX Lâm San
#5

 chủ trì đã giúp nông dân duy trì và phát 

triễn hệ thống tưới.  Nhà nước hỗ trợ 30% của chi phí lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm là 36 

triệu đồng/ha. 

Cải tiến sau thu hoạch: Sấy nhiệt gián tiếp (tách khói) 

Mùa thu hoạch hồ tiêu bắt đầu từ sau Tết đến cuối tháng 5 dương lịch. Ở các tỉnh Tây 

Nguyên có thể vụ thu hoạch đến sớm hơn từ tháng 1 dương lịch, tùy theo thời tiết từng năm. 

Những nông dân có diện tích lớn với sản lượng trên 10 tấn/vụ gặp khó khăn do không đủ chổ 

phơi tiêu khi vào chính vụ.  Đôi khi gặp mưa hoặc trời âm u, làm cho tiêu tươi không phơi 

kịp sẽ bị hư hại do mốc.  Cho nên, nhiều nông hộ đã đầu tư máy sấy tiêu loại vỉ ngang. Hệ 

thống sấy này được phát triển đầu tiên ở Đại học Nông Lâm TP.HCM (ĐHNL).  Quy trình 

sấy được áp dụng thành công ở quy mô lớn cho lúa và cà phê.  Tuy nhiên, khi sấy hồ tiêu gặp 

phải vấn đề nhiễm khói (khí thải) vào vỏ tiêu do đốt than đá, củi hoặc trấu.  Hạt tiêu bị nhiễm 

khói, chỉ thị bởi hàm lượng chất Anthrachinon > 0,02 ppm thì không xuất khẩu được.  Hiện 

nay ĐHNL và những công ty khác đã thiết kế thêm hệ thống trao đổi nhiệt, nên đã giải quyết 

vấn đề nhiễm khói.  Hệ thống sấy cải tiến có thêm ưu điểm thay thế hệ thống tiệt trùng bằng 

hơi nước, nếu biết vận hành đúng cách.  Kết quả phân tích của lô hàng tiêu hữu cơ xuất khẩu 

sang Đức của HTX Lâm San cho thấy các chỉ tiêu vi sinh đều đạt kết quả tốt (Hình 8), đạt 

yêu cầu để sử dụng làm thực phẩm.  

Trong ngành tiêu, thất thoát sau thu hoạch thường không nhiều bằng thất thoát lúc thu hoạch 

do tiêu chín rụng, rơi vãi trên đất hoặc thiếu nhân công thu hoạch.  Tuy nhiên, kỹ thuật sấy rất 

quan trọng vì ảnh hưởng đến chất lượng.  Tối ưu hóa về mặt sử dụng năng lượng và kết hợp 

sử dụng năng lượng mặt trời là những cải tiến cần thiết trong thời gian tới.  

Cải tiến sau thu hoạch:  Quy trình sản xuất tiêu sọ mới 

Chế biến tiêu sọ quy mô nhỏ (1 tấn– 10 tấn/ngày) theo phương pháp truyền thống (Hình 9) 

được nhiều nông hộ và công ty nhỏ ở tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa–Vũng Tàu áp dụng rộng rãi từ 

thập niên 1990.  Quy trình này dựa trên sự hoạt động của một số vi khuẩn trong nước làm 

mềm vỏ tiêu đen được ngâm từ 7– 10 ngày.  Sau đó, tiêu ngâm được vớt ra và được chà bóc 

vỏ bằng máy kết hợp với rửa bằng nước làm sạch hạt tiêu sọ thô.  Hạt tiêu sọ còn ướt được 

phơi hoặc đưa vào lò sấy cho đến khi độ ẩm giảm xuống 13– 14%. Đến công đoạn này, sản 

phẩm được gọi là tiêu sọ mộc thường có màu xám thẩm, được bán đến cở sở chế biến gia 

công thêm, và trở thành tiêu sọ trắng.  Cả hai loại tiêu được giao dịch trên thị trường xuất 

khẩu tùy theo nhu cầu khách hàng.  Để làm được tiêu sọ trắng, cơ sở gia công sử dụng dung 

                                                 

#5
 Sở NN&PTNT Đồng Nai. 2018. Quyết định số 2462/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Phê duyệt dự án cánh đồng 

lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hồ tiêu trên địa bàn xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. 
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dịch H2O2 và sodium silicate.  Sử dụng nhiều hóa chất và sấy không đúng tiêu chuẩn làm cho 

hạt tiêu sọ Việt Nam mất uy tín về chất lượng vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm. 

Người tiêu dùng trên thế giới hiện nay phê phán các nhược điểm chính của phương pháp 

ngâm truyền thống là: 

- Mùi hôi do ngâm tiêu trong nước lâu ngày 

- Thiếu vệ sinh cũng vì do nước dơ ngấm vào hạt tiêu 

- Ảnh hưởng môi trường do nước thải 

 

Hình 9. Sơ đồ quy trình sản xuất tiêu sọ truyền thống  

HTX Lâm San đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm tiêu sọ theo phương pháp mới từ năm 2018.  

Mẫu máy đầu tiên do một thành viên của HTX Lâm San 
#6

 chế tạo.  Quy trình chế biến 

(Hình 10) và sản xuất đại trà và xuất khẩu tiêu sọ bắt đầu từ năm 2020 (Hình 11).  Qui trình 

này dựa trên nguyên tắc sử dụng hơi nước nóng làm mềm vỏ tiêu.  Đồng thời trục quay trong 

máy tiêu sọ tạo lực ma sát giữa hạt tiêu với lưới thép để tách vỏ ra khỏi nhân.  Sau đó vỏ tiêu 

được nước rửa sạch khỏi nhân tiêu.  Hỗn hợp nước và vỏ tiêu được đưa vào máy ép (filter 

press) để thu hồi bả tiêu. Nước thải còn lại chảy vào ruộng chứa.  

 

Hình 10. Sơ đồ quy trình sản xuất tiêu sọ mới  

                                                 

#6
 Trần Vũ Hòang. 2017. Pepper dehusking machine and oil extraction – an innovative method for white pepper 

processing, IPC (International Pepper Community) Seminar on Research and Development, Saigon 

08 Aug 2017. 
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Hình 8.  Kết quả phân tích chỉ tiêu lý hóa và vi sinh của tiêu sọ hữu cơ xuất khẩu sang Đức  

các đạt các chỉ tiêu về nấm mốc (aflatoxin, ochratoxin A). 

Ghi chú. (Theo EC Regulation 1881/2006) Mức tối đa cho phép:   (ppb = μg/kg =10-9) 

  Aflatoxin B1: 5ppb.   Aflatoxin B1+B2+G1+G2: 10 ppb.   Ochratoxin A: 10 ppb.   

 Nguồn:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1881&from=EN  
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Hình 11.  Hệ thống thiết bị sản xuất tiêu sọ ở Hợp tác xã Lâm San   (Photo: N.N.Luân) 

Tùy thuộc vào độ chín của hạt tiêu đen nguyên liệu, màu sắc của hạt tiêu sọ thô thay đổi từ 

màu xám trắng cho đến xám vàng.  Công đoạn tiếp theo là xử lý tiêu sọ thô bằng dung dịch 

H2O2 1% trong 5– 10 phút để tẩy bớt màu ở bề mặt hạt tiêu sọ, giúp cho hạt tiêu có màu sáng 

hơn.  Sau khi xử lý, tiêu sọ được phơi khô hoặc sấy cho đến khi độ ẩm đạt 12% và có thể 

đóng bao xuất khẩu.  Dùng máy tách màu có thể phân loại được dễ dàng hạt có màu sáng và 

hạt có màu xẩm hơn, nếu nhu cầu khách hàng cần loại tiêu màu sáng đẹp để đóng gói. 

Các công đoạn chính của quy trình đều cần được cải tiến thêm để tối ưu hóa về mặt tiết kiệm 

nước, năng lượng và giảm chi phí vận hành.  Vỏ tiêu thu hồi có thể dùng làm phụ phẩm thức 

ăn gia súc để giảm hàm lượng chất kháng sinh, nuôi ruồi lính đen hoặc ủ làm phân bón hữu 

cơ. 

Kết luận  

Ngành tiêu Việt Nam cần cải tiến mới để duy trì được uy thế cũ.  Đây là ngành nông sản duy 

nhất của Việt Nam đứng đầu chuỗi cung ứng toàn cầu hơn 20 năm qua.  Những năm qua đã 

có những tiến bộ về canh tác sinh thái từ những tổ chức nông dân, những cải tiến kỹ thuật chế 

biến sau thu hoạch và chế biến tiêu sọ từ trường đại học và các doanh nghiệp nhỏ đã đóng 

góp rất nhiều cho việc nâng cấp chất lượng hồ tiêu.  Chính sách liên kết và ưu tiên hỗ trợ các 

kỹ thuật chống chịu biến đổi khí hậu như tưới nhỏ giọt, tăng độ phì đất, nông lâm kết hợp cần 

phải được mở rộng.  Quan trọng hơn, mô hình nông dân liên kết với HTX cần được hỗ trợ 

phát triễn từ 5% như hiện nay lên 90% năm 2030.  Việt Nam cần có chính sách riêng cho 

ngành hồ tiêu và phải dựa trên kinh nghiệm thực tế (bottom-up) và các ứng dụng chuyên môn 

tốt (good professional practices).  
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7 Đông lạnh thực phẩm  

Nguồn: Castell-Perez M. E. 2021 . Freezing of Food. In: Holden, N. M., Wolfe, M. L., 

Ogejo, J. A., & Cummins, E. J. (Eds.).. Introduction to Biosystems Engineering, ASABE and 

Virginia Tech Publishing, 2021. doi: 10.21061/IntroBiosystemsEngineering. 

Lời dẫn (của người dịch, ND) 

Bản tin Công Thôn số 2-2021 đã liệt kê các Chương của quyển sách trên.  [ND] cảm thấy thú 

vị vì trùng khớp với suy nghĩ của mình trong 20 năm qua: "Môt mình Cơ khí không làm gì 

được nhiều cho nông nghiệp; phải kết hợp đa ngành (Thủy nông, Nông học, Đất đai  v.v) thì 

mới nhân gấp bội khả năng của mỗi ngành cho nông nghiệp". (Mục lục sách ở cuối bài này). 

Vì thế, để giúp các bạn sinh viên, từ nay [ND] sẽ dịch vài Bài tập của Chương nào đó, kèm 

theo các biểu bảng, tóm dịch khái niệm một phần Chương này, để hiểu bài giải.  Dịch chỉ là 

"mồi" để dẫn các bạn đọc đến nguyên bản gốc (đường dẫn tô vàng ở trên), và tìm đọc thêm 

các tài liệu khác  Tiếng Anh không thể thiếu với các bạn trẻ sẽ làm khoa học - kỹ thuật sau 

này... (Nếu các bạn thấy quan tâm các Chương nào nhất, xin cho biết để ưu tiên dịch). 

......  Bắt đầu với Chương "Đông lạnh thực phẩm" của M. Elena Castell-Perez, Giáo sư Khoa 

Kỹ thuật Sinh học và Nông nghiệp (Department of Biological and Agricultural Engineering), 

Đại học Texas A&M, USA. 

[ND] Texas A&M University là hệ thống gồm 11 trường đại học công lập, đa ngành của 

bang Texas với 150 000 sinh viên;  năm 2019 kinh phí hoạt động là 6 tỷ US$, trong đó 

kinh phí nghiên cứu-phát triển là 1 tỷ $.  Tên A&M viết tắt từ Agricultural and 

Mechanical, được giữ nguyên từ tên trường được thành lập vào cuối thế kỷ 19 với hai 

ngành nông nghiệp và cơ khí (nguồn: https://www.tamus.edu/system/about/).  [ND] Bây 

giờ giàu đến mấy, người ta vẫn nhớ đến cha ông và tên cũ.  Hy vọng một trăm năm sau, 

nếu Đại học Nông Lâm TP.HCM có phát triển đến các ngành như Hàng không vũ trụ, 

Vật lý bán dẫn v.v, thì cái tên vẫn có NLS, tức là Nông Lâm Súc từ Bảo Lộc 1955... 

([ND] Tóm tắt)  Cấu tạo thiết bị và nguyên lý cấp đông thực phẩm  

[ND] Các công thức tính toán được lồng ghép vào các Ví dụ 1 đến 6. 

Cấp đông thực phẩm là phương pháp bảo quản dài hạn, bằng cách làm đông đá nước trong 

thực phẩm xuống −18°±3 °C (tiêu chuẩn của các nhà sản xuất thiết bị). 

Ưu điểm:  Bảo quản cá, thịt, rau quả v.v, không cần thêm chất bảo quản (preservative). 

   Giữ chất lượng sản phẩm (màu, mùi, kết cấu, dưỡng chất) trong thời gian bảo quản.   

  Nhiệt độ thấp (dưới -12 oC) ngăn chận vi sinh vât phát triển. 

Nhược điểm(nhất là khi thiết kế không phù hợp):  

- Mất khối lượng sản phẩm từ 4 đến 10%. 

- Phá hủy màng tế bào với các hạt nước đá lớn, nếu cấp đông chậm. 
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- Có thể mất một số dưỡng chất như vitamin B và C. 

- Khó bảo quản quá 1 năm, vì mặt ngoài thực phẩm trở màu nâu và khô, giảm chất lượng.   

- [ND thêm] Chi phí đầu tư và chi phí năng lượng (điện) cao. 

Nguyên lý 

Cấp đông qua 3 giai đoạn tiếp nhau: ●Nhiệt cảm làm lạnh trên điểm đông, từ T1 xuống T2 

(Hình 1);  ●Nhiệt ẩn làm đông đá ở T2 (Tf) ● Nhiệt cảm làm lạnh dưới điểm đông, từ T2 

xuống T3.  

 

Hình 1.  Đồ thị cấp đông nước nguyên chất và thực phẩm.   

Để ý sự khác nhau: nước đông đá ở nhiệt độ không đổi; thực phẩm đông đá với nhiệt độ hơi giảm dần.  

Sở dĩ có mức giảm điểm đông đá (Hình 1) vì thực phẩm chứa một lương nước liên kết (bound 

water) không đông đá ngay cả ở nhiệt độ rất lạnh -40 oC. Lượng nước này thay đổi tùy thành 

phần protein trong thực phẩm, và ảnh hưởng đến tính toán nhiệt dung của thực phẩm (xem 

Ví dụ 2).   

Tốc độ cấp đông (freezing rate) 

Tốc độ cấp đông là tốc độ giảm nhiệt độ của quá trình cấp đông, đơn vị oC/giờ.  Định nghĩa 

tiêu chuẩn của tốc độ cấp đông
**

 là tỷ số giữa khoảng cách từ mặt ngoài sản phẩm đến tâm 

nhiệt của sản phẩm (thường là tâm hình học) d và thời gian t từ lúc mặt ngoài đạt 0 oC đến lúc 

tâm nhiệt đạt thấp hơn 10 oC so với nhiệt độ đông đặc ban đầu của sản phẩm (Hình 2), đơn vị 

cm/giờ.    

                                                 

**
 IIR (International Institute of Refrigeration). 2006. Recommendations for the Processing and Handling of 

Frozen Foods. 
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Hình 2.  Sơ đồ minh họa tốc độ cấp đông (IIR 2006)  

Tốc độ cấp đông ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, vì liên quan đến lượng nước đông đá 

và kích thước các tinh thể đá.  Tốc độ chậm tạo ra tinh thể lớn, làm vỡ cơ cấu thịt cá, vỡ 

màng tế bào làm trái cây mềm nhũn.  Tốc độ nhanh tạo nhiều tinh thể bé hơn, nên ít ảnh 

hưởng đến cơ cấu sản phẩm, và chất lượng cao hơn.  Việc chọn lựa tốc độ phù hợp tùy thuộc 

tính kinh tế, chất lượng cao thì chi phí cấp đông nhanh cũng cao hơn. 

Thời gian cấp đông 

Thời gian cấp đông tỷ lệ với tốc độ cấp đông, và được định nghĩa là thời gian để sản phẩm từ 

nhiệt độ ban đầu xuống nhiệt độ cấp đông ở vị trí tâm nhiệt của sản phẩm; cũng là thời gian 

lưu trú (residence time) của sản phẩm trong thiết bị;  từ đó tính được năng suất thông qua của 

sản phẩm.  Tính toán về thời gian cấp đông được trình bày ở Ví dụ 5. 

Các hệ thống thiết bị cấp đông  

[ND]: Mô tả các thiết bị cấp đông, không phải phân loại theo tốc độ cấp đông. 

Cấp đông chậm Thiết bị cấp đông chậm như tủ lạnh, thùng đông đá (chest freezer) v.v, có  

quạt luân chuyển không khí ở nhiệt độ -20 đến -30 oC.  Phương pháp này có chi phí thấp, ít 

tốn nhân công, nhưng chất lượng thấp, cần 3- 72 giờ để cấp đông một khối thịt 65 kg. 

Cấp đông nhanh (quick freezers) được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm vì khá 

linh hoạt với nhiều loại và hình dạng thực phẩm, dễ sử dụng, có hiệu quả kinh tế với qui mô 

lớn.  Tiêu biểu là air-blast freezer (máy cấp đông dùng luồng không khí) thổi không khí qua 

sản phẩm với tốc độ 2- 6 m/s, để tăng hệ số truyền nhiệt.  Chỉ cần 10- 15 phút để cấp đông 

các viên thịt băm (hamburger) hoặc kem (ice cream).  Năng suất cấp đông từ 250 đến 6000 

kg/giờ. 

Cấp đông cực nhanh (rapid freezer, còn gọi là IQF = individual quick-freezer) phù hợp với 

sản phẩm dạng hạt như đậu (đỗ), thực phẩm cắt thành khối vuông (dice); các tinh thể đá rất 

nhỏ được tạo nhanh nên giữ được cấu trúc sản phẩm, chất lượng cao.  Máy cấp đông tầng sôi 

(fluidized bed freezer) là loại thông dụng nhất, chỉ cần 3-4 phút để cấp đông hạt đậu chưa 

đóng gói (unpacked peas).  Năng suất cấp đông từ 250 đến 3000 kg/giờ. 

Cấp đông siêu tốc (ultra-rapid freezer), ví dụ làm lạnh sâu (cryogenic freezers), thời gian 

cấp đông chỉ 0,5 đến 1 phút; thích hợp với nhiều loại thực phẩm như cá phi-lê, sò, bánh bột, 

thịt băm vò viên. xúc xích, v.v.  Năng suất cấp đông cao, hơn 1500 kg/giờ. 
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Cấp đông ni-tơ lỏng (immersion freezers), sản phẩm được nhúng trong ni-tơ lỏng, có nhiệt 

độ rất thấp; nhiệt độ trong sản phẩm được phân bố đồng đều nên chất lượng cao.  Thời gian 

cấp đông khoảng 10-15 phút với đa số thực phẩm (Singh 2003).  Ngoài ni-tơ, cũng có thể 

nhúng trong CO2 lỏng.       [ND] Cũng là dạng cấp đông siêu tốc. 

Các bài toán thiết kế cấp đông  

     bao gồm: ●Tính công suất cấp đông;  ●Chọn tốc độ cấp đông; ●Tính thời gian cấp đông.   

Các ví dụ sau minh họa các bài tính này.   

Ví dụ 1:  Tính công suất làm lạnh để đông lạnh thực phẩm  

Bài toán: Tính công suất để đông lạnh 2000 kg dâu tây/giờ  (ẩm độ 91,6%) từ nhiệt độ 20 oC 

xuống -20 oC.  Điểm đông đặc (freezing point) của dâu tây là -0,78 oC (Bảng 1).   

Giải:  Tính toán dựa trên các giả định sau:   

- Khối lượng vật liệu không đổi;  mtrái.cây = 2 000 kg coi như không mất hoặc thêm ẩm độ 

(hoặc thay đổi không đáng kể). 

- Đã biết được điểm đông đặc. 

- Nhiệt độ môi trường đông lạnh (không khí và kho) không đổi, nghĩa là ổn định. 

Bước 1:  Xem xét quá trình nhiệt để lập cân bằng năng lượng. Bao gồm:  

• Nhiệt cảm, sensible heat, để giảm ẩm độ trái cây từ 20°C xuống gần −0.78 oC.  

• Nhiệt ẩn, latent heat, để thay đổi trạng thái nước trong trái cây từ lỏng sang đặc ở −0.78 oC  

• Nhiệt cảm để tiếp tục làm lạnh trái cây xuống −20 oC.   

Cân bằng nhiệt từ tổng của 2 quá trình nhiệt trên = nhiệt Q cần lấy đi để đông lạnh.   

Bước 2:  Tính Q 

a) Nhiệt cảm, từ 20°C xuống gần −0.78 oC 

Q1  =  m Cp.Unfrozen (T2 –T1)     (Pt 2, bg 

 = phương trình 2 nguyên bản gốc) 

Với:  m = khối lượng thực phẩm = 2 000 kg. 

  T1 =  nhiệt độ ban đầu =  20 °C. 

  T2 = nhiệt độ cuối = −0,78 °C 

  Cp.Unfrozen = nhiệt dung của trái cây chưa làm lạnh = 4 kJ/kg°C (Bảng 1 với dâu tây).  

Thế số:   Q1  = (2 000 kg) * (4 kJ/kg°C) *(−0.78 – 20°C)  =  −166 240 kJ 

        (trị số âm, vì nhiệt đi ra khỏi vật liệu). 

b) Nhiệt ẩn để thay đổi nước từ lỏng sang đặc ở −0.78 oC: 

Q2  =  m λ    (Pt 9 bg) 

với  m = khối lượng vật liệu = 2 000 kg 

  λ = nhiệt ẩn nóng chảy của nước trong thực phẩm = 306 kJ/kg (Bảng 1). 
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Thế số:   Q2  =  (2,000 kg) * (306 kJ/kg)  = −612,000 kJ. 

c) Nhiệt cảm để tiếp tục làm lạnh −20 oC. 

Q3  =  m Cp.Frozen (T3 –T2)    (Pt 2 bg) 

Với:  m = khối lượng thực phẩm = 2 000 kg. 

  T2 =  nhiệt độ ban đầu =  −0.78 °C. 

  T3 = nhiệt độ cuối = −20 °C 

  Cp.Frozen = nhiệt dung của trái cây đã làm lạnh = 1,84 kJ/kg°C (Bảng 1 với dâu tây).  

Thế số:   Q3   =  (2 000 kg) *(1,84 kJ/kg°C) *(−20 + 0,78°C)  =  −70 730 kJ 

d) Cộng ba khoản trên: 

Q = Q1 + Q2 + Q3  = −166 240 kJ – 612 000 kJ – 70,730 kJ = −848 967 kJ  

   Nhiệt lượng cần để làm lạnh 1 kg dâu tây: 

Q1kg trái cây =  Q / m =  −848 967 kJ /2,000 kg = −424,5 kJ/kg 

Bước 3: Tính công suất làm lạnh (kW) 

Phương trình    Q 1kg    =  ṁp  Qp1      (Pt 14 nb) 

với  ṁp  =  lưu lượng sản phẩm (kg/s)  = 2000 kg/3600 s. 

  Q1kg= Nhiệt làm lạnh 1 kg sản phẩm = −424,5kJ/kg (tính ở Bước 2). 

Thế số:  Q p   =  (2,000 kg/ 3600 s) * ( −424.48 kJ/kg)  = −235,8 kJ/s  

Công suất  = 235,8  kW      (l J/s = kW) 

[ND] Ở trên chỉ mới tính công suất cấp đông.  Công suất thực sự cho động cơ 

còn tùy thuộc độ hao tổn nhiệt, hiệu suất động cơ v.v. 

Tính công suất (Pt 2 và 9)  đòi hỏi biết số liệu về nhiệt độ đông đá và nhiệt hóa 

lỏng (và nhiệt đông đá) của nước trong thực phẩm.  Xem Ví dụ 2. 

 

Ví dụ 2:  Xác định nhiệt độ đông đá và nhiệt hóa lỏng của nước 

          trong thực phẩm  

Ví dụ với sản phẩm là Đậu (green pea). ẩm độ MH20 = 79% = 0,79/ 

►Tra Bảng 1: Nhiệt độ đông đá T = −0.61°C;  nhiệt hóa lỏng λ =263 kJ/kg. 

►Có thể tính theo công thức:   λ  = MH20 * λw  

   với    λw = nhiệt hóa lỏng của nước nguyên chất = 334 kJ/kg. 

Thế số:      λ  = 0,79  *334  = 263,86 kJ/kg. 

[ND] Ghi chú: Nếu không có bảng tra, có thể cho T = 0 oC (nhiệt độ đông đá của nước)  

   mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tính công suất, sai số chỉ khoảng 1%. 
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Ví dụ 3:  Ước lượng nhiệt dung thực phẩm  

Nhiệt dung (specifice heat) thay đổi theo thành phần các chất trong thực phẩm.  Nếu không 

đo được hay dựa vào bảng tra, thì cần ước lượng để tính công suất cấp đông chính xác hơn. 

Bài toán:  Tính nhiệt dung dưa lưới (honeydew melon) ở 20 °C và ở −20 °C.  Biết: thành 

phần trong dưa: 89,7% nước, 0,46% protein, 0,1% chất béo, 9,18% carbohydrates (cả chất 

xơ), 0,6% tro (USDA 2019)
#vd3

.  

Giải:  

Nhiệt dung, kJ/(kg °C), tính theo phương trình Pt 4: 

  

(Pt 4)

  

với các chỉ số  w, p, f, c, a là thành phần nước, protein, chất béo, carbohydrates, tro 

Tính với các bước sau:  

Bước 1. Tính nhiệt dung của nước theo các phương trình:   

Nhiệt độ −40°C to 0°C:   Cp  = 4,1289  – 5,3062*10−3
  T  + 9,9516*10−4 T2

   (Pt 5) 

Nhiệt độ 0°C to 150°C:   Cp  = 4,1289  – 9,0864*10−5
  T  + 5,4731*10−6 T2

   (Pt 6) 

Với T = 20 oC,  theo Pt 6, tính được:  Cp  = 4.127 kJ/(kg°C) 

Bước 2. Tính nhiệt dung cao hơn nhiệt độ đông đá (20 oC) của các thành phần (đã biết) trong 

thực phẩm, với các phương trình ở Bảng 2.  Kết quả: tính: 

Thành phần trong thực phẩm  Tỷ lệ % = Xi Cpi tính, kJ/(kg°C) 

Nước  89,7% = 0,897 4,127 

Protein  0,46% = 0,0046 2,032 

Chất béo 0,1% = 0,0019 2,012 

Bột+Đường+Xơ (Carbohydrate) 9,18% = 0,0918 1,586 

Tro  0,6% = 0,006 1,129 

Bước 3:  Thế số Xi và Cpi ở trên và tính theo Pt 4.  kết quả tính:   

Cp,honeydew ở  20°C = 3,86 kJ /(kg°C) 

Step 4. Tính nhiệt dung thấp hơn nhiệt độ đông đá, ở -20 oC , với phương trình Pt 8 

   
(Pt 8)

  

với:   Xs = tỷ lệ thập phân của chất rắn.  Với dưa lưới  Xs =  1 – 0.897 = 0,103. 

   Xw0 = tỷ lệ thập phân của nước. Với dưa lưới  Xw0 = = 0.8966 

   Xb = tỷ lệ thập phân nước kết dính (bound water); ước lượng theo tỷ lệ protein trong thực 

phẩm theo Schwartzberg( 1976): Xb  ≈ 0,4 Xp .  

                                                 

#vd3
 USDA. 2019. Food composition database. https://ndb.nal.usda.gov/ ,  https://fdc.nal.usda.gov/download-datasets.html  
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    Với dưa lưới Xp .= 0,0046 (đã biết),  suy ra Xb  ≈ 0,4 Xp = 0,4 *0,0046) = 0,00184. 

   L0 =  ẩn nhiệt hóa lỏng của nước đá = 334 kJ/kg. 

   Tf =  Nhiệt độ điểm đông đá của sản phẩm.  Với dưa lưới Tf = −0.89°C (Bảng 1) 

   T =  Nhiệt độ cấp đông theo yêu cầu = −20°C. 

Thế các số trên vào Phương trình  Pt 8,  kết quả tính:   Cp,frozen, ở -20oC = 2,397 kJ/kg°C.  

Ví dụ 5:  Tính thời gian cấp đông cho thực phẩm không đóng gói 

       (không bao bì, unpackaged) 

Bài toán:  Làm lạnh với air-blast freezer
#vd5

 để cấp dông cá tuyết (ẩm độ 81,2%; điểm đông 

đá −2,2 °C; nhiệt độ ban đầu 5 °C; khối lượng cá 1 kg).  Giả định mỗi con cá là tấm phẳng vô 

hạn với bề dày 6 cm.  Các thông số của thiết bị lạnh: Nhiệt độ môi chất lạnh −20 °C; hệ số 

truyền nhiệt (Bảng 4) h = 50 W/(m2 °C), dung trọng và hệ số dẫn nhiệt của cá (ASHRAE, 

2018) lần lượt là 992 kg/m3 và 1,9 W/(m °C).  Yêu cầu thời gian cấp đông phải dưới 2 giờ. 

Giải:  Có nhiều phương pháp tính thời gian cấp đông; ở đây dùng cách của Plank (1913); dù 

phương pháp này đầu tiên áp dụng cho nước đá, nhưng đơn giản và cũng áp dụng được cho 

thực phẩm.  Phương trình Plank (Pt 15): 

   (Pt 15 ) 

với:   tf  = thời gian cấp đông (s = giây). 

λ  = Nhiệt hóa lỏng của nước trong thực phẩm  = 271 kJ/kg (Bảng 1); nếu chưa biết, có thể 

tính theo Phương trình 1:  λ = (0,8122)*(334 kJ/kg) = 271,27 kJ/kg = 271,27 × 103
 J/kg). 

ρf  = Dung trọng sản phẩm cấp đông (cá) = 992 kg/m3 (ASHRAE 2018). 

Tf  = Điểm đông đá = −2.2 °C (ASHRAE 2018, hoặc tính với Phương trình 10 và 11). 

Ta  = Nhiệt độ cần cấp đông = −20 °C (theo yêu cầu, ví dụ ở Bảng 4). 

a = kích thước đậc trưng của sản phẩm (lát cá) =  bề dày tấm phẳng vô hạn = 6 cm = 0,06 m. 

P và R  = Các hệ số hình dáng, tùy thực phẩm.  Với tấm phẳng P = 1 /2;  R = 1 /8  (Bảng 5) 

h  = Hệ số  truyền nhiệt đối lưu theo Bảng 4.  Bài này cho số liệu h = 50 W /(m2°C) 

kf  = Hệ số dẫn nhiệt của thực phẩm.  Số liệu ASHRAE (2018), với cá:  kf  = 1,9 W/(m°C)  

Thế số vào phương trình trên:   

    (Pt 15, bằng số) 

   tf   = 12 651 s   = ≈3.5 giờ.  Chưa đạt yêu cầu  tf  < 2 giờ.   

                                                 

#vd5
 Air-blast freezer = thiết bị cấp đông nhanh với luồng không khí lạnh (xem Hình ở Phụ lục) 
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Ví dụ 6:  Thay đổi qui trình trên (ví dụ 5) để  tf  < 2 giờ 

Xét phương trình Plank:  , thời gian cấp đông tf  giảm khi: 

• Nhiệt độ môi trường Ta, giảm (lạnh hơn). 

• Hệ số  truyền nhiệt đối lưu h tăng. 

• Bề dày sản phẩm a giảm (nhỏ hơn) 

• Hình dạng sản phẩm thay đổi từ dẹp sang trụ; hệ số P giảm từ 1/2 xuống còn 1/6, và R 

từ 1/8 còn 1/24. 

•  λ  Nhiệt hóa lỏng của nước trong thực phẩm λ giảm;  Dung trọng sản phẩm ρf giảm'  và 

Hệ số dẫn nhiệt kf tăng.    

Vậy để giảm thời gian cấp đông tf  có thể theo các phương án sau: 

#1)  Giảm nhiệt độ cấp đông.  Ví dụ: Ta  = -40 oC (thay vì -20 oC).  Thế Ta  vào Pt 15, giữ 

nguyên các thông số khác như Ví dụ 5.   

Kết quả tính:  tf  =  5958 s  = 1,7 giờ;  đạt yêu cầu  tf  < 2 giờ. 

Phương án này đòi hỏi thay đổi các thông số của thiết bị (nhiệt độ cấp đông thấp hơn, công 

suất lớn  hơn v.v.). 

#2) Giảm bề dày sản phẩm.  Ví dụ lát cá chỉ dày 3 cm (thay vì 6 cm).  Thế a = 0,03m vào Pt 

15, giữ nguyên các thông số khác như Ví dụ 5 (nhiệt độ cấp đông vẫn -20 oC).   

Kết quả tính:  tf  =  5431 s  = 1,5 giờ;  đạt yêu cầu  tf  < 2 giờ. 

#3) Thay đổi hình dạng sản phẩm.  Thay vì lát các dẹp, tạo sản phẩm dụng trụ dài, đường 

kính 6 cm; nên P = 1/4 và R =1/16.  Thế P và R vào Pt 15, giữ nguyên các thông số khác như 

Ví dụ 5 (nhiệt độ cấp đông vẫn -20 oC).  

Kết quả tính:  tf  =  6326 s  = 1,8 giờ;  đạt yêu cầu  tf  < 2 giờ. 

Thông thường, vật hình trụ hoặc cầu có diện tích mặt lớn hơn so với vật hình dẹp cùng cỡ, sẽ 

cấp đông nhanh hơn  

Lưu ý hai phương án #2 và #3 không đòi hỏi thay đổi thiết bị.  Phương án #1 phải đổi thiết bị, 

phức tạp hơn. 

 

 

 

 

 

Các Bảng dùng cho tính toán, xem trang sau... 
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Các Bảng (dùng cho tính toán) 

 

Bảng 1.  Nhiệt dung (Cp) và nhiệt nóng chảy (λ) của vài loại thực phẩm  

 

Thực phẩm  

   Food 

 

Ẩm độ 

(%) 

Cp  

Trên nhiệt 

độ đông  

(kJ/kg°C) 

Cp  

Dưới nhiệt 

độ đông  

(kJ/kg°C) 

λ 

(kJ/kg 

Tf      
[a]  

Nhiệt độ  

đông  

(°C)   

Cà-rốt  Carrot 87,8 3,92 2,00 293 -1,39 

Đậu Hà-lan Green pea 78,9 3,75 1,98 263 -0,61 

Dưa mật ruột xanh  

Honeydew Melon  

89,7 3,92 1,86 299 -0,89 

Dâu tây  Strawberries 91,6 4,00 1,84 306 -0,78 

Cá tuyết  Cod (whole) 81,2 3,78 2,14 271 -2,22 

Thịt gà  Chicken 66,0 4,34 3,62 220 -2,78 

[a]  Nhiệt độ làm thực phẩm bắt đầu đông đặc (freezing point temperature). 

 

 Bảng 2.   Nhiệt dung  Cp,  của các thành phần trong thực phẩm, từ −40°C đến 150°C.  (đơn vị T:  oC) 

 

Nguồn: Choi and Okos, 1986; ASHRAE, 2018.. Số liệu đầy đủ, tham khảo USDA (2019). 
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Bảng 4.  Hệ số  truyền nhiệt đối lưu  h, và nhiệt độ hoạt động với các loại thiết bị cấp đông khác nhau  

Thiết bị cầp đông  

(theo phương pháp) 

h  

W /(m2K) 

Nhiệt độ cấp đông Ta   

°C 

Theo mẻ  Still Air (batch) 5 đến 20 −35 đến −37 

Luồng không khí   Air Blast 10 đến 200 −20 đến −40 

Va chạm  Impingement 50 đến 200 −40 

Đai xoắn  Spiral Belt 25 đến 50 −40 

Tầng sôi   Fluidized Bed 90 đến 140 −40 

Tấm phẳng   Plate 100 đến 500 −40 

Nhúng    Immersion 100 đến 500 −50 đến −70 

Làm lạnh sâu  Cryogenic  1 500 −50 đến −196 

 

Bảng 5.  Hệ số hình dáng  dùng trong Phương trình 15 và 16   (Lopez-Leiva & Hallstrom, 2003).  

Hình dáng / Shape P R 

Tấm phẳng vô hạn   Infinite plate[a]   1 / 2 1 / 8 

Hình trụ vô hạn   Infinite cylinder[b]    1 / 4 1 / 16 

Hình trụ "lùn"  Cylinder[c]    1 / 6 1 / 24 

Hình cầu  Sphere 1 / 6 1 / 24 

Khối lập phương  Cube 1 / 6 1 / 24 
[a] A plate whose length and width are large compared with the thickness. Tấm phẳng rất dài 
[b]  A cylinder with length much larger than the radius.  Hình trụ rất dài, so với đường kính. 
[c] 

  A cylinder with length equal to its radius.  Hình trụ có chiều dài = đường kính.   

 

  Bảng 6.  Các loại thiết bị cấp đông (và tốc độ cấp đông)  dùng trong công nghiệp thực phẩm  

 

Loại thiết bị  

  Tốc độ cấp đông  

 oC /giờ    cm /giờ  

Chậm, không khí tĩnh (Slow: still air, cold store)   1- 10   0,2- 0,5 

Nhanh, thổi không khí (Quick: air-blast, plate, tunnel) 10- 50   0,5- 3 

Cực nhanh (Rapid: fluidize-bed, immersion)  > 50   5- 10 

Nguồn: George 1993,  Singh 2003,  Sudheer and Indira 2007,  Pham 2014. 

[ND] Siêu tốc (Ultrarapid, Cryogenic:) Nguồn: Fellows 2003)     10- 100 
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Lời bàn thêm (của người dịch) 

Các nội dung được dích ở trên chỉ là "Nhập môn" sơ sơ.  Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ở các 

giáo trình và sổ tay sau: 

 (Có thể tải từ internet, vào Google, gõ các chữ tô xanh:   

"Tựa đề giữa hai dấu nháy kép"  pdf  sẽ tìm được địa chỉ www thích hợp.) 

 "2018 ASHRAE Handbook - Refrigeration SI.pdf"   

= ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

    Engineers). 2018. ASHRAE Handbook - Refrigeration, SI Edition. 783 pp. 

 "Food Processing Technology Principles and Practice" Fellows pdf 

= Fellows, P. 2000.  Food Processing Technology Principles and Practice. 

         2nd Edition. CRC Press LL. 591 pp. 

Có thể mua 4th Edition (2017) tại  https://www.amazon.com/   

 "Introduction to Food Engineering" Fourth Edition Singh pdf 

= Singh R. P., D. R. Heldman. 2009. Introduction to Food Engineering,  

     Fourth Edition. Academic Press (imprint of Elsevier). 864 pp. 

 "Frozen Food Science and Technology"  Evans pdf 

= Evans J. A. (Editor). 2008. Frozen Food Science and Technology.  

        Blackwell Publishing Ltd. 365 pp. 

  "FAO Introduction to freezing". http://www.fao.org/3/y5979e/y5979e03.htm . 22 pp  

 v.v. 

Tìm hiểu sâu về lý thuyết, cọ xát và suy luận từ thực tiễn và thực hành, có lẽ sau 5-10 năm, 

các bạn "trẻ" hôm nay sẽ trở thành những chuyên gia hàng đầu về cấp đông thực phẩm, cả về 

thiết kế máy móc và ứng dụng công nghệ.  Hiện tại có lẽ hơn 80% thực phẩm được bảo quản 

bằng cấp đông (trừ hạt lương thực như lúa, bắp, đậu).   Hy vọng đến 2030 đội ngũ chuyên gia 

này sẽ tăng giá trị nông sản thực phẩm Việt Nam (cá, thịt, rau quả v.v) lên gấp bội, để nông 

nghiệp Việt Nam đóng góp lớn cho nền kinh tế... 
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Phụ lục 1.  Hình ảnh thiết bị cấp đông  

Do bài trên của Castell-Perez không mô tả chi tiết các thiết bị cấp đông, nên [ND] đã trích vài 

hình ảnh từ các tài liệu khác, để độc giả dễ hình dung.  Bạn đọc có thể tham khảo thêm từ các  

giáo trình và sổ tay ở trên.   

  

Hình P.1 Máy cấp đông (theo mẻ) dùng luồng không khí (Blast freezer) 

 

Hình P.2. Máy cấp đông liên tục, thực phẩm di chuyển trên băng tải (Multipass, straight belt freezer) 

 

Hình P.3. Máy cấp đông dạng trụ xoắn ốc (Horizontal airflow spiral freezer) 
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Nguồn: Paul Singh       Nguồn: ASHRAE 2018 

 https://www.youtube.com/watch?v=UecmojWKCH0  

Hình P.4. Máy cấp đông tầng sôi (Fluidized bed freezer) 

 

 

Hình P.5. Máy cấp đông bằng ni-tơ lỏng (Liquid-nitrogen freezer), 

thực phẩm tiếp xúc với môi trường -60 oC. 

 

 

Hình P.6. Máy cấp đông siêu tốc IQF (Individual quick freezer) 
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Phụ lục 2: Mục lục sách "Introduction to Biosystems Engineering" 

Holden, N. M., Wolfe, M. L., Ogejo, J. A., & Cummins, E. J. (Eds.). 2021. 

Introduction to Biosystems Engineering, ASABE and Virginia Tech Publishing. 

      doi: 10.21061/IntroBiosystemsEngineering,  

Nội dung gồm 23 Chương: 

Section Tr. Chương/ Đề mục (Dịch tóm tắt) 

Energy Systems  Năng lượng  

Bioenergy Conversion Systems  21 Chuyển đổi năng lượng sinh học  

Biogas Energy from Organic  53 Bi-ô-ga từ chất hữu cơ  

Wastes Biodiesel from Oils and Fats 79 Biodiesel từ phế phẩm Dầu-Mỡ 

Baling Biomass: Densification and Energy Requirements 100 Ép cuộn sinh khối  

Information technology, Sensors, and Control Systems  CN thông tin, Cảm biến, Điều khiển  

Basic Microcontroller Use for Measurement and Control 121 Vi mạch điều khiển cho đo lường  

Visible and Near Infrared Optical Spectroscopic Sensors  146 Cảm biến đa phổ 

Data Processing in Biosystems Engineering 171 Xử lý dữ liệu  

Machinery systems  Thiết bị cơ khí  

Traction 192 Máy kéo 

Crop Establishment and Protection  208 Gieo cấy và Bảo vệ cây trồng  

Grain Harvest and Handling 240 Thu hoạch hạt và sơ chế 

Mechatronics and Intelligent Systems in Agr. Machinery 268 Cơ điện tử 

Natural Resources and Environmental systems  Tài nguyên và Môi trường  

Water Budgets for Sustainable Water Management  296 Tài nguyên nước  

Water Quality as a Driver of Ecological System Health  315 Chất lượng nước  

Quantifying and Managing Soil Erosion on Cropland  337 Xói mòn đất đai  

Anaerobic Digestion of Agri-Food By-Products 360 Phân hủy kỵ khí cho phụ phẩm 

Measurement of Gaseous Emissions from Animal Houing 386 Đo khí phát thải oochuồng trại 

Plant, Animal, and Facility Systems  Nhà xưởng và chuồng trại 

Plant Production in Controlled Environments 409 Canh tác với kiểm soát môi trường  

Building Design for Energy Efficient Livestock Housing 439 Thiết kế chuồng trại tiết kiệm năng lg  

Processing Systems  Chế biến  

Freezing of Food 462 Đông lạnh thực phẩm  

Principles of Thermal Processing of Packaged Foods  495 Xử lý nhiệt Thực phẩm đóng gói/hộp 

Deep Fat Frying of Food 520 Chiên thực phẩm  

Irradiation of Food Packaging 548 Chiếu xạ thực phẩm  

Tr. = Trang của file PDF được [ND] đánh thêm;  

  trong file gốc chỉ in số trang của từng Chương, có lẽ để dễ cập nhật trong tương lai. 
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8 Các đoạn phim video 

Các đoạn phim video sau được tải từ Internet.   

Nguồn tài liệu này rất phong phú, nhưng độ tin cậy có thể rất khác nhau.   

Chúng tôi đã cố gắng chọn, nhưng có thể vẫn sai sót chọn nhầm.   

Nên người nghe ---ngoài chuyện giải trí--- cần xem xét kỹ lưỡng nếu muốn ứng 

dụng thực tế… 

Để vào các video clip này từ Google:  Hoặc chép /gõ các đề tựa, kể cả dấu “ ” ; 

           Hoặc chép /gõ  địa chỉ mạng, https://....   

 

Cuốc quay 

YouTube:  "Day 9--organic soybeans-rotary hoe" 

     https://www.youtube.com/watch?v=pc1xYe47BJs  

YouTube:  "Rotary Hoes - Organic Weed Control" 

    https://www.youtube.com/watch?v=E5YIWo-LBXk  

YouTube:  "John Deere 52A and John Deere No. 7 Rotary Hoe" 

     https://www.youtube.com/watch?v=VH75AEtL3Js  

 

Thiết bị  cấp đông  

YouTube:  "Freshline IQF + tunnel freezer" 

    https://www.youtube.com/watch?v=q4meb5tcM6U 

YouTube:  "blizzard. fluidised bed freezer" 

    https://www.youtube.com/watch?v=q_kdBHTiAzE 

YouTube:  "OctoFrost Frozen- IQF Berries: Strawberries" 

    https://www.youtube.com/watch?v=TY3xcapK5qY  

YouTube:  "Freshline® IQF Tunnel Freezer" 

     https://www.youtube.com/watch?v=80csnMwe8e8  

 

 

 

 


