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    hướng đến nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sạch... : 

Máy đảo trộn để sản xuất phân hữu cơ.  

  (Photo: P.H.Hiền ) 

Máy bay không người lái (drone) phun thuốc, 

gieo hạt.  (Photo: Lộc Trời Group) 

San phẳng ruộng điều khiển bằng tia laser. 

  (Photo: P.H.Hiền ) 

Canh tác trên luống cao, có hố trũng sâu  

để giữ nước  (Photo: Tiyeni Group) 
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1 Lời giới thiệu  

  "Thông tin CÔNG THÔN" Số 2-2022 có chủ đề là cơ giới hóa nông nghiệp 

(CGH NN) với 3 bài.  Một bài về tình hình, các tổ chức và hướng phát triển CGH NN 

ở Trung Quốc.  Một bài về hiện trạng CGH NN Việt Nam và các đề xuất liên quan 

đến các đặc điểm vùng miền và cây trồng.  Cuối cùng là bài về đào tạo nhân lực cho 

CGH NN, kết quả khảo sát của TS Nguyễn Văn Khải (Đại học Cần Thơ) ở các Trung 

tâm Khuyến nông của 34 Tỉnh Thành từ Bắc chí Nam... 

Như thường lệ, TS Nguyễn Lê Hưng góp một bài lược dịch về về mô hình máy sấy 

tháp ngang dòng; lập mô hình và kiểm chứng thực nghiệm là phương pháp được áp 

dụng nhiều hiện nay để đi dần đến lý thuyết chung... 

Tiếp theo là một bài về canh tác trên luống sâu một bài về san phẳng ruộng điều khiển 

bằng laser.  Cả hai phương pháp này nhằm bảo vệ đất khỏi xói mòn, bảo vệ nguồn 

nước khỏi thất thoát;  từ đó sử dụng phân bón hiệu quả hơn, giúp tăng năng suất cây 

trồng...   

Mong nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc. 

Trân trọng kính chào.  

Phan Hiếu Hiền  

 phhien1948@gmail.com  

 

 

Có thể tải file PDF “Thông tin CÔNG THÔN” số 1, 2, 3, 4-2018;  số 1, 2-2019;   

số 1, 2, 3, 4-2020, số 1, 2, 3, 4-2021, và số 1, 2-2022 ở các website sau:  

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

https://drive.google.com/drive/folders/1bvUREu9dmU1FNTGblSBCCcxFaOpSKmTl 
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 Cơ giới hóa nông nghiệp ở Trung Quốc  

Nguồn: Yang Minli. 2018. Appropriate-Scale Mechanization in China. ASABE Meeting 

Presentation, Paper Number 1801904. DOI: https://doi.org/10.13031/aim.201801904 

Dẫn nhập 

Năm 2017 trong nông nghiệp Trung Quốc (TQ) có 577 triệu người (chiếm khoảng 41% tổng 

dân số).  Năng suất lao động nông nghiệp năm 2016 bằng ≈ 4600 USD 
#.1*

, gâp 6 lần so với 

năm 2000.  Nông nghiệp chiếm 8% tổng GDP (so với 40% và 52% của công nghiệp và dịch 

vụ).  Lợi nhuận mỗi nông dân hàng năm ≈ 1950 USD, thấp hơn 2,7 lần so với dân thành thị.  

Trung Quốc có 135 triệu (tr.) ha đất canh tác, trong đó hơn 60% ở vùng dốc núi;  diện tích 

gieo trồng 165 tr.ha;  trong đó 113 tr.ha cho cây lương thực (chia ra 34%, 27%, và 21% cho  

bắp, lúa, và lúa mì).  Đất canh tác tính theo đầu người là 0,08 ha, thấp hơn nhiều so với trung 

bình thế giới 0,24 ha.  Nhưng sản lượng hạt, rau quả, thịt đều xếp hàng đầu thế giới;  sản 

lượng hạt tăng đều từ 2000 và 2017 đạt 618 triệu tấn.  Thành quả này có sự góp phần của 

phát triển cơ giới hóa (CGH) nông nghiệp (NN) 

Tình hình CGH NN  

Số máy nông nghiệp (MNN) tăng nhanh  

Cuối năm 2016, giá trị MNN đạt 136 tỷ USD; trung bình mỗi hộ nông dân đạt 530 USD, 

chiếm 70% tài sản cố định của họ.  Tổng công suất MNN đạt 973 triệu kW, gấp 8 lần so với 

1978.  Công suất trung bình mỗi hecta là 6,0 kW.  Năm 2016 có 6,5 triệu máy kéo cỡ trung và 

cỡ lớn; 10,3 triệu máy công tác theo máy kéo; 1,9 triệu máy gặt đập liên hợp; và 13,8 triệu xe 

vận chuyển ở nông thôn. 

Mức độ gia tăng CGH 

Cuối năm 2016, mức độ CGH đồng bộ cây trồng đạt 65%, so với 32-35% trong khoảng 2000-

2004.  Cuối năm 2014, tỷ lệ CGH các cây trồng ghi ở Bảng 3 (gốc); cao nhất với lúa mì;  

mức độ CGH gieo lúa và thu hoạch bắp kém xa so với lúa mì;  các cây trồng khác (khoai tây, 

đậu phộng, bông vải, mía) đều kém hơn. 

Tổng diện tích nhà lưới nhà kính toàn quốc là 2 triệu hecta.  CGH hiện nay không những với 

cây lương thực, mà còn thêm với hoa màu nông sản trong nhà kính, chọn tạo giống, và sau 

thu hoạch.   

Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cho CGH NN 

Các sáng tạo và tiến bộ kỹ thuật đã hỗ trợ nhiều để tăng mức độ CGH.  Ví dụ, máy cấy và thu 

hoạch lúa, máy thu hoạch bắp đã phổ biến ở nhiều vùng.  Có nhiều tiến bộ áp dụng CGH:  

                                                 

#.1*
 Quy đổi theo  tỷ giá  1 USD ≈ 6,7 RMB (Renminbi, Chinese Yuan, tiền Trung Quốc). 
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làm đất tối thiểu, sử dụng rơm rạ, trồng và chế biến cỏ, phun thuốc vừa đủ và an toàn, trồng 

và thu hoạch các cây như khoai tây, bông vải, đậu phộng. Các địa phương được khuyến khích 

phát triển CGH theo các sản phẩm đặc thù của vùng miền.   

 Bảng 3.  Mức  độ cơ giới hóa cây trồng, năm 2014（%） 

 

Các tổ chức phục vụ CGH phát triển mạnh  

Các tổ chức phục vụ CGH đã phát triển, như các Hợp tác xã máy NN, các hội đoàn và nông 

dân tiên tiến.  Năm 2014 đã có hơn 175 000 tổ chức trên với 43 triệu hộ cung cấp dịch vụ 

CGH. đạt doanh thu 80 tỷ USD và lợi nhuận 31 tỷ USD. 

Từ 1996, các Bộ/Ngành và địa phương đã phát động chương trình Thu hoạch Lúa mì Liên 

Vùng;  sau này cũng áp dụng cho lúa nước, bắp, đậu nành, khoai tây; để làm việc trên diện 

tích lớn hơn trong cả nước. 

Các luật lệ và qui định về CGH khá đầy đủ 

Luật "Thúc đẩy CGH NN" (Law on Promoting Agricultural Mechanization) có hiệu lực từ 

tháng 11-2004, lần đầu tiên xác định chức năng của các cấp nhà nước về CGH NN; làm cơ sở 

cho các chính sách và nghiên cứu và ứng dụng về CGH; cơ sở tài chính cho các dịch vụ hỗ 

trợ CGH, để khuyến khích nông dân mua và sử dụng máy có hiệu quả. 

Tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế  

Thị trường lớn của TQ đã thu hút các nhà sản xuất máy nông nghiệp quốc tế; họ đã hợp tác 

với các cơ quan và xí nghiệp địa phương để có thị phần.  Chính sách ưu đãi thuế quan cho 

nhập khẩu các máy cỡ lớn.  Các Viện-Trường đã tăng cường sáng chế và hợp tác du nhập các 

tiến bộ kỹ thuật của nước ngoài.  

Môi trường phát triển CGH NN  

Kinh tế phát triển giúp tăng đầu tư cho CGH NN và phát triển nông thôn, chú trọng đến an 

ninh lương thực và lợi nhuận của nông dân;  Cả 3 môi trường kinh tế, chính sách, và kỹ thuật 

đều giúp phát triển CGH NN. 

Kinh tế 

Năm 2014, GDP đầu người của TQ là 7480 USD, tỷ lệ đô thị hóa 55% và thu thuế 1550 tỷ 

USD;  tạo điều kiện để thành thị hỗ trợ cho nông nghiệp và nông thôn, trong đó có CGH NN.  
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Lao động từ nông thôn dịch chuyển ra thành phố đã lên đến 263 triệu người, phần lớn dưới 

40 tuổi.  Gần 1/3 lao động nông nghiệp già hơn 50 tuổi, nên cần CGH để thay cho thiếu hụt 

nhân công nông nghiệp.   

Phát triển nông nghiệp hiện đại hóa cũng là cơ hội cho CGH để tăng năng suất và hiệu quả 

cho sản xuất.   

Chính sách   

Luật "Thúc đẩy CGH NN" nói trên là cơ sở pháp lý cho CGH NN.  Chính quyền trung ương, 

các Tỉnh, Huyện, Khu tự trị đều đã phát hành các luật lệ để phát triển CGH NN. 

Từ 1998 đã bắt đầu hỗ trợ mua máy nông nghiệp  chỉ mới hỗ trợ 45 triệu USD năm 2005, đã 

tăng đến 3500 triệu USD vào năm 2015 (trích từ Hình 4 gốc) đã thúc đẩy phát triển thiết bị và 

công nghệ CGH NN. 

Kỹ thuật   

Có hơn 8000 nhà sản xuất máy nông nghiệp, trong đó hơn 2000 nhà cỡ lớn với doanh thu hơn 

3 triệu USD.  Các xí nghiệp sản xuất khoảng 4000 kiểu máy (1500 nhỏ và 120 lớn) thuộc 

12 thể loại.  Doanh thu năm 2015 đạt 64 tỷ USD, chỉ đứng sau ngành công nghiệp xe hơi và 

ngành thiết bị điện.  Công nghiệp chế tạo là cơ sở cho CGH NN và đã vượt lên dẫn đầu thế 

giới (Hình 5). 

 

Hình 5.  Doanh thu công nghiệp chế tạo cơ khí nông nghiệp từ 2000 đến 2015 

Năm 2014 hệ thống quản lý và hỗ trợ bao gồm 77 cơ quan nghiên cứu, 63 cơ quan khảo 

nghiệm và kiểm định máy, 2570 trạm khuyến nông và 1736 trường đào tạo nghề.  Để hỗ trợ 

các máy móc lớn, đã thiết lập các diễn đàn và thao diễn các tiến bộ kỹ thuật trong nghiên cứu 

và sản xuất.   

Hướng phát triển CGH NN 

CGH NN để phát triển các nguồn tài nguyên, tiết kiệm lao động và đạt hiệu quả cao.  Hướng 

phát triển CGH NN bao gồm 4 khía cạnh: 

#1. CGH NN gắn chặt với công nghiệp chế biến nông sản 

Kế hoạch "Phân bố vùng miền cho nông sản phẩm chất lượng cao" (Plan of Area Distribution 

for Superior Agro-Product) và kế hoạch "Hiện đại hóa NN cấp quốc gia" (National 
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agricultural modernization plan 2016-2020) nhằm thiết lập các vùng chế biến nông sản chất 

lượng cao, tùy loại cây trồng chủ lực mỗi vùng.  Mô hình CGH NN phải có đặc tính vùng 

miền, đạt chất lượng và hiệu quả. 

#2. Ưu tiên cho các kỹ thuật CGH NN bền vững  

Chiến lược là sử dụng hợp lý và hiệu quả các tài nguyên đất, nước, phân bón, bảo vệ môi 

trường khỏi ô nhiễm, chuyển nông nghiệp từ thâm dụng đến bền vững.  Vậy các kỹ thuật 

CGH NN ưu tiên bao gồm:  cày bừa bảo vệ đất (conservation tillage), tiết kiệm nước tưới, sử 

dụng các phế phẩm nông nghiệp, phòng ngửa thiên tai, xây dựng hạ tầng, máy bay nông 

nghiệp v.v. 

#3. Tăng cường các dịch vụ xã hội hóa về cơ khí NN và các luật lệ về CGH NN 

Đã lưu ý đến cơ sở cho hệ thống thị trường máy NN và dịch vụ, khuyến khích công nghiệp 

chế tạo và dịch vụ theo yêu cầu thị trường, mở rộng và nâng cao các dịch vụ xã hội hóa.   

Tăng cường, cải tiến và phát triển các điều luật, qui định, các tiêu chuẩn CGH NN, kiểm định 

chất lượng máy NN, các thông tin về CGH NN, làm cơ sở pháp lý và kỹ thuật để phát triển 

CGH NN. 

#4. Đẩy nhanh các sáng tạo kỹ thuật và cải tiến sản phẩm máy nông nghiệp  

Phổ biến các kỹ thuật hiện đại như công nghệ chế tạo tiên tiến, tích hợp cơ khí và điện tử, 

công nghệ thông tin thông minh.  Công nghiệp chế tạo cơ khí nông nghiệp phải nhanh chóng 

cải tiến tính năng và chất lượng máy nông nghiệp để theo kịp mức độ CGH của các nước tiên 

tiến, từ đó tăng được khả năng cạnh tranh của máy chế tạo trong nước vào thị trường thế giới. 

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

Bài viết với rất nhiều số liệu, cần được đối chiếu so sánh với các tài liệu khác.  Vẫn cảm nhận 

được qua thực tế ở Việt Nam (với các máy nhập từ TQ như động cơ diesel, máy GĐLH, 

drone v.v)  là CGH NN TQ đã phát triển nhanh trong 20 năm qua. Có thể lưu ý đến 2 điểm:   

a)  Chế tạo máy.  Vẫn biết chất lượng máy NN từ TQ phần lớn thua máy Âu Mỹ, nhưng 

họ sản xuất trong nước thì phụ tùng, nhân lực bảo trì sửa chữa đều trong tầm tay, nên giúp 

CGH phát triển đồng bộ, không phụ thuộc nước ngoài.  Nhớ lại một bài báo của Tạp chí 

Machinisme Agricole của Pháp vào thập niên 1970, đại khái: “…không nước nào trên thế 

giới thành công về cơ giới hóa nông nghiệp nếu chỉ trông cậy vào máy ngoại nhập…”   

b)  Mục "Hướng phát triển CGH NN" có khoản #3 "Tăng cường các dịch vụ xã hội hóa 

về cơ khí NN", gần đồng nghĩa với tư nhân hóa.  Tác giả không nói rõ, không biết có liên 

quan gì đến tính hiệu quả của "các Hợp tác xã (HTX) máy NN" nói trên hay không.  Hơn 40 

năm trước, ND có nghe bài trình bày của một chuyên gia CGH NN, có câu: "Trên thế giới, 

HTX đã thành công trên nhiều lĩnh vực, trừ lĩnh vực máy móc nông nghiệp".  ND có dịp tìm 

hiểu nhiều HTX với mức độ CGH cao.  Hầu như tất cả do tư nhân quản lý máy;  HTX đứng 

tên vay (một phần) vốn ngân hàng cũng chỉ để cho một người chịu trách nhiệm vận hành 

máy.  Ngược lại, nhiều HTX đầu tư máy của chung, thì máy móc hư hỏng nhiều (Kinh 

nghiệm các trạm máy kéo những năm 1980 cũng thế, có máy chỉ làm việc 100 giờ rồi nằm ụ).  

Nói theo dân dã "Cha chung không ai khóc".  Không biết các ngân hàng và nhà làm chính 

sách (và các bạn đọc) có ý kiến gì khác hay không…  
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3 Hiện trạng cơ khí nông nghiệp Việt Nam 

 và các đề xuất cơ giới hóa nông nghiệp 

Nguồn: *1/ Phan Hiếu Hiền. Bài tham luận tại Hội thảo 16 /11 /2018 tại TP Cần Thơ,  

     do Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam tổ chức.    

   *2/ Bài trình bày tại Hội thảo tham vấn về Cơ giới hóa nông nghiệp ngày 14-8-2020 

  với Đoàn công tác Bộ NN-PTNT tại Công ty Bùi Văn Ngọ, Tp Hồ Chí Minh. 

Để có được chiến lược về cơ giới hóa nông nghiệp (CGH NN), cần thấy hiện trạng, các vấn 

đề và rào cản, nút thắt, v.v.  Bài này tham khảo các mô hình CGH NN ở nước ngoài, điểm lại 

quá trình CGH ở Đồng bằng Sông Cửu Long và các vùng khác, và hiện trạng hỗ trợ CGH ở 

Việt Nam.  Từ đó đề xuất các mô hình cơ giới hóa cho Việt Nam, và đề xuất chế tạo máy 

nông nghiệp nội địa như là vấn đề trung tâm của CGHNN.  Cuối cùng là đề xuất về sự liên 

kết và phối hợp giữa các cơ quan ngang cấp ở Trung ương cũng như ở địa phương, giữa các 

nhà máy cơ khí lớn và các cơ sở cơ khí nhỏ.  

Các mô hình cơ giới hóa ở nước ngoài  

Cơ giới hóa ngoài đồng, trên thế giới  

Thế giới có hai mô hình CGH NN đạt mức cao:  Âu-Mỹ (tiêu biểu: Mỹ), và Nhật. 

a) Mỹ:  Canh tác trên qui mô lớn.  Các nước Âu Châu cũng vậy, nói chung mỗi nông trại trên 

100 ha, cá biệt ở Australia cả chục ngàn hecta.  Chủ yếu là cây trồng cạn, lúa mì, lúa mạch, 

bắp, khoai tây v.v, trên “ruộng khô”.  Mưa nhẹ, ví dụ chỉ cỡ 5 mm/ngày phân bố đều trong 

năm, nên trồng trọt được trên đất dốc 5%.  Do đó có thể sử dụng máy kéo cỡ lớn, mấy chục 

năm trước cỡ 50-100 HP, hiện tại là 150- 500 HP.  Ngay cả lúa nước ở Mỹ, các công đoạn 

chủ yếu như cày bừa, thu hoạch v.v do chủ động thủy lợi, nên coi như làm trên đất khô.  Khi 

lúa ngập nước thì “né”, ví dụ sử dụng máy bay để phun thuốc. 

b) Nhật (và các nơi tương tự như Hàn Quốc, Đài Loan):  Qui mô canh tác nhỏ, một nông hộ 

khoảng 1 ha, chia nhiều thửa ruộng nhỏ khoảng 0,1- 0,2 ha.  Trồng lúa nước, đất mềm nên 

dùng máy kéo nhỏ, vài chục năm trước là máy kéo hai bánh 5- 15 HP, bây giờ là máy kéo 

bốn bánh cỡ nhõ 20- 35 HP.  

Nghe trong nhiều Hội thảo rằng Nhật Bản, Hàn Quốc cũng canh tác 0,2 ha, có sao đâu!?!   

---Nông nghiệp Việt Nam không thể theo mô hình CGH của hai “đàn anh” đó, vì nông nghiệp 

của họ được “bao cấp” bởi Toyoya, Mishubishi, Hitachi, LG, Huyndai v.v thông qua thuế 

đóng cho chính phủ.  Ví dụ ở Nhật, tính ra mỗi kg gạo sản xuất trong nước được hỗ trợ 0,34 

USD (khoảng 7500 đồng) và người tiêu dùng Nhật mua 1 kg gạo với giá 4- 6 USD (Fukuda 

2003).  Công nghiệp nào ở Việt Nam có thể hỗ trợ “bao cấp” như thế cho nông nghiệp?  

So sánh hai mô hình nông nghiệp của Mỹ và Nhật, thì chỉ tiêu HP/ ha không nói lên được gì 

cả. Ví dụ một máy kéo 50 HP có thể làm đất nhiều hơn 10 máy 10 HP/máy.   Khoảng 1970, 
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nông nghiệp Mỹ chỉ có khoảng 1 HP/ha, thua Nhật (khoảng 2,5 HP/ha).  Hiện nay HP/ha mỗi 

nước đều tăng, nhưng thứ hạng theo chỉ tiêu này không đổi.  Dù vậy, Mỹ vẫn là nước sản 

xuất bắp, đậu nành rẻ nhất. Từ lâu, dân Mỹ ăn gạo ngon với giá 1,1 USD/kg. Vậy nông 

nghiệp VN 2020 đạt được mức độ CGH như Mỹ 1970 là tốt rồi (dĩ nhiên có thêm vài tiến bộ 

về tự động hóa).  Khó có thể lấy Nhật làm mô hình cơ giới hóa.   

Sau thu hoạch và chế biến nông sản thực phẩm (trong nhà) 

Do công nghiệp phát triển, các nước có trình độ CGH ngoài đồng cao cũng là những nước 

tiên tiến về thiết bị sau thu hoạch và chế biến nông sản thực phẩm.  Phần lớn tự chế tạo thiết 

bị chế biến phù hợp với yêu cầu sản phẩm nông nghiệp đặc thù của nước đó.  Điển hình là 

Đan Mạch;  nước này không phải trong G7, nhưng đã tự trang bị các dây chuyền chế biến thịt 

cá, ngũ cốc, rau quả v.v.  Dĩ nhiên trong dây chuyền cũng có vài bộ phận ngoại nhập; cái 

chính là họ nắm rõ thiết bị và công nghệ chế biến. 

Cần lưu ý rằng cơ khí nông nghiệp có 2 mãng khác hẳn nhau: ngoài đồng và trong nhà.  Máy 

ngoài đồng có thể chỉ làm vài tháng mỗi năm, thậm chí 1-2 tuần /năm, nên cần đơn giản, giá 

rẻ, độ tin cậy trung bình.  Ngược lại, máy chế biến đặt trong nhà có thể hoạt động 360 

ngày/năm, nhiều máy trong dây chuyền để ra sản phẩm cuối, nên giá đắt và độ tin cậy phải 

rất cao. 

Cơ giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam: Hiện trạng và vấn đề  

Lúa nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

Phụ lục 1 trình bày 05 trường hợp thành công về cơ giới hóa, chủ yếu ở Đồng bằng Sông Cửu 

Long:  máy làm đất, máy gặt đập liên hợp (GĐLH), máy sấy vỉ ngang, máy cuốn rơm, máy 

xay xát lúa gạo.  Điểm chung rút ra từ các mô hình thành công trên: 

 Nguồn động lực trong tầm tay, chất lượng chế tạo tin cậy. 

 Tính năng làm việc thực tế đáp ứng yêu cầu chất lượng về nông/ sinh học. 

 Công suất làm việc của máy cao, kịp thời vụ. 

 Chi phí rẻ hơn thủ công.  “Chi phí” phải kể cả các yếu tố cơ hội như thời vụ vì “thời gian 
là tiền bạc”,  hoặc giảm chi phí hao hụt sau thu hoạch v.v.   

 Tương hợp với các điều kiện môi trường, canh tác v.v.  Ví dụ: máy gặt đập liên hợp 
(GĐLH) đi được trên ruộng lầy;  máy sấy vỉ ngang sấy được lúa rất ẩm hoặc nhiều tạp 
chất v.v.  

 Điểm chung nhất là năng suất cây trồng (lúa) đủ để chi phí cho cơ giới hóa, mà nông dân 
vẫn có lợi.  Ví dụ chi phí làm đất và GĐLH chỉ chiếm lần lượt là 2-3% và 4-8% so với giá 
bán lúa.  Năng suất lúa cao nhờ vào chọn tạo giống và canh tác thích hợp, và nhất là môi 
trường đất,  đất ngập trũng giữ được dinh dưỡng cho cây trồng. 

“Mô hình” cơ giới hóa cho cây trồng cạn 

Với cây trồng cạn ngắn ngày (bắp, mía, đậu, khoai mì…) hầu như chưa có gì cả ngoài làm 

đất.  Cây trồng cạn ở đất dốc Tây Bắc, miền Trung thì vẫn với cái cuốc.  Ngoại lệ: khoảng 5 
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năm gần đây, các Công ty Đường có đầu tư máy trồng mía và khoảng 20 máy thu hoạch mía 

chặt khúc, vẫn là tỷ lệ nhỏ. 

Nguyên nhân chỉ có CGH làm đất cho cây trồng cạn chính là năng suất cây trồng thấp.  

Ngược với năng suất cây lúa ở mức trung bình cao so với thế giới, năng suất bắp, đậu nành, 

mía, v.v đều thấp hơn trung bình thế giới.  Vấn đề này (cũng khác với lúa nước) có thể vì 2 lý 

do:  a) Chưa lai tạo giống phù hợp; b)  Quan trọng hơn, đất đai bị rửa trôi, ngày càng giảm độ 

phì nhiêu; phân tích ở Phụ lục 2.  Chừng nào chưa phá được vòng lẩn quẩn giữa năng suất 

cây trồng và độ phì nhiêu của đất, thì rất khó cơ giới hóa các cây trồng cạn đạt hiệu quả.   

Sau thu hoạch và chế biến nông sản thực phẩm  

Có cả trăm sản phẩm nông nghiệp thì cũng ngần ấy yêu cầu xử lý sau thu hoạch và chế biến.  

Chế biến qui mô nhỏ thủ công thì cũng như cách cổ truyền, tiêu thụ quanh địa phương, khó 

kiểm soát vệ sinh thực phẩm.  Chế biến qui mô lớn ở Việt Nam mới chỉ tập trung một số cho 

xuất khẩu như cá tra, tôm, kho lạnh rau quả.  Máy móc chế biến phần lớn nhập nước ngoài 

nên chi phí chế biến cao.  Phân tích từ công thức chung, 

Giá bán sản phẩm chế biến = Nguyên liệu + Khấu hao máy + Các chi phí khác +Lãi 

có thể thấy: Khấu hao máy cao, thì để cạnh tranh trên thị trường (xuất khẩu hoặc nội địa) phải 

"ép" giá thu mua nguyên liệu nông sản, và hàng triệu nông dân là người chịu thiệt thòi. 

Trường hợp máy xay xát lúa gạo (Phụ lục 1) do chế tạo trong nước, giá thành máy chỉ khoảng 

40% giá nhập ngoại, đã giảm đáng kể chi phí khấu hao.  

Trường hợp của mì gói, cũng minh họa cho công thức trên.  Hầu như toàn bộ máy móc trong 

dây chuyền đều được chế tạo ở Việt Nam.  Vì thế, cũng từ nguyên liệu bột mì ngoại nhập, gói 

mì ăn liền của Việt Nam rẻ bằng 20-50% gói mì Nhật hay Hàn Quốc, mà chất lượng (theo 

chủ quan) không kém gì.  Giá rẻ đến mức có thể đem cứu đói mỗi khi có thiên tai lũ lụt.  Thử 

hỏi các sản phẩm chế biến thực phẩm khác với thiết bị ngoại nhập, có được như thế không... 

 

Hiện trạng hỗ trợ cơ giới hóa ở Việt Nam  

Nghiên cứu thực nghiệm và thực địa 

Với lúa nước, suốt 30 năm (tới 1990), chỉ nghiên cứu ra được máy kéo MTZ50+bánh lồng.  

Thực ra trong thời kỳ đó, do không còn chọn lựa với cỡ máy kéo nào khác MTZ, nên phải 

chấp nhận máy kéo làm việc với hiệu suất nhiên liệu thấp trên ruộng nước.  Độ trượt bánh 

trên 40%, lực cản lăn chiếm hơn 50% so với lực kéo v.v là các kết quả cho thấy sự kém hiệu 

quả này.  Máy kéo 50 HP trên đất khô có thể phát huy công suất kéo 30 HP, nhưng trên ruộng 

nước chỉ công suất kéo chỉ còn 16 HP (TT Khảo nghiệm MNN 1977).  Nông dân ĐBSCL đã 

tự cứu với bánh lồng theo máy kéo 4 bánh cỡ 20-30 HP, nhẹ, với bộ phận xới (phay) tạo sức 

đẩy phụ. 

Còn với đất và cây trồng cạn, có thể nói nghiên cứu đi lệch hướng.  Đất bết dính sau mưa, 

lún, trượt bánh v.v không thấy nghiên cứu nào đề cập đến cả.  Mưa ở Âu Mỹ (ví dụ ở Đức mà 

chúng tôi biết) chỉ cỡ 5 mm /ngày phân bố đều trong năm, nên trồng trọt được trên đất dốc 

5%;  còn mưa ở VN tập trung 6 tháng, lượng mưa 50- 100 mm/ngày không hiếm, thậm chí 
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300 mm/ngày.  Nhưng không có nghiên cứu máy móc nào để chống xói mòn rửa trôi đất, 

phối hợp với nông học.  Sau MTZ bây giờ có thêm John Deere, New Holland v.v;  các Công 

ty này chỉ lo bán máy (một tỷ lệ nhỏ, so với bán cho nông nghiệp Âu Mỹ), họ đâu cần nghiên 

cứu cho nhiệt đới Việt Nam !  

Con người nghiên cứu cơ khí nông nghiệp (CKNN) hiện tại thiếu tính liên ngành.  Máy móc 

làm việc được ngoài đồng không phải chỉ nhờ nhà cơ khí, mà còn tùy thủy lợi, nông học, đất 

đai, v.v. 

Số lượng nghiên cứu viên cũng thiếu nhiều; cho một nền nông nghiệp gần 100 triệu dân, mà 

chỉ có ở “thượng tầng” khoảng 200 nghiên cứu viên, phân bố không đều;  ỏ phía Bắc có hơn 

150 người;  phía Nam khoảng 30 người, không máy kéo, không đất thử máy.  Lý thuyết, cơ 

quan TW nghiên cứu cho toàn quốc;  thử hỏi bao nhiêu người vào Nam “ăn dầm ở dề” nghiên 

cứu, hay chỉ bay vào vài ngày?  Còn ở “hạ tầng” hầu như không có ai.  Năm 2015, TS 

Nguyễn Văn Khải ở Đại học Cần Thơ đã phỏng vấn trực tiếp ở 34 Trung tâm Khuyến nông;  

trong đó 10 Trung tâm ở miền Bắc, và 11 ở miền Trung và Tây Nguyên, không có Kỹ sư 

CKNN nào cả.  Ở 13 Trung tâm khuyến nông ĐBSCL có tất cả 7 Kỹ sư cơ khí.  “Thượng 

tầng” không cho ra sản phẩm phù hợp, thì “hạ tầng” không có gì và không cần người để áp 

dụng!  Kỹ sư CKNN không có "đất dụng võ" ở nông thôn, nên về hết cho thành thị... 

Hiện tại, ngoài đồng, nông dân phải tự cứu, tự bơi.  Liên tục nghe tôn vinh anh nông dân này 

kia học vấn chỉ lớp 3 lớp 6 đã sáng chế máy này máy nọ (cùng với dè bĩu "GS, TS đâu rồi!").  

Dĩ nhiên nông dân xứng đáng được tôn vinh với những mày mò thử nghiệm lao động miệt 

mài đem lại kết quả thiết thực.  Máy móc nông nghiệp dù thiết kế chế tạo tập trung, đều phải 

thích ứng với điều kiện sử dụng đa dạng, nên sự tham gia cải tiến của nông dân trực tiếp là 

đương nhiên và cần trân trọng.  Nhưng cần thấy vế thứ hai: Cùng với vài chục nông dân được 

báo chí ca ngợi, là hàng trăm nông dân "nhà sáng chế" khác đã vỡ nợ hoặc thua lỗ, âm thầm 

ra khỏi cuộc chơi.  Nông dân là cần nhưng chưa đủ, vì mày mò đòi hỏi nhiều thời gian.  Cần 

nhiều kỹ sư CKNN sát với đồng ruộng để giải quyết kỹ thuật đồng bộ hơn. 

Công nghiệp chế tạo máy động lực (máy kéo, động cơ) 

Hiện tại, một số nhà máy lớn của Tổng Công ty Động lực và Máy Nông nghiệp (VEAM) sản 

xuất động cơ diesel 6- 15 HP và một ít máy kéo hai bánh 6- 15 HP.  Máy kéo bốn bánh hầu 

như nhập hoàn toàn, máy mới hoặc second-hand. 

Hình như các nhà máy ở phía Bắc (trước kia lập ra để chế tạo cơ khí nông nghiệp) nay 

chuyển qua làm phụ tùng cho Honda, Toyota? 

Công nghiệp chế tạo máy công tác  

VEAM có chế tạo một số máy công tác như bơm nước, xay xát gạo cỡ nhỏ, sử dụng với động 

cơ diesel của Công ty.  Những Công ty lớn khác như Bùi Văn Ngọ, Lamico v.v chỉ chế tạo 

máy chế biến hoạt động dưới mái che; vài Công ty khác làm khung nhà, khung cầu v.v.  Vài 

Công ty cỡ nhỏ như Phan Tấn với máy cuốn rơm, Năm Nhã với lò sấy vỉ ngang, đã góp phần 

thiết thực cho ĐBSCL.  Các nông dân “Hai Lúa” khác mày mò các cải tiến, giúp cho cơ giới 

hóa ngoài đồng; rất ích lợi, nhưng qui mô và tỷ lệ đóng góp quá nhỏ;  chất lượng không đều 

do gia công và vật liệu không kiểm soát được. 
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Chế tạo máy công tác không dễ để vừa có chất lượng, vừa giá “rẻ”.  Để chế tạo một máy công 

tác theo loạt nhỏ 1000 cái nhằm giảm giá thành, cần thử nghiệm theo kiểu “tiến hóa”, nghĩa 

là 3-5 vòng lặp giữa thiết kế và sử dụng mất 5- 10 năm.  Nhà nước cần hỗ trợ các công ty tư 

nhân/ gia đình để có người kiên trì theo đuổi một máy gieo đậu phộng, máy cày sâu, máy thu 

hoạch mía, máy phun thuốc v.v trong thời gian dài.  Không phải chỉ là đề tài chỉ kéo dài trong 

2-3 năm, thử nghiệm trên 1- 5 ha và coi như hoàn tất. (Xem Phụ lục 1 về sự kiên trì của Cty 

Bùi Văn Ngọ trong hơn 10 năm để hoàn chỉnh các thiết bị xay xát lúa gạo). 

Công nghiệp chế tạo máy chế biến nông sản thực phẩm  

Các dây chuyền chế biến (sữa, cá tra, bia, rau quả v.v) qui mô lớn hiện đều nhập ngoại, giá 

cao, nên tăng chi phí chế biến.  Công nghiệp trong nước chỉ chế tạo vài máy lẻ trong dây 

chuyền.  Ngoại lệ có lẽ là xay xát lúa gạo và mì gói như nêu trên.  Cần có chính sách khuyến 

khích các "đại gia" cơ khí nghiên cứu các dây chuyền ngoại nhập để cải biến/ cải tiến nhằm 

hạ giá thành thiết bị.   

Đào tạo nhân lực 

Không có “kỹ thuật” chung chung; chỉ có “kỹ thuật” với một hay nhiều người cụ thể.  Vậy 

nói về kỹ thuật cơ khí nông nghiệp (CKNN) là nói về những người được đào tạo về CKNN 

để đảm đương công việc này.  Thử xem lại hệ thống đào tạo CKNN của Việt Nam: 

Quá khứ:  Đào tạo theo kết quả nghiên cứu lệch hướng (như nói trên) nên hệ quả là với hơn 

10 000 kỹ sư CKNN tốt nghiệp từ 5 Trường Đại học cả nước, hiện có lẽ không quá 2% đang 

phục vụ CKNN.  Các kỹ sư này khá thành công trong các lĩnh vực cơ khí khác, cầu đường, 

dệt may, xây dựng, dầu khí v.v, tất cả... chỉ trừ cơ khí nông nghiệp!  Trong lúc ngành trồng 

trọt có cán bộ nông nghiệp ở cấp huyện/ xã v.v,  thì nông dân có vấn đề gì về CKNN thì phải 

kiếm tận Viện/Trường với nhân sự rất hạn chế.  Ví von như đánh trận Điện Biên Phủ mà 

ngoài vị Đại tướng, chỉ có vài Trung tá Đại tá và lèo tèo vài chú lính, làm sao mà thắng Tây!  

Hiện tại:  05 Đại học có Khoa CKNN cả nước. thì 04 đã dẹp ngành CKNN, chỉ còn 01 ở ĐH 

Nông Lâm còn lây lất, có những năm trước không tuyển đủ số, phải lấy các em điểm thấp.  

Mấy năm nay, có khá hơn, nhưng còn xa so với những năm 1976-1986, khi mà tuyển 50 

người thì có 500-1500 học sinh dự thi.  Chủ trương lớn của Bộ Giáo dục (do các vị “bách 

khoa toàn thư” soạn) chưa coi trọng CKNN, chỉ biết công nghiệp hóa, hiện đại hóa… mà kết 

quả chẳng có gì xuất sắc (dệt may, điện tử v.v nhập khẩu 80-95% nguyên vật liệu).  Mã 

ngành CKNN không có trong danh mục đào tạo của Bộ;  hiện chuyên ngành "Cơ khí Nông 

Lâm" nằm khiêm tốn trong Khoa Cơ khí của ĐH Nông Lâm TP.HCM có các ngành nghề 

giống như ở các Đại học Bách khoa;  và sinh viên CKNN tiếp tục phục vụ thành phố! 

Có một báo cáo trước đây giải thích nguyên nhân là cung-cầu không gặp nhau trong đào tạo 

và sử dụng;  cái cần không có, cái có không cần (Phan H.Hiền 2016).  

Tương lai?  Phải thế nào trong tương lai để giải quyết mâu thuẫn giữa đào tạo và sử dụng như 

trên?  Thế nào trong các diễn biến mà chúng ta nghe hàng ngày: “Tái cơ cấu nông nghiệp”, 

“Xây dựng nông thôn mới”, “Gia nhập TPP, EVFTA”, “Nông nghiệp công nghệ cao”… ?  Vị 

trí người KS CKNN có thể tồn tại ? và ở đâu ?  Những câu hỏi mà tất cả cần có câu trả lời... 
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Chính sách dồn điền đổi thửa 

Cơ giới hóa là làm lớn với máy móc, làm nhiều cho sản lượng lớn, với chất lượng đồng đều.  

Thế nhưng đồng ruộng manh mún dưới 1000 m2/thửa, nông dân làm lắt nhắt vẫn cứ tồn tại...  

Nỗ lực giới thiệu san laser (để có mảnh ruộng lớn hơn cho trồng lúa) trong 15 năm qua chỉ 

đạt được kết quả hạn chế, chỉ san khoảng 2000 ha so với Ấn Độ 10 800 000 ha trong cùng 

thời gian 15 năm từ 2004.  Sự thờ ơ của nhà chính sách, thậm chí phản bác của “nhà khoa 

học” sẽ làm Việt Nam trả giá đắt cho phát triển CKNN.  

Từ 2014 khi máy gặt đập liên hợp được áp dụng rộng khắp Việt Nam, chúng tôi quan sát và 

ghi nhận thấy công lao động canh tác lúa ở ĐBSCL là 50 công/ha, trong lúc ở miền Trung và 

Bắc là 75- 100 công /ha.  Chênh lệch 100 - 50 = 50 công, nhân với 220 000 đ/công, chia cho 

năng suất lúa trung bình 5500 kg/ha, thành ~2000 đ/kg lúa, đó là khả năng để giảm chi phí 

sản xuất lúa.  Con số liên quan cẩn lưu ý là diện tích thửa ruộng trung bình ở ĐBSCL là 

4000 m2, ở Bắc bộ và Tây Nguyên là 350 m2, ở Nam Trung bộ là 650 m2 (Nguyễn Trọng 

Uyên 2013).  Nhỏ thì tốn kém!  

Thực ra cũng có nỗ lực dồn điền đổi thửa.  Ví dụ ở Vĩnh Phúc, huyện Yên Lạc đã tham gia 

chuyển đổi, dồn ghép 5 650 ha (bằng 97% diện tích đất nông nghiệp của Huyện).  Kết quả: 

Diện tích bình quân mỗi thửa là 535 m2, so với trước khi dồn ghép chỉ 240 m2 (Báo NN 

Việt Nam 2017).  Như thế lô thửa vẫn quá nhỏ, chưa đủ cho CGH hiệu quả.  

Dồn điền đổi thửa là chính sách lớn, phức tạp, liên ngành.  Nhưng không vì thế mà chậm trễ 

được (có lẽ đã mất 20 năm?); cần được mổ xẻ ở các cấp cao như Quốc hội, Nhà nước, để sớm 

có giải pháp đưa nông nghiệp Việt Nam lên sản xuất lớn thực sự.   

Chính sách bảo vệ nguồn tài nguyên Đất-Nước 

Nhà nước đã có nhiều văn bản bảo vệ nguồn tài nguyên Đất-Nước, trong đó có bảo vệ rừng.  

Thực tế hết hạn hán đến lũ lụt xoay tròn cho thấy các biện pháp thực hiện còn nhiều bất cập.   

Hàng triệu nông dân đang sở hữu 2 tài nguyên quí giá; đó là hàng triệu hecta ĐẤT, đó là 

NƯỚC MƯA cho sông ngòi và trồng trọt.  Khai thác phải đồng thời bảo vệ các tài nguyên 

này, để nông nghiệp được bền vững.  Lâu nay, nói “cơ giới hóa” chúng ta thường nghĩ đến 

thay thế công lao động cực nhọc ngoài đồng bằng máy móc, để tăng năng suất và lợi nhuận 

cho người nông dân.  Nhưng năng suất không thể giữ mãi ở mức cao, nếu đất đai ngày càng 

thoái hóa, nước tưới ngày càng thiếu (Phụ lục 2).  Bảo vệ đất-nước khó có thể bằng lao động 

thủ công (chưa đủ cho canh tác) mà phải sử dụng thiết bị cơ khí, và có thể thêm tiếp sức của 

công nghệ thông tin.  Vai trò “bảo vệ” của cơ khí chưa được bao nhiêu trong thực tế, chưa có 

chính sách hỗ trợ nào cụ thể;  chỉ có nghiên cứu về thổ nhưỡng và vẫn áp dụng thủ công. 

Các chính sách khác hỗ trợ cơ giới hóa 

Nhiều Nghị định và Quyết định  (TTg, CP) từ 2014 về hỗ trợ chế tạo máy móc phục vụ nông 

nghiệp, mới ở mức qui hoạch và tầm nhìn, chưa thực hiện bao nhiêu.  Chỉ có Quyết định 

68/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về giảm tổn thất sau thu hoạch, với hỗ trợ lãi suất cho các tổ 

chức và cá nhân mua thiết bị nông nghiệp, đã góp phần tăng số lượng máy gặt đập liên hợp 

trong 3 năm sau đó.  Có lợi cho nông dân với mẫu máy Kubota chất lượng, nhưng cũng 

không khuyến khích công nghiệp cơ khí chế tạo máy nội địa.  Nói chung, tổng cho vay lũy kế 
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nhiều năm cỡ 10 000 tỷ đồng theo Ngân hàng nhà nước (tương đương 0,5 tỷ USD), rất ít so 

với nền nông nghiệp với giá trị xuất khẩu mấy chục tỷ USD mỗi năm.   

 

Đề xuất mô hình cơ giới hóa (ngoài đồng)  

Mô hình cơ giới hóa phải thích hợp với các vùng miền, cây trồng và đất đai.  Có thể đề xuất 

ba mô hình sau: 

1)  Lúa nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

Dù mức độ CGH cao nhất nước, các hoạt động vẫn phải nhằm nâng cao hơn nữa,  nhất là với 

các công đoạn vẫn còn nhiều thao tác thủ công.  Cấy bằng máy thay vì gieo có nhiều ưu 

điểm, như giảm được thuốc diệt cỏ, cho nền nông nghiệp sạch; giảm lượng giống sử dụng, 

cũng là giảm năng lượng sử dụng và giảm khí nhà kính.   Phun thuốc bằng máy tự hành điều 

khiển từ xa, hoặc bằng thiết bị bay drone, giảm nguy cơ cho người tiếp xúc với thuốc. 

Từ kích thước thửa ruộng trung bình 0,4 ha, cần dồn điền  tăng dần lên gấp nhiều lần, để có 

thể sử dụng máy móc công suất cao hơn, hiệu quả hơn.  Dĩ nhiên, cần đồng bộ với những cải 

tạo cơ sở hạ tầng khác như thủy lợi, cầu đường v.v.   

Cần khuyến khích nông hộ hoặc công ty canh tác với qui mô lớn.  Ví dụ với máy gặt đập liên 

hợp:  Người nông dân nhỏ làm 0,5 ha coi như đã CGH 90% khâu này.  Nhưng người nông 

dân làm 50-100 ha coi như chỉ mới CGH 50%, vì ngoài tài xế, vẫn cần lao động vô bao, vác 

lúa v.v, và thấy rõ tiềm năng giảm thêm chi phí với mức độ CGH cao hơn. 

Dĩ nhiên kèm theo là vấn đề dịch chuyển lao động.  Tăng CGH phải đi đôi với đào tạo nghề để 

số nông dân bán đất /mất việc có thể chuyển qua hoạt động khác, chủ yếu với các cơ sở công 

nghiệp nông thôn hay chế biến nông sản. 

2)  Lúa nước Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên 

Xin lặp lại một điểm cực kỳ quan trọng về dồn điền đổi thửa:  Nếu biến 1 triệu hecta của 

những thửa ruộng 300- 600 m2 thành các thửa ruộng 5000 m2, mỗi kg lúa giảm được chi phí 

sản xuất 2000 đ, thì mỗi năm 2 vụ lúa trên 1 triệu ha sẽ lợi được 20 000 tỷ đồng (khoảng 

1 tỷ USD mỗi năm).  So với đầu tư cải tạo đồng ruộng cho 1 triệu hecta, chỉ 10 000 tỷ đồng, 

thấp hơn thu lợi của 1 năm.  Thử so sánh với dự kiến 60 000 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp 

công nghệ cao, chắc cũng chỉ được 20 000 ha, mà lợi nhuận chưa rõ ràng.  

Không giải quyết vấn đề cải tạo lô thửa, thì CGH ngoài đồng chỉ là giải quyết bề mặt. 

3)  Cây trồng cạn, đất cao 

Ưu tiên cải tạo đồng ruộng để canh tác trên đường đồng mức, đất không dốc quá 0,5% 

(contour terrace) tránh xói mòn, mất đất, mất nước.  Nông nghiệp Việt Nam không thể chỉ có 

lúa ở ĐBSCL và Đồng bằng Sông Hồng.  Thống kê đất trồng cây được ở Việt Nam, diện tích 

trồng lúa chỉ bằng 1/7 diện tích cây rừng và cây trồng cạn hoặc bỏ hoang; trong đó, trừ phần 

đất núi rất dốc thì diện tích lúa chỉ bằng 1/2- 1/3 đất dốc nhẹ.  Nông nghiệp nước ta giữa thế 

kỷ 21 phải dựa trên diện tích đất hơi dốc này. Tóm tắt, vấn đề của cây trồng cạn là phải giữ 

được đất và nước, trước khi nói đến cơ giới hóa đồng bộ(Phụ lục 2).   
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Nền tảng cơ giới hóa:  Chế tạo máy nông nghiệp nội địa  

    là vấn đề trung tâm của cơ giới hóa nông nghiệp 

Nhớ lại một bài báo của Tạp chí Machinisme Agricole của Pháp vào thập niên 1970, đại khái: 

“…không nước nào trên thế giới thành công về cơ giới hóa nông nghiệp nếu chỉ trông cậy 

vào máy ngoại nhập…”  Công nghiệp chế tạo nội địa là trung tâm của CGHNN ở các nước 

phát triển, từ những năm 1800-1900 với các nước Pháp, Mỹ, Đức v.v, và với Nhật, Hàn 

Quốc, Đài Loan từ những năm 1950-1970.  Dĩ nhiên cũng có nhập khẩu, nhưng tỷ lệ không 

nhiều.  Những nước không ở trong G7, như Đan Mạch, Bungari, Australia, Brazil v.v đều có 

công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp cho chính họ.   

Có thể trích dẫn thêm về vai trò công nghiệp CKNN nội địa, với các trường hợp sau: 

Các trường hợp CGH thành công nhờ chế tạo máy nông nghiệp  

  a)  Trung Quốc  

 (Theo bài trình bày của GS Li Hongwen, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc; và GS Ding 

Qishuo, Đại học Nông nghiệp Nanjing, tại một Hội thảo Quốc tế ở Nepal, 2019). 

Năm 1980, thu hoạch hạt lương thực bằng cơ giới ở Trung Quốc không đáng kể, dưới 3% sản 

lượng.  Nhưng từ đó cơ giới hóa đã tăng nhanh.  Năm 2010, tỷ lệ thu hoạch bằng máy là 88% 

với lúa mì, 62% với lúa nước, 26% với bắp.  Năm 2017, các tỷ lệ này lần lượt là 95%, 89%, 

và 69%.  Số lượng máy GĐLH cho lúa và lúa mì là 1,3 triệu chiếc, cho bắp là 0,5 triệu chiếc.  

Điểm nổi bật là 95% số máy được chế tạo trong nước.   

Ý kiến [PHH]: 1/ Dù máy GĐLH của Trung Quốc có chất lượng chế tạo kém (năm 2009-

2012 ở ĐBSCL Việt Nam đã nhập khoảng 1000 chiếc, sau đó biền mất vì hư hỏng ngoài 

đồng làm lỡ thời vụ), nhưng để dùng trong nội địa của họ, có người chế tạo, ắt có phụ tùng và 

người thành thạo sửa chữa.  2/ Hiện nay, chế tạo máy CGH ngoài đồng ở ĐBSCL, chỉ vài cơ 

sở còn “sống sót” như Cty Tư Sang ở Tiền Giang, Cty Phan Tấn ở Đồng Tháp, v.v. Cần vài 

trăm Công ty như thế mới hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam được.    

  b) Ấn Độ và máy san laser 

Việt Nam và Ấn Độ cùng bắt đầu với bộ san laser đầu tiên năm 2004 do IRRI chuyển giao.  

Chỉ 15 năm sau (2019) Ấn Độ có 17 000 bộ và san được gần 11 triệu hecta (Hình 1), trong 

lúc Việt Nam chỉ có 45 bộ và san 2000 ha.   
Số máy san laser (bộ)
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Hình 1.  Số thiết bị san laser và diện tích san laser của Việt Nam và Ấn Độ, 2004-2019  
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Có nhiều lý do cho sự khác biệt quá lớn này,  ví dụ Nhà nước Ấn Độ, hỗ trợ 33% giá máy, 

còn Việt Nam thì hỗ trợ máy san laser "chìm" trong 30 loại máy đủ cỡ.  Nhưng lý do chính là 

Ấn Độ đã nội địa hóa chế tạo bộ laser trong nước, giảm giá thành đầu tư hơn một nửa (tham 

khảo: 10000 ↓ 4000 USD).  Thiết bị laser của Ấn Độ cũng không tốt lắm; 20 bộ nhập vào 

Việt Nam của một Dự án, sau 2 năm đã hư hết 11 bộ.  Nhưng trong nước họ, hư thì sửa ngay, 

vì nắm được công nghệ và có phụ tùng.  Còn ở Việt Nam, chưa chế tạo được, nên hư thì phải 

gửi ra nước ngoài để sửa chữa, mất ít nhất một tháng.  Máy nông nghiệp cần nhất là "thời vụ" 

(timeliness), hư thì phải khắc phục trong 1-2 ngày. 

 c)  Máy gặt đập liên hợp Kubota ở Việt Nam  

Máy GĐLH Kubota hiện chiếm lĩnh hơn 85% thị phần; chỉ còn 3 nhà sản xuất Việt Nam với 

dưới 10% thị phần.  Nhưng phụ tùng (các bộ phận làm việc, từ động cơ và hộp số) sau đó đều 

do các xưởng cơ khí địa phương cung cấp thay thế. 

Có thể diễn giải một cách lý thú: Ta chỉ nhập động cơ và hộp số của Kubota (vì khó chế tạo 

đạt chất lượng), nhân có sẵn trống đập, dao cắt v.v. thì nhập luôn (nghĩa là toàn máy)...  Sau 

1-2 năm làm việc nhiều, các bộ phận công tác này đều hao mòn hết, thì trong nước chế tạo 

thay thế hoài, cho đến khi động cơ và hộp số không dùng được nữa, khoảng 8 năm.  Bằng 

chứng khác (theo Carlito Balingbing của IRRI báo cáo ở Hội thảo Nepal 2019):  chủ dịch vụ 

ở Campuchia mua máy mới giá 26 000 USD, chỉ dùng một năm trước khi các bộ phận làm 

việc cần thay thế, và bán qua Việt Nam với giá 10 000 USD.  Xưởng cơ khí ở Việt Nam làm 

mới (thay thế các phụ tùng) tốn khoảng 5 000 USD, và bán có lời cho chủ dịch vụ ở ĐBSCL, 

đi thu hoạch thêm được khoảng 3000 giờ.  Tóm tắt: Máy GĐLH là ½ của Việt Nam  (Xem 

thêm chi tiết ở Phụ lục 1). 

Chế tạo máy móc chế biến nông sản và thực phẩm  

Như đã trình bày trên, nội địa hóa chế tạo thiết bị chế biến giúp giảm giá thành máy móc, từ 

đó giảm chi phí chế biến.  Giá máy ngoại nhập cao, ngoài lý do khách quan là chất lượng tốt, 

và lao động nước ngoài đắt (cỡ 15 USD/giờ với các thao tác đơn giản), còn có lý do họ không 

bao giờ giảm giá khi biết chưa có ai khác cạnh tranh, khi người mua chưa nắm vững được 

thiết bị và công nghệ, còn phụ thuộc vào người bán. 

Một lý do quan trọng  khác, cần nội địa hóa thiết bị chế biến để có thể trang bị cho các cơ sở 

ở nông thôn.  Cơ giới hóa ở qui mô lớn ngoài đồng để giảm chi phí sản xuất nông sản, cũng 

đồng nghĩa với giảm đáng kể lượng lao động.  Họ đi đâu? ---Công nghiệp ở các thành phố 

lớn không thể thu hút hết, và đủ các vấn đề xã hội kèm theo.  Chỉ còn cách mở các xí nghiệp 

nhỏ ở nông thôn, mà hàng đầu là công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.  Vừa yêu cầu 

chế biến chất lượng và an toàn, vừa đòi hỏi giá thiết bị phải chăng, thì khó nhập từ nước 

ngoài, chỉ có thiết bị nội địa mới đáp ứng, kể cả việc sửa chữa sau đó. 

Chế tạo các dây chuyền chế biến nông sản thực phẩm đòi hỏi đầu tư lớn, công nghệ cao;  

không phải là việc của các xưởng cơ khí nhỏ.  Trong lúc các công ty lớn chưa có phòng thiết 

kế chuyên sâu, có thể phối hợp giữa Viện-Trường và các công ty này, để phát huy thế mạnh 

mỗi bên.  Viện-Trường có đội ngũ nghiên cứu nhưng không có máy móc chế tạo chính xác; 

doanh nghiệp có máy móc nhưng thiếu người nghiên cứu và thiết kế.  Dĩ nhiên phải có hợp 

đồng hợp tác chặt chẽ, qui định trách nhiệm và quyền lợi của mặt bên. 
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Đề xuất chung  

Cơ giới hóa nông nghiệp là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi giải quyết theo hướng đa ngành và hệ 

thống.  Không phải là việc một cá nhân, một cơ quan hay công ty, một bộ chủ quản... Từ 

khóa là liên kết và phối hợp: 

 Cấp Trung ương: Phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp-PTNT và Bộ Công Thương và các Bộ 
khác (Khoa học-công nghệ, Giáo dục, Lao động v.v) để đưa ra các chính sách phù hợp.  
Chính sách chủ yếu là thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ các công ty tư nhân đi vào lĩnh vực 
cơ khí chế tạo thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp và thiết bị chế biến nông sản thực phẩm.  Ưu 
tiên phát triển nhân lực trong các công ty này, từ nghiên cứu thiết kế, sản xuất tại xưởng, và 
thực nghiệm thực tế.  Cần tập trung vào vòng lặp giữa nghiên cứu tính năng sử dụng và 
nghiên cứu chế tạo các bộ phận công tác, qua các Dự án dài hạn, nhưng chia thành các 
giai đoạn với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. 

 Cấp Địa phương: Phối hợp giữa Sở NN-PTNT, Sở Bộ Công Thương, và các Sở Ban 
Ngành để có các biện pháp hỗ trợ phù hợp, theo các hướng dẫn từ trung ương. 

 Cấp Cơ sở: Phối hợp giữa các nhà máy cơ khí lớn và các cơ sở cơ khí nhỏ.  Mục đích chế 
tạo được các thiết bị cơ giới hóa / thiết bị chế biến, vừa phù hợp nhu cầu thực tế, vừa bảo 
đảm chất lượng và độ chính xác, với giá thành phù hợp.   

Cần có nhiều Viện Công nghệ Cơ khí với các hoạt động phù hợp, tham khảo các phân tích 

trên, và tổ chức cho được sự phối hợp với các doanh nghiệp cơ khí . 

Thay lời kết 

Cần có một chính sách rõ ràng và cụ thể của nhà nước, huy động được toàn dân cho việc chế 

tạo máy nông nghiệp --theo nghĩa tổng thể như trình bày trên-- mới phát triển cơ giới hóa một 

cách bền vững.   

Đào tạo và phát triển nhân lực phục vụ cơ giới hóa cũng cần chính sách hỗ trợ, là vấn đề lớn, 

xin thảo luận ở một bài khác.  Bài này chỉ nhấn ở vai trò trung tâm của chế tạo máy nông 

nghiệp nội địa, với điểm chủ yếu là khuyến khích phát triển các doanh nghiệp cơ khí tư nhân.  

Các doanh nghiệp này, hoặc có bộ phận nghiên cứu cơ hữu, hoặc liên kết với các Viện-

Trường để đào tạo nhân lực nghiên cứu cơ khí cho chính công ty.   

Cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tăng lợi nhuận cho nông dân sản xuất ở vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long, Miền Đông Nam bộ, và có vùng miền khác, làm giàu cho đất nước 

luôn là điều mơ ước của mọi người, cả người viết này nữa! 
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TÓM TẮT 

   Năng suất cây trồng 

      và Lợi nhuận  

          Mức độ  

             cơ giới hóa  

 

 
  Hiện trạng    Vấn đề  Giải pháp  

ngoài đồng 

Lúa,  
Đồng bằng  

Sông Cửu Long  

CGH khá cao 

Thuận lợi: Lúa 

nước, giữ nước,  

giữ dưỡng chất. 

 

Có thể CGH cao 

hơn nữa... 

để giảm thêm chi 

phí SX. 

 

Thêm cho đồng bộ:  cấy, 

phun thuốc drone v.v. 

Mở rộng qui mô: 

Lô thửa từ 0,4 ha 

  lên 1- 2 ha 

Lúa,  
Đồng bằng  

Sông Hồng 

Duyên hải  

Miền  Trung  

CGH thấp,  

Hiệu quả thấp   

 

 

Manh mún, 

   thửa < 0,1 ha. 

 

Dồn điền đổi thửa → ≥0,5 ha  

Lợi nhuận: 2000 đ/kg... 

 * 1tr.ha 
= 1 tỷ USD /năm 

Đầu tư: 0.5 tỷ USD 

Cây trồng cạn,  
Đông Nam Bộ, 

Tây Nguyên, 

Đông/Tây Bắc Bộ 

CGH chủ yếu  

= làm đất 

Năng suất cây 

trồng thấp 

 

Đất bị xói mòn 

Nước chảy tràn 

(mất) 

Lẩn quẩn trên  

Điều kiện tiên quyết: 

giữ đất, giữ nước  

Tạo bậc thang 

  (San laser) 

Giải pháp (trong nhà máy):     . 

Chế tạo Thiết bị CGH ngoài đồng 

và Thiết bị Chế biến trong xưởng  

Nghiên cứu Khoa học ? 

Chính sách  hỗ trợ ? 

Đào tạo Nhân lực ? 

 

 

 

 Liên kết và Phối hợp 

►TW  .  ►Địa phương .   ►Cơ sở 
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Phụ lục 1:  Vài trường hợp thành công về CGH NN ở Việt Nam 

1)   Máy làm đất  

Làm đất ở ĐBSCL hầu như 100%.  Mô hình CGH là “chủ máy làm thuê”, đã giải quyết vấn 

đề cho đa số nông dân nghèo.  Không phải “một nông dân nhỏ, một máy nhỏ”.  Có nguồn 

động lực và  máy công tác phù hợp:  máy kéo 4 bánh 20-35 HP và phay (xới) ở ruộng nước 

có nền;  máy kéo 2 bánh ở đất lầy thụt.  Chất lượng chế tạo máy kéo “ngoại” bảo đảm độ tin 

cậy.  Phụ tùng có đủ trong nội địa, và thợ sửa chữa thành thạo. 

2)   Máy gặt đập liên hợp (GĐLH) 

Khoảng 2006-2011, với 5 Hội thi máy GĐLH do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức, 

các máy nội địa của Việt Nam đã chiếm các giải 1-2-3 nhờ các tính năng vượt trội (năng suất, 

độ sót, độ sạch v.v), nghĩa là đạt hầu hết các yêu cầu sử dụng phù hợp.  Trừ một điểm: độ tin 

cậy chế tạo.  Nên máy GĐLH của một Công ty CKNN hàng đầu của Nhật, từ 2012 bắt đầu 

xâm nhập thị trường Việt Nam, và đến 2017 có lẽ chiếm 90% số máy GĐLH của Việt Nam.   

Công ty Nhật trên (không tham gia Hội thi) đã theo dõi và đưa các cải tiến của “nông dân 

VN” vào máy của họ, dĩ nhiên cũng có các thiết kế chi tiết của họ, nhưng không phải là bản 

quyền, vì máy GĐLH đã có từ cả 100 năm.  Máy GĐLH này của họ nhanh chóng được nông 

dân ưa chuộng vì chế tạo với công nghệ hàng đầu thế giới, và sử dụng phù hợp.  Sau 2 năm 

đầu, họ cũng nhanh chóng thay hộp số cơ bằng hộp số thủy lực, càng được ưa chuộng hơn. 

Điều thú vị thứ hai là “tỷ lệ nội địa hóa”.  Giá máy này khoảng 550 triệu đồng thì động cơ, 

hộp số và truyền động chiếm 50% giá trị máy; đây là những thành phần tạo nên uy tín và chất 

lượng của thương hiệu, vì hoạt động 3000- 10000 giờ (5- 10 năm) mà không gặp vấn đề gì 

lớn (dĩ nhiên có sửa chữa), và là phần đòi hỏi chế tạo chính xác như công nghiệp xe hơi.  

Phần 50% còn lại, tức khoảng 250 triệu đồng, là các bộ phận “mau hỏng” nghĩa là thọ dưới 

1000 giờ (sau 1-3 năm), như trống đập, lưỡi cắt, vít xoắn, bánh đè, xích cao su, v.v.  Các phụ 

tùng này được “nội địa hóa" từ Việt Nam và cả phụ trợ của Trung Quốc, với giá chỉ bằng 15- 

30% phụ tùng chính hãng, mà chất lượng (tuổi thọ) cỡ 70- 90% chính hãng, và luôn có sẵn. 

Công ty Nhật trên chắc chắn biết điều đó, có lẽ họ cũng hiểu qui luật “cơ giới hóa với sản 

xuất nội địa” nên không nêu vấn đề bản quyền.  Nếu họ nêu ra, dù thắng hay thua qua nhiều 

tranh cãi, thì khó có thể tiếp tục bán những máy với động cơ và hộp số mới!  Cứ 3000 máy 

thay mới mỗi năm, giá trị các động cơ và hộp số đã là 30 triệu USD!  Nhưng chính cơ khí nội 

địa cũng góp phần tương đương, cũng xấp xỉ 30 triệu USD. 

Khoảng 2012 có tranh luận sôi nổi về chính sách hỗ trợ nông dân về cơ khí.  Một bên đề nghị 

nhà nước ủng hộ máy gặt đập liên hợp nội địa, với khoảng 10 nhà sản xuất nhỏ (nhưng máy 

hoạt động ngoài đồng trục trặc nhiều).  Một bên --có các Trung tâm khuyến nông-- đề nghị 

không phân biệt máy ngoại hay nội, miễn là làm tốt, giúp nông dân thu hoạch có lợi.  Kết 

quả, bên khuyến nông đã “thắng” với mẫu máy trên của Nhật được hỗ trợ lãi suất vay vốn.  

Rất đúng về mặt chính sách để nông dân sử dụng được hưởng lợi.  Xét kỹ về mặt chế tạo 

cũng đúng về qui luật, nghĩa là động cơ ngoại nhập (hàng đầu thế giới) và cuối cùng tiếp theo 

là các bộ phận công tác nội địa hóa. 
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3)   Máy sấy vỉ ngang (MSVN) 

Năm 1982, chúng tôi ở ĐHNL TP.HCM đưa mẫu MSVN 10 tấn đến Trại Giống Kế Sách 

(Sóc Trăng).  Nông dân-thợ cơ khí nhiều nơi đã bắt chước, và có nhiều cải tiến, và cả “cải 

lùi”.  Ví dụ, từ mẫu lò đốt trấu ghi ngang, đã cải tiến dùng ghi nghiêng.  Ngược lại, từ lớp lúa 

dày 30 cm đã giảm xuống 15- 20 cm, nên lúa khô không đều, vì chế tạo quạt không đạt áp 

suất.  Chúng tôi theo dõi, đã thay thiết kế lò thành ghi nghiêng, nhưng cũng thêm vào những 

cải tiến khác của chính mình.  Đồng thời khuyến nông về các điểm chưa đạt, ví dụ tầm quan 

trọng nhất của quạt sấy, rằng cần lớp lúa khá dày để ẩm độ cuối đồng đều.  Và vòng lặp 

“người nghiên cứu”--"thợ cơ khí” trong sử dụng cứ thế phát triển, để hôm nay, ĐBSCL có tỷ 

lệ sấy lúa cao nhất nước.  Năm 2021 ĐBSCL có tỷ lệ sấy máy khoảng 98% thì Bangladesh, 

Philippines, Indonesia v.v, vẫn loay hoay để đạt 15% sấy lúa bằng máy.  Mà họ vẫn có nhiều 

nhà nghiên cứu giỏi, nông dân họ vẫn cần cù không kém nông dân mình.   

Thành công, vì về mặt chế tạo, MSVN quá đơn giản, chỉ một trục quay, mua bạc đạn tốt 

(ngoại nhập) thì không lo về tuổi thọ.  Động cơ diesel hay điện đều không do thợ cơ khí hay 

công nghiệp địa phương chế tạo.  Những vấn đề về sử dụng như độ đồng đều ẩm độ, chi phí 

sấy v.v, đã được các nhà nghiên cứu xác lập và chuyển giao; và quá trình cải tiến liên tục.   

Hơi dài dòng như trên, chỉ để nhấn mạnh “hai vế”: thiết kế tính năng (với sự tham gia của 

Viện-Trường và của nông dân) và thiết kế chế tạo bảo đảm độ bền, với sản lượng lớn.  

4)   Máy cuốn rơm 

Công ty Phan Tấn ở Đồng Tháp đã sản xuất nhiều máy nông nghiệp, trong đó có máy gặt đập 

liên hợp lúa/ bắp, và máy cuốn rơm.  Dù “vất vả” với thị trường tràn ngập máy GĐLH ngoại, 

dù có nhiều mẫu máy cuốn rơm ngoại nhập, công ty này vẫn xác lập được vị trí dù khiêm tốn, 

nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh chế tạo máy phục vụ nông nghiệp.  

Thực sự với máy cuốn rơm, Công ty cũng phải mua động cơ ngoại nhập, hộp số và truyền 

động cũng vậy.  Nếu kể thêm bạc đạn và các chi tiết ngoại linh tinh khác, thì giá trị đóng góp 

gia tăng của Công ty trong chế tạo máy chỉ chiếm khoảng 40% giá trị máy, bao gồm một số 

vật tư trong nước, công lao động, công thiết kế v.v.   

Có lẽ tỷ lệ này với các trường hợp khác cũng chỉ 40-60%.  Như thế cũng đã quá tốt; thử ngẫm 

lại về các ngành "xuất khẩu mũi nhọn" của Việt Nam như điện tử và dệt may; giá trị nhập 

chiếm tới 85%, thậm chí 95%, tức là phần đóng góp gia tăng chỉ 5- 15%.  

5)   Máy xay xát lúa gạo  

Hiện nay máy xay xát do Việt Nam sản xuất (Cơ khí Long An, Cơ khí Bùi Văn Ngọ, v.v.) đã 

độc chiếm thị trường chế biến lúa gạo trong nước.  Rất khó tìm các tên tuổi lớn như Satake, 

Buhler v.v  ở Việt Nam.   

Một trường hợp mà chúng tôi biết với tư thế là thân hữu của Công ty Bùi Văn Ngọ (CtyBVN) 

qua gần 30 năm quen biết.  Trong lĩnh vực cơ khí xay xát lúa gạo, CtyBVN đứng đầu, và 

cùng với các công ty khác đã cơ khí hóa 100% hoạt động xay xát Việt Nam, với toàn bộ dây 

chuyền các máy sản xuất trong nước.  Vẫn nhập khẩu động cơ điện, bạc đạn v.v, nhưng rõ 

ràng đây là công nghiệp nội địa với khoảng 60% giá trị gia tăng từ nội địa.  Nếu chúng ta chỉ 

nhập vài dây chuyền xay xát nước ngoài, hay chế tạo một số máy xay xát chất lượng thấp, thì 
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Việt Nam cũng không hơn gì Bangladesh hay Indonesia.  Đây là minh họa xác thực nhất về 

chế tạo nội địa để cơ giới hóa 100%. 

Có dịp quan sát và rút ra được vài nhận xét: 

+1) Không phải tự nhiên có điều thần kỳ trên.  Công ty đã lặng lẽ nghiên cứu và cải tiến liên 
tục (có lẽ hơn 10 năm và đến nay đã gần 30 năm), vòng lặp giữa chế tạo và sử dụng.  Cơ 
chế tư nhân và sự kiên trì đã góp phần vào kết quả thành công trên.  Nghiên cứu, cải tiến, 
thành công và thất bại đan xen, vẫn kiên trì một món...  

+2) Công ty bám sát địa bàn hoạt động là các nhà máy xay xát lúa gạo, dù không trực tiếp xay 
xát lúa gạo hàng hóa.  Yêu cầu của khách hàng luôn được xem xét đáp ứng.  Các cải tiến 
được theo dõi liên tục qua phản hồi của khách hàng và trực tiếp tại hiện trường.  Sửa chữa 
và phụ tùng gần như tức thời. 

+3) Máy công cụ chế tạo ngày càng được nâng cấp.  Trước kia là các máy tiện máy hàn thông 
dụng, nhưng chế tạo theo tác phong công nghiệp: chính xác, mỹ thuật, xưởng sắp xếp gọn 
gàng.  Nay, phần lớn là các máy CNC từ các nước hàng đầu như Đức, Nhật.  

+4) Nhân lực, nhìn bề ngoài không thấy ai tốt nghiệp Đại học cơ khí.  Nhưng ông Ngọ (cha) 
tốt nghiệp Trung cấp Trường Bá Nghệ thời Pháp, với chương trình bài bản.  Chúng tôi đã 
thấy bản vẽ máy khổ A0 chi chít, có lẽ nhiều kỹ sư thời nay không theo kịp.  Các người 
con được cha truyền nghề từ thiết kế đến chế tạo, sửa chữa.  Sau này, cần gì họ mời thầy 
đến dạy tại công ty theo chuyên đề.  Tóm lại không thể thiếu nhân lực chất lượng cao, 
không phải là Thạc sĩ Tiến sĩ, mà là chuyên gia giải quyết các vấn đề thực tế.   

Phụ lục 2:  Vấn đề xói mòn đất do mưa nhiệt đới 

Mưa vùng nhiệt đới, cụ thể ở Việt Nam (Hình P2.1)  khác hẳn với Âu Mỹ. 
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Hình P2.1. Lượng mưa và phân bố mưa ở TP Hồ Chí Minh và một số thành phố Âu Mỹ. 

(Nguồn: http://www.worldclimate.com ).  

Đất dốc ở các xứ ôn đới với lượng mưa dịu thì trồng trọt được, nhưng ở vùng mưa nhiệt đới 

thì không thể, vì xói mòn, tạo ra bằng "vòng lẩn quẩn":    

Tổng lượng mưa  
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 Xói mòn đất đai  Năng suất thấp   Không đủ vốn đầu tư cải tạo đất / cơ giới hóa  

    Xói mòn đất đai   Năng suất thấp ...  Không đủ vốn ... ... ... 

Cày bừa, xới chăm sóc làm đất tơi mịn, và đất dễ bị rửa trôi, chảy vào vùng thấp, làm lớp đất 

mùn màu mỡ trên mặt đồng mất dần, đất còn lại thành phần nghèo dinh dưỡng, thậm chí là 

đá, laterit.  Trên đất dốc, khi bón phân vào mùa mưa, sáng bón chiều mưa rửa trôi là chuyện 

thường xảy ra, hiệu suất sử dụng phân bón rất thấp.  Lượng nước cung cấp cho cây phần lớn 

đều nhờ nguồn nước mưa hoặc nước tưới theo phương pháp tưới ngập hoặc tưới theo rãnh.  

Trên đất dốc, hiệu suất sử dụng nước cũng thấp vì chảy tràn và rửa trôi.  Cây trồng bị tước 

hết phân và nước; nôm na so sánh với một đứa trẻ không được ăn bột không được bú sữa thì 

làm sao lớn nổi.  Như vậy, năng suất thấp của cây trồng cạn (trên diện rộng) có yếu tố đất đai 

bị xói mòn.  Khác với lúa nước cần ruộng càng phẳng càng tốt (dốc 0%), cây trồng cạn cần độ 

dốc hơn 0,2% để có thể tiêu thoát nước từ từ; nhưng độ dốc cũng không được quá 0,5% vì 

xói mòn đất xảy ra do nước chảy tràn mạnh (Arnold 1986).   

Giải pháp để CGH trên đất dốc đã có trên thế giới, đó là canh tác với ruộng bậc thang đồng 

mức (contour terraces).  Ruộng bậc thang đã có cả ngàn năm ở Tây Bắc bộ, là những dải 

đồng mức rộng 1- 2 m chỉ hợp với canh tác thủ công.  Ý tưởng thực hiện của ông cha ta đời 

trước cần được nâng tầm lên với thiết bị cơ giới, mà bắt đầu là san phẳng laser.  Thực hiện 

không khó, nhất là hiện nay với kỹ thuật ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS, GPS và hệ 

thống lái tự động (Guo và Maas 2012). Các dải ruộng bậc thang “cơ giới hóa” có bề rộng 15 - 

30 m để giảm bớt khối lượng đất đào đắp; và máy kéo có thể chạy hàng trăm mét, tăng hiệu 

suất sử dụng máy.  

 

 

Hình P2.2.  Ruộng bậc thang vùng Tây-Bắc bộ,  

thu hút khách du lịch vào mùa lúa chín, 

 nhưng khó canh tác cơ giới hóa 
Ảnh: internet http://dulich24.com  

  

 

Hình P2.3.  Sơ đồ  dải đồng mức bậc thang  

cho cơ giới hóa  

Hình P2.4. Cơ giới hóa trên ruộng bậc thang  

(USDA 2001)  

 

Hình P2.5.  Hệ thống  lái tự động "AutoSteer" của 

Trimble để tạo ruộng bậc thang, nhờ GPS 
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4 Hiện trạng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực  

phục vụ Cơ giới hoá nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu 

Long và giải pháp bổ sung nguồn nhân lực 

Nguồn: Nguyễn Văn Khải (nvkhai@ctu.edu.vn), Khoa Công nghệ ĐHCT. 2020.  
Bài trình bày (cùng tựa đề trên) tại Hội thảo tham vấn về Cơ giới hóa nông nghiệp ngày 

14-8-2020 với Đoàn công tác Bộ NN-PTNT tại Công ty Bùi Văn Ngọ, Tp Hồ Chí Minh. 

1.  Đặt vấn đề  

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
#*

 là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả 

nước, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn.  Hàng năm ĐBSCL cung cấp trên 50% sản 

lượng lúa cả nước, và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu.   

Tổng diện tích đất tự nhiên ĐBSCL là 4 060 200 ha.  Năm 2011, ĐBSCL có diện tích đất 

nông nghiệp là 2 560 600 ha (chiếm 63,1% diện tích đất tự nhiên).  Năm 2016, diện tích gieo 

trồng lúa cả năm đạt 4 295 200 ha.  Để sản xuất được diện tích lúa nêu trên cần một  lực 

lượng lao động rất lớn để vận hành máy móc trong các khâu đã cơ giới hóa như: Làm đất, 

tưới tiêu, phun thuốc, thu hoạch và vận chuyển. 

Hiện nay, mức độ cơ giới hóa nông nghiệp nói chung và cây lúa nói riêng ở vùng ĐBSCL 

chưa đáp ứng yêu cầu để nước ta trở thành một quốc gia công nghiệp trong thời gian sắp đến.  

Trong đó có nguyên nhân do thiếu nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản để thực hiện quá trình 

cơ giới hoá đồng bộ sản xuất nông nghiệp. 

2.   Hiện trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực 

2.1  Hiện trạng đào tạo nguồn nhân lực 

Trước đây, hai cơ quan đào tạo nguồn nhân lực chính phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông 

nghiệp ĐBSCL là Khoa Cơ khí Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, đào tạo trình độ kỹ 

sư Cơ khí nông nghiệp (CKNN) và Trường Công nhân CKNN 2 (thuộc Bộ NN-PTNT) ở Ô 

Môn, đào tạo công nhân Sử dụng CKNN.  Ngoài ra, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 

cũng đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực kỹ sư CKNN cho các địa phương trong vùng. 

Trường Công nhân CKNN 2 (Hiện nay chuyển thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông 

thôn Nam bộ) từ năm 1979 đến năm 1995 mỗi năm đào tạo trung bình 150 học viên ngành Sử 

dụng CKNN.  Từ năm 1996 đến nay, đã 24 năm trôi qua không có học viên theo học.(Nguồn: 

Số liệu từ cựu Hiệu trưởng, tháng 06 năm 2020).  Các học viên đã được đào tạo trước đây, 

một số người có điều kiện kinh tế đã mua một trong các loại: máy kéo, máy xới, máy đập lúa 

                                                 

#*
 Các chữ viết tắt:  ĐBSCL = Đồng bằng Sông Cửu Long.  CKNN = cơ khí nông nghiệp. 

NN = nông nghiệp.  CGH NN = cơ giới hóa nông nghiệp.  ĐH = Đại học.   
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hoặc máy gặt đập liên hợp làm dịch vụ cơ giới hoá (CGH) nông nghiệp , phần còn lại đã 

chuyển  sang làm công việc khác.  Lực lượng lao động trẻ  sử dụng máy hiện nay chỉ học việc 

từ người làm lâu năm truyền nghề lại.  Do đó, vấn đề an toàn lao động trong sử dụng máy kéo 

liên hợp với máy nông nghiệp chưa được trang bị đầy đủ. 

Tương tự, Khoa CKNN Trường Đại học Cần Thơ (Hiện nay là Khoa Công nghệ), từ năm 

1999 đến nay đã hơn 20 năm không có sinh viên theo học ngành CKNN.  Các kỹ sư CKNN 

đã được đào tạo trước đây, còn rất ít người hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. 

Bảng 1a.  Số lượng sinh viên học ngành cơ khí nông nghiệp từ 1976  -2020 tại Đại học Cần Thơ  

Năm học 1976-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2020 

Số lượng sinh viên 719 0 43 76 0 
Nguồn: Khoa Công Nghệ Đại Học Cần Thơ tháng 06 năm 2020 

Bảng 1b.  Số lượng sinh viên học ngành CKNN tâi các Đại học khác. 

tt Tên Cơ sở đào tạo Năm đào tạo Số lượng SV 

1 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 

(Đồng bằng sông Hồng) 

2010- 2019 126 

2 Đại học Nông Lâm Huế 

(Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên) 

2016 -  2019 115 

3 Đại học Nông Lâm TP.HCM  

(Miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL) 

- - 

    Nguồn:  Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (06/2020) 

     Khoa Cơ khí và Công nghệ, Đại học Nông Lâm Huế (06/2020) 

Ở các vùng miền khác số lượng sinh viên CKNN cũng đang giảm dần.   

Sau 1975, nhà nước bao cấp trong đào tạo và Ban tổ chức chính quyền tỉnh phân công kỹ sư 

CKNN về làm việc ở Chi cục máy kéo, Chi cục Cơ khí của tỉnh và các Trạm máy kéo, Xưởng 

cơ khí ở Huyện.  Khi đất nước đổi mới, sinh viên phải đóng tiền để học ở các trường đại học 

đồng thời nhà nước giải thể Chi cục cơ khí, Chi cục máy kéo ở tỉnh, và giải thể các Trạm máy 

kéo và Xưởng cơ khí ở cấp Huyện, nên kỹ sư CKNN ra trường không có việc làm, chuyển 

sang các lĩnh vực khác, nên số lượng giảm dần, và không còn người theo học nữa ở ĐBSCL. 

2.2  Hiện trạng sử dụng kỹ sư cơ khí nông nghiệp  

ở 34 Trung tâm khuyến nông có diện tích lúa lớn của cả nước 

2.2.1    Đồng bằng sông Hồng 

Đồng bằng sông Hồng có diện tích trồng lúa hàng năm khoảng 1 153 800 ha.  Ngoài ra, còn 

có các loại cây trồng khác như: ngô, cây họ đậu, rau màu v.v.  Kết quả khảo sát cán bộ 

khuyến nông có trình độ chuyên môn về CKNN của 10 Trung tâm Khuyến nông ở 10 Tỉnh 

Đồng bằng sông Hồng (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, 

Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình)  cho thấy không có cán bộ chuyên môn về 

CKNN làm việc tại các Trung tâm.  Do đó, các tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa sản xuất nông 

nghiệp sẽ gặp khó khăn khi chuyển giao vào sản xuất.  Đây là một hiện trạng đang diễn ra 

trong quá trình phát triển Đồng bằng sông Hồng.   
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2.2.2    Đồng bằng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên 

Đã khảo sát nguồn nhân lực để chuyển giao kỹ thuật về CGH của 10 tỉnh của Duyên hải miền 

Trung và Tây Nguyên (Bình Định, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng) và Tây Ninh ở Miền Đông Nam Bộ;  tổng 

diện tích lúa của các tỉnh này là 1 270 900 hecta.  Kết quả cho thấy không có một cán bộ ở 

các Trung tâm Khuyến nông tốt nghiệp kỹ sư CKNN hoặc cơ khí để chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật về CGH cây lúa và các loại cây trồng khác.  Do đó, việc đưa CGH vào sản xuất nông 

nghiệp ở miền Trung và Tây Nguyên sẽ còn những hạn chế nhất định. 

Tây Nguyên ngoài cây lúa, còn có những cây trồng đặc thù khác như: chè, cà phê, ngô v.v 

nên việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp cần có những máy móc chuyên dùng, yêu cầu 

kỹ thuật riêng biệt, cần có các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn để chuyển giao vào sản xuất.  

2.2.3    Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 

ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất của đất nước, nơi sản xuất lúa hàng hóa xuất khẩu chủ yếu của 

quốc gia.  Kết quả khảo sát 13 Trung tâm Khuyến nông tỉnh của toàn vùng với diện tích lúa 

cả năm 4 295 200 ha cho thấy lực lượng kỹ sư cơ khí nông nghiệp, kỹ sư cơ khí làm việc tại 

các Trung tâm vẫn còn rất ít (Bảng 4).  Không có kỹ sư CKNN trong các Trung tâm Khuyến 

nông của 13 tỉnh  ĐBSCL; chỉ có 7 kỹ sư cơ khí (chuyên ngành khác) ở 4 tỉnh.  Đây là một 

khó khăn cho việc triển khai các tiến bộ kỹ thuật về CGH NN ở các địa phương.   

Tóm tắt, kết quả khảo sát nguồn nhân lực có trình độ kỹ sư CKNN hoặc kỹ sư Cơ khí ở 

34 Trung tâm Khuyến nông tỉnh có diện tích trồng lúa lớn của cả nước cho thấy lực lượng 

cán bộ được đào tạo về chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp chưa được quan tâm sử dụng trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.   

Bảng 4.  Diện tích lúa cả năm và số lượng kỹ sư cơ khí nông nghiệp  

   làm việc ở Trung tâm Khuyến nông 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 

# 1 Công nghệ Sau thu hoạch,  SPKT = Sư phạm kỹ thuật) 

  Nguồn:  Khảo sát tháng 7/2015.   

   * Số liệu năm 2011 của Trung tâm PTBV NN-NT thuộc Viện QH và TK NN.  

TT Trung tâm 

Khuyến nông 

Diện tích lúa 

cả năm 

Kỹ sư CKNN 

(người) 

Kỹ sư CK 

(người) 

Nơi đào tạo 

1 An Giang 607 600 0 1 ĐH SPKTThủ Đức 

2 Bạc Liêu 164 300 0 0  

3 Bến Tre 76 900 0 0  

4 Cà Mau 130 200 0 0  

5 Cần Thơ 224 700 0 0  

6 Đồng Tháp 501 100 0 0  

7 Hậu Giang 212 700 0 0  

8 Kiên Giang 686 900 0 1+1# ĐH Cần Thơ, ĐH Hùng Vương 

9 Long An 484 200 0 1 ĐH Cần Thơ 

10 Sóc Trăng 349 000 0 0  

11 Tiền Giang 241 800 0 1 ĐH Cần Thơ 

12 Trà Vinh 233 000 0 1 ĐH SPKT Thủ Đức 

13 Vĩnh Long 181 500 0 1 ĐH Cửu Long 

 Tổng 4 093 900* 0 7  
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Trong CGH NN, máy móc thiết bị sẽ có khi quyết định vốn đầu tư, nhưng con người để quy 

hoạch phát triển, định hướng, khai thác, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư thiết bị máy móc nông 

nghiệp, cần phải có thời gian đào tạo và quá trình làm việc, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn 

mới thúc đẩy nhanh quá trình phát triển CGH của đất nước. 

Với Cộng đồng ASEAN, các mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với nông 

sản các nước trong khu vực.  Nguồn nhân lực chưa được quan tâm sử dụng trong CGH NN, 

nhiều công đoạn trong sản xuất hàng hóa còn làm thủ công sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm 

nông nghiệp cao và khả năng cạnh tranh thấp của nông nghiệp Việt Nam. 

Trong tương lai gần sẽ cơ giới hoá đồng bộ cây lúa, ngô, rau màu, cây họ đậu, làm vườn, thu 

hoạch mía, nuôi trồng thuỷ sản v.v.  Do đó, rất cần một nguồn nhân lực lớn có trình độ 

chuyên môn sâu về CGH sản xuất nông nghiệp để phát triển đất nước.   

 

3.    Các giải pháp bổ sung nguồn nhân lực  

    cơ giới hóa nông nghiệp cho các địa phương 

Nguồn nhân lực phục vụ CGH NN có thể chia làm 3 nhóm để đào tạo bổ sung trong giai đoạn 

hiện tại và tương lai để đưa nước ta thành một quốc gia công nghiệp.  Nếu chúng ta chậm trể 

sẽ gây lãng phí nguồn lực xã hội lớn vì những người chưa qua đào tạo vẫn sử dụng được các 

loại máy móc nhưng hiệu quả kém, dễ hỏng hóc, tăng chi phí sửa chữa, giảm tuổi thọ thiết bị 

máy móc và tai nạn lao động, nhất là trong sử dụng máy kéo khi làm đất ruộng nước. 

3.1.       Nhóm sử dụng, chăm sóc và sửa chữa máy kéo /máy nông nghiệp 

3.1.1   Giai đoạn cấp thiết trước mắt 

Các địa phương nên gửi cán bộ có trình độ và hiểu biết về máy móc đi học ngắn hạn các khóa 

về những khâu trong CGH NN như: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, làm sạch hạt và 

sấy lúa v.v, để có thể chuyển giao các kỹ thuật mới về CGH đồng bộ trong nông nghiệp. 

3.1.2   Về lâu dài 

Trung tâm dạy nghề các tỉnh cử cán bộ có chuyên môn về cơ khí đi học các khóa ngắn hạn về 

CGH NN ở các trường đại học có thiết bị và cán bộ giảng dạy về cơ khí nông nghiệp như: 

ĐH Cần Thơ, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Nông Lâm Huế và Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam để trang bị các kiến thức cơ bản về chăm sóc, bảo dưỡng, sử dụng máy cho người vận 

hành máy kéo liên hợp với dàn cày hoặc dàn xới, máy gieo, cấy trồng, phun thuốc, máy bơm 

nước, máy gặt đập liên hợp, máy phân loại làm sạch hạt và kiến thức về an toàn lao động khi 

sử dụng các thiết bị nông nghiệp.  Mở các lớp về sửa chữa máy kéo và máy nông nghiệp.  

Đây là những người sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực vận hành máy móc CGH cho 

các tỉnh.  Tùy theo mỗi loại máy móc mà bố trí thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành cho 

phù hợp với học viên.  Từng bước, bổ sung lực lượng lao động trẻ, có chuyên môn vào công 

cuộc hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 
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3.2.   Nhóm chế tạo máy nông nghiệp 

3.2.1   Giai đoạn cấp thiết trước mắt 

Các địa phương cử cán bộ có trình độ kỹ sư cơ khí chế tạo máy, ô tô, cơ khí động lực đi học 

những khóa ngắn hạn về máy nông nghiệp để có thể từng bước chuyển sang lĩnh vực chế tạo 

máy nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển máy móc cơ giới hóa của địa phương. 

3.2.2   Về lâu dài 

Các Trường đại học có đào tạo ngành cơ khí chế tạo máy, cơ khí ô tô, cơ khí động lực cần bổ 

sung thêm một số môn chuyên ngành cơ khí nông nghiệp để sinh viên theo học và sau khi tốt 

nghiệp có khả năng làm việc trong lĩnh vực chế tạo máy nông nghiệp.  Đề nghị nhà nước có 

chính sách khuyến khích, cấp học bổng và miễn học phí cho sinh viên học thêm và đạt được 

kiến thức chuyên môn về cơ khí nông nghiệp. 

3.3.   Nhóm quy hoạch định hướng  

    phát triển cơ giới hóa nông nghiệp cho các tỉnh 

Hiện nay ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung đang thiếu nguồn nhân lực am tường về 

CGH NN để chỉ đạo và định hướng phát triển cơ giới hóa đồng bộ cho các địa phương.   

3.3.1   Giai đoạn cấp thiết trước mắt 

- Các địa phương nên tuyển thêm và ưu đãi nhân sự có chuyên môn về CGH NN và có kinh 

nghiệm trong thực tế sản xuất để tư vấn về cơ giới trong các cánh đồng mẫu lớn và phát 

triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

- Các địa phương nên cử cán bộ có trình độ kỹ sư nông học, khuyến nông, kỹ sư cơ khí chế 

tạo máy, động lực v.v có thâm niên công tác thực tế 7– 10 năm để theo học các khóa bổ 

sung kiến thức về CGH NN theo đơn đặt hàng của địa phương để các trường đại học đào 

tạo trong một thời gian 12 -18 tháng.  Đây là nguồn nhân sự nồng cốt để phát triển cơ giới 

hóa nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.   

3.3.2    Về lâu dài 

Nên áp dụng chính sách cử tuyển và có chế đãi ngộ tương xứng như: đài thọ hoàn toàn học 

phí, cấp thêm học bổng cho người đi học đạt trình độ kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp về phục vụ 

lâu dài ở địa phương.   

 

4.    Kết luận   

- Quá trình cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc góp phần 

hiện đại hoá nông nghiệp, xây dựng và phát triển nông thôn mới. 

- Hiện nay không có học viên tham gia học các khóa hướng dẫn sử dụng máy kéo.  Người 

sử dụng học từ sự truyền nghề của người đã biết sử dụng. 

- Sinh viên rất hạn chế theo học ngành Cơ khí nông nghiệp ở bậc đại học hoặc phải học vì 

không còn lựa chọn nào khác. 

- Đa số nguồn nhân lực đang thực hiện công việc chuyển giao kỹ thuật về CGH NN ở các 

Trung tâm Khuyến nông chưa được đào tạo từ trường lớp chuyên về cơ khí nông nghiệp. 
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- Cần có lớp tập huấn về CGH NN cho cán bộ kỹ thuật của các Trung tâm Khuyến nông. 

- Cần thực hiện các giải pháp đã đề xuất để CGH NN mang lại hiệu quả thiết thực cho nông 

dân, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia công nghiệp sớm nhất so với các nước 

trong khu vực. 

- Đào tạo nguồn nhân lực về CGH NN cần được các cơ quan chức năng quan tâm hơn như: 

đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho cuộc 

cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. 

- Miễn học phí và cấp học bổng cho sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp.  Bố trí việc làm 

sau khi tốt nghiệp.   

- Áp dụng chính sách cử tuyển cho các vùng có nhu cầu sử dụng kỹ sư cơ khí nông nghiệp 

cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 
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5 Mô hình tính toán máy sấy tháp  

dòng thổi ngang và có bộ phận đảo hạt  

Nguồn: Prakash B., T. J. Siebenmorgen. 2018. Mathematical modeling of a cross-flow rice 

dryer with grain inverters. Transactions of the ASABE Vol. 61(5): 1757-1765. 

ASABE.. https://doi.org/10.13031/trans.12927 

DẪN NHẬP 

Có nhiều loại máy sấy lúa, song ở Mỹ máy sấy tháp (cột đứng) dòng thổi ngang (cross-flow 

column dryer) được áp dụng nhiều nhất ở quy mô sấy công nghiệp.  Trong loại máy này, lúa 

đi xuống thẳng đứng giữa các sàng kim loại lỗ, tạo ra các cột (Hình 1a).  Khí nóng thổi vuông 

góc (hay “thổi ngang”) với hướng di chuyển của cột lúa.  Do vậy, gọi vắn tắt là máy sấy thổi 

ngang. 

Trong loại máy này, tùy vào vị trí bên trong cột lúa, các hạt sẽ khô với các tốc độ khác nhau 

do tính chất dòng khí khác nhau bên trong cột.  Các hạt gần buồng khí nóng (buồng hơi, 

plenum) tương tác với khí nóng sẽ khô nhanh hơn các hạt ở xa tương tác với khí ẩm và ít 

nóng hơn.  Vì vậy, sự khác biệt về ẩm độ hạt trong cột lúa có thể là đáng kể. 

 

Hình 1.   Sơ đồ (a) một máy sấy thổi ngang, (b) bộ đảo hạt trong cột lúa,  

(c) mô tả dòng khí đảo chiều trong cột lúa 

Sự không đồng đều về ẩm độ hạt trong máy sấy thổi ngang gây ra các vấn đề sấy chưa khô 

hoặc sấy quá khô, khiến hạt dễ rạn nứt.  Để cải thiện sự đồng đều khi sấy, các máy sấy công 

nghiệp có trang bị bộ đảo chiều hạt.  Bộ phận này sẽ làm cho hạt bị đảo vị trí bên trong cột 

lúa, do vậy đổi vị trí so với dòng khí sấy (Hình 1b).  Một cách làm khác là cột lúa được chia 

thành nhiều phần, và chiều thổi của khí sẽ thay đổi trong từng phần, tạo ra hiệu ứng tương tự 

như bộ đảo hạt, nhằm sấy đồng đều hơn (Hình 1c). 



30 

Nhiều mô hình toán đã được sử dụng cho máy sấy thổi ngang, nhưng chỉ có một số ít có liên 

quan đến bộ đảo hạt hay chuyển đổi dòng khí trong hệ tính toán (Paulsen và Thompson 1973; 

Khatchatourian et al 2013; Nguyen et al 2016).  Ngoài ra, các báo cáo cũng ít khi được xác 

thực bằng các số liệu thực nghiệm có liên quan đến bộ đảo hạt hay việc thay đổi dòng khí. 

Prakash et al (2017) đã báo cáo một mô hình sấy thổi ngang có xác nhận thực nghiệm.  

Nghiên cứu này sẽ mở rộng mô hình sấy trên để bao gồm sự đảo hạt trong cột sấy.  Thí 

nghiệm đã được bố trí để mô phỏng việc đảo hạt và dùng để xác thực mô hình tính toán. 

Việc thiếu các phương trình sấy lớp mỏng chính xác được cho là yếu tố quan trọng khi muốn 

phát triển các phương trình sấy lớp dày.  Prakash và Siebenmorgen (2018) đã nêu các khuyết 

điểm của các phương trình sấy lớp mỏng trước đây và đã phát triển các phương trình sấy lớp 

mỏng một thông số có độ chính xác cao cho lúa hạt dài.   

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phát triển mô hình 

Mô hình này tương tự như Prakash et al (2017).  Toàn bộ khối hạt được mô hình hóa là lắp 

ghép của những khối phẳng KP (voxel, volume element) xếp chồng lên nhau (ô trên Hình 2a 

là mặt cắt của KP) và cố định tương đối so với máy sấy. 

 

Hình 2.  (a) Trình tự tính các ô, theo như đánh số các ô, trong một mô hình máy sấy thổi ngang có bộ 

phận đảo lúa;   (b) Hai ô mẫu, một trên và một dưới bộ phận đảo lúa, có ghi các điều kiện/ thông 

số đầu vào của khí và hạt dùng trong tính toán. 

Hạt và không khí đi qua các KP này trong quá trình sấy.  Một loạt các phương trình chuyển 

vận ẩm và nhiệt cần được giải trong các KP này để xác định tính chất của hạt và không khí đi 

ra khỏi KP.  Để giải các phương trình này, cần biết số liệu về tình trạng của hạt và không khí 

đi vào mỗi KP.  Do vậy, một trình tự cụ thể về tính toán các KP được áp dụng trong mô hình 

này, nhằm bảo đảm các tính chất đầu vào được xác định cho mỗi KP ở các bước kế tiếp 

(Hình 2).  Chú ý là trình tự ở đây có khác so với trong báo cáo của Prakash et al. (2017).  

Việc điều chỉnh này là cần thiết khi tính đến sự thay đổi của dòng hạt do bộ đảo hạt. 
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Khi đi tới bộ đảo hạt, vị trí của các hạt lúa ngay lập tức chuyển dịch theo hướng độ dày x như 

trong Hình 2a.  Ví dụ, lúa trong KP 1, sẽ đi qua các KP 6, 11, và 16, gặp bộ đảo hạt sẽ bị đổi 

vị trí qua KP 25.  Tương tự, bộ đảo hạt sẽ khiến cho lúa ra khỏi KP 17 đi vào 24, hạt ra khỏi 

KP 18 đi vào 23, hạt ra khỏi KP 19 đi vào 22, và hạt ra khỏi KP 20 đi vào 21.  Hai KP (ô) 

tượng trưng trên Hình 2b mô tả các dòng chuyển động và các tình trạng của hạt và không khí 

trước và sau khi qua bộ đảo hạt. 

Prakash et al.  (2017) đã sử dụng phương trình dạng Newton như dưới đây: 

            
(2)

  

   k  =  -8,088 *10
-5

  + (5,050* 10-6) T      

  M:  độ ẩm hạt tại thời gian t (thập phân, cs khô) 

  Me:  độ ẩm cân bằng hạt (thập phân, cs khô) 

  Mi:  độ ẩm ban đầu của hạt (thập phân, cs khô) 

  MR: tỷ lệ ẩm không thứ nguyên (thập phân) 

    t:   thời gian sấy (phút) 

    k:   hằng số sấy xác định bằng thực nghiệm phụ thuộc nhiệt độ sấy T (°C).    

Độ ẩm cân bằng của hạt phụ thuộc vào nhiệt độ và ẩm độ tương đối của không khí (RH, %) 

xác định bằng phương trình Chung-Pfost (ASABE, 2012) với các thông số từ phương trình 

Ondier et al.  (2011): 

       (3) 

Phương trình dạng Page cải biến (Modified Page equation) cho lúa hạt dài được chọn theo 

Prakash và Siebenmorgen (2018): 

              (4) 

   k = -9,93 *10
-3

 + (5,07 *10
-4

) T + (1,17 *10
-3

) RH   

    + (2,04 *10
-5

) T
2
  - (1,23 *10

-5
) RH

2
 - (1,00 * 10

-5
) T *RH             (5) 

Mô hình toán được phát triển và giải bằng MATLAB (ver. R2015b, The MathWorks, Inc., 

Natick, Mass.).  Trong các tính toán mô phỏng (simulation), các ô theo chiều x được chọn 

bằng 12,7 mm và chiều t là 60 s.  Do cột lúa khoảng 381 mm ngang, nên số lượng ô theo 

hướng x là 30 trong mọi phép tính mô phỏng.  Lượng ô chia theo chiều cao cột lúa tùy thuộc 

vào thời gian sấy.Ví dụ một giả lập (mô phỏng) cho thời gian sấy 90 phút sẽ có 90 ô, còn giả 

lập cho thời gian sấy 15 phút sẽ có 15 ô.  Việc giảm x hay t không tạo ra khác biệt đáng kể 

trong các tiên đoán.  Do vậy, các giá trị đã chọn dường như thích hợp với các phép giả lập. 

Mẫu máy thí nghiệm 

Prakash et al (2017) đã mô tả sự tương đương về ý tưởng giữa máy sấy liên tục thổi ngang và 

máy sấy tĩnh; và đã mô phỏng một máy sấy liên tục thổi ngang bằng cách dùng một mẫu máy 
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sấy tĩnh thí nghiệm.  Trong nghiên cứu này thiết bị tương tự đã được sử dụng để xác thực mô 

hình tính toán. 

Khí sấy ở các nhiệt độ và ẩm độ tương đối mong muốn được tạo ra trong một buồng có môi 

trường được kiểm soát, có các thiết bị nung, điều hòa không khí và các thiết bị kiểm soát 

(Hình 3).  Quạt li tâm công suất 0,56 kW lắp bên ngoài.  Máy sấy bên trong buồng có môi 

trường kiểm soát bao gồm một hộp gỗ (dùng làm buồng hơi) và ống giữ hạt (vai trò như cột 

lúa) hình trụ bằng nhựa trong acrylic.  Ống giữ hạt có 3 phần: phần chính để chứa hạt, một 

đĩa sàng lỗ kim loại, và một phần trên giống như phần bên dưới (Hình 3c). 

 

Hình 3.  (a) Sơ đồ mô hình thí nghiệm sấy tĩnh, (b) các kích thước chính của cụm chứa hạt,  

và (c) hình lắp ráp các bộ phận trong cụm chứa hạt 

Khi thí nghiệm, đầu tiên lúa được đặt trong phần chính của ống giữ hạt, và một đĩa sàng lỗ 

kim loại đặt bên trên.  Sau đó cụm trên cùng được lắp lên trên ống giữ hạt, được gài chặt nhờ 

các núm xoay có lỗ ren.  Thiết kế này giúp cho ống giữ hạt có thể tháo và lật ngược lại, như 

vậy cột lúa xem như đảo ngược chiều với dòng khí, cho phép giả lập sự đảo chiều hạt trong 

máy thí nghiệm. 

Sáu túi sợi đan được dùng để chứa hạt, mỗi túi chứa khoảng 40 g lúa cùng một loại với lúa đổ 

trong ống giữ hạt.  Các túi được đặt ở các khoảng cách bằng nhau (0, 76, 152, 229, 305, và 

381 mm tính từ buồng hơi) bên trong cột lúa trong khi đổ đầy ống giữ hạt.  Các túi đan này sẽ 

được dùng để xác định ẩm độ hạt.   

Sáu lỗ đường kính 3,2 mm được khoan và lắp cặp nhiệt điện loại K (Omega Engineering, 

Inc., Stamford, Conn.) để đo nhiệt độ không khí bên trong cột lúa; các vị trí này tương ứng 

với vị trí các túi đan.  Cặp nhiệt điện thứ 7 đặt trong buồng hơi.  Tất cả cặp nhiệt điện nối tới 

một datalogger (bộ ghi-lưu dữ liệu) bên ngoài (CR300, Campbell Scientific, Inc., Logan, 

Utah).  Một datalogger loại nhỏ dùng để đo nhiệt độ và ẩm độ không khí (MicroRHTemp, 

MadgeTech, Inc., Warner, N.H.) đặt ở giữa cột lúa (Hình 3a).  Một datalogger khác (HOBO 

UX100-011, Onset Computer Corp., Bourne, Mass.) được đặt trên đầu cột lúa để đo điều kiện 

của khí thoát. 
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Các thí nghiệm 

Giống lúa hạt dài có độ ẩm 18% (cs ướt) được dùng trong tất cả thí nghiệm.  Lúa được làm 

sạch và chứa trong các túi nhựa giữ ở 4oC.  Tất cả lúa thí nghiệm đều từ một lô, nhưng độ ẩm 

lúa có thay đổi một chút khi lưu trữ, khiến cho độ ẩm ban đầu có khác nhau. 

Các thí nghiệm trình bày trong Bảng 1.  Thí nghiệm 1 dùng để so sánh các mô hình sấy lớp 

mỏng dạng Newton và dạng Page có cải biến, lặp lại 5 lần và không có đảo hạt.  Từ đây chọn 

ra phương trình sấy lớp mỏng thích hợp cho các phân tích về sau. 

Thí nghiệm 2 và 3 dùng để xác thực các giả lập về đảo chiều hạt trong mô hình tính toán.  Hai 

điều kiện không khí trong buồng hơi, 60oC_10% RH và 45oC_20% RH, đã được áp dụng.  Cả 

hai điều kiện này đều có cùng một độ ẩm tuyệt đối là 0,012 kg nước /kg không khí khô;  

đây là điều kiện ẩm độ môi trường thường gặp khi sấy lúa ở miền Trung Nam Hoa Kỳ.  Số 

liệu của thí nghiệm 2 và 3 cũng được dùng để đánh giá tác động của việc đảo hạt lên độ đồng 

đều của độ ẩm hạt theo bề dày của lớp hạt. 

  Bảng 1.   Điều kiện ban đầu của hạt và không khí trong buồng hơi trong các thí nghiệm sấy 

 Thí nghiệm (a)  

 1 2 3 

Độ ẩm ban đầu của lúa (% cs ướt)  
Nhiệt độ ban đầu của lúa (°C)  
Nhiệt độ buồng hơi (°C)  
Độ ẩm tương đối của buồng hơi (%)  
Thời gian sấy (phút)  

Số lần đảo hạt  
Số lần lặp lại thí nghiệm sấy 
Tổng số thí nghiệm sấy  

17,6 (0,1)  
26 (1)  

60  
10  

15, 30, 45, 60,90 

0  
2  

5 x 2 = 10 

17,2 (0,1)  
25 (2)  

60  
10  
60 

0, 1, 2  
2  

3 x 2 = 6 

16,8 (0,1) 
22 (1) 

45 
20 
60 

0, 1, 2 
2 

3 x 2 = 6 

      (a) Số liệu trong ngoặc là độ lệch chuẩn 

Trong tất cả thí nghiệm sấy có đảo chiều hạt, tổng thời gian sấy là 60 phút.  Nếu không đảo 

hạt, lúa liên tục được sấy trong 60 phút.  Khi chỉ đảo hạt một lần, cột lúa được lật ngược sau 

30 phút sấy.  Khi muốn đảo hạt 2 lần, cột lúa sẽ được lật sau 20 phút và lật ngược lại sau 40 

phút sấy.  Thứ tự của các thí nghiệm sấy được bố trí ngẫu nhiên. 

Trước một thí nghiệm, lúa lấy ra từ kho điều hòa được để cho nhiệt độ cân bằng với nhiệt độ 

phòng; 2910 gam lúa được dùng cho một thí nghiệm.  Khoảng 40 gam lúa trong một bao túi 

sợi đan.  Datalogger loại nhỏ, các túi lúa, và số lúa còn lại được đặt cẩn thận trong cột chứa 

lúa, sao cho datalogger được ở khoảng giữa, chừng 190 mm từ buồng hơi.  Như vậy, cột lúa 

có dạng trụ đường kính 127 mm và chiều cao là 381 mm.  Khi cần đảo hạt, nhấc ngăn chứa 

hạt lên, lật ngược và gắn vào hộp gỗ, thời gian thực hiện việc đảo hạt khoảng 10 s. 

Sau thí nghiệm, lúa được đặt trong các túi nhựa ở điều kiện môi trường (22°C đến 26°C), sau 

đó đo ẩm độ hạt bằng tủ sấy (mẫu 15 gram, sấy ở nhiệt độ 130°C, trong 24 giờ; theo Jindal và 

Siebenmorgen, 1987).  Lưu lượng gió trong tất cả thí nghiệm sấy là 0,53 m3/(s.m2). 

Các tính toán giả lập được thực hiện cho từng điều kiện của 3 thí nghiệm, và Sai số căn quân 

phương (Root mean square error, RMSE) được dùng để đánh giá sự chính xác của việc tiên 

đoán số liệu thí nghiệm: 
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          (6) 

  X:           tính chất của hạt hay của không khí 

  N:           số lượng các điểm số liệu được so sánh, đo tại các bề dày của cột lúa 

  m và e:   cho biết số liệu từ mô hình (m) hay là từ thí nghiệm (e) 

Chú ý mỗi Xe là trung bình của 2 lần thí nghiệm.  Do số liệu xác định bằng thực nghiệm của 

ẩm độ lúa và nhiệt độ hạt được đo ở 6 vị trí trong cột lúa, giá trị của N là 6 trong các RMSE, 

không kể các nhiệt độ không khí trong thí nghiệm 1.  Trong thí nghiệm 1, nhiệt độ không khí 

không được đo ở vị trí 0 mm từ buồng hơi, do vậy N bằng 5 khi tính toán RMSE. 

 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

So sánh các phương trình sấy lớp mỏng 

Các phép tính giả lập đã sứ dụng các phương trình sấy lớp mỏng dạng Newton (phương trình 

1 & 2), và dạng Page cải biến (phương trình 4 &5).  Các tiên đoán về thay đổi của độ ẩm cân 

bằng lúa và nhiệt độ không khí đã được so sánh với thực nghiệm (Hình 4 & 5). 

 

Hình 4.   So sánh các biên dạng độ ẩm hạt bên trong cột lúa, tiên đoán bằng mô hình  

và đo lường thực nghiệm, sau khi sấy trong 3 thời gian sấy khác nhau. 
Một điểm dữ liệu là trung bình của hai lập lặp lại.  Các phép giả lập đã sử dụng 2 phương trình sấy lớp 

mỏng: (a) phương trình dạng Newton (phương trình 1 và 2), và (b) phương trình dạng Page cải biến 

(phương trình 4 và 5).  Trong các thí nghiệm sấy này, buồng hơi có nhiệt độ 60°C và ẩm độ tương đối 

10%, ẩm độ ban đầu của hạt là 17,6% (cs ướt). 
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Hình 5.   So sánh các biên dạng nhiệt độ không khí bên trong cột lúa, tiên đoán bằng mô hình  

và đo lường thực nghiệm, sau khi sấy trong 3 thời gian sấy khác nhau.   
Một điểm dữ liệu là trung bình của hai lập lặp lại.  Các phép giả lập đã sử dụng 2 phương trình sấy lớp 

mỏng: (a) phương trình dạng Newton (phương trình 1 và 2), và (b) phương trình dạng Page cải biến 

(phương trình 4 và 5).  Trong các thí nghiệm sấy này, buồng hơi có nhiệt độ 60°C và ẩm độ tương đối 

10%, ẩm độ ban đầu của hạt là 17,6% (cs ướt). 

Các Hình 4 và 5 cho thấy mô hình tiên đoán chính xác hơn khi sử dụng phương trình dạng 

Page cải biến. 

Sai số căn quân phương (RMSE) đã được tính toán để so sánh khi sử dụng 2 loại phương 

trình sấy lớp mỏng khác nhau (Bảng 2). 

Bảng 2.   Sai số căn quân phương (RMSE) giữa tiên đoán và thực nghiệm của các số liệu độ ẩm hạt và 
nhiệt độ không khí trong 5 thời gian sấy của thí nghiệm 1 (Bảng 1), khi dùng các phương trình dạng 

Newton và Page cải biến trong mô hình tính toán. 

Độ ẩm lúa (%, cs ướt) Nhiệt độ không khí (oC) Thời gian sấy 
(phút) 

Newton Page cải biến Newton Page cải biến 

15 0,6 0,3 3,7 2,2 

30 0,2 0,3 4,4 2,2 

45 0,4 0,2 6,1 2,1 

60 0,8 0,1 6,4 1,9 

90 1,4 0,1 6,3 2,0 

 

Khi sử dụng phương trình dạng Newton để tính toán, RMSE trong nghiên cứu này có các giá 

trị tương đương như trong Prakash et al (2017).  Các tác giả này đã có RMSE cho độ ẩm lúa 

từ 0,6 – 0,9 %, và cho nhiệt độ từ 3oC – 5oC.  Khi dung phương trình dạng Page cải biến, đã 

cho các kết quả RMSE nhỏ hơn.  Điều này cho thấy việc sử dụng phương trình sấy lớp mỏng 

thích hợp sẽ tác động đến độ chính xác chung của mô hình tính toán. 
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Các tính toán giả lập (mô phỏng) về đảo hạt 

Đối với từng điều kiện trong các thí nghiệm 2 và 3 (Bảng 1), các phép giả lập được thực hiện, 

sử dụng phương trình dạng Page trong tính toán.  Độ ẩm lúa và nhiệt độ không khí đã được 

so sánh giữa tính toán và thực nghiệm trong các Hình 6 và 7.  Biên dạng nhiệt độ không khí 

trong Hình 7a và 7b là các thí nghiệm có thời gian sấy lần lượt là 35 và 45 phút. 

 

Hình 6. So sánh các biên dạng độ ẩm hạt trong cột lúa, tiên đoán bằng mô hình và đo lường thực nghiệm,  
sau khi sấy 60 phút có các lần đảo hạt (ĐH) khác nhau sử dụng 2 điều kiện khí đầu vào: (a) 60°C và 10% 

RH (thí nghiệm 2, điều kiện trong Bảng 1;  và (b) 45°C và 20% RH (thí nghiệm 3, điều kiện trong Bảng 1.   

Mỗi điểm dữ liệu là trung bình của hai lập lặp lại. 

Mô hình đã tiên đoán chính xác độ ẩm hạt (Hình 6).  Tuy nhiên, đã dự đoán hơi thấp nhiệt độ 

không khí (Hình 7).  Sự khác biệt giữa tiên đoán bằng mô hình và thực nghiệm nói chung ít 

hơn 5oC.  Việc tiên đoán thấp về nhiệt độ không khí, nhất là ở các vị trí xa tính từ buồng hơi, 

cũng hiện diện trong Hình 5b.  Điều này có thể do các sai số của phương trình sấy lớp mỏng 

và phương trình tính độ ẩm cân bằng dùng trong các tính toán.  Các thông số của các phương 

trình này đã dựa trên các thực nghiệm có độ ẩm tương đối trong khoảng 10 - 70%.  Do vậy, 

các thông số ra ngoài khoảng này có thể dẫn đến sai số.  Chú ý rằng độ ẩm tương đối của 

không khí tại một số vị trí trong cột lúa được ghi nhận lên đến 90% trong các thí nghiệm của 

nghiên cứu này. 

 

Hình 7. So sánh các biên dạng nhiệt độ trong cột lúa, tiên đoán bằng mô hình và đo lường thực nghiệm, 

 tại các thời gian khác nhau và trong các thí nghiệm sấy dùng (a) một lần đảo hạt và (b) hai lần đảo hạt.  

Trong các thí nghiệm này, buồng hơi có nhiệt độ 60°C và 10% RH (thí nghiệm 2, điều kiện trong Bảng 1.  

Mỗi điểm dữ liệu là trung bình của hai lập lặp lại.  
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Sai số căn quân phương (RMSE) giữa tiên đoán và thực nghiệm của các số liệu độ ẩm hạt và 

nhiệt độ không khí ở các thời gian sấy khác nhau liệt kê trong Bảng 3.  Độ lớn của RMSE đối 

với độ ẩm hạt là 0,1 – 0,2%, đối với nhiệt độ không khí là 1 –  4oC. 

Bảng 3.   Sai số căn quân phương (RMSE) giữa tiên đoán và thực nghiệm của các số liệu độ ẩm hạt và 

nhiệt độ không khí trong các thời gian sấy khác nhau với các điều kiện trong thí nghiệm 2 và 3 (Bảng 1). 
     (ĐH là lần đảo hạt thực hiện khi thí nghiệm sấy). 

Thí nghiệm 2  Thí nghiệm 3 Thời gian sấy 
(phút) 

0 ĐH 1 ĐH 2 ĐH  0 ĐH 1 ĐH 2 ĐH 

                Độ ẩm lúa (%, cs ướt)     

60 0,1 0,2 0,2  0,1 0,2 0,1 

                Nhiệt độ không khí (oC)      

15 3,1 1,7 2,5  1,1 1,0 0,6 

30 3,2 2,9 4,1  1,7 1,7 1,6 

45 2,7 2,2 4,5  1,7 2,0 2,1 

60 2,2 2,1 3,1  1,3 1,7 1,2 

 

Tuy nhiên, khi sấy công nghiệp, lúa có thể là hỗn hợp của nhiều giống khác nhau, luồng khí 

thổi ngang cột lúa có thể không đồng đều, và bộ đảo hạt có thể không hoàn toàn đảo được lúa 

trong cột.  Những hạn chế này có thể dẫn đến những sai biệt giữa tính toán và thực tế của 

máy sấy.  Do vậy, nên tiến hành xác thực mô hình ở quy mô sấy công nghiệp. 

 

Tình trạng không đồng đều khi sấy 

Khoảng chênh lệch của độ ẩm hạt sau sấy trong thí nghiệm 2 và 3 trình bày trong Hình 8.  

Đảo hạt một lần có làm giảm sự chênh lệch về độ ẩm lúa, nhưng việc đảo 2 lần lại phản tác 

dụng.  Kết quả này cũng đã được báo cáo từ một số tác giả như Schlutermann và 

Siebenmorgen (2004), Khatchatourian et al.  (2013). 

Hình 9 cho thấy tiên đoán của mô hình tính toán về thay đổi của độ ẩm hạt sau sấy khi thực 

hiện 5 lần đảo hạt trong các điều kiện sấy liệt kê trong thí nghiệm 2 (Bảng 1).  Mô hình này 

đã dùng phương trình sấy lớp mỏng dạng Page cải biến. 

Tương tự như xu hướng đã quan sát từ thực nghiệm, Hình 9 cho thấy, xét về tác dụng làm 

giảm sự thay đổi của độ ẩm lúa, một lần đảo hạt hiệu quả hơn hai hay nhiều lần đảo hạt trong 

cột lúa.  Các kết quả này cũng cần được nghiên cứu thêm để bảo đảm là hiện tượng này sẽ 

nhất quán trong các điều kiện lúa và không khí khác nhau trong các máy sấy thương mại.  

Ngoài ra, chất lượng xay xát gạo cần được đánh giá trước khi có các khuyến nghị đối với 

công nghiệp lúa gạo. 
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Hình 8. Ảnh hưởng của số lần đảo hạt (ĐH) đến 

khoảng chênh lệch của độ ẩm hạt trong cột lúa sau 

sấy khi sử dụng 2 điều kiện buồng hơi.  

Bảng 1 liệt kê các điều kiện của Thí nghiệm 2 và 3.  

Mỗi điểm dữ liệu là trung bình của 2 lần lặp lại.  

Hình 9. Số lần đảo hạt ảnh hưởng  đến chênh lệch 

độ ẩm hạt trong cột lúa tiên đoán bằng mô hình,  

Bảng 1, Thí nghiệm 2:  

  Sấy 60 phút với không khí 60oC và 10%RH).  

 

KẾT LUẬN 

Một mô hình tính toán đã được phát triển để tiên đoán các tính chất hạt và không khí trong 

cột lúa trong máy sấy thổi ngang.  Ngoài ra, mô hình còn được nâng cấp để giả lập máy sấy 

có trang bị bộ đảo hạt.  Các thí nghiệm sấy đã được tiến hành để xác thực mô hình tính toán 

và đánh giá tác động của sự đảo hạt lên độ đồng đều về độ ẩm trong cột lúa. 

Phương trình sấy lớp mỏng dạng Page cải biến cho thấy tiên đoán kết quả thực nghiệm chính 

xác hơn phương trình dạng Newton.  Sai số căn quân phương RMSE giữa kết quả tiên đoán 

và thực nghiệm cho độ ẩm lúa là 0,1 – 0,3%, và cho nhiệt độ không khí là 1°C – 2°C, khi sử 

dụng phương trình sấy lớp mỏng dạng Page cải biến.  Mô hình tính toán đã tiên đoán thành 

công các tính chất hạt và không khí khi có sự đảo hạt.  RMSE giữa kết quả tiên đoán và thực 

nghiệm cho độ ẩm lúa là 0,1 đến 0,2%; và cho nhiệt độ không khí là 1°C đến 4°C.  Việc đảo 

hạt có cải thiện sự đồng đều về độ ẩm lúa trong cột lúa.  Trong các điều kiện thí nghiệm, đảo 

hạt một lần cải thiện sự đồng đều về độ ẩm lúa nhiều hơn đảo hạt nhiều lần. 

Với một số bổ sung nhỏ, mô hình tính toán này cũng có thể dùng để mô tả quá trình sấy lúa 

lớp dày có đảo dòng không khí. 

Người lược dịch: Nguyễn Lê Hưng 
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6 Canh tác trên luống sâu  

Nguồn:* Chavula, I.M., C. Andrews. 2022. Tiyeni and the Deep Bed Farming.  

    Presentation at the webinar "Deep Bed Farming", 14 June 2022. 

   * Tiyeni. What is Tiyeni and the Deep Bed Farming?  

     https://www.tiyeni.org/what-is-tiyeni , https://www.tiyeni.org/deep-bed-farming  

  * YOUTUBE The Tiyeni https://www.youtube.com/watch?v=5nggq3RePMc&t=175s 

  * Colin Andrews (Tiyeni Chirman). Personal Email communication. July 2022. 

Canh tác trên luống sâu  (Deep Bed Farming, DBF) là gì? 

Deep Bed Farming DBF (
#.#

) là kỹ thuật canh tác (Hình 1 và  2) bao gồm: 1/ Phá vỡ tầng đất 

ở sâu bị dẽ và nén chặt.  2/ Tạo những luống cao bằng phẳng (dốc 0%) và rãnh sâu, chiếu 

theo luống đắp theo đường đồng mức. 3/ Ngăn các rãnh thành những hố trũng để giữ nước. 

4/ Trồng trọt trên luống, người chăm sóc đi dưới rãnh, nên đất trên luống không bị dẽ chặt lại.   

 

 

Hình 1. Bố trí  luống có rãnh sâu DBF 

                                                 

#.#
 Deep Bed Farming DBF (dịch sát là Canh tác trên luống có rãnh sâu (Hình 1),  

dịch gọn là Canh tác trên luống sâu.  Phân biệt với Ridge Farming = Canh tác trên luống thông thường.  
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Hình 2.  Trồng bắp trên luống rãnh sâu DBF 

Ghi chú: 

 Phá vỡ lớp đất dẻ chặt là việc quan trọng đầu tiên, để bộ rễ có thể ăn sâu, nước có thể thấm 

xuống.  Thực hiện bằng thủ công hoặc cơ giới. 

 Luống làm dấu (marker ridge) đắp theo đường đồng mức (contour line), lấy đất từ rãnh đào 

song song với luống. Rãnh này ở phía cao hơn luống và có đất chận ở hai đầu.  Luống và 

rãnh tác dụng như con đập giữ nước khi mưa lớn;  bờ luống phía dưới có thể trồng cỏ 

Vetiver để ổn định bờ. 

 Luống rộng 1 m (Hình 1), có thể trồng 2 hàng bắp, hoặc 3 hàng đậu.  Nếu trồng bắp, nên 

xen kẽ ở giữa một cây trồng khác như đậu xanh, đậu nành v.v, với mục đích vừa có thêm 

sản lượng, vừa phủ đất chống xói mòn, vừa thêm đạm cho đất. 

 Khi đã trồng, không xáo trộn đất trên luống nữa.  Đi dưới rãnh để chăm sóc làm cỏ; cỏ và 

các dư thừa thực vật khác được ủ làm phân hữu cơ.  Lượng hữu cơ giúp thoáng đất và vi 

sinh vật phát triển. 

 Với các rãnh, cứ 3-4 m dùng đất ngăn rãnh thành các hố trũng dài 3-4 m (boxed basin) để 

giữ nước khi mưa lớn, nước thấm từ từ xuống sâu. 

 

Ích lợi của DBF 

1) Giảm nước chảy tràn, nghĩa là giảm xói mòn đất.   

2) Giảm bùn lắng (siltation) do nước bùn chảy tràn ra ao hồ sông suối. 

2) Nước mưa được giữ trong các hố trũng và thấm dần xuống đất sâu.  Do vậy, cũng tăng 

lượng nước ở tầng nước ngầm. 

3) Giảm xáo trộn đất (soil disturbance).  Đất bị nén chặt (compacted soil) được phá vỡ ngay 

từ đầu.  Cây trồng trên luống có bộ rễ ăn sâu hơn, cây khỏe hơn nhờ đất phì nhiêu, do  bón 

phân hữu cơ trên mặt.  

Tóm tắt:  Vấn đề là lớp đất dưới sâu bị dẽ chặt, làm bộ rễ cây không phát triển được, đất thiếu 

nước vì chảy tràn và thiếu dưỡng chất nên năng suất cây trồng kém.  DBF giải quyết được 

vấn đề này, để đất giữ được nước và tăng độ phì, và tăng năng suất cây trồng. 
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Kết quả thực tế  

Áp dụng DBF đã tăng năng suất cây trồng.  Hình 3 so sánh năng suất giữa 2 phương pháp 

luống rãnh sâu (DBF) và luống thông thường (CR,= Conventional Ridge), thí nghiệm ở 11 

địa điểm khác nhau ở Phi Châu.  Năng suất với DBF tăng 60% so với CR. 

 

Hình 3. Năng suất bắp, so sánh 2 phương pháp tại 11 địa điểm thí nghiệm  

 
(a)     (b) 

Hình 4. So sánh sinh trưởng của cây bắp:  a)Trồng trên luống thông thường;  

 b) Trồng trên luống có rãnh sâu DBF, cây cao hơn và lá xanh hơn. 

Ngoài ra việc kiểm soát cỏ dại cũng dễ dàng hơn; người đi dưới rãnh và làm cỏ trên luống; 

kết hợp với phủ đất bằng mùn hữu cơ và các dư thừa thực vật sẽ tăng độ phì nhiêu của đất.  

Với tất cả các biện pháp này, kể cả làm đất tối thiểu (không xáo trộn đất sau lần đầu phá lớp 

đế nén dẽ), có thể coi đây là phương pháp Nông nghiệp bảo tồn (Conservation Agriculture). 

Đã áp dụng ở đâu? 

DBF được thử nghiệm ở Malawi từ năm 2004 và được cải tiến/ phát triển với 38 nông dân 

cho tới năm 2013.  Năm 2022 khoảng 21 000 nông dân nước này áp dụng kỹ thuật canh tác 

trên luống sâu DBF.  Chi phí thấp và bền vững, kỹ thuật này đã giúp nông dân tăng năng suất, 

góp phần cho an ninh lương thực 
#.*

; đồng thời ngăn chận xói mòn đất và tái tạo độ phì nhiêu 

                                                 

#.*
 Malawi ở Châu Phí (giáp Tanzania và Mozambique) có 20 triệu dân, là một trong những nước nghèo nhất.  

Đất đai phần lớn  bị xói mòn;  báo cáo của FAO ()2016) trung bình toàn quốc, mỗi hecta mất 29 tấn đất mỗi 

năm.   
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cho đất.  Chỉ làm đất vào năm đầu tiên và sau đó ít tốn công chăm sóc trên luống, nên đã tiết 

kiệm lao động rất đáng kể.   

Các nguyên nhân gây ra tầng đất nén chặt ở Malawi và nhiều nơi khác là: (i) chỉ dùng cuốc 

trên lớp đất mặt từ năm này qua năm khác;  (ii) liên tục cày cạn qua nhiều năm;  (iii) dùng 

máy móc cơ giới nặng qua nhiều năm. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 

DBF (Canh tác trên luống sâu) có các đặc điểm chính: ●Tạo các luống làm dấu theo đường 

đồng mức ●Tạo các luống và rãnh; ●Tạo các hố trũng để ngăn không cho nước chảy ngang 

hoặc chảy tràn xuống dốc.  Đây là kỹ thuật rất đáng quan tâm và có thể được áp dụng ở nhiều 

vùng nông nghiệp của Việt Nam với các điều kiện tương tự như ở miền Cận-Sahara ở Châu 

Phi (tầng đất nén dẽ ở dưới, xói mòn đất v.v).  Đặc biệt với 6 tháng mùa mưa trong năm; có 

trận mưa đến 100-300 mm trong một ngày!  Với phương thức canh tác phổ biến như hiện 

nay, xói mòn đất đai là tất yếu… 

Nông dân Việt Nam quen làm với cơ giới, chắc không chấp nhận cách làm thủ công như ở 

Malawi  (thực tế cũng có vài nơi ở Malawi áp dụng cơ giới, nhưng phải bảo đảm không làm 

lớp đất dưới bị nén chặt trở lại).  Cần nghiên cứu và áp dụng cơ khí nông nghiệp.  Các máy 

để phá vỡ lớp đế cày, để làm luống và rãnh đều có ở Việt Nam.  Nhưng máy nào ngăn thành 

hố trũng (boxed basin) như Hình 1 ? Máy nào chăm sóc làm cỏ trên luống khi có hố trũng ?  

Cách giải quyết ở Malawi là trồng thêm cây họ đậu để phủ đất và giảm bớt cỏ dại.  Có lẽ phải 

bố trí lại để có đường chạy cho máy (ví dụ máy kéo 4 bánh cỡ 15-30 HP)?.  Hoặc dùng các 

máy cắt cỏ (dạng trống dao, bề rộng nhỏ để làm việc giữa các hàng cây) cắt không làm xáo 

trộn đất? 

Cần thêm vài nghiên cứu ứng dụng để có thể áp dụng DBF trong điều kiện địa phương... 
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7 Bảo vệ đất và nước trên đất lúa và cây trồng cạn 

bằng kỹ thuật san ruộng điều khiển bằng laser 

Nguồn: Phan Hieu Hien. 2010. Soil and water conservation for rice fields  and upland crops 

on slope-land  by the laser-controlled leveling technique. In: Bui Ba Bong, Nguyen 

Van Bo, Bui Chi Buu (Eds). VIETNAM fifty years of rice research and development.  

Agriculture Publishing House, Ha-Noi. 

Dẫn nhập  

San phẳng ruộng lúa điều khiển bằng laser (gọi tắt là san laser, laser leveling) được dùng 

nhiều trong nông nghiệp Mỹ, Nhật, Úc, v.v (Hình 1 và 2) và bước đầu được áp dụng ở các 

nước đang phát triển (Tollner et.al 2002).  Thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế 

(IRRI) tại Philippines và Campuchia cho thấy các lợi điểm của mặt ruộng bằng phẳng 

(Rickman 2002):   

a/  Tăng năng suất lúa khoảng 0,5 tấn/ha;   

b/  Dễ kiểm soát cỏ dại, do khống chế mức nước, giảm 70% công lao động làm cỏ; 

c/  Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5- 7% vì không cần bờ ruộng;   

d/  Vận hành máy canh tác hiệu quả hơn, do giảm được 10- 15% thời gian quay vòng;   

e/  Thuận tiện cho sử dụng máy sạ hàng;   

f/  Tiết kiệm nước, ví dụ một cánh đồng chênh nhau 160 mm sẽ đòi hỏi 100 mm nước 

nhiều hơn, tức là hơn gấp đôi nhu cầu nước cho cây lúa.   

Bài này trình bày hai đề mục: 
1) Các hoạt động nghiên cứu và khuyến nông của Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí 

Minh (ĐHNL.HCM) đã phổ biến kỹ thuật này cho đất ruộng lúa tại nhiều địa phương, 
đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật, các tác động nông học, và hiệu quả kinh tế.  Phần này bao 
gồm mô tả thiết bị laser và sự chuyển giao kỹ thuật từ IRRI. 

2) Viễn cảnh áp dụng công nghệ san phẳng laser cho cây trồng cạn, như bắp, đậu, mía v.v, 
đặc biệt là trên đất dốc, với mục đích bảo vệ đất và nước, tiến đến một nền nông nghiệp 
hiệu quả và bền vững  

     
    (a)     (b) 

Hính 1.  San phẳng laser ở Mỹ (a),  và Australia (b) 
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Thiết bị san laser, cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

Hình 2 và 3 chỉ các bộ phận của liên hợp máy.  Hoạt động như sau:  

Tia laser được phát bởi bộ phận phát tín hiệu laser (1) tạo thành một mặt phẳng laser cố định 

song song với mặt phẳng nằm ngang.  Bộ nhận tín hiệu laser (3) gắn trên gàu san (4) xác định 

vị trí tương đối của gàu san  so với mặt phẳng laser rồi truyền tín hiệu về hộp xử lý và điều 

khiển (8).  Sau khi xử lý, tín hiệu được truyền tới hộp phân phối thuỷ lực (7) để đóng hoặc 

mở các van thuỷ lực trên đường dầu từ bơm tới xi lanh (2).  Từ đó gàu san được nâng lên 

hoặc hạ xuống sao cho vạch 0 trên bộ nhận (3) luôn nằm trên mặt phẳng laser; vì thế lưỡi gàu 

san cũng luôn ở trên một mặt phẳng cố định.   

Để thích ứng với dòng máy kéo MTZ, ở ĐHNL.HCM đã thiết kế thêm bộ phận tản nhiệt (5), 

gồm một quạt và cuộn ống làm mát. 

 

Hình 2. Sơ đồ cấu tạo của liên hợp máy san phẳng. 
1.Bộ phát tia laser;    2.Xi lanh thủy lực;    3.Bộ phận nhận tín hiệu laser; 

4.Cụm gàu san;  (5.Bộ phận tản nhiệt;   6.Ống dầu thủy lực;)    7.Hộp phân phối thủy lực;     

8.Hộp xử lý và  điều khiển;   9.Máy kéo 

 

Hình 3. Hệ thống san phẳng lắp trên máy kéo MTZ 80 
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Chuuyển giao kỹ thuật san laser  

Ở Trung tâm Năng lượng-Máy nông nghiệp (TTNLMNN) thuộc ĐHNL.HCM, tháng 2-

2005 nhận chyển giao kỹ thuật từ IRRI qua khóa huấn luyện một tuần tại IRRI, và đã được hỗ 

trợ một bộ san laser cùng với bản vẽ gàu san để chế tạo, liên hợp với máy kéo MTZ-892 công 

suất 110 HP.  Tháng 3-2005 chuyên gia TS J. Rickman đến TTNLMNN để kiểm tra sự chế 

tạo và lắp ráp, và nghiệm thu thiết bị đã hoạt động tốt.  Cán bộ kỹ thuật TTNLMNN đã học 

hỏi và làm chủ được kỹ thuật san phẳng, và sau đó đã chuyển giao lại cho Bạc Liêu vào tháng 

5-2005. 

 Ở Bạc Liêu: Đã hỗ trợ Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Bạc Liêu (TTGBL) lắp đặt một 

bộ laser theo máy kéo MTZ-80.  Trước đó (2003) TTGBL đã được IRRI hỗ trợ một bộ phát-

và-nhận laser và đã chế tạo gàu san, nhưng không vận hành được vì hệ thống thủy lực không 

tương hợp.  Các nghiên cứu viên TTNLMNN đã điều chỉnh lại và huấn luyện thực hành thông 

qua san 10 ha ruộng của TTGBL, ruộng được san đầu tiên ở Việt Nam.  Tóm tắt, TTGBL đã có 

được thiết bị và nhân lực nắm kỹ thuật san.  Đến cuối 2009, họ đã san được 85 ha ở Bạc Liêu. 

Tháng 3-2006, Sở NN-PTNT Bạc Liêu tổ chức Hội thảo và Trình diễn san laser cho nông dân 

trong tỉnh và cán bộ kỹ thuật từ 5 tỉnh khác, khoảng 100 người.  Nhờ vậy, thông tin đã lan tỏa 

đến Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Ở An Giang. Tháng 5 năm 2006, TTNL-MNN phối hợp cùng Cục Bảo vệ Thực vật- Bộ 

Nông nghiệp và Chi Cục Bảo vệ Thực vật tỉnh An Giang san laser 3,8 ha ở huyện Châu 

Thành kết hợp với các thí nghiệm; và tổ chức Hội thảo-trình diễn trong chương trình “3 giảm, 

3 tăng” cho khoảng 100 nông dân và cán bộ nông nghiệp. Kết quả đã được các bên tham gia 

thí nghiệm, chủ ruộng và  bà con nông dân đánh giá cao (Hình 4). 

(a)  
(b)  

Hình 4.  Thao diễn san laser (a),  và Hội thảo tại An-Giang, tháng 4- 2006 (b). 

Ở Huyện Tri Tôn, An Giang. đã chuyển giao kỹ thuật san laser cho nông dân.  

Mô hình phát triển cơ giới hóa thành công ở 

Đồng.bằng Sông Cửu Long là:  Một người 

nông dân làm chủ máy, làm cho ruộng nhà 

và làm thuê cho hàng trăm nông dân khác.  

Vì vậy, năm  2007, TTNL-MNN đã thuyết 

phục IRRI hỗ trợ thêm một bộ điều khiển 

laser, rồi cho một nông dân mượn lại để 

khuyến khích áp dụng.  Đó là ông Nguyễn 

Lợi Đức, ở  Xã Lương An Trà, Huyện Tri 

Tôn, An Giang, với sự giới thiệu và bảo lãnh 

 

Hình 5. San laser ruộng ông Nguyễn Lợi Đức,  

An-Giang 
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của Sở Nông nghiệp Tỉnh.  Ông Đức có sẵn máy kéo và đã đầu tư thêm gàu san.  Được một 

kỹ sư của TTNL-MNN tập huấn và chuyển giao kỹ thuật san phẳng laser trong 2 tuần trên 10 

ha ruộng nhà, Ông Đức đã thành thạo vận hành và đến cuối 2009 đã san phẳng được 70 ha 

ruộng nhà và ruộng bạn bè (Hình 5) 
#1

.   

Ở Lâm Đồng.  Trại Giống Lâm Hà thuộc Công ty Giống Cây trồng Miền Nam có diện tích 

khoảng 30 ha. Do địa hình đồi dốc nên để có những lô đất tương đối phẳng để sản xuất giống 

lúa hoặc rau, nơi đây phải phân ra đến 330 lô nhỏ cỡ 0,1 ha/lô.  Để  mở rộng diện tích lô và 

tăng diện tích hữu dụng của đất và tăng khả năng cơ giơi hoá các khâu canh tác, đã san phẳng 

và hình thành lô thửa mới với diện tích từ 0,4 đến 1,0 ha/lô. 

Ở Savannakhet (Lào). Với những kết quả tích 

cực trong việc phổ biến và ứng dụng tại Việt 

Nam, Viện IRRI đã tín nhiệm để TTNLMNN 

chuyển giao kỹ thuật san laser cho các bạn Lào, 

vào tháng 4- 2008 tại Trung tâm Nghiên cứu 

Giống Lúa Thasano, Tỉnh Savanakhet, Lào 

(Hình 6). Sau đó, họ đã tự thực hiện san phẳng 

15 ha tại Thasano.  

 

Ở các tỉnh khác (Việt Nam) san laser được khuyến nông ở Bà Rịa, Huế v.v., với một phần hỗ 

trợ kinh phí của Dự án Sau thu hoạch IRRI-ADB. 

Kết quả ứng dụng trên ruộng lúa  

Ở Bạc Liêu và An Giang  

Ở Bạc Liêu, năm 2005 đã san 10 ha với kết quả rất khả quan.  Ví dụ: Một thửa đất 2,7 ha với 

độ chênh lệch cao trình ban đầu 220 mm đã được giảm chỉ còn 26 mm ( 13 mm) trên toàn lô 

này sau 53 giờ san, chưa kể khoảng 3 giờ cày chỗ đất cao để dễ san (Hình 7a).   

Chi phí san (giá 2005), tùy địa hình, nằm trong khoảng 3- 9 triệu/ha (200– 600 USD/ha) , 

trong đó 90% là khấu hao và nhiên liệu, mỗi mục chiếm 45%.  

 

Hình 7.  (a) Lô đất 2,7 ha san laser ở Bạc Liêu,  

mặt đồng chỉ chênh lệch 13mm 

 

(b) Cây lúa 30 ngày tuổi trên thửa ruộng 3,3 ha 

 ở An-Giang 

                                                 

#1
 [ND] Năm 2013, sau khi trả lại bộ laser đã mượn để TTNL-MNN khuyến nông ở nơi khác, Ông Đức đã mua 

một  bộ thiết bị laser để mở rộng diện tích san trong vùng. 

 

Hình 6. San laser ở Savannakhet, Làoc 
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Ở An Giang trong hai năm 2006 và 2007 đã san laser được 16 ha; kết quả kỹ thuật cũng 

tương tự như ở Bạc Liêu (Hình 7b). 

Phân tích hồi qui (trên 6 lô ruộng với tổng diện tích 10,3 ha, Hình 8): 

    thời gian san (h ha-1 dm-1) = số giờ san mỗi ha với độ chênh lệch ban đầu 0,1 m hay 1 dm; 

và tiêu thụ dầu diesel (Lit ha-1 dm-1)  theo biến số là kích thước lô thửa đã san xong (hecta). 
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Hình 8.  Thời gian san, và tiêu thụ dầu diesel theo biến số kích thước lô thửa đã san xong  

 

Thí nghiệm của Chi cục Bảo vệ thực vật An-Giang AGPPS 

AGPPS hợp tác thí nghiệm và sơ bộ đạt kết quả tốt, ghi ở Bảng 1 và Bảng 2 so sánh cho các 

vụ hè-thu và đông xuân.  Sam laser giảm chi phí làm cỏ và bơm nước. tăng năng suất lúa, với 

cùng lượng thuốc BVTV và phân bón, hoặc ít hơn (AGDOST 2007).  Thuận tiện cho cơ giới 

hóa, vì một lô thửa được gộp lại từ ba mảnh ruộng nhỏ.  Vẫn kiểm soát mức nước tốt như với 

các thửa nhỏ khi chưa san. 

Bảng 1:  So sánh chi phí sản xuất ###
 và năng suất  

   giữa vụ HÈ THU 2005 (chưa san phẳng)  và vụ HÈ THU 2006 (đã san phẳng) 

Chi phí và năng suất Vụ hè thu năm 2005 

 

Vụ hè thu năm 2006 

 

Tỉ lệ tăng (+),  
giảm (– ),  % 

Thuốc bảo vệ thực vật 
+ phân bón 

22 triệu đồng;   
(1375 USD) 

16 triệu đồng.;  
(1000 USD) 

– 27% 

Giống  110 kg/ha 70 kg/ha – 37% 

Công làm cỏ 1,5 triệu đ  (375 USD) 2,5 triệu đ.  (125 USD) 40% 

Chi phí bơm nước 0,8 triệu đ.  (50 USD) 0,4 triệu đ.  (25 USD) – 50% 

Năng suất 8,4 tấn/ha 6,0 tấn/ha 28% 

Năng suất toàn tỉnh 5,42 tấn/ha 5,02 tấn/ha  

Nguồn:  Chi Cục BVTV An Giang, 2007; AGDOST  http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn  

                                                 

###
  Năm 2006, tỷ giá qui đổi: 16000 VND = 1 USD. 
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Bảng 2:  So sánh chi phí sản xuất và năng suất  

   giữa vụ ĐÔNG XUÂN 2006 (CHƯA san phẳng)   và vụ đông xuân 2007 (đã san phẳng) 

Chi phí và năng suất ĐÔNG XUÂN 2006 Đông xuân 2007 Tỉ lệ tăng (+), 
giảm (– ),  % 

Thuốc bảo vệ thực vật + 
phân bón 

22 triệu đồng;   
(1375 USD) 

22 triệu đồng;   
(1375 USD) 

0% 

Công làm cỏ 6 triệu đ.;  (375 USD) 2 triệu đ.;  (125 USD) – 67% 

Giống  114 kg/ha 114 kg/ha 0% 

Chi phí bơm nước 80 lít dầu 30 lít dầu – 62% 

Năng suất 6,9 tấn/ha 8,4 tấn/ha 22% 

Năng suất toàn tỉnh 6,8 tấn/ha 7,2 tấn/ha  

Nguồn:  Chi Cục BVTV An Giang, 2007.    http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn  

Ngoài các ưu điểm của san laser được IRRI đúc kết, nông dân ở An Giang ghi nhận các ưu 

điểm khác liên quan đến việc quản lý nước, như dễ dàng dốc bươu vàng, và lúa cứng cây, 

thuận lợi cho thu hoạch bằng máy. 

 

Thí nghiệm của Trung tâm giống Bạc Liêu (TTGBL) 

Năm 2006, TTGBL hợp tác thí nghiệm để so sánh năng suất và các chỉ tiêu ảnh hưởng đến 

tính kinh tế canh tác lúa giữa hai phương thức CÓ và KHÔNG san laser.  Ba nghiệm thức 

(Nt), với 3 lần lặp lại/ Nt trên các lô thí nghiệm 1000 m2, như sau:  

    I:  Nt Fi: Trên ruộng đã san, phần đắp đất lên (Filled earth) trước san là các điểm trũng; 

    II:  Nt Ex: Trên ruộng đã san, phần cào đất (Excavated earth) trước san là các điểm gò cao. 

    III:  Nt Un:  Trên ruộng không san  (Un-leveled).  

Dùng giống lúa chất lượng cao VND 95-20 trong tất cả các nghiệm thức. 

Tóm tắt theo các báo cáo của TTGBL về ưu điểm so với ruộng không san phẳng 
*##

: 

- Giảm số lần bơm nước và chi phí còn một nửa (chỉ 2 lần bơm thay vì 4 lần; mỗi lần bơm 

400 m3 nước cần 1,5 Lit diesel trong 3 h). 

- Giảm mật độ cỏ dại còn 45- 66%; và cỏ phát sinh chậm hơn.   

- Năng suất lúa cao hơn khoảng 350 kg/ha.  Chất lượng xay xát thể hiện qua tỷ lệ gạo 

nguyên cao hơn khoảng 3%, do hạt lúa chín đều hơn (Bảng 3).   

- Qui ra lợi nhuận (tính với giá lúa giống 5000 đ/kg vào 2006) tăng thêm 2,5 triệu đồng/ha 

(Bảng 4 và 5).   

Lưu ý hai Bảng 4 và 5 không tính đến chi phí khấu hao với 1000 m2.  Nếu giả định chi phí 

san (tối đa) là 9 triệu đ/ha (560 USD/ha) chia đều cho 8 năm, thì khấu hao tính ra là 

70 USD/năm hay 35 USD/ha/vụ lúa, hoặc 3,5 USD/(1000 m2) bằng khoảng 7% tổng chi phí, 

cũng không nhiều.   

                                                 

*##
 Diep C. Ben, P.V. Liem, N. T. Dao. 2008.  Research  on the productivity and quality of VND 95-20 rice 

varieties planted on laser-controlled  leveled fields   Paper for presentation at the Workshop “Research to 

Impact in Post-harvest: Lessons learned”, Ho Chi Minh City, 6-8 May 2008. 
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Bảng 3.   Các thành phần năng suất và chất lượng xay xát  

Ngh. 

thức 

Thời gian 

sinh trưởng  

(ngày) 

Chiều cao 

cây (mm) 

Số chồi 

/m2  

Khối lượng 

1000 hạt  

Hạt chắc 

(%) 

Chiều dài 

gié (mm) 

Năng suất 

(tấn /ha) 

Gạo 

nguyên  

% 

Fi 94 916 11.7 29.9 93,8 262 6.50 88.1 

Ex 94 872 8.2 30.6 95,9 260 6.50 88.0 

Un 97 840 8.4 26.9 91,7 246 6.15 83.8 

Ghi chú: Gạo nguyên % = MH /(MH + MB)    

với: MH = khối lượng gạo nguyên; M\B = khối lượng gạo tấm (bể).  

 

Bảng 4. Chi phí sản xuất với 1000 m2 của 3 nghiệm thức Fi, Ex, Un 

Thành phần chi phí  Fi (VND;  US$) Ex t (VND;  US$) Un (VND;  US$) 

Làm đất   53 900  ;  3,37  53 900  ;  3,37  53 900  ;  3,37 

Giống (nguyên chủng)  40 000  ; 2,50  40 000  ; 2,50  40 000  ; 2,50 

Phân bón  175 200; 10,95 175 200; 10,95 175 200; 10,95 

Thuốc BVTV (bao gồm)  37 000 ; 2,31  25 000  ;  1,56  63 000  ; 3,94 

   *thuốc ốc bươu vàng  - -  14 000  ; 0,88 

   * các thuốc khác  37 000  ;  2,31  25 000  ;  1,56  49 000 ; 3,94 

Thu hoạch và sấy  125 000  ;  7,81 125 000  ;  7,81 125 000  ;  7,81 

Công lao động  275 000  ; 17,19 250 000  ; 15,63 335 000  ; 20,94 

 (gồm ) *công làm cỏ   45 000  ;  2,81  30 000  ;  1,88  90 000  ; 5,63 

          *công phun thuốc   30 000  ; 1,88  20 000  ;  1,25  45 000  ; 2,81 

Nước tưới, (gồm)   46 000  ; 2,88  46 000  ; 2,88  92 000  ;  5,75 

  Dầu diesel   26 000  ; 1,63  26 000  ; 1,63  52 000  ; 3,25 

  Lao động bơm   20 000  ; 1,25  20 000  ; 1,25  40 000  ; 2,50 

Tổng cộng  752 100  ;  47,0 715 100  ; 44,7 884 100  ; 55,3 

 

Bảng 5. Thu-Chi và Lợi nhuận với 1000 m2 của 3 nghiệm thức.  

 Thu (VND;  US$) Chi (VND;  US$) Lời (VND;  US$) Lời / Chi 

Fi 3 250 000 ; 203 752 100 ; 47 2 497 900 ; 156 4.32 

Ex 3 250 000 [ 203 715 100 ; 45 2 534 900 ; 158 4.54 

Un 3 085 000 ; 193 884 100 ; 55 2 200 900 ; 138 3.49 

Dù các số liệu trên chỉ cho một vụ lúa, các ưu điểm của san laser do IRRI công bố trước đó 

đã được chứng nghiệm ở Bạc Liêu và An Giang.  Các số liệu này làm cơ sở để 2 Sở NN-

PTNT hai tỉnh này mở rộng san laser tại địa phương.  So với các phương pháp san truyền 

thống, san laser yêu cầu đầu tư cao hơn và có người vận hành thành thạo, nhưng có thể tạo độ 

chênh lệch mặt đồng khoảng 10 mm, mà các phương pháp khác không thể đạt được.   
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Thí nghiệm của Trại sản xuất giống lúa Lâm-Hà  

Năng suất lúa giống ở Trại trước khi san vào năm 2007 là 3,0 tấn/ha.  Sau khi san, năng suất 

vụ hè-thu 2008 là 4,62 tấn/ha, và vụ hè-thu 2009 là 6,77 tấn/ha.   

Thực sự năng suất "đột biến" này cũng nhờ 

thủy lợi tốt hơn, nhưng so với các thửa chưa 

san, tác dụng của san laser rất rõ rệt. (Nguồn: 

Nguyễn H. Dũng, GĐ Trại Giống Lâm Hà, 

2010).  Với 1500 kg tăng năng suất và giá 

giống 8000 đồng/kg, lợi nhuận tăng thêm 12 

triệu đồng (≈ 650 USD, giá năm 2009, 1 USD 

18500 đ).  Ngoài ra, do thửa ruộng lớn hơn, 

đã có thể dùng máy gặt đập liên hợp thay vì thu 

hoạch thủ công, giảm chi phí thu hoạch từ 4,6 

triệu đồng xuống còn 2,5 triệu đồng, tức là tiết 

kiệm được 2,1 triệu đồng/ha (113 USD/ha). Thêm nữa, giảm công lao động bơm nước và làm 

cỏ được 0,4 triệu đồng/ha (22 USD/ha).   Cộng tất cả, đã tăng lợi nhuận = 12 + 2,5 + 0,4  

15 triệu đồng/ha (650 + 113 + 22 = 785 USD/ha).  So với chi phí thuê san phẳng 9 triệu 

đồng/ha (490 USD/ha), đây là một cách đầu tư rất có lợi.   

Viễn cảnh của san phẳng laser cho đất đai đốc và cây trồng cạn 

Năng suất thấp trên đất cao 

Hiện tại, có sự tương phản về giữa lúa nước và cây trồng cạn; năng suất lúa Việt Nam cao 

hơn trung bình thế giới; ngược lại năng suất hầu hết cây trồng cạn đều thấp hơn.  Điều này cản 

trở sự phát triển cây trồng cạn, và được thay thế bằng cây lâu năm nhiều điều, cao su, cây rừng.  

Có nhiều lý do, có thể phân tích theo 4 từ khóa Nước, Phân, Cần, Giống.  Trừ yếu tố Giống, ba 

yếu tố trước đều liên quan đến chữ MƯA, chữ cơ bản phân biệt nông nghiệp nhiệt đới và 

nông nghiệp ôn đới. 

Thử suy ngẫm vì sao có cụm từ “văn minh lúa nước” ở Việt Nam và vài nước châu Á khác?  

Chúng tôi mạnh dạn góp ý như sau.  Mùa mưa nhiệt đới, nước ào ạt từ đồi núi chảy xuống 

chổ trũng ở đồng bằng, rồi ông cha ta trồng lúa ở đó, nhiều và nhiều đến độ hình thành cụm 

từ trên.  Ngược lại, ở đồi núi, nước chảy xối xả khi mưa, chẳng giữ được nên cũng chẳng 

trồng gì được trên diện rộng, tới mùa nắng lại thiếu nước.  Chỉ còn rừng cây, cây rừng, du 

canh du cư, không gọi là nền văn minh được.  Lượng mưa và phân bố mưa là điểm khác biệt 

cơ bản của vùng nhiệt đới so với ôn đới.  Hình 10 minh họa lượng mưa ở TP Hồ Chí Minh, 

khác hẳn với các thành phố khác của Âu Mỹ (Nguồn: http://www.worldclimate.com ). 

Năng suất cây trồng tùy thuộc giống, nhưng quan trọng vẫn là đất và nước.  Thế mà đất thì bị 

xói mòn và nước thì chảy tràn (Hình 11). Ở Âu Mỹ mưa nhẹ, có thể trồng trên đất hơi dốc, 

nhưng ở Việt Nam thì không thể, vì nước hoặc quá thừa hoặc quá thiếu.  Có thể so sánh như 

một đứ trẻ thiếu ăn thiếu uống thì làm sao lớn  nỗi! 

 

Hình 9. Một thửa ruộng lúa đã được san 

laser ở  Trại sản xuất giống lúa Lâm-Hà 

(thuộc Công ty Giống Miền Nam 
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Hình 10:  Lượng mưa và phân bố mưa ở TP Hồ Chí Minh và một số thành phố Âu Mỹ. 

Mưa ảnh hưởng đến Nước, Phân, và cả Cần.  Mưa lớn úng nước không phù hợp cho các máy 

móc của Âu Mỹ.  Máy kéo nặng bị lún lầy ở đất thấp ngập nước, hoặc dính bết ở đất sét nhão 

trên cạn. 

Cũng có các ứng dụng cải biến máy kéo, ví dụ lắp bánh lồng, chấp nhận giảm công suất.  

Máy kéo 50 HP lắp bánh lồng làm việc được ở ruộng nước, với độ trượt 40% và lực cản lăn 

chiếm hơn 50% so với lực kéo.  Ở trên đất khô phù hợp, máy kéo 50 HP có thể phát huy 

30 HP kéo (drawbar power), nhưng chỉ được 16 HP trên đất mềm ngập nước (Nguồn: Trung 

tâm Khảo nghiệm Máy, 1977).  Ngược lại ở đất cao, nhất là với đất đỏ latosol, bánh cao su 

của máy kéo dính bết thành cục bùn đất, hết chạy...   

Các ghi nhận trên do chính chúng tôi trải nghiệm khá bi quan về vấn đề cơ bản này 

(Hình 11).   

 
(a)  Đất dốc  

(b)  Đất dẻ sau cơn nước chảy tràn 

 
(c)  Đất bị laterit hóa 

 
(d)  Đất dốc sau phá rừng sẽ nhanh chóng bị 

thoái hóa 

Hình 11. Những hình ảnh đáng báo động cho tài nguyên đất nước ở vùng đất dốc 

Tổng lượng mưa  
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Từ thống kê dù chưa đầy đủ, cũng ước lượng được rằng diện tích đất hơi dốc (không kể đất 

quá dốc đồi núi) hiện trồng cây --kể cả cây lương thực-- có thể gấp 2-3 lần diện tích trồng lúa 

của 2 Đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng gộp lại.  Nên để tăng sản lượng cây màu, góp 

phần thêm thức ăn cho người và vật nuôi, phải dựa trên các vùng đất cao này. 

Đề xuất cho cây trồng cạn trên đất hơi dốc 

Cơ bản là bảo vệ đất và nước, với kỹ thuật san phẳng điều khiển bằng tia laser.   

Chưa có số liệu thực nghiệm trên đất cao cho cây trồng cạn  ở Việt Nam, nhưng xem xét các 

số liệu tương tự ở Pakistan, Tajikistan (Abdullaev et.al 2007) và Tanzania; trên đất cao, cho 

phép tin tưởng vào kỹ thuật san laser. 

Ở Bang Punjab của Pakistan, từ 2005 đến 2009, khoảng 2000 bộ laser đã được ứng dụng và 

san được 20 000 ha.  Tốc độ phổ biến nhanh này nhờ hỗ trợ 50% của Nhà nước trên giá mua 

máy khoảng 10000 USD/bộ.  Vài số liệu với lúa mì: Năng suất tăng từ 4 tấn lên 7 tấn/ha.  

Thời gian bơm nước giảm từ 4 giờ xuống còn 2,5 giờ, nghĩa là tiết kiệm 1700 m3 nước/ha hay 

32% lượng nước.  Mở rộng lô thửa từ 0,1 ha lên 0,5 ha đồng nghĩa với tăng diện tích đất 

trồng trọt được 5- 7%.  Nhà nước Pakistan đang có chương trình lớn để san phẳng 2 triệu 

hecta trong vòng 10-15 năm tới (Jat et.al. 2006). 

Trong chuyến đi đến Tanzania (Phi Châu) vào tháng 8-2008, TS Phan Hiếu Hiền đã ghé 

Công ty Mía Đường Kilombero do Nam Phi đầu tư, với đồn điền 20 000 ha.  Kỹ sư trưởng 

phụ trách Thiết bị cho biết Công ty đã dùng san phẳng laser định vị bằng GPS cho phép nhận 

tín hiệu trong vòng 10 km mà vẫn chính xác, thay vỉ chỉ 400 m với thiết bị phát laser đặt trên 

mặt đất.  Năng suất mía đã tăng đến 120 tấn/ha, so với 48- 60 tấn/ha trên ruộng không san 

phẳng, còn ruộng của nông dân chỉ đạt 25 tấn/ha. 

Tuy nhiên, trên đất hơi dốc không dễ như ở vùng trũng cứ dồn điền đơn giản 3- 4 mảnh thành 

một mảnh to hơn, mà phải tạo thành những ruộng bậc thang đồng mức (contour terraces).  

Ruộng bậc thang đã có cả ngàn năm ở Tây Bắc bộ, là những dải đồng mức rộng 1- 2 m chỉ 

hợp với canh tác thủ công.  Ý tưởng thực hiện của ông cha ta đời trước cần được nâng tầm 

lên với thiết bị cơ giới, mà bắt đầu là san phẳng laser.  Các dải ruộng bậc thang “cơ giới hóa” 

có bề rộng 15- 30 m, để giảm bớt khối lượng đất đào đắp; và cũng thuận lợi cho việc vận 

hành máy, máy kéo có thể chạy hàng trăm mét, tăng hiệu suất sử dụng máy (Hình 12). Độ 

dốc mỗi bậc thang rất nhỏ khoảng 0,3%, nước sẽ thoát từ từ.  Với kỹ thuật sử dụng laser để 

san phẳng, việc này không vượt tầm tay chúng ta.  Đầu tư kiến thiết mỗi hecta ước lượng 

600- 1000 USD, cũng không quá lớn so với ích lợi lâu dài và bền vững cho nông nghiệp. 

Bảo vệ được nước thì mùa mưa 6 tháng có thể giữ ẩm đến 9 tháng, và 5 tháng mùa khô thiếu 

nước có thể giảm xuống 3 tháng.  Vậy có nước tưới cho mỗi năm 2 vụ cây ngắn ngày (bắp, 

đậu nành, đậu phộng, lúa rẫy,v.v) 

Làm dải đồng mức như trên cũng là cách tốt nhất để giữ đất, chính xác là giữ độ phì nhiêu đất 

đai.  Một tài liệu ở Nebraska của Mỹ (Dickey et.al., 1985.) cho thấy khả năng giảm đến 80% 

lượng thất thoát đất trôi, nhờ kỹ thuật canh tác theo dải đồng mức bậc thang.   
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Hình 12:  Sơ đồ ruộng bậc thang đồng mức (contour terraces) để cơ giới hóa  

Thay lời kết  

Kỹ thuật san laser khá phổ biến ở Âu Mỹ để tiết kiệm nước, sử dụng hiệu quả phân và thuốc 

hóa học, bảo vệ môi trường, tăng năng suất và lợi nhuận cho nông dân.  Ở Việt Nam, đã ứng 

dụng thử nghiệm thiết bị san phẳng laser và triển khai trên 200 hecta ruộng lúa, kết quả rất 

khả quan, khẳng định những ưu điểm khi tạo mặt đồng phẳng;  năng suất cao hơn, dùng ít vật 

tư đầu vào hơn.  

Khả năng ứng dụng san phẳng laser trên đất dốc để tạo các “bậc thang cơ giới hóa”, sẽ là 

triển vọng của nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.  Dân số gia tăng trong vài chục năm tới 

đòi hỏi nông nghiệp phải đa dạng.  Biến đổi khí hậu sẽ làm cho mức nước dâng lên 0,501 m ở 

vựa lúa ĐBSCL.  Vậy cần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nước, nói rõ ra là đất hơi dốc với 

diện tích gấp 2-3 lần đất lúa.  San laser sẽ giữ được đất và nước cho cây màu xanh tốt ở đất 

cao, bảo đảm lương thực cho thế hệ con cháu.  

Vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết để giảm chi phí san phẳng ruộng, để phổ biến trên qui 

mô hàng trăm ngàn hecta.  Cần nhiều nỗ lực nghiên cứu và khuyến nông, cũng như quan tâm 

của các ban ngành, nhằm biến giấc mơ hiện đại hóa nông nghiệp thành hiện thực. 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 

Bài này được xuất bản năm 2010, có 300 ha san laser ở Việt Nam;  đến năm 2020 đã san 

được khoảng 3000 ha; nhiều nhất ở Long An khoảng 2300 ha (cũng chỉ chiếm khoảng 1% đất 

lúa của tỉnh này).  Ích lợi như trên, nhưng san laser phát triển rất chậm, vì nhiều nguyên nhân.  

Khách quan do trời mưa, thời gian ngắn giữa hai vụ lúa v.v.  Chủ quan do phân chia lợi ích 

không hài hòa.  Nông dân chủ ruộng là người hưởng tất cả lợi ích trên qui ta tiền, sau khi đã san 

laser.  Còn trước khi san, họ không hình dung được các lợi ích này nên không sẵn sàng thuê san 

với giá để chủ đầu tư máy được hoàn vốn.  Chỉ thuê với giá thấp, nghĩa là khi được nhà nước hỗ 

trợ (ví dụ 50% giá) để trả cho chủ máy.  Các chủ máy sở hữu nhà nước không có lợi ích kinh tế 

gì với giá thuê thấp.  Khảo sát hơn 10 máy san laser của tư nhân ở ĐBSCL năm 2017, hầu hết 

chủ máy cũng là chủ ruộng lớn 20-150 ha, san đất nhà là chính để hưởng lợi từ đất nhà;  san dịch 

vụ  chỉ là "giúp người";  chủ máy không sống nhờ dịch vụ san.  Ngoại lệ có lẽ ở Vĩnh Hưng, chủ 

máy là chủ ruộng mấy chục hecta, san đất nhà;  dân xung quanh thấy rõ lợi ích nên chịu giá san 

hợp lý để chủ máy không bị lỗ...  Coi như là Vòng Lẩn Quẩn giữa chủ máy và chủ ruộng... 

Còn nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác, có lẽ phải thảo luận sâu hơn... 


