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1 Lời giới thiệu  

"Thông tin CÔNG THÔN Số 1-2021" này tập trung vào chủ đề "Năng lượng trong 

Nông nghiệp", với các bai phân tích và ứng dụng năng lượng tái tạo trong nông 

nghiệp, như năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối v.v. 

■ Năng lượng mặt trời (MT), nhất là điện MT (quang điện) đã phát triển rất nhanh.  

Suất đầu tư tấm pin mặt trời đã giảm từ 100 USD ($) năm 1975 cho công suất 1 watt 

(W), xuống 5 $/W năm 2000.  Suất này năm 2015 nhỏ hơn 1 $/W, và 2019 là dưới 

0,5 $/W.  Giá điện MT cũng giảm từ 0,36 $/kWh năm 2009 và 0,10 $/kWh năm 2015 

xuống chỉ còn 0,05$ năm 2019, và cạnh tranh được với điện than hoặc dầu (dao động 

trong khoảng 0,05-0,12 $/kWh).  Sự phát triển điện mặt trời phá vỡ tất cả các tiên 

đoán.  Các cơ quan năng lượng quốc tế như IEA hay của Mỹ thừa nhận "các tiên đoán 

đưa ra 2010-2014 đã chậm (sai) hơn 10 năm.  Qui hoạch về điện MT ở Việt Nam lập 

vào năm 2017 cũng sai với thực tế năm 2020 đến 5 lần, và phải điều chỉnh lại...   

Đặc điểm của điện MT là chỉ phát được vào ban ngày, thực tế khoảng 5-7 giờ/ngày.  

Điều này cũng phù hợp với nhiều ứng dụng trong nông nghiệp.  Ví dụ bơm nước tưới, 

cây trồng đâu cần tưới cả ngày lẫn đêm;  ví dụ bảo quản lạnh cho nông sản, thiết bị 

lạnh đâu cần hoạt động 24/24 giờ; v.v.  Nên tiềm năng sử dụng điện MT trong nông 

nghiệp là rất lớn. 

■ Phân tích về sử dụng năng lượng trong sản xuất nông nghiệp giúp hiểu được sự cân 

đối và tương quan giữa năng lượng đầu vào (nước, phân, cần, giống) và đầu ra (năng 

suất sản phẩm chính và phụ phẩm).  Tuy năng lượng không hoàn toàn tỷ lệ với giá trị 

kinh tế, nhưng có tương quan trong đa số trường hợp, nên có thể bổ sung cho tính toán 

thu chi trong sản xuất.  Năng lượng cũng liên quan đến vấn đề môi trường như phát 

thải khí nhà kính, xói mòn đất đai v.v, nên cần xem xét "cặp bài trùng" này. 

Bản tin giới thiệu hai bài dịch:  Một bài năm 2002 về năng lượng sản xuất lúa (chỉ xét 

đầu ra là hạt lúa) với số liệu tổng hợp từ 1980, khi vấn đề năng lượng trong nông 

nghiệp bắt đầu được chú ý.  Một bài năm 2020, cập nhật với số liệu của hai thập kỷ 

gần đây, xét đầu ra là hạt lúa và rơm rạ; và xét đến ảnh hưởng môi trường của các 

phương thức xử lý rơm rạ. 

■ Năng lượng sinh khối là "con" của năng lượng mặt trời, là sản phẩm của nông 

nghiệp nói chung, có thể sử dụng để trở lại phục vụ nông nghiệp, hoặc ứng dụng cho 

công nghiệp như phát điện, phát nhiệt cho chế biến v.v.  Các cây trồng lấy năng lượng 

(energy crops) hoặc phế liệu nông nghiệp (agricultural residues) như trấu, rơm, bã mía 

v.v. là những ví dụ.  Bản tin giới thiệu một bài dịch về sử dụng trấu, các qui mô áp 

dụng , tính kinh tế v.v, ở Việt Nam trong 40 năm qua, với trọng tâm ở ĐBSCL,. 
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■ Nhân dịp quyển sách "Năng lượng trong Nông nghiệp" (xuất bản năm 2015) được 

chuyển thành sách điện tử eBook, chúng tôi trích vào Bản thông tin này: Lời giới thiệu 

sách (bản eBook và bản in giấy); và Bài viết thêm các diễn biến năng lượng ở 

Việt Nam 2015-2020.  Như đã viết ở trên, năng lượng nói chung và năng lượng mặt 

trời nói riêng đã có nhiều phát triển nhảy vọt trong 5 năm qua.  Phần viết thêm này 

liên hệ đến các Mục trong sách in giấy, những gì vẫn còn đúng và những gì đã trở nên 

lỗi thời... 

■ Sau cùng là hai bài báo phổ thông.  Một bài (năm 2015) mô tả điện mặt trời áp mái 

nối lưới ở Đức; lúc đó Đức đã có gần 40 GW điện MT, còn Việt Nam chỉ có vài trăm 

kW hay 0,0005 GW.  Ước vọng của tác giả bài viết mong thấy Việt Nam --với lượng 

bức xạ MT gấp hai lần so với Đức-- cũng phát triển điện MT, đã trở thành hiện thực: 

cuối năm 2020 Việt Nam có 18 GW điện MT, khoảng một nửa là các trạm điện MT 

và một nửa là điện MT trên mái nhà (trong lúc điện MT ở Đức chỉ tăng đến 55 GW 

năm tính đến cuối 2020).  Một lĩnh vực mênh mông cho ứng dụng điện MT trong 

nông nghiệp Việt Nam... 

Một bài báo khác (năm 2020) về khả năng dùng sinh khối (biomass) để sản xuất năng 

lượng ở Việt Nam.  "Đầu vào" sinh khối để phát điện, có đặc điểm khác hẳn đầu vào 

là gió và mặt trời.  Vì thế các ước lượng và qui hoạch không thể lạc quan hoặc chắc 

chắn như với gió và nắng.  Từ đó, tác giả kiến nghị hướng và biện pháp phát triển 

năng lượng sinh khối...   

Năng lượng là lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế bao trùm tất cả các hoạt động của con 

người.  Các góp nhặt số liệu, phân tích, ý kiến v.v, chỉ là vài hạt cát trên biển cả.  

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, và số 1-2021 ở các website sau:  

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

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

http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html    
  (Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”) 
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2 Quản lý hệ thống tưới mini-pivot dùng năng lượng 

mặt trời cho cây trồng giá trị cao 

Nguồn: Derdall E. B., T. A. Fonstad. 2006. Optimal Management of Solar Powered  

Mini-pivots for High Value Crops. Paper Number MBSK 06-110. CSBE/ASABE North 

Central Inter-Sectional Conference, Saskatoon, Canada, 5-7 October 2006. 

Dẫn nhập 

Quang điện (điện mặt trời, photovoltaic, PV) đã giảm giá, từ 300 US$/watt năm 1973 xuống 

9 $/W năm 2002.  Giá giảm giúp tăng khả năng áp dụng năng lượng mặt trời cho tưới cây 

trồng.   

Hiện tại (2005) tưới cây trồng chủ yếu bằng điện; nơi không có điện lưới thì dùng động cơ 

diesel, khá tốn kém.  Thay diesel bằng PV sẽ giảm nhiên liệu hóa thạch và giảm khí nhà kính.  

Quản lý hệ thống tưới PV cần xem xét hai mặt: 

• Hiệu suất sử dụng nước đạt tối đa, bằng các thay đổi lượng nước và thời điểm tưới. 

• Hiệu suất sử dụng năng lượng đạt tối đa, căn cứ vào đặc điểm của hệ thống. 

Mục đích của Dự án này là xác định cách quản lý tối ưu cho hệ thống tưới cây rau bằng năng 

lượng mặt trời, xem xét lượng nước, độ sâu và thời gian tưới; và  tìm hiểu đặc điểm của hệ 

thống để đạt kết quả tối đa. 

Vật liệu  và  phương pháp  

Bố trí thí nghiệm   

Tiến hành nghiên cứu tại Trung tâm CSIDC ở Saskatchewan, Cananda; ruộng rộng 0,72 ha, 

tang bị hệ thống tưới Greenfield Two-Tower Mini-pivot và vòi tưới phun Nelson Irrigation 

D3000.  Chiabrocollibông cải,  ruộng thành 2 thửa giống nhau, đều trồng bắp cải, rau cần, cải 

bông, cải bông xanh, cải bi-xen (Cabbage, Celery, Cauliflower, Broccoli, Brussel Sprouts). 

Khác nhau giữa hai thửa ruộng là 2 chế độ tưới, bao gồm lưu lượng tưới và thời điểm tưới:   

●NT1 = 95 L/phút, tưới lúc chiều/tối;  và ●NT2 = 380 L/phút, tưới lúc ban ngày. 

Ở mỗi thửa, lấy 6 mẫu (Hình 1); ẩm độ đất đo bằng tủ sấy (gravimetric) và bằng đầu dò 

neutron.  Cuối vụ, lấy mẫu đo năng suất để xác lập tương quan giữa việc sử dụng nước và 

năng suất.   
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Hình 1. Bố trí lô thửa  và các điểm lấy mẫu (1-6, 1-6) 

Hoạt động của hệ thống  

 

 

Hình 2.  Các thành phần của hệ thống tưới bằng năng lượng mặt trời   
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Nguồn động lực của Greenfield Mini-pivot là hai động cơ điện 93 W (1/8 HP) dắn ở 2 đầu 

tháp của trụ xoay (pivot), giàn ac-quy, giàn pin mặt trời, đường cung cấp điện, và bộ chỉnh 

cường độ (Hình 2). 

Giàn ac-quy gồm 8 ac-quy loại "deep cycle" (cho phép xả đến gần cạn lượng tích điện) mã 

hiệu Surrette; các ac-quy 6 volt mắc nối tiếp tạo điện thế 48 V, và lượng điện 460 Ah.  

Ac quy bổ sung điện khi không đủ điện từ cách tấm pin.  Giàn pin gồm 4 pa-nen 40 W tạo 

công suất lý thuyết là 160 W; thực tế tùy mức mây che và nhiệt độ không khí, công suất cực 

đại chỉ đạt 140 W. 

Bộ điều chỉnh dòng điện (current regulator) để đưa đủ công suất từ giàn pin hoặc giàn ac-quy 

đến động cơ.  Nếu động cơ không hoạt động hoặc dư công suất từ giàn pin, thì bộ điều chỉnh 

đưa dòng điện sạc ac-quy. 

Hiệu quả sử dụng nước  

Trong bài này, định nghĩa Hiệu quả sử dụng nước (Water Use Efficiency, WUE) là khối 

lượng sản phẩm thu hoạch được cho một đơn vị độ sâu nước tiêu thụ và mất đi vì bốc thoát 

hoặc chảy tràn.  Để xác định WUE của hệ thống, cần nhận diện các thành phần của phương 

trình cân bằng nước (Warrick 2002):  

∆S = P − R + F − ET    (1) 

 với:  

∆S = thay đổi lượng nước trong tầng đât, xác định bằng theo dõi ẩm độ đất hàng tuần trong 

suốt mùa vụ (2 tháng 6 - 29 tháng 8); đo bằng tủ sấy với lớp đất mặt 15 cm, và bằng đầu 

dò neutron với đất ở độ sâu 15-60 cm. 

 P = tổng lượng nước mía và nước tưới.  Điều chỉnh lượng nước tưới sao cho ẩm độ đất luôn 

cao hơn 65% của ẩm độ giữ nước ngoài đồng (field capacity FC).  Khối lượng, độ sâu và 

thời lượng được kiểm soát thông qua xác định ẩm độ đất sao cho đạt bằng với FC.  Thu 

thập số liệu lượng mưa vào cuối vụ tại Trạm khí tượng của Trung tâm CSIDC. 

R = lượng nước chảy tràn, coi như không đáng kể, vì cánh đồng nhỏ và bằng phẳng. 

F = phần nước thấm qua dưới lớp đất trồng, cũng không tính, vì dùng đầu dò neutron sâu hơn 

60 cm cho thấy ẩm độ đất khối đó rất ít thay đổi.   

ET = bốc thoát nước từ cây trồng và mặt đất (evapotranspiration). 

Hiệu quả sử dụng năng lượng  

Trong bài này, định nghĩa Hiệu quả sử dụng năng lượng (Energy Use Efficiency EUE) là 

khối lượng sản phẩm thu hoạch được cho một đơn vị năng lượng điện.  Điện để chuyển động 

hệ thống tưới và để cung cấp nước đến vị trí tưới chung.  Tính năng lượng điện bằng công 

suất nhân với thời gian thiết bị hoạt động.  Tính công suất bằng điện thế nhân với cường độ 

điện qua thiết bị.  Đo điện thế và cường độ bằng các cảm biến, đọc được trên tủ điều khiển và 

được ghi tự động với data logger. 
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Năng lượng cung cấp nước Epump được tính theo phương trình Bernoulli (Shaughnessy 2005): 

Epump = ρ g h Q       (2) 

 với:  Q  = thể tích nước bơm, m3;   h = chiều cao bơm, m;  ρ = 1000 kg/m3;  g = 9,81 m/s2. 

Năng suất sản phẩm  

Đo năng suất sản phẩm là bắp cải, chỉ để ý đến phần bắp (head) vì đây là phần hữu dụng có 

giá trị thương phẩm, để so sánh hiệu quả sử dụng nước và năng lượng.   

Kết quả  và thảo luận  

Hiệu quả sử dụng nước  

Hiệu quả sử dụng nước thể hiện ở Hình 3.  Khác biệt là do các nguyên nhân sau: 

• Tưới với lưu lượng lớn  làm tăng độ bốc thoát nước từ mặt đất, với nhiều vũng nước đọng. 

• Lưu lượng lớn tăng bốc hơi từ các vòi tưới vì tạo nhiều giọt mịn hơn.   

Hiệu quả sử dụng nước trung bình của NT1_95Lít/phút là 6,97 g sản phẩm cho 1 mm nước 

tưới, cao hơn 21% so với NT2_380Lít/phút (5,77 g/mm nước). 

 

Hình 3. Hiệu quả sử dụng nước của Cải bắp (khoảng cách trồng 460 mm x 760 mm, CSIDC 2006  

Nước đọng thành vũng (surface ponding) là vấn đề với NT2_380Lít/phút, vì nước không rút 

thấm kịp, và do tưới ban ngày làm tăng độ bốc thoát hơi nước.  Lượng tưới thấp 

NT1_95 Lít/phút vào chiều tối, nên độ bốc thoát hơi nước không đáng kể. 

Nguyên nhân thứ hai ở vòi tưới làm hao hụt nước với lưu lượng cao, do kích thước giọt nước 

phun ra nhỏ hơn, nên nước bốc hơi nhiều hơn trước khi đáp xuống cây trồng.   

Hiệu quả sử dụng năng lượng  

Có sai khác đáng kể về Hiệu quả sử dụng năng lượng EUE giữa hai phương thức tưới 

(Hình 4).  Với lưu lượng lớn, EUE giảm do lực ma sát bơm, và do hao hụt nước ở các vũng 

nước đọng, và ở vòi tưới.  Vì thế thu được ít sản phẩm hơn trên một đơn vị năng lượng. 
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EUE trung bình của T1_95Lit/phút là 0,420 g sản phẩm cho 1 J năng lượng tưới, cao hơn 

36% so với T2_380Lit/phút (0,308 g/J). 

 

Hình 4. Hiệu quả sử dụng năng lượng của Cải bắp (khoảng cách trồng 460 mm x 760 mm, CSIDC 2006  

Kết luận  

Đã nghiên cứu hai cách quản lý nước tưới: ●lưu lượng thấp 95 Lít/phút, tưới vào buổi chiều 

hoặc tối;  ●lưu lượng cao 380 Lít/phút, tưới lúc ban ngày.  Ở cả hai cách, ẩm độ đất được giữ 

luôn luôn cao hơn mức 65% của khả năng giữ nước ngoài đồng.  Đánh giá bằng hiệu suất sử 

dụng nước / năng lượng, là khối lượng sản phẩm thu hoạch được trên một đơn vị đầu vào 

(mm nước hoặc joule năng lượng). 

Đã xác định được: mức tưới lưu lượng thấp đã tăng 21% hiệu suất sử dụng nước, và tăng 

36% hiệu suất sử dụng năng lượng, so với mức lưu lượng cao.  Các nghiên cứu đang được 

tiếp tục về khả năng của hệ thống, từ năng lượng mặt trời đến thiết bị bơm tưới.   

Lời bàn thêm (của người dịch) 

Nghiên cứu trên được thực hiện vào năm 2005 khi giá tấm pa-nen mặt trời khoảng 5$/W.  Có 

lẽ vì thế không thấy đề cập đến tính kinh tế của giải pháp.  Năm 2020, giá tấm pa-nen giảm 

còn 0,4 US$/watt, và giá hệ thống PV dưới 1 US$/W (toàn thế giới, Việt Nam cũng thế).  

Nên các nghiên cứu 2021 cần toàn diện hơn, không những kỹ thuật mà cả kinh tế và môi 

trường (do thay thế nhiên liệu hóa thạch).   

Phương pháp bơm tưới cho cây trồng của nghiên cứu trên khá hiện đại (center-pivot, giàn tưới 

phun di động quanh trụ trung tâm).  Có thể áp dụng ở Việt Nam cho cây trồng cạn, cần tiết kiệm 

nước và chống xói mòn đất đai, hoặc cho cây rau hoa giá trị cao.  Nhưng với lúa nước, phương 

pháp tưới đơn giản hơn, chỉ bơm trực tiếp vào ruộng hoặc bơm vào hồ chứa tạm cao hơn mặt 

ruộng, để sau đó xả nước vào khi cần.  Chỉ cần bơm 6 giờ/ngày khi trời nắng là đủ nhu cầu nước 

cho cây lúa.  Ước lượng và theo vài quan sát, có thể hoàn vốn đầu tư sau 5 năm, và tiếp tục bơm 

nước gần như miễn phí trong 10-15 năm nữa.  Vấn đề là làm sao mở rộng qui mô lên hàng triệu 

hecta, để đạt lợi nhuận và lợi ích vô cùng lớn cho hàng triệu nông dân.   
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3 Năng lượng trong hệ thống canh tác lúa ở Châu Á  

Nguồn: Chancellor W.J. 2002. Energy Flow Relationships in Asian Rice Systems. 

Proceedings of the 2002 ASAE Annual Meeting / CIGR XVth World Congress, 

Chicago, Illinois, USA, 28-31 July 2002. 

Dẫn nhập 

Định lượng được các liên hệ về năng lượng trong hệ thống sản xuất lúa gạo ở Châu Á nhằm 

xác định:  (a) Cách sử dụng hữu hiệu các vật tư đầu vào có gốc nhiên liệu hóa thạch. 

   (b) Cách sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn cho sản xuất lúa.   

Hệ thống sản xuất lúa được minh họa ở Hình 1, với 6 hạng mục do con người vận hành, và 

2 hạng mục do thiên nhiên với sự tiếp tay của con người.   

Hai hạng mục do thiên nhiên --nước và phân đạm-- đã giới hạn năng suất lúa cỡ 1 tấn/ha qua 

hàng trăm năm.  Nước do mặt trời làm bốc hơi và làm mưa trở lại, nếu phân bố đều trên mặt 

đất, chỉ đạt 3,1 mm/ngày, tức là chỉ bằng 1/3 so với nhu cầu trồng lúa nước.  Phân đạm cố 

định tự nhiên chỉ được 35 kg/ha mỗi năm.  So với 1 kg lúa ở 14% ẩm độ chứa ≈20 g N, sử 

dụng hết hoàn toàn 35 kg này cũng chỉ đạt 1750 kg /ha lúa mỗi năm.  Vì vậy, con người đã 

chọn cách tập trung H2O và N vào thời điểm và địa điểm tốt nhất để quản lý canh tác.  Cuộc 

"cách mạng xanh" với lúa đã sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bổ sung vào hai mục hạn chế 

trên, sao cho các nhập liệu khác có thể được sử dụng hữu hiệu hơn.  Hiện nay (2002) phân 

bón và bơm nước là hai mục tiêu tốn 70% năng lượng hóa thạch cho canh tác lúa ở Châu Á. 

Các Mục sau mô tả các nội dung liên quan đến năng lượng  trong Hình 1; mỗi mũi tên ghi 

liên hệ đầu vào-đầu ra, và đánh số ứng với các đoạn mô tả sau kèm dấu ngoặc vuông [ ].   

Lúa gạo: Hoạt động ngoài đồng  

Đầu vào: năng lượng mặt trời [1].  

Bức xạ mặt trời chiếu thẳng trên mặt trái đất là 2 cal/(cm2.phút) hay 720 cal/(cm2.ngày).  

Ruộng lúa thường nhận 50-60 lượng bức xạ này, bằng 400 cal/(cm2.ngày).  Phổ bức xạ mặt 

trời từ 0,3 đến 3 µm, nhưng quá trình quang hợp chỉ sử dụng trong hai dải 0,4-0,5 µm và 0,6-

0,7 µm chiếm 24% tổng năng lượng (Brooks 1964).  Để quang hợp biến CO2  và H2O thành 

O2 và carbohydrate C6H12O6, cần khoảng 10 mole quanta (chiếm khoảng 520 cal năng lượng 

hóa học).  Trên ruộng ngập nước, khoảng 90% năng lượng mặt trời được hấp thu, nhưng 25-

30% được phát xạ trở lại khí quyển dưới dạng sóng dài 10 µm.  Phần năng lượng còn lại (trừ 

phần đã tích trữ dạng carbohydrate) dùng để bốc hơi nước khoảng 5 mm nước/ngày, tính từ 

578 kcal để bốc hơi 1 Lit nước (Harazono et al 1999). 

Nước tưới [2].  Bốc thoát hơi nước trên ruộng ngập khoảng 50 m3/(ha.ngày).  Lượng nước 

mất khi chuyển đến ruộng và thấm qua lòng đất cũng bằng cỡ này, nên tổng số yêu cầu nước 

là 100 m3/(ha.ngày).  Để nâng lượng nước này lên cao 01 m, cần năng lượng cơ học 234 kcal 

≈0,27 kWh ≈ 1 MJ cho mỗi hecta trong một ngày.  Vây bơm nước từ độ sâu 10 m cho vụ lúa 
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100 ngày cần 1000 MJ/ha.  Wickham et al. (1978) đưa ra dạng phương trình sau cho  

năng suất lúa    Y (kg/ha) = a0 + a1 N - a2 N
2

 - a3 S - a4 N*S  

   với:   N = lượng phân N (kg/ha);  S = số ngày khô hạn thiếu nước (stress day). 

Khi N = 0, S =10, năng suất Y giảm 916 kg/ha trong mùa khô và 478 kg/ha mùa mưa.   

Khi N = 100, S = 10, Y giảm 1306 kg/ha trong mùa khô và 868 kg/ha trong mùa mưa.   

Nếu có nước bơm từ 10 m sâu và được 10 mm/ngày, và không khô hạn (S = 0), thì 1 MJ năng 

lượng cơ khí có thể tạo thêm 58, 32, 82, và 56 MJ trong hạt lúa ứng với 4 trường hợp trên, giả 

sử hiệu suất bơm là 50%.  Các con số này làm cơ sở so sánh các hệ thống khác nhau, liên 

quan đến độ sâu bơm, số ngày khô hạn, và giá trị năng lượng trong nhiên liệu và hạt lúa. 

 

Hình 1.  Các mối liên quan về năng lượng của hệ thống lúa gạo  

(Mỗi con số chỉ dẫn các mô tả tương ứng trong bài viết) 

Năng lượng động cơ [3].  

Năng lượng từ hệ thống máy móc chuyển đến đồng ruộng lúa tổng các tích số giữa công suất 

định mức của mỗi công đoạn  và thời gian hoàn thành công đoạn đó trên 1 ha.  Các số liệu ở 

Bảng 1 trích từ nhiều kết quả nghiên cứu trên thế giới.   
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Bảng 1: 

Công đoạn Máy cỡ nhỏ Máy cỡ lớn 

(1 lượt) Mcal/ha MJ /ha hp-hr/ha Mcal/ha MJ /ha hp-hr/ha 

Cày 63 264 99 135 565 210 

Bừa 47 197 73 53 222 83 

Phay 53 222 83 154 645 240 

Phun thuốc  12 50 18 16 67 23 

Thu hoạch  45 188 70    

Đập lúa  51 213 80 123 515 192 

Tổng  271 1134 426 481 2013 748 

Sức kéo trâu bò [4].  Định mức công suất một con trâu lớn là 1 HP (0,75 kW); một con bò là 

0,5-1,0 HP (0,37-0,75 kW) tùy kích cỡ.  Bảng 2 ghi năng lượng từ sức kéo trâu bò / hecta. 

       Bảng 2:         (t = tấn = 1000 kg) 

Công đoạn Mcal/ha MJ /ha hp-hr/ha 

Cày  26  109  41  

Bừa 19  80  29  

Tất cả các công đoạn /vụ 87  364  136  

Đập lúa (dẫm đạp) 1,6 Mcal /t 6,7 MJ / t 2,5 hp-hr /t 

Vận chuyển  0,4 Mcal /(t .km) 1,7 MJ /(t . km) 0,6 hp-hr /(t . km) 

Công lao động [5].  Định mức năng lượng cho một lao động nam là 64 kcal/giờ = 0,27 

MJ/giờ = 0.1 HP. Trồng lúa ở California (Wick et al 1981)
#.#

 cần 8,2 giờ công lao động để 

sản xuất 7800 kg/ha lúa, vậy ứng với 2,2 MJ/ha.  Ở Philippines, canh tác lúa thủ công 

(Alicbusan 1964) cần 1020 giờ công/ha, ứng với 272 MJ/ha.   

Thuốc BVTV [6]. Thuốc trừ sâu bệnh và thuốc diệt cỏ đều có thành phần lấy từ công nghiệp 

hóa dầu, nên chứa năng lượng tương đương với nhiên liệu.  Nông nghiệp  Châu Á (Kuether và 

Duff 1981) dùng 0,75 kg thuốc sâu bệnh và 0,68 kg thuốc cỏ cho mỗi hecta tương ứng với 

138 và 172 MJ/ha để chế tạo các hóa chất này.  Nông nghiệp Mỹ (Rutger và Grant 1979) 

trung bình tiêu thụ 414 MJ/ha thuốc sâu và 3220 MJ/ha thuốc cỏ. 

Phân đạm [7].  Tính với 1 kg lúa (14% ẩm độ), toàn bộ cây lúa chứa 20 g N, trong đó hạt lúa 

chứa 11 g N.  Với ruộng lúa tưới ngập ở California phân đạm bón sâu 5-10 cm thì cây trồng 

hấp thụ được 40%, nhưng chỉ 29% khi rãi lam trên đồng.  DeDatta et al (1974) báo cáo thí 

nghiệm vùi 60 kg phân đạm ở độ sâu 10-12 cm cho năng suất lúa cũng cao như bón 100 kg 

phân rãi trên mặt. 

Năng lượng nằm trong phân N cộng với năng lượng để sản xuất phân, đều từ gốc hóa thạch, 

bằng khoảng 43,6 MJ /kg N, số liệu từ công nghiệp hóa học Mỵ (Davis và Blouin 1977).  

                                                 

#.#
 [Bài dịch]:  a) Năm trích dẫn, sau tên tác giả, được in đậm để hình dung về thời điểm có số liệu.   

   b) Các đơn vị năng lượng (kcal, Mcal v.v) được đổi thành MJ trong hệ đo lường S.I. 
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Con số tương tự với phân P2O5 là 13,4 MJ/kg.  Nếu giả định 35% hiệu suất sử dụng phân, 

tăng 1 kg năng suất phải do từ 3,1 MJ phân.   

Phương trình ảnh hưởng phân N đến năng suất với ruộng có tưới (David và Barker 1978): 

Năng suất lúa (kg/ha)  =  2100  + 18 N (kg/ha)  - 0.09 N
2 

(kg2/ha2) 

Dư thừa thực vật và phân xanh [8].  Dư thừa cây trồng (DưCT) vụ trước cũng thêm dưỡng 

chất cho sản xuất lúa.  Phân xanh thuộc họ Đậu trồng 90 ngày ngoài vụ lúa đóng góp được 60 

kg/ha N, tương đương với 3210 MJ/ha.   

Sarkar (1997) nghiên cứu ở miền Bắc Ấn Độ cho thấy, nếu không bón phân hóa học, chôn vùi 

DưCT mùa trước làm tăng năng suất thêm 40%.  Nếu có bón phân, thì vùi hết DưCT hoặc 

không vùi thì năng suất nhưng nhau.  Nhưng nếu có bón phân và vùi một nửa số DưCT thì năng 

suất tăng 23% so với chỉ bón phân hóa học. 

Lúa gạo: Hoạt động  trong nhà 

Gạo lương thực [9].  Xay xát lúa cho ra 2 sản phẩm ăn được là gạo trắng và dầu cám gạo.  

Gạo trắng (cả tấm) chiếm 65-72% khối lượng lúa, có giá trị năng lượng dinh dưỡng 

≈15,1 MJ/kg (11% ẩm độ).  Lượng gạo mỗi nhân khẩu ăn/ ngày thay đổi từ 630 g (theo 

Toquero et al 1975 khảo sát 400 gia đình Philippines qua 4 năm) đến 8 g ở Mỹ (Eiland và 

1972). 

Nghiên cứu của Scrimshaw và Taylor (1980) cho rằng ở nhiều nước chủ yếu ăn gạo, mỗi 

ngày một người được cung cấp năng lượng: 830 kcal từ 0,24 kg gạo, 770 kcal từ các chất bột 

khác, và 500 kcal từ các thực phẩm khác.  Số liệu của Chong (1962) cho thấy một người ở 

nông thôn Malaysia mỗi ngày tiêu thụ 1350 kcal từ gạo và 472 kcal từ các nguồn khác, và 

82% chất đạm là từ gạo.   

Dầu cám gạo chiếm 1-4% khối lượng lúa (trung bình 2%), dùng làm dầu ăn, với năng lượng 

39,3 Jkg.   Chế biến dầu cám để ăn được làm mất khoảng 25% lượng dầu trong cám. 

Trấu sử dụng trong hộ gia đình [10].  Có thể đốt trấu sinh nhiệt nấu ăn.  Trấu chiếm 20% 

khối lượng lúa, có năng lượng 13,9 MJ/kg, mặc dù 19% khối lượng là silica không cháy 

được.  Khan (1977) đã thiết kế một bếp trấu cho nông hộ.  IRRI (1993) đã giới thiệu một lò 

đốt trấu đã được dùng khá lâu ở Việt Nam.   

Thí nghiệm với một nồi cơm điện loại tốt, cần 350 kcal (1,46 MJ hay 0,41 kW-h) để nấu chín 

1 kg gạo.  Vậy nếu dùng trấu từ xay xát 1 kg lúa để nấu gạo từ chính kg lúa đó, thì bếp trấu 

phải đạt hiệu suất nhiệt 40%, rất khó. 

Sinh khối cho hộ gia đình [11]. Cây trồng và cây rừng còn cung cấp chất đốt đun nấu và 

sưởi ấm gia đình.  Revelle (1976) cho thấy ở nông thôn Ấn Độ, mỗi ngày một người sử dụng 

17,6 MJ từ gỗ củi, than, phân bò và dư thừa thực vật cho đun nấu và sưởi ấm; năng lượng này 

gấp đôi năng lượng của thực phẩm.  Ở nông thôn Bangladesh, Tyers (1976) báo cáo mỗi ngày 

một người dùng 12,6 MJ để đun nấu, trong đó 60% từ dư thừa cây trồng, 28% từ phân bò, và 

7% từ gỗ củi vụn.   

Trung bình 1 ha rừng ở Mỹ mỗi năm cho được 3,1 m3 gỗ hay 1760 kg chất khô, tương ứng 

với 34 870 MJ.  Nếu hầm thành than, chỉ giữ được 40% năng lượng này, tức là ≈14 000 MJ.  

Nếu định mức (như ở Ấn Độ) 17,6 MJ /(người .ngày), thì 1 ha rừng cho than củi đủ dùng cho 
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2 người; nếu đun củi trực tiếp thì đủ cho 5 người.  Có thể đốt các dư thừa thực vật khác như 

rơm, bã mía v.v, cho đun nấu. 

Thực phẩm khác với gạo [12].  Người thu nhập thấp ở nông thôn Malaysia (Chong 1962) 

lấy năng lượng thức ăn từ gạo trắng 65%, đường 10,5% và dừa 9,7%.  Scrimshaw và Taylor 

(1980) cho thấy ngay ở các nước ăn nhiều gạo, 60% năng lượng trong khẩu phần là từ các 

thực phẩm khác với gạo.  Vì vậy cần chú ý đa dạng nguồn năng lượng dinh dưỡng cho nông 

dân trồng lúa.     

Năng lượng mặt trời dùng cho hộ gia đình [13].  Bếp mặt trời (solar cooker) là ứng dụng 

trực tiếp bức xạ mặt trời.  Ở vùng nhiệt đới, khoảng thời gian giữa lúc mặt trời mọc và lặn 

(6h-18h) lại là lúc ít cần bếp mặt trời;  bếp dùng tốt nhất với nắng gắt buổi trưa thì mọi người 

bận việc đồng áng và thường không về nhà.  Von Oppen (1976) báo cáo về một bếp mặt trời 

có diện tích mặt thu nhiệt 1,5 m2, có thể nấu ½ gạo với 1 lít nước trong 15 phút, và có thể 

chuẩn bị bữa ăn cho 8-10 người trong thời gian 2-3 giờ.  Cần nghiên cứu thêm để có tương 

thích giữa năng lượng mặt trời và yêu cầu đun nấu của hộ gia đình. 

Năng lượng hóa thạch dùng cho hộ gia đình [14].  Chancellor (1978) nông hộ ở Sri Lanka 

dùng 0,82 lít dầu hôi (kerosene) mỗi ngày để nấu ăn và thắp sáng, còn ở phía bắc Bangladesh 

dùng 0,23 lít/ngày, chủ yếu đã thắp sáng.  Nếu lấy con số ở Sri Lanka, chia cho 5 người mỗi 

hộ, kết quả là 6,9 MJ /(người*ngày). 

Điện năng dùng cho hộ gia đình [15].  Sử dụng điện trong các nông hộ Châu Á ngày càng 

tăng, chủ yếu để thắp sáng và truyền hình.  Công suất sử dụng mỗi hộ từ 1 đến 5 kW. Số liệu 

của Singh and Chancellor (1975) cho thấy các trang trại trồng lúa dùng khoảng 185 kWh 

điện /ha cho các công việc tuốt lúa, băm thái cỏ, và sử dụng trong gia đình.   

Thực phẩm  từ chăn nuôi gia súc [17].  Một nghiên cứu ở Ấn Độ (Odend’hal 1972): bò sữa 

cung cấp 60 mL sữa /(người .ngày) ứng với 33 kcal năng lượng và 2,5 g protein (mỗi người 

cần 40 g/ngày).  Chong (1962) khảo sát các nông hộ nghèo ở Malaysia, mỗi người tiêu thụ 

51 kcal/ngày từ đạm động vật, chủ yếu là cá và sữa.  Tương tự ở Ấn Độ, 24 kcal/ngày.  Mỗi 

người Trung Quốc tiêu thụ 200 kcal/ngày từ thịt heo và sữa, nhưng đạm động vật chỉ chiếm 

21% tổng chất đạm trong khẩu phần. 

Số liệu của Luykx (1976) cho một người mỗi ngày, về tiêu thụ hạt lương thực: Người ăn 

0,39 kg ở Trung Quốc, và 0,36 kg ở Ấn Độ và cho gia súc ăn, để có thực phẩm là 0,15 kg ở 

Trung Quốc, và 0,08 kg ở Ấn Độ. 

Hệ thống cung cấp phân đạm (N) 

Năng lượng gốc hóa thạch trong vật tư nông nghiệp [18].  Số liệu từ công nghiệp hóa học 

Mỹ (Davis và Blouin 1977; Pimentel 1979) ghi ở Bảng 3 về năng lượng gốc hóa thạch để sản 

xuất các vật tư nông nghiệp. 

     Bảng 3:    (AI = Active Ingredient = hoạt chất) 

Vật tư  Đơn vị  Năng lượng, MJ 
Phân N kg  54 
Phân P2O5 kg  14 
Phân K2O kg    7 
Thuốc sâu bệnh (trung bình) kg AI  185 
Thuốc cỏ (trung bình) kg AI 254 
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Vẫn còn khả năng làm cho qui trình sản xuất trên được hiệu quả hơn.  Ví dụ phản ứng cơ bản 

để chuyển hóa N2 thành NH3 và thành phân đạm N chỉ cần 24 MJ /kg phân, tức chỉ khoảng 

40% năng lượng ghi ở Bảng 3. 

Vai trò công nghiệp hóa học trong chu trình phân N [19].  Hàng năm trong số 195 triệu 

tấn phân N trên thế giới, chỉ 20% (40 triệu tấn) là từ sản xuất công nghiệp.  Dù vậy, nghiên 

cứu với đồng vị N15 cho thấy ở ruộng bón nhiều đạm, cây trồng chỉ lấy 25% trực tiếp từ phân 

N hóa học.  Phần còn lại lấy từ chất hữu cơ hoai mục, hàm lượng N trong phân hữu cơ có từ 

phân hóa học bón trước đó và trải qua nhiều dạng phân sinh học. 

Phân gia súc là nguồn phân đạm [20].  Số liệu của Azevedo và Stout (1974) cho thấy phân 

bò khô chứa 2,5% N và nhiệt trị 16 MJ/kg.  Phân N hóa học (Bảng 3) có 54 MJ/kg;  vậy sử 

dụng 1 kg phân bò tiết kiệm được năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch 2,5% *54 MJ/kg 

=.1,35 MJ/kg.  Hai nhà nghiên cứu này cũng cho rằng phân N hữu cơ giúp thu hồi 25-50% 

phân hóa học bón vụ trước, lượng thu hồi này giảm dần theo thời gian. 

Phân gia súc thường được bón cho cây trồng cạn hơn là cho ruộng lúa ngập nước. 

Nguồn cố định đạm trong tự nhiên [21].  Các ước lượng (Burns và Hardy 1975; Delwiche 

và Likens 1976) trung bình trên thế giới, đạm sinh học được cố định khoảng 35 kg/ha mỗi 

năm.  Con số này cao hơn với cây họ đậu, nhưng thấp hơn với cây không phải họ đậu.  Tính 

chung, 1 ha đất trồng trọt nhận trung bình 35,6 kg N sinh học và 31,6 kg N hóa học; và 1,6 kg 

từ quá trình khác trên toàn trái đất (ở ngoài diện tích trồng trọt).  Trong số 1,6 kg/ha này, 67% 

là do tác động của nắng trời ở biển và sấm sét [22].  

Các cây trồng khác và cây rừng trong hệ thống canh tác lúa gạo 

Sử dụng phân hóa học cho cây trồng khác [23].  Năng lượng trong phân hóa học bón cho 

cây trồng khác tương tác với hệ thống canh tác lúa gạo theo 2 cách.  Một là tăng lương thực 

cho nông hộ.  Hai là chuyển lại một phần dưỡng chất từ sau cây trồng này đến vụ lúa sau đó.  

Đây cũng là cách để phân gia súc chuyển hóa được cho vụ lúa tiếp theo. 

Lao động  thủ công cho việc khác với trồng lúa [25].  Nokajud (1968) nghiên cứu ở Thái 

Lan cho thấy mỗi lao động làm việc 260 ngày/năm, trong đó 36% cho canh tác lúa, 3% cho 

làm vườn, 15% chăm sóc gia súc, `18% đánh bắt cá, và 28% làm việc nhà.  Guino and Barker 

(1978) nghiên cứu ở Philippines cho thấy trung bình mỗi nông hộ cung cấp 500-600 ngày 

công mỗi năm;  trong đó, 64% cho trồng lúa, 4% cho canh tác khác, 6% làm mướn nông 

nghiệp, 26% cho hoạt động phi nông nghiệp.  Vậy lao động cho cây trồng khác lúa chiếm 

thêm 6-8% so với 65-130 ngày công/ha trồng lúa.  Mỗi lao động cung cấp 500 kcal năng 

lượng cơ học, và đã dùng 3000- 4000 kcal thực phẩm cho mình, và 14 000 kcal cho gia đình 

7 người, căn cứ vào 1710 kg gạo ăn cung cấp 80% năng lượng thực phẩm (Toquero et al 

1975).  Nghiên cứu về dịch vụ máy kéo ở Thái Lan và Mã Lai, Chancellor (1972) cho thấy ở 

Thái Lan thuê máy kéo 50-60 HP giảm được 3270 ngày công nông nghiệp mỗi năm, chủ yếu 

là canh tác lúa.  Khoảng 15% của số giảm này được dùng lại cho chăn nuôi, và 40% cho các 

hoạt động nông nghiệp khác với trồng lúa.  Tương tự ở Mã Lai giảm được 4580 ngày công 

mỗi năm, để 4% dùng lại cho chăn nuôi, và 36% cho các hoạt động nông nghiệp khác 

Sức kéo gia súc cho cây trồng khác [26]  bao gồm: làm vườn rau và cây ăn trái, làm cây 

rừng, đồng cỏ, và nuôi cá.  Có hoạt động này ít cần sức kéo gia súc; ngoại lệ là vận chuyển 
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làm rừng.  Cần 1,7 MJ (0,6 HP-giờ) cho 1 tấn*km vận chuyển, để cung cấp gỗ củi có 17 MJ 

năng lượng cho 1 người trong 1 ngày.   

Máy kéo cho cây trồng khác [27].  Nghiên cứu của Chancellor (1972) cho thấy nông dân 

thuê máy kéo đã sử dụng 72% năng lượng này cho canh tác lúa truyền thống, và 28% cho đất 

mới khai phá cho cây trồng cạn.  Mỗi hecta cần 707 MJ (203 HP-giờ) năng lượng cơ khí, ứng 

với mức tiêu thụ diesel 34 Lit/ha (1330 MJ/ha). 

Năng lượng mặt trời cho cây trồng khác [29].  Với lượng sản sinh ra 35 kg N/ ha mỗi năm 

và 194 kW/m2 năng lượng, mặt trời đã thay thế năng lượng hóa thạch để cố định đạm với 

hiệu suất 0,003%.  Một vụ cây họ đậu đã cố định 80 kg N/ha trong 90 ngày với hiệu suất 

0,038%.  Gutschick (1980) báo cáo rằng cây họ đậu cần 192-243 MJ dạng đường glucose để 

cố định 1 kg N;  năng lượng này gấp 8-10 lần so với năng lượng tự do (free energy) 24 MJ/kg 

của phản ứng hóa học cơ bản.   Sản xuất công nghiệp cần 54 MJ để cố định 1 kg N.   

Cách tính chuyển đổi năng lượng của hạt lúa cũng tương tự.  Năng suất lúa 25 tấn/ha mỗi 

năm có năng lượng bằng 0,54% năng lượng mặt trời trên cùng địa điểm và thời gian.  Nếu 

tính thêm từ rơm rạ (giả sử bằng khối lượng hạt lúa) thì hiệu suất thu NLMT là 1,08% tính 

cho suốt năm.  Đặt vấn đề sinh khối làm chất đốt, vì 1 ha lúa năng suất 6 tấn cung cấp lương 

thực đủ cho 15 người, nhưng cần đến 2 ha rừng để có đủ củi cho đun nấu số thực phẩm này. 

Ngành chăn nuôi gia súc 

Lao động chăn nuôi gia súc [30]. Nokajud (1968) cho thấy 15% công lao động của nông hộ 

trồng lúa là dành cho chăm sóc gia súc, ứng với 37 ngày công /hecta.  Nghiên cứu của Singh 

và Chancellor (1975) cho thấy ở Bắc Ấn Độ, một lao động phải dành hết thời gian để chăm 

sóc 5 con trâu hoặc bò.  Một nông trại (không có máy kéo) cần ~1000 MJ năng lượng bò kéo 

cho mỗi hecta, và mỗi con bò cung cấp 1190 MJ mỗi năm.  Vậy một lao động phải dành 1/6 

thời gian để chăm sóc bò kéo cho mỗi hecta;  tương ứng với 43 ngày công, nếu mỗi năm làm 

việc 260 ngày (Nokajud 1968). 

Tiêu thụ thức ăn gia súc cho các ruộng không trồng lúa [31].  Odend’hal (1972) xác định 

trung bình một gia súc kéo tiêu thụ 47 MJ rơm, 13 MJ cám, cỏ và bánh dầu mỗi ngày; như 

vậy khoảng 20% năng lượng từ nguồn không phải là lúa.  Singh and Chancellor (1975) thu 

thập số liệu cho thấy trong điều kiện không dùng máy móc, 11% diện tích đất trồng phải dành 

cho thức ăn gia súc, ngoài phần rơm rạ đã dùng.   

Rơm lúa làm thức ăn gia súc [32].   Lượng rơm sản xuất được xấp xỉ bằng khối lượng hạt 

lúa.  Năng lượng nhiệt của rơm là 16,3 MJ/kg (0% ẩm độ), nhưng trâu bò chỉ tiêu hóa được 

7,8 MJ/kg (Clawson, et al 1970).  Sai biệt là do 16,5% tro và 50-70% hàm lượng xơ thô 

(crude fiber) trong rơm.  Vì thế cần thêm thức ăn khác cho trâu bò kéo cày, nuôi lấy sữa hoặc 

thịt.  Nếu lượng rơm bằng 80% khẩu phần ăn, thì 100 ha lúa với 350 tấn rơm có thể cung cấp 

cho 64 gia súc (nặng 450 kg/con). 

Phụ phẩm của gạo làm thức ăn gia súc [33].  Trấu chiếm 20% khối lượng lúa, và chứa 19% 

tro, chủ yếu là silic.  Nhiệt trị của trấu là 13,8 MJ/kg, nhưng trâu bò chỉ tiêu hóa được 10% số 

năng lượng này (Houston 1972). Vậy trấu không phải là thức ăn tốt cho gia súc.   

Cám thường được làm thức ăn gia súc, cám chứa nhiều chất béo.  Thực ra có 2 loại:  cám gạo 

lứt chiếm 7% và cám gạo trắng chiếm 3% khối lượng thóc; và năng lượng tiêu hóa được 
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14 MJ với cám gạo lứt, thấp hơn so với cám gạo lứt (17,3 MJ) vì chứa nhiều chất xơ hơn.  

Nhưng cám gạo lứt chứa 14-17% đạm, nhiều hơn cám gạo trắng chỉ có 8,2% đạm.  Cung cấp 

cám cho gia súc nghĩa là đã cung cấp 11% năng lượng và 17,4% đạm của hạt lúa cho gia súc. 

Hệ thống cơ-nhiệt  

Nhiên liệu cho động cơ từ sinh khối khác với lúa [34].  Hiện nay, rất ít điện được phát từ 

sinh khối như thân bắp, bã mía, rơm v.v, và cũng ít nhiên liệu chạy động cơ nổ từ ethanol và 

diesel thực vật.  Các phân tích đều cho rằng các nguồn năng lượng sinh khối trên chỉ có tính 

kinh tế khi giá dầu hỏa tăng, bằng 1,5-2 lần giá sinh khối (qui về giá 1981-1982). 

Nhiên liệu từ ruộng lúa [35].  Tiềm năng lớn nhất từ cây lúa phát ra điện là rơm rạ.  Chứa 

năng lượng 16,3 MJ /kg rơm khô, mỗi hecta với 3500 kg rơm có thể sản sinh 4000 kWh điện.  

Có nhiều nghiên cứu cho việc chuyển đổi này (Dobie et al 1981; Jenkins et al 1982; 

Chancellor et al 1981).  Hàm lượng tro cao trong rơm là vấn đề cho quá trình cháy, vì đóng 

bánh clinker và tro bụi.  Do chứa nhiều cellolose, nhiệt độ cháy không cao, nên lò hơi khó đạt 

hiệu suất 34% như với than đá.  Cũng có nghiên cứu về hóa khí (gasification) rơm thành năng 

lượng điện (Goss 1981).  Rơm cũng được trộn với gỗ vụn với tỷ lệ 10-20% đốt lò hơi cho nhà 

nhà máy phát điện 50 MW (Jenkins et al 1997). 

Năng lượng từ thủy điện  [36].  Các nhà máy thủy điện với chiều cao cột nước 240 m đã đạt 

hiệu suất 0,1% chuyển đổi từ năng lượng mặt trời thành điện năng.  Với cột nước 1000 m và 

qua nhiều dãy thủy điện, năng lượng tạo được 72 000 MJ (20 000 kWh) từ 10 000 m3 nước, 

xấp xỉ bằng một nửa năng lượng để trồng lúa cho một hecta.   

Nhiên liệu từ chế biến lúa gạo [37].  Trấu từ xay xát lúa gạo có thể dùng đốt lò hơi nước để 

biến thành điện, hoặc để chế biến gạo đồ (parboiled rice).  Có thể nhiệt phân trấu (Tatom et al 

1977) hoặc hóa khí (Kaupp và Goss 1982) để tránh vấn đề chất đốt có hàm lượng tro cao.   

Vì 1 kg lúa có 0,2 kg trấu (nhiệt trị 13,9 MJ/kg trấu) nên coi như chứa 2,8 MJ năng lượng, và 

xay xát 1 kg lúa cần 0,105 MJ năng lượng cơ khí, nên tỷ số 0,0375 = 0,105 / 2,8 cho thấy một 

động cơ hơi nước hiệu suất thấp (6%) cũng đủ cho nhà máy xay lúa tự túc năng lượng, không 

cần điện hay diesel.  Nhiều nhà máy như thế đã có từ lâu.  Vẫn còn khả năng, bằng phương 

pháp đồng phát nhiệt-điện, tăng lượng điện phát ra lên 3-5 lần so với nhu cầu điện xay xát, 

đồng thời dùng nhiệt từ hơi nước xả ra để nấu gạo đồ và sấy.  Nấu gạo đồ cần 760 MJ từ 

nhiên liệu hóa thạch hoặc 1950 MJ từ trấu; sấy gạo đồ cũng cần ngần ấy năng lượng (Beagle 

1976).  Nếu đồng phát điện-nhiệt như thế, từ 1 tấn lúa xay xát, sẽ dư được 120 kWh điện cho 

các hoạt động khác.  Trấu thường được đốt cho lò hơi để phát điện; một nhà máy (Jenkins et 

al 1999) đốt 19 tấn trấu/giờ và phát ra 26,6 MW điện; đã tiêu thụ hết 2/3 trấu của một vùng 

trồng lúa thu hoạch 200 000 hecta/năm.   

Dầu cám, thu được 22 Lit/ tấn lúa, có thể dùng chạy động cơ diesel (Cruz et al 1981). Dầu 

cám chứa 39,3 MJ/kg.  Để thu được 1 kg dầu cám cần 1,17 MJ để ép dầu, hoặc 4,6 MJ nếu 

dùng hóa chất trích ly. 

Chuyển đồi nhiên liệu hóa thạch thành năng lượng cơ khí hoặc điện [38].   

Các hệ thống chuyển đổi này có hiệu suất khá thấp: 

  Xăng --> năng lượng cơ khí (động cơ xăng):   hiệu suất = 20%  

  Diesel --> năng lượng cơ khí (động cơ diesel):   hiệu suất = 30% 
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  Năng lượng cơ khí --> điện (máy phát điện lớn) :   hiệu suất = 90% 

  Dầu, than đá --> điện (nhà máy nhiệt điện) :   hiệu suất = 34%. 

Vì vậy so sánh các trị số năng lượng hóa học, cơ khí và điện, cần xem xét hiệu suất chuyển đồi.  

Lưu ý chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch thành nhiệt cho chế biến lại có hiệu suất cao hơn 70%. 

Chế biến lúa gạo  

Sử dụng rơm để sấy hạt [39].  Chancellor (1968, 1971) thí nghiệm với máy sấy dùng nhiệt 

dẫn truyền, cần 1,4 kg rơm (20% ẩm độ) có 18,3 MJ cho 1 kg H2O bốc thoát từ hạt lúa.  Để 

sấy 1 kg là từ 24% xuống 14% ẩm độ, cần 0,16 kg rơm, nghĩa là ít hơn nhiều so với lượng 

rơm từ tuốt đập kg lúa đó.   

Verma (1990) dùng rơm cuộn cho lò đất gián tiếp; cần 0,022 kg rơm để sấy 1 kg lúa từ 19,8% 

xuống 13,8% ẩm độ, tính ra 0,31 kg rơm 1 kg H2O bốc hơi.  

Chế biến lúa gạo bằng thủ công [40].  Cách làm hồi xưa là giả gạo bằng cối-và-chày; giả 

1 kg lúa ần 0,2 giờ công, ứng với 0,054 MJ năng lượng cơ khí (Timmer và Collier 1974).  

Phơi 1 tấn lúa trên sân cần 8 giờ công (Kuether và Duff 1981).  Nếu 1 người cần 60 MJ thực 

phẩm mỗi ngày, 1 kg lúa cần 0,06 MJ để phơi và 1,46 MJ để giả ra gạo. 

Năng lượng cơ khí cho chế biến lúa gạo [41].  Năng lượng cơ khí để xay lúa và xát gạo ở 

cơ sở nhỏ, theo khảo sát của Chancellor (1978) tại 3 địa điểm ở Châu Á, trung bình là 98 MJ 

cho 1 tấn lúa, nếu lấy từ năng lượng điện, cần 131 MJ/ tấn lúa.  So với các nhà máy xay xát 

lớn ở California, 1 tấn lúa cần 85 MJ năng lượng cơ khí hoặc 114 MJ điện (Avlani và 

Chancellor 1982).  Số liệu của Beagle (1976): cần 30-50 HP-giờ để xay xát 1 tấn lúa, tương 

ứng với 80- 134 MJ /tấn lúa. 

Nhiên liệu hóa thạch cho sấy lúa [42].  Máy sấy tháp ngang dòng (Singh et al (1981), đốt 

bằng dầu, cần 4,62 MJ  nhiệt để bốc thoát 1 kg H2O (số lý thuyết là 2,42 MJ/kg H2O); và 

thêm 0,69 MJ cho quạt sấy.  Walker và Bakker-Arkema (1981) báo cáo năng lượng cho máy 

sấy thuận dòng là khoảng 3.38 MJ/kg H2O.  Kuether và Duff (1981) ghi số liệu năng lượng 

cho kò đốt và quạt là 5,38 MJ/kg H2O, sấy lúa từ 22% xuống 14% ẩm độ, tương ứng với 

500 MJ để sấy 1 tấn lúa.   

Năng lượng mặt trời cho sấy lúa [43].  Với lúa phơi nắng trên sân, số liệu của Chancellor 

(1965):  Mỗi giờ, 1 m2 sân bốc thoát được 0,14 kg H2O nếu không cào đảo, và 0,25 kg nếu có 

cào đào (tương ứng với hiệu suất 16% và 29%.  Nangju (1969) cho thấy cần thu hoạch lúa 

khi ẩm độ bằng 18-19% mà không hao hụt nhiều.  Trong khoảng thời gian 6 ngày tối ưu cho 

thu hoạch, ẩm độ hạt giảm 3%, tương ứng với 211 kg H2O /hecta, với năng lượng 5,38 MJ/kg 

H2O, thì tiết kiệm được 29 Lit diesel/hecta.  Khan et al (1975) chế tạo máy sấy năng lượng 

mặt trời, có quạt.  Dù máy hoạt động tốt, hiệu suất bộ thu nhiệt đạt 34%, nhưng nếu chỉ sử 

dụng vài tuần mỗi năm sẽ không kinh tế. 

Cung cấp nước cho lúa  

Năng lượng mặt trời và chu kỳ thủy văn [44].  Khoảng ¼ bức xạ mặt trời trên trái đất được 

dùng để bốc hơi nước tạo chu kỳ thủy văn.  Con số 2,42 MJ để bốc hơi 1 kg nước và bay cao 

đến 7 000 m (tầng mây cumulo-ninbus).  Nguồn này biến thành 3,1 mm nước mỗi ngày nếu 
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rải đều trên toàn mặt đất.  Bề dày nước này không đủ cho nhu cầu bốc thoát nước của cây lúa;  

nên phải trồng lúa ở nơi có nước tập trung gấp 2-4 lần trung bình toàn mặt đất.   

Năng lượng mặt trời để bơm nước [45].  Kỹ thuật nối kết năng lượng mặt trời với máy bơm 

tưới thật lý tưởng vì nhu cầu nước trực tiếp liên quan đến cường độ bức xạ.  Nhiều nghiên 

cứu đang tiến hành; có vài hệ thống được thương mại hóa, nhưng giá đầu tư cao, cỡ 

10 000 USD cho công suất 1 HP
#3.1

, cỡ này đủ để bơm cho 1 hecta từ độ sâu 10 m. 

Bơm nước cơ khí [46].  Một số bơm nước đạt hiệu suất 75%, nhưng bơm nhỏ chỉ đạt tiêu 

biểu 50%.  Với hiệu suất tiêu biểu này, để có 10 mm nước tưới cho 1 ha (100 m3 nước), cần 

năng lượng 1,96 MJ cho mỗi 1 m chiều cao bơm, và cần máy 0,03 HP hoạt động liên tục suốt 

ngày.  Roberts và Hagan (1975) trích dẫn số liệu tiêu chuẩn từ Đại học Nebraska và số liệu 

quan sát thực tế về các nguồn năng lượng dùng để bơm nước (Bảng 4). 

     Bảng 4.  Các nguồn nhiên liệu hóa thạch để bơm 10 mm nước cho 1 ha từ độ sâu 1 mMcal  

Nguồn năng lượng  Tiêu chuẩn, MJ Quan át thực tế, MJ 

Điện  4,77 6,02 

Diesel 4,90 6,74 

Xăng  5,48 9,62 

Sức gia súc để bơm nước [47].  Ít khi dùng gia súc để bơm nước lên quá 10 m.  Singh và 

Chancellor (1975) thấy ở Bắc Ấn Độ, nông dân bơm nước bằng sức gia súc, dùng 565 MJ/ha 

mỗi năm, với tổng lượng nước bơm được là 290 mm từ 10 m sâu, hoặc 580 mm nước từ 5 m 

sâu  (580 mm/ha = 5800 m3 nước/ha. 

Lao động múc nước tưới [48].  Với cây lúa, ít khi dùng sức người khi chiều sâu nước lớn 

hơn 1 m;  ngoại lệ khi cần tưới cho ruộng mạ.  Mirti et al (1999) mô tả công cụ hỗ trợ 

"shaduf" giúp một người lấy nước từ độ sâu đến 6 m, đạt hiệu suất 60% và công suất 40 W.  

Lý thuyết, một người làm việc 8 giờ cả ngày sử dụng bơm thủ công có thể lấy được 10 mm 

nước từ 1 m sâu để tưới cho 1 ha.  Nếu dùng diesel cho cùng lượng tưới, chỉ cần 1/6 Lit.  

Năng lượng cho bơm tưới [49].  Singh và Chancellor (1975) báo cáo ở Bắc Ấn Độ, bơm 

nước từ 19 m sâu cần 1970 MJ/ha mỗi năm; chiếm 62% năng lượng cơ khí cho ruộng lúa.  

Boughton (1981) trình bày số liệu bơm tưới từ độ sâu 6-14 m vào mùa khô; nhiên liệu tưới 

chiếm 72% tổng năng lượng hóa thạch sử dụng, kể cả phần trong phân bón và thuốc.  Kiamco 

và McMennamy (1979) cho thấy số liệu tương tự, bơm tưới chiếm 45% so với năng lượng 

trong trồng lúa ở Philippines. 

Tưới nhờ trọng lực và chi phí năng lượng [50].  Hứng trữ nước mưa ở vị trí cao hơn ruộng 

lúa là cách tốt nhất giảm thiểu năng lượng tưới.  Đôi khi còn có thể trích bớt năng lượng từ 

khối nước này trước khi tưới.  Hagan và Roberts (1975) báo cáo về một trường hợp như thế ở 

California với vị trí cao hơn 1-2 m. 

                                                 

#3.1
 [N.D]:  Bài viết năm 2002;  năm 2021 giá một hệ bơm nước NLMT công suất 1 HP chỉ khoảng 1000 USD, 

rẻ gấp 10 lần so với 20 năm trước.   



19 

Đầu ra của hệ thống sản xuất lúa gạo  

Thặng dư dư rơm lúa trong hệ thống [51].  Mặc dù có nhiều công dụng của rơm như kể 

trên, vẫn dư rơm vì làm lúa năng suất cao nhiều vụ mỗi năm;  nông dân đốt rơm trên đồng... 

Rơm cũng là nguồn năng lượng.  Nếu đốt rơm sinh nhiệt cho chế biến, 1 hecta với năng suất 

lúa 3,5 tấn sẽ có đủ rơm thay thế cho khoảng 8 thùng dầu (1270 Lít). 

Thặng dư dư trấu trong hệ thống [52].  Trấu được tập trung ở nhà máy xay lúa, nên dễ sử 

dụng làm nguồn năng lượng.  Khi giá dầu hỏa tăng vào cuối thập niên 1970, nhiều nhà máy 

xay xát ở Thái Lan đã trở lại với động cơ hơi nước đốt trấu, mà vài năm trước đó họ đã bỏ đi 

và thay thế bằng động cơ diesel hoặc điện.  Hệ thống lò hơi áp suất cao đạt hiệu suất cao, nên 

có thể bán điện sản xuất từ trấu (120 kWh ứng với 1 tấn lúa). 

Thặng dư dư gạo trong hệ thống [53].  Tỷ lệ gạo đi ra khỏi hệ thống sản xuất lúa tăng theo 

lượng lúa sản xuất trên đầu người lao động (Khan et al 1975); cỡ nông trại càng lớn thì càng 

ít người cư ngụ trong trại.   

Tỷ số năng lượng (giới hạn với hạt lúa) là tỷ số giữa MJ của hạt lúa đầu ra và MJ của nhiên 

liệu hóa thạch đầu vào. Ở Philippines (Kuether và Duff 1981; Boughton, 1981) sản xuất ra 1 

tấn lúa đã dùng năng lượng hóa thạch tương đương 30-50 Lít dầu; số liệu này tương ứng với 

tỷ số năng lượng 8,7-5,2.  Số liệu ở California: 160 Lít dầu/tấn lúa; ở Nhật 260 Lít/tấn (Tanaka 

và Udagawa 1981), tương ứng với tỷ số năng lượng lần lượt là 1,6 và 1,0.  Tỷ số năng lượng 

ở Thái Lan là từ 0,5 (phương thức canh tác hiện đại và gieo sạ) đến 8,7 (phương thức cổ 

truyền thủ công và cấy).  Sarkar (1997) báo cáo ở miền bắc Ấn Độ, tỷ số năng lượng là từ 2,0 

(không dùng phân hóa học) đến 6,1 (có phân hóa học và một nửa dư thừa thực vật của mùa 

trước). 

Kết luận 

Nông nghiệp ở Châu Á trong quá khứ, chủ yếu là canh tác lúa, nhận năng lượng hoàn toàn từ 

mặt trời, dù năng suất thấp, là nỗ lực khai thác nguồn năng lượng tái tạo.  Với tiến bộ khoa 

học kỹ thuật và hiểu biết về các tương quan năng lượng, nông nghiệp sẽ không những tăng 

năng suất, mà còn củng cố vai trò tự cung cấp năng lượng trong ngành và cung cấp năng 

lượng cho các ngành kinh tế khác.   

Lời bàn thêm (của người dịch)  

GS Chancellor ở UC Davis viết bài này năm 2002, tổng hợp sớm nhất về tất cả các yếu tố 

liên quan trong hệ thống canh tác lúa gạo, với đủ loại số liệu:  các cây trồng khác và cây 

rừng, chăn nuôi và thức ăn gia súc, nước từ thủy điện và nước mưa, giả gạo bằng chày và xay 

xát bằng máy v.v.  Nhìn thực sự chằng chịt như sơ đồ ở Hình 1, khó phân biệt tương quan nào 

là chính và chặt chẽ, cái nào là phụ... Đóng góp chính là đã tập hợp được rất nhiều số liệu trên 

thế giới tới cuối thế kỷ 20, để hôm nay chúng ta có thể so sánh đối chiếu với các số liệu 

nghiên cứu mới (cũng có vài số liệu đến nay cũng chưa bổ sung gì mới). 

Ở Việt Nam chưa có những nghiên cứu sâu về năng lượng cho các cây trồng, lúa, bắp, mía 

v.v.  Rất cần thiết, để thấy, tính toán, và có biện pháp để giảm phần nhiên liệu hóa thạch, tăng 

phần năng lượng mặt trời, cho nền nông nghiệp bền vững, bây giờ còn gọi là "nông nghiệp tuần 

hoàn". 
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4 Đánh giá hiệu quả năng lượng sản xuất lúa 

và tác động môi trường 

qua các biện pháp xử lý rơm rạ khác nhau 

Nguồn:  Nguyen-Van-Hung, B.O. Sander, J. Quilty, C. Balingbing, A.G. Castalone, 

R. Romasanta, C.R. Alberto, J.M. Sandro, C. Jamieson3 & M. Gummert. 2019. 

An assessment of irrigated rice production energy efficiency and environmental 

footprint with in-field and off-field rice straw management practices. Scientific 

Reports (2019) 9:16887, |https://doi.org/10.1038/s41598-019-53072-x (Open access). 

1 Dẫn nhập 

Châu Á sản xuất mỗi năm 670 triệu tấn lúa, bằng 90% của thế giới.  Lượng rơm tương ứng 

phần lớn đốt ngoài đồng, phát sinh khí nhà kính (greenhouse gas, GHG); đốt 1 kg rơm sinh ra 

0,7–4,5 g CH4  và 0,019–0,069 g N2O [2–4]; ảnh hưởng đến sức khỏe do bụi mịn và khí độc. 

Để xác định các thực tiễn tốt nhất về quản lý rơm rạ trong sản xuất lúa nước, nghiên cứu này 

đã tiến hành phân tích so sánh về cân bằng năng lượng và tác động môi trường của sản xuất 

lúa theo các nghiệm thức quản lý rơm rạ khác nhau, sử dụng phương pháp Đánh Giá Vòng 

Đời (Life Cycle Assessment, LCA) và dựa trên thực nghiệm tại Viện Nghiên cứu Lúa gạo 

Quốc tế (IRRI) ở Philippines.  Kết quả thu được từ nghiên cứu này sẽ minh họa tác động môi 

trường và kinh tế của các lựa chọn quản lý rơm rạ khác nhau.  Tuy nhiên, nghiên cứu này 

không xem xét các yếu tố thay đổi nông học để tối ưu hóa các nghiệm thức quản lý rơm này. 

2.  Vật liệu và phương pháp 

2.1.  Mô tả thí nghiệm 

Thí nghiệm đã thực hiện trong hai vụ lúa liên tiếp từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016 

để định lượng cân bằng năng lượng và tác động môi trường của bốn nghiệm thức quản lý rơm 

rạ tại IRRI (14.148º N, 121.267º E) ở độ cao 27 mét so với mặt nước biển. Trong mùa mưa 

năm 2015 (2015WS) từ tháng 6 đến th.10- 2015, tổng lượng mưa là 1207 mm và và bức xạ 

mặt trời 2076 MJ m-2 (Hình 1); mùa khô năm 2016 (2016DS) từ th.12-2015 đến th.5-2016, 

lượng mưa là 454 mm, và bức xạ là 2016 MJ m-2. 

Bốn nghiệm thức quản lý rơm rạ được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), trong các lô đất 

500 m2, với ba lần lặp lại.  Các nghiệm thức: 1) SRt: tất cả rơm được giữ lại trên cánh đồng 

sau khi thu hoạch;  2) SB: đốt rơm sau khi thu hoạch; 3) PSRm: lấy khoảng 60% rơm ra khỏi 

cánh đồng sau khi thu hoạch; và 4) CSRm: lấy toàn bộ rơm rạ ra khỏi đồng. Đánh giá LCA 

trên dữ liệu thu từ thí nghiệm, kết hợp với kết quả đo phát thải khí nhà kính trên đồng cho các 

nghiệm thức [4]. 
#4.1

 

                                                 

#4.1
 SRt = Straw Retention.  SB = Straw Burning.   

   PSRm = Partial Straw Removal.   CSRm = Complete Straw Removal. 
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Lịch canh tác và thực hành nông học trong nghiên cứu này tiêu biểu cho sản xuất lúa nước 

phổ biến ở nhiều khu vực ở Đông Nam Á. Trong mỗi mùa vụ, làm đất bằng máy kéo bốn 

bánh và cày chảo khi đất khô, sau đó trục và san ướt với máy kéo tay hai bánh.  Cấy lúa thủ 

công với mạ 14 ngày tuổi, khoảng cách hàng 20 cm, giống lúa NSIC-Rc18.  Phân bón N, 

P2O5 và K2O lần lượt là 106, 32, và 32 kg/ha cho 2015WS, và 145, 35, và 35 kg/ha  cho 

2016DS.  Thuốc diệt cỏ Pretilachlor sử dụng ở mức  1.5 kg/ha hoạt chất cho mỗi vụ. 

 

Hình 1.  Lượng mưa và bức xạ mặt trời được thu từ trạm thời tiết IRRI trong thời gian nghiên cứu  

2.2.  Lấy mẫu và phân tích đất 

Đất của từng nghiệm thức được lấy mẫu trước khi làm đất vụ 2015WS và sau khi thu hoạch 

vụ  2016DS, và được phân tích ở Phòng Thí nghiệm Phân tích tại IRRI[17].  Khả năng trao đổi 

cation (Cation-Exchange Capacity CEC) được định lượng bằng phương pháp màu xanh 

indophenol.  Phân bố kích thước hạt được xác định bằng phương pháp thủy kế với Calgon 

làm tác nhân phân tán.  Kali có sẵn (K) được xác định bằng cách sử dụng chiết xuất amonium 

axetat với chiết xuất được phân tích bằng quang phổ phát xạ ngọn lửa.  Tổng carbon đất (C) 

và nitơ (N) được định lượng thông qua quá trình đốt cháy cùng với máy đo sắc ký khí và máy 

dò độ dẫn nhiệt.  Độ pH của đất được xác định trong dung dịch nước:đất 1:1.  

2.3.  Định lượng năng suất lúa và tổng sinh khối  

Sinh khối rơm được lấy mẫu ngay trước khi thu hoạch, dùng 3 khung lấy mẫu 1 m x 1 m, thu 

ngẫu nhiên trong mỗi lô.  Độ ẩm của lúa được xác định bằng phương pháp sấy khô kiệt[18]. 

Tỷ lệ gạo nguyên %HRR là tỷ lệ số hạt gạo nguyên so với tổng số hạt trong mẫu lúa; đây là 

một tham số chất lượng hạt.  

2.4.  Đánh giá vòng đời  

Phạm vi nghiên cứu đánh giá vòng đời được trình bày ở Hình 2 và phân tích LCA bằng phần 

mềm SIMAPRO[19].  Nghiên cứu này không xem xét ảnh hưởng của việc vận chuyển vật tư 

nông nghiệp đầu vào, không phân tích ảnh hưởng của nguồn tưới tiêu.  Tuy nhiên, phân tích 

cân bằng năng lượng và GHG bao gồm các giả định về việc vận chuyển sinh khối này và các 

yếu tố khác liên quan quản lý rơm rạ.  

2.5.  Phân tích cân bằng dinh dưỡng 

Để tính toán sự cân bằng dưỡng chất trong rơm vùi vào đất, đã đo hàm lượng N. P, K của 

rơm được giữ lại trong hệ thống từ các mẫu thu tại cánh đồng trước khi đốt và vùi rơm.  Kết 

quả cho thấy rơm rạ chứa (theo chất khô) 0,76-0,86% N; 0,05-0,06% P; và 1,30-1,54% K. 
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Hình 2.  Phạm vi nghiên cứu (vòng đời lúa)   

2.6.  Phân tích cân bằng năng lượng 

Năng lượng ròng (NE) được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa tổng năng lượng đầu vào 

(IE) và năng lượng đầu ra (OE):  

IE  =  Efuel  +  Elabor  +  Eagronomic  +  Eproduction  +  Emaintenance 

trong đó Efuel, Elabor, Eagronomic, Eproduction, và Emaintenance (MJ ha-1) lần lượt là năng lượng  

chuyển đổi từ tiêu thụ diesel, lao động, đầu vào nông học (phân bón và thuốc trừ sâu), sản 

xuất máy móc và thiết bị, và bảo trì máy tương ứng. 

Trong nghiên cứu này, giá trị năng lượng của rơm rạ dựa trên các giả định sau: 

 Rơm được giữ lại trên đồng (SRt và PSRm): năng lượng từ N, P và K chứa trong rơm rạ. 

Những dữ liệu này được đo từ phân tích mẫu rơm trước khi vùi.   

 Đốt rơm (SB): từ N, P, K còn lại sau khi đốt. Tuy nhiên, tổn thất của N, P, K trong rơm rạ 

do đốt được giả định lần lượt là 100, 25 và 20%, như mô tả của Dobermann và Fairhurst[21].  

 Lấy rơm ra khỏi đồng (PSRm và CSRm): tính cho cân bằng năng lượng thu gom rơm và sản 

xuất nấm.  Năng lượng ròng của sản xuất này khoảng 3500 MJ Mg rơm[24].. 

Các yếu tố chuyển đổi năng lượng và GHG cho đầu vào, quy trình và sản phẩm nông nghiệp 

đã được trình bày trong Bảng 2.  

2.7.  Đo lường và phân tích phát thải khí nhà kính 

GHG từ đất bị ngập được đo trực tiếp trên đồng theo Romasanta et al[4];  GHG từ tiêu thụ 

nhiên liệu và khí thải gián tiếp từ vật tư đầu vào được tính bằng hệ số chuyển đổi ở Bảng 2.  
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Bảng 2 Các yếu tố chuyển đổi năng lượng và khí nhà kính của nhiên liệu, vật tư và sản phẩm.  

Tham số Năng lượng  GHGE 
R Đơn vị Giá trị Nguồn  Đơn vị Giá trị Nguồn 

Hạt giống MJ kg-1 30,1 a, b  kgCO2eq kg-1 1,12 a, b, n 
Lúa (14%) MJ kg-1 15,2 c     
Tiêu thụ diesel MJ L-1

 44,8 a, b, d  kgCO2eq MJ-1 0,08 a, b, n 
Sản xuất máy  MJ L-1 15,6 d     
Nitơ (N) MJ kg-1 58,7 a, b, và  kgCO2eq kg-1 5,68 a, b, n 
P2O5 MJ kg-1 17,1 a, b, và  kgCO2eq kg-1 1,09 a, b, n 
K2O MJ kg-1 8,83 a, b, và  kgCO2eq kg-1 0,52 a, b, n 
Thuốc diệt cỏ MJ kg-1 354 a, b, f, g  kgCO2eq kg-1 23,3 a, b, n 
Rơm rạ        

 thu gom (m. cuốn rơm) MJ Mg-1 500 h, i, j  kgCO2-eq kg-1 0,12 h 

 vận chuyển (10 km) MJ Mg-1 50 a, b  kgCO2eq kg-1 0,006 a, b, h 

 năng lượng ròng và 
GHGE từ sản xuất nấm 

MJ Mg-1 3500 h, i  kgCO2eq kg-1 0,007 k 

Lao động thủ công   L, m     

 canh tác và gieo hạt  MJ h-1 1,05      

 lái xe máy kéo 4 bánh 
và máy GĐLH 

MJ h-1 0,44      

 vận hành m.kéo 2 bánh MJ h-1 0,98      

 cấy  MJ h-1 0,79      

 thu hoạch MJ h-1 0,89      

a = ECOINVENT (2018);  b = SIMAPRO (2019);  c = Pimentel và Pimentel (2008);  d = Dalgaard và cộng 

sự (2001);  e = Kool và cộng sự (2012);  f = Mudahar và Hignett (1987);  g = Grassini và Cassman (2011);  

h = Nguyễn và cộng sự (2016a);  i = Nguyễn và cộng sự (2016b);  j = Nguyễn và cộng sự (2017);   

k = Ngô (2011);  L  = Quilty et al. (2014),  m = Ainsworth và cộng sự (2011);  n = IPCC (2013). 

Các hệ số phát thải từ đốt rơm rạ trên đồng, bụi mịn PM2.5 và PM10 được trình bày ở Bảng 3. 

Tuy nhiên, những hệ số này được sử dụng chỉ để thảo luận về các vấn đề ô nhiễm và sức 

khỏe mà GHGE không tính đến.  Một chỉ số cho các vấn đề này là chỉ số độc tính đối với con 

người (human toxicity index), đơn vị là kg tương đương 1,4 dichlorobenzene (kg1,4dbeq). 

Điều này có thể gây ra tác dụng mãn tính và ung thư, với ngưỡng nguy cơ 0,4 mg/kg cơ thể 

mỗi ngày, tương đương 30 mg/người mỗi ngày[31]. 

Bảng 3. Các yếu tố phát thải từ đốt rơm rạ  

Thành phần Hệ số phát thải  Hệ số tác động môi trường 

 g kg-1 dw rơm  
Nguồn 

GWP-100a 
(kgCO2eq kg-1 phát thải) 

Ô nhiễm môi trường  
(phát thải kg1,4db-eq kg-1)   

 
Nguồn 

CH4 4,51  (0,36) a 30,5 - h, i 

N2O 0,069  (0,012) a 265 -  

PM2.5 8,3 b - 0,82 h, i 

 12,9 c, d, e    

PM10 3,7 f, d, e, g - 0,82 h, i 

 9,4 b    

PM2.5  = bụi mịn 2,5 micromet;  PM10  = bụi mịn 10 micromet;  dw = trọng lượng khô. 

a= Romasanta et al 2017;  b= Nguyen et al 2011;  c= Hays et al 2005;  d= Ortiz de Zarate et al 2000;  
e= Badarinath et al 2006;  f= Kadam et al 2000;  g= Gadde et al 2009a;  h= ECOINVENT 2018;   
i=  SIMAPRO (2019);  

Số trong dấu ngoặc là độ lệch chuẩn số trung bình (standard error of the mean). 
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2.8.  Phân tích thống kê và phần mềm 

Đánh giá tác động của các nghiệm thức bằng phân tích phương sai ANOVA với P= 0,05.  

Phân tích cân bằng năng lượng dựa trên nhu cầu năng lượng tích lũy[32] và phân tích tương 

đương CO2 dựa trên GWP-100a của IPCC (2013)[22].  Chuyển đổi vật tư nông nghiệp và tiêu 

thụ nhiên liệu thành giá trị năng lượng, nhờ cơ sở dữ liệu Agri-Footprint, ECOINVENT 3, 

Industry Data 2.0 [5]. 

3.  Kết quả  

3.1.  Ảnh hưởng của xử lý rơm rạ đối với điều kiện hóa chất đất 

Không có sự khác biệt đáng kể nào được xác định trong tính chất đất đo được giữa các 

nghiệm thức trong các mẫu được thu trước khi làm đất cho 2015WS và sau khi thu hoạch 

năm 2016DS (Bảng 4).  Giá trị trung bình cho tất cả các thông số đất đo được (ngoại trừ độ 

pH của đất giảm không đáng kể) đã tăng lên trong mỗi nghiệm thức xử lý rơm giữa các mẫu 

đất ban đầu lấy trước khi làm đất vụ 2015WS, và các mẫu đất lấy sau khi thu hoạch vụ 

2016DS.  Sự khác biệt đáng kể (p-value<0.05) giữa các mẫu đất ban đầu và cuối cùng, là C 

và CEC (khả năng  trao đổi cation) trong cả hai nghiệm thức PSRm và SRt, và trong K có sẵn 

trong nghiệm thức SRt. 

Bảng 4 Tóm tắt kết quả cho các thông số đất được định lượng từ các mẫu thu được trước khi thí nghiệm 

được thực hiện trong 2015WS (Ban đầu) và sau khi thu hoạch vụ lúa năm 2016DS (Cuối cùng) tại IRRI.  

 Tổng C (%)* Tổng N(%) K có sẵn* CEC (meq 100 g-1)* Độ pH của đất* 
Nghiệm  
 thức 

Đầu 
tiên 

Cuối 
cùng 

Đầu 
tiên 

Cuối 
cùng 

Đầu 
tiên 

Cuối 
cùng 

Đầu tiên Cuối cùng Đầu 
tiên 

Cuối 
cùng 

CSRm 1,29c 1,40abc 0,12b 0,13ab 1,49ab 1,52ab 29,8ab 31,2ab 7,10a 6,93a 

PSRm 1,36bc 1,58a 0,13ab 0,15a 1,43b 1,57ab 28,9b 31,8a 6,90a 6,80a 

Sb 1,34c 1,44abc 0,12b 0,13ab 1,46ab 1,60ab 29,3ab 31,1ab 7,13a 6,93a 

Srt 1,33c 1,56ab 0,12b 0,14ab 1,43b 1,61a 28,9b 31,6a 7,10a 6,93a 

CSRm = Lấy cả rơm rạ ra khỏi đồng;  PSRm = Lấy rơm ra khỏi đồng;  SB = Đốt rơm; SRt = Vùi rơm.  

Trong một cột, các con số theo sau là cùng một chữ cái thì không khác biệt đáng kể ở mức P-value 0,05. 

3.2.  Năng suất lúa, rơm rạ, và thu hồi độ gạo nguyên HRR 

Bảng 5.  Số liệu  trung bình về năng suất lúa, rơm, HRR, và lượng rơm, vụ 2015WS và 2016DS.  

 
Nghiệm 
thức  

Năng suất lúa 
(Mgdw  ha-1) 

HRR 
(%) 

Năng suất rơm khi 
thu hoạch 

(Mgdw ha-1) 

Rơm vùi (1 tháng 
sau khi thu hoạch) 

(Mgdw  ha-1) 

Rơm thu đuợc (tính 
đến tổn thất) 
(Mgdw  ha-1) 

2015WS      
CSRm 5,10 (0,18)a 63,31 (1,22)b 2,60 (0,38)c - 2,21 (0,23) 
PSRm 5,21 (0,59)a 64,07 (2,05)b 2,41 (0,40)c 1,30 (0,27) 0,91 (0,27) 
Sb 4,95 (0,30)a 62,54 (2,91)b 2,48 (0,28)  2,21 (0,23) - 
Srt 4,93 (0,56)a 64,30 (0,94)b 2,67 (0,22) c 2,21 (0,23) - 
2016DS      
CSRm 3,65 (0,58)và 49,04 (1,99)f 3,44 (0,26)g

 - 2,23 (0,23) 
PSRm 3,56 (0,46)và 46,68 (4,17)f 3,54 (0,89)g 1,37 (0,18) 0,86 (0,10) 
Sb 3,50 (0,36)và 51,31 (2,48)f 3,02 (0,57)g 2,23 (0,23) - 
Srt 3.79 (0.09)và 51,48 (1,62)f 3,24 (0,38)g 2,23 (0,23) - 

Mgdw  = Mega gram (tấn) rơm rạ tính theo khối lượng khô; HRR = Tỷ lệ gạo nguyên;  
CSRm = Lấy cả rơm rạ ra khỏi đồng;  PSRm = Lấy rơm ra khỏi đồng;  SB = Đốt rơm;  SRt = Vùi rơm. 

Số trong dấu ngoặc đơn là độ lệch chuẩn số trung bình (standard error of the mean). 
Trong một cột, các con số theo sau là cùng một chữ cái thì không khác biệt đáng kể ở mức 0,05.  
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Không có sự khác biệt đáng kể về năng suất lúa hoặc tỷ lệ gạo nguyên HRR giữa các nghiệm 

thức quản lý rơm trong cả vụ (Bảng 5).  Năng suất lúa của 4 nghiệm thức trong vụ mưa trong 

khoảng từ 4,9- 5,2 Mgdw ha−1 (dw = dry weight, tính theo khối lượng khô).  Năng suất lúa vụ 

khô, 3,5 đến 3,8 Mgdw ha−1, thấp hơn vụ mưa.  Tương tự, HRR cao hơn với lúa vụ mưa (62,5 

đến 64,1%) so với vụ khô (46,7 đến 51,5%).  Sản lượng rơm trung bình khi thu hoạch là 2,54 

Mgdw ha-1.  Chỉ số thu hoạch (năng suất lúa / tổng năng suất sinh khối thu hoạch) là 0,66 cho 

vụ 2015WS và 0,52 cho vụ 2016DS.  Lượng rơm trung bình của nghiệm thức SRt hoặc SB 

khoảng 2,2 Mgdw ha-1, thấp hơn năng suất rơm khi thu hoạch vì tổn thất từ thu hoạch đến xử 

lý rơm.  Tương tự, lượng rơm các nghiệm thức CSRm và PSRm lần lượt là 2,2 và 0,9 Mgdw 

ha-1, thấp hơn năng suất rơm khi thu hoạch vì có tổn thất. 

 

3.3.  Cân bằng năng lượng  

Tổng mức tiêu thụ nhiên liệu trong vụ 2015WS thay đổi từ 88 đến 94 L ha−1, không khác biệt 

đáng kể so với các giá trị được ghi nhận trong vụ 2016DS (87-89 L ha−1).  Vụ 2015WS, năng 

lượng đầu vào IE từ lao động thủ công với các nghiệm thức PSRm, SB và SRt là 244-263 

MJ ha−1; với CSRm là 361 MJ ha-1 do cần thêm lao động cắt gốc rạ còn lại sau khi thu hoạch.  

Các giá trị IE cho lao động thủ công cho các nghiệm thức PSRm, SB và SRt vụ 2015WS cao 

hơn gấp đôi so với vụ 2016DS, và cao hơn 50% trong nghiệm thức CSRm.  

Tổng IE cho sản xuất lúa là khoảng 14 GJ ha−1 cho vụ mưa và 16 GJ ha−1 cho vụ khô, 

(Bảng 6).  IE của các nghiệm thức khác nhau trong mỗi mùa là tương tự vì không bao gồm 

năng lượng thu gom và vận chuyển rơm cần thiết trong cả hai nghiệm thức PSRm và CSRm. 

Năng lượng thu gom và vận chuyển rơm đã được tính vào chuỗi cung ứng sản xuất nấm và 

tạo ra năng lượng ròng bổ sung là 2,7-6,7 GJ ha-1. 

Tổng năng lượng đầu ra OE lần lượt là 76-84 GJ ha-1  và 54-62 GJ ha-1  cho mùa mưa và mùa 

khô.  OE cao hơn trong mùa mưa là do năng suất cao hơn trong mùa này.  OE bao gồm năng 

lượng thu được từ lúa, sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm (cho CSRm và PSRm), và vùi rơm rạ 

và tro được giữ lại trên đồng (cho PSRm, SB và SRt).  Dù vậy, việc vùi tất cả rơm rạ tạo ra 

khoảng 1,3 GJ ha-1, tuy nhiên OE của SRt vẫn thấp hơn 3-10% so với PSRm và CSRm.  Việc 

mất dưỡng chất do đốt rơm rạ trên đồng trong nghiệm thức SB dẫn đến OE của SB thấp hơn 

7-14% so với PSRm và CSRm. 

Giá trị năng lượng ròng dao động từ 62 đến 71 GJ ha-1  trong mùa mưa và 38 đến 46 GJ ha-1  

trong mùa khô.  Chỉ có năng lượng ròng của nghiệm thức SB trong mùa mưa năm 2015 khác 

biệt đáng kể so với các nghiệm thức khác.  Giá trị năng lượng ròng của SB cho mùa mưa và 

mùa khô được ghi nhận lần lượt là 62 và 38 GJ ha-1, là thấp nhất do tổn thất dinh dưỡng do 

quá trình đốt rơm rạ trên đồng. 
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Bảng 6. Các thành phần năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra và năng lượng ròng (GJ ha-1)  

  của bốn nghiệm thức quản lý rơm  

Mùa mưa 2015WS CSRm PSRm Sb Srt 

  Đầu vào  

Lấy cả rơm rạ 

ra khỏi đồng 

Lấy rơm ra khỏi 

đồng 

Đốt rơm 

 

Vùi rơm 

 

Hoạt động cơ giới hóa 5,46  (0,16) 5,37  (0,17) 5,63  (0,18) 5,66  (0,23) 

Lao động 0,36  (0,03) 0,24  (0,02) 0,24  (0,02) 0,24  (0,02) 

Rơm rạ 0,53 0,53 0,53 0,53 

Phân bón 7,05 7,05 7,05 7,05 

Thuốc diệt cỏ 0,51 0,51 0,51 0,51 

Tổng số đầu vào IE       13,91  (0,19) 13,72  (0,19)  13,97  (0,20) 13,99  (0,25) 

  Đầu ra     

Lúa 77,65  (3,19) 79,22  (10,36) 75,29  (5,33) 74,90  (9,90) 

Rơm rạ (làm nấm) 6,62  (0,69) 2,72  (0,81) - - 

Rơm rạ và tro còn lại vùi trên đồng - 0,81  (0,12) 0,34  (0,04) 1,33  (0,14) 

Tổng OE  84,27  (3,88) 82,75  (11,29) 75,63  (5,37) 76,24  (10,04) 

Năng lượng ròng (OE - IE) *    70,36  (4,07)a 69,02  (11,48)  61,66  (5,57)b 62,24  (10,29)  

Mùa khô 2016DS CSRm PSRm Sb Srt 

  Đầu vào     

Hoạt động cơ giới hóa 5,37  (0,11) 5,27  (0,13) 5,32  (0,17) 5,35  (0,12) 

Lao động 0,24  (0,02) 0,14  (0,01) 0,14  (0,01) 0,14  (0,01) 

Rơm rạ 0,53 0,53 0,53 0,53 

Phân bón 9,42 9,42 9,42 9,42 

Thuốc diệt cỏ 0,51 0,51 0,51 0,51 

Tổng số đầu vào        16,07  (0,13) 15,87  (0,14) 15,93  (0,18) 15,95  (0,13) 

  Đầu ra     

Lúa 55,43  (10,32) 54,12  (8,05) 53,20  (6,36) 57,65  (1,66) 

Rơm rạ (làm nấm) 6,70  (0,69) 2,59  (0,30) - - 

Rơm rạ và tro còn lại vùi trên đồng - 0,85  (0,85) 0,34  (0,34) 1,35  (1,35) 

Tổng  62,13  (11,01) 57,56  (8,46) 53,54  (6,36) 59,00  (1,66) 

Năng lượng ròng (OE - IE) *   46,01 (11,14)c 41,68 (8,60)c 37,62 (6,58)c 43,05 (1,93)c 

Sai số trung bình (standard error of the mean) được hiển thị trong dấu ngoặc.. 

* ANOVA cho năng lượng ròng: trong cùng một hàng, các con số theo sau là cùng một chữ cái thì 

không khác nhau đáng kể theo  F-test Two-Sample cho phương sai ở mức 0,05. 

3.4.  Tác động môi trường  

a)  Phát thải khí nhà kính 

Bảng 7 cho thấy tổng phát thải khí nhà kính GHGE hàng năm của các nghiệm thức khác nhau 

cho cả khí thải gián tiếp và trực tiếp, dao động từ 6,8 đến 11,2 Mg CO2eq ha-1 mỗi năm.  Chỉ 

có GHGE của nghiệm thức SRt khác biệt đáng kể so với các nghiệm thức khác.  Giá trị 

GHGE của SRt ở mức 11,2 Mg CO2eq ha-1  mỗi năm là cao nhất do lượng khí thải trực tiếp từ 

đất tăng do vùi rơm gây tăng sản lượng metan.  Thứ tự GHGE hàng năm từ cao đến thấp 

trong các nghiệm thức quản lý rơm: ●trực tiếp từ đất trong quá trình canh tác lúa (63-84%); 

●từ các hoạt động cơ giới hóa (9-15%); ●từ sản xuất phân bón (6-11%); và ●đốt rơm (11% đối 

với SB). 
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Bảng 7.  GHGE hàng năm (kg CO2eq ha-1)  từ bốn nghiệm thức quản lý rơm rạ  

 
GHGE từ ↓ 

CSRm 
Lấy cả rơm rạ 
ra khỏi đồng 

PSRm 
Lấy rơm ra 
khỏi đồng 

SB 
Đốt rơm 

SRt 
Vùi rơm 

Hạt giống 67 67 67 67 

●Phân bón 1534 1534 1534 1534 

Thuốc diệt cỏ 66 66 66 66 

●Hoạt động cơ giới hóa 864  (21,6) 849  (24,0) 875  (28,0) 879  (28,0) 

●Phát thải trực tiếp từ đất 3 739  (725) 4 875  (1,235) 4 168  (1,168) 8 671  (2,789) 

●Đốt rơm ngoài đồng  - - 694  (50,2) - 

Cuốn rơm 500  (65,8) 199  (18,5) - - 

Vận chuyển rơm (xe tải) 26 10 - - 

Sản xuất nấm  30 12 - - 

Tổng 6,826  (813)b 7,612  (1,278)b 7,404  (1,247)b 11,217  (2,817)a 

Các hệ số khí thải (tác động 100 năm,(GWP-100a) của CH4  và N2O là 30,5 và 265 kg CO2eq. 

Sai số trung bình (standard error of the mean) được hiển thị trong dấu ngoặc.. 

* ANOVA cho Tổng GHGE: trong cùng một hàng, các con số theo sau là cùng một chữ cái thì không 
khác nhau đáng kể theo F-test Two-Sample cho phương sai ở mức 0,05. 

b)  Ô nhiễm môi trường  

Sản xuất lúa hàng năm gây ô nhiễm không khí với chỉ số độc tính đối với người (human 

toxicity index) là 1150 – 1345 kg1,4dbeq (kg tương đương 1,4 dichlorobenzene) chủ yếu từ 

phân bón 70-80%, thuốc thuốc trừ sâu 12-14%, và đốt rơm rạ 15% (nghiệm thức SB).  Đốt 

rơm còn tạo ra các chất ô nhiễm như 8-13 kg PM2.5 và 4-10 kg PM10.  Tổng số chất ô nhiễm 

này gây ra bằng 150-200 kg1,4dbeq / ha với hai vụ lúa trong một năm, và bẳng 20-30 kg1,4dbeq 

cho mỗi tấn rơm rạ đốt đồng. 

4.  Thảo luận  

Nghiên cứu này được thực hiện trong điều kiện sản xuất một giống lúa nước ở Philippines. 

Tuy nhiên, kết quả sẽ là một bằng chứng quan trọng để thúc đẩy các lựa chọn bền vững hơn 

trong quản lý rơm rạ thay vì đốt rơm trên đồng.  Cánh đồng thí nghiệm trong 10 năm trước đó 

đã trồng một vụ lúa/ năm, sau đó bỏ trống 6 tháng.  Sự gia tăng tổng số C và N, K hữu hiệu 

và CEC (khả năng trao đổi cation) trong đất có thể là kết quả của việc tăng lượng chất hữu cơ 

trong đất do số lần và số lượng sinh khối đã tăng trên và dưới mặt đồng.  Kết quả này tương 

tự như phát hiện của Thammasom et al [34], báo cáo CEC gia tăng trong đất khi bổ sung 6,25 

Mg ha-1 rơm rạ sau một vụ lúa 111 ngày duy nhất trong năm.  Kết quả của chúng tôi có thể 

chứng minh khả năng chất hữu cơ là nơi cải thiện trao đổi trong đất và cải thiện dự trữ C 

trong đất.  Tuy nhiên, chưa thể xác định mức độ thay đổi tính chất đất do việc thực hiện các 

thực hành quản lý nông học mới từ một thí nghiệm ngắn hạn.  Cần nhiều nghiên cứu chi tiết 

và dài hạn hơn về đất, để đưa ra kết luận về tính bền vững của những thay đổi tình trạng đất. 

Dù kết quả của nghiên cứu ngắn hạn này không chứng minh rõ ảnh hưởng của việc quản lý 

rơm đối với năng suất lúa, một số nghiên cứu khác đã kết luận rằng việc vùi rơm rạ có thể 

ảnh hưởng tích cực đến năng suất và độ phì nhiêu của đất trong sản xuất lúa.  Dobermann và 

Fairhurst [21] cho rằng rơm thường là chất hữu cơ duy nhất có sẵn với số lượng đáng kể cho 

nông dân trồng lúa, và một số người khác đã kết luận rằng vùi rơm rạ vào đất có thể giúp cải 
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thiện độ phì nhiêu của đất và dẫn đến cải thiện năng suất[34, 35]. Ponnamperuma[34]
 đã chứng 

minh rằng việc vùi rơm rạ dẫn đến sự gia tăng hàm lượng đất C và N, và cải thiện tính hữu 

hiệu của P, K và Si (Silicon) trong đất.  Rơm rạ chứa 0,5-0,8% N, 0,07-0,12% P, 1,2-1,7% K 

và 4-7% S (lưu huỳnh), tất cả đều là những chất dinh dưỡng thiết yếu cho sản xuất câylúa[21]. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác kết luận rằng việc vùi rơm rạ vào đất kỵ khí có thể dẫn đến 

sự bất động (vô hiệu hóa, immobilization) của N[37,38], và làm giảm năng suất lúa [39]. 

Một nghiên cứu của Pampolino[40] đã chứng minh rằng lấy rơm ra khỏi đồng không nhất thiết 

dẫn đến sự suy giảm chất hữu cơ trong đất trồng lúa nước.  Tuy nhiên, lấy rơm ra khỏi đồng 

có thể tác động tiêu cực đến sự hữu hiệu của các dưỡng chất trong đất, nếu không được quản 

lý tốt [21].  Có thể sử dụng phương pháp cân bằng dinh dưỡng để tính ảnh hưởng của việc 

quản lý rơm và xác định lượng phân bón cần thiết để duy trì năng suất trong hệ thống canh 

tác mà rơm được đem ra khỏi đồng[41].  Nghiên cứu của chúng tôi đã không nhằm tối ưu hóa 

lượng phân bón cho từng nghiệm thứ, nhưng sự cân bằng dưỡng chất đã khác nhau giữa các 

cách quản lý rơm.  Nhìn chung, xét đến ô nhiễm không khí và mất chất dinh dưỡng do đốt 

rơm rạ và GHGE cao gây ra từ việc vùi rơm rạ trên các cánh đồng ngập nước, chúng tôi 

khuyến cáo nên thu gom rơm sử dụng cho sản xuất nấm để tạo giá trị gia tăng 50-100 USD 

vào một ha sản xuất lúa[42], và giảm GHGE hơn 30% so với vùi tất cả rơm rạ.  Ngoài ra, rơm 

sau khi làm nấm có thể được đưa trở lại cánh đồng để tăng cường dưỡng chất cho đất;  tuy 

nhiên việc vùi rơm đã qua sử dụng sẽ làm tăng GHGE, nên cần được xem xét trong toàn bộ 

vòng đời của lúa gạo. 

So sánh năng suất, thu hồi gạo nguyên, năng lượng ròng, GHGE và ô nhiễm môi trường đối 

với sản xuất lúa nước, với các tùy chọn quản lý rơm rạ khác nhau, được thể hiện ở Hình 3. 

Tổng năng lượng đầu vào của sản xuất lúa trong nghiên cứu của chúng tôi đồng thuận với các 

nghiên cứu gần đây ở Philippines[28, 14, 15].  Giá trị năng lượng đầu ra cao hơn so với các giá 

trị của Quilty et al [28], do chúng tôi cộng thêm các giá trị năng lượng được quy cho N, P, K 

trong rơm rạ, và năng lượng liên quan đến việc sử dụng rơm được đem ra khỏi cánh đồng. 

 

Hình 3. So sánh Năng suất, Thu hồi gạo nguyên, Cân bằng năng lượng, Phát thải GHGE, và Ô nhiễm môi 

trường đối với sản xuất lúa nước 2 vụ, với các thực hành quản lý rơm rạ khác nhau  

Trong mỗi chỉ tiêu (năng suất lúa, thu hồi gạo nguyên, cân bằng năng lượng, GHGE, và ô nhiễm môi trường), 

các cột kế cận có cùng một chữ cái  thì không khác nhau đáng kể theo F-test Two-Sample ở mức 0,05. 

* Có khác biệt đáng kể giữa cân bằng năng lượng của CSRm và SB trong vụ 2015WS nhưng không khác nhau 

trong vụ 2016DS 
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Sử dụng rơm rạ có thể làm tăng 10-15% năng lượng ròng thu được từ hệ thống sản xuất lúa 

so với đốt rơm rạ trên đồng, và cho thấy có thể cải thiện sự cân bằng năng lượng thông qua 

việc sử dụng rơm rạ trong sản xuất nấm, phân bón, năng lượng sinh học.  Các kết quả của 

chúng tôi phù hợp với những báo cáo trước đây[42, 26, 13] và nêu ra tiềm năng gia tăng giá trị 

của rơm cho nông dân.  Nếu có thể phát triển các ngành công nghiệp khác sử dụng khối 

lượng lớn rơm rạ, thì có thể giảm đốt rơm rạ tại nhiều nơi.   Lấy một phần hoặc toàn bộ rơm 

rạ khỏi cánh đồng làm giảm GHGE 30% và 40% so với vùi rơm.  Acharya[43]  cũng chứng 

minh rằng trong điều kiện kỵ khí, việc vùi rơm rạ vào đất dẫn đến tăng lượng khí metan; 

nghĩa là sản xuất lúa nước đóng góp đáng kể cho khí nhà kính và sự nóng lên toàn cầu.  Tuy 

nhiên, các kết quả nghiên cứu LCA - GHGE trong sản xuất lúa không nhất quán, có thể là do 

một loạt các yếu tố góp phần.  Tổng GHGE từ sản xuất lúa do Bordta et al[16]  tính toán cũng 

tương tự như nghiên cứu hiện tại, và cũng sử dụng các hệ số phát thải tương tự để sản xuất 

máy móc và vật tư nông nghiệp.  Ngược lại, trong các nghiên cứu LCA do Hokazono và 

Hayashi[44] ở Nhật báo cáo, và Blengini &Busto[14] ở Ý, GHGE cao hơn gấp đôi nghiên cứu 

hiện tại.  Khác biệt chủ yếu là do sử dụng khác nhau các hệ số chuyển đổi (emission factor 

EF).  Ví dụ, EF CH4 được đo trực tiếp và sử dụng cho LCA trong nghiên cứu của chúng tôi 

nằm trong khoảng 4-22 g kg-1 lúa; chỉ bằng 10-50% EF CH4 được sử dụng trong các nghiên 

cứu khác (48 g kg-1 lúa).  Tương tự, nghiên cứu do Thanawong et al [15] thực hiện tại Thái Lan 

EF cao hơn từ 2 đến 3 lần so với EF trong nghiên cứu của chúng tôi. 

Tác động carbon của sản xuất nông nghiệp, trong trường hợp này là phát thải khí nhà kính 

trên mỗi kg lúa, có thể được đánh giá thông qua LCA và được biểu thị dưới dạng cường độ 

GHG (GHG Intensity, GHGI).  GHGI có xu hướng giống những báo cáo chung về lượng khí 

thải, vì năng suất lúa không khác nhau đáng kể giữa các nghiệm thức.  GHGI của nghiệm 

thức SRt là 1,02 kg CO2eq kg-1 lúa, các nghiệm thức SB, PSRm và CSRm lần lượt là 0,54, 

0,65 và 0,64 kg CO2eq kg-1. 

Đốt rơm rạ ngoài đồng không gây GHG cao do không kể CO2 sinh ra trong quá trình đốt 

(trung tính).  Tuy nhiên, đốt rơm làm mất năng lượng và có thể giả định là lợi nhuận kinh tế 

thấp nhất.  Ngoài ra, việc đốt rơm rạ tạo ra các chất ô nhiễm như 8-13 kg PM2.5và 4-10 kg 

PM10 tương đương 20-30 kg1,4dbeq  cho 1 tấn rơm rạ bị đốt cháy.  Thử đưa con số ô nhiễm 

này vào một bối cảnh cụ thể ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, và ước tính chỉ số 

độc hại cho người (Human Toxic Index) cho việc đốt rơm rạ;  nếu giả định rằng khoảng 10% 

đốt rơm vào mùa khô, tương đương với một triệu tấn rơm rạ đốt trên đồng trong 15 ngày và 

ảnh hưởng đến cộng đồng 10 triệu người, thì có khoảng 90 mg1,4dbeq /người mỗi ngày.  Con 

số này cao gấp ba lần so với ngưỡng rủi ro do EPA31 thiết lập. 

5.  Kết luận 

Nghiên cứu đã cung cấp số liệu khoa học để cải thiện quản lý rơm rạ.  Đốt rơm trên đồng là 

lựa chọn xấu nhất, với hiệu quả năng lượng thấp nhất, và phát thải ô nhiễm không khí cao 

nhất.  Đã chứng minh được, dù thêm năng lượng cho thu gom và vận chuyển rơm, việc sử 

dụng rơm để sản xuất nấm có thể làm tăng 10-15% năng lượng ròng thu được từ hệ thống sản 

xuất lúa, so với đốt rơm rạ trên đồng ruộng.  Ngoài ra, thu gom một phần hoặc toàn bộ rơm rạ 

khỏi đồng làm giảm GHGE lần lượt là 30% hoặc 40% so với vùi rơm rạ.  Những phát hiện 

của nghiên cứu này từ thí nghiệm hai vụ tại một địa điểm cụ thể ở Philippines, do đó khó 

ngoại suy ở quy mô quốc gia.  Cần dữ liệu bổ sung từ các khu vực khác hoặc các thí nghiệm 
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dài hạn; và cần thêm các lựa chọn sử dụng rơm rạ như sản xuất bio-char, phân hữu cơ, thức 

ăn gia súc, hoặc nhựa sinh học v.v, và đưa vào phân tích LCA để có một bức tranh toàn diện 

hơn về tác động môi trường so sánh các phương án quản lý rơm khác nhau. 

Người dịch: Nguyễn Văn Hùng & Phan Hiếu Hiền. 
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5 Sử dụng trấu làm chất đốt ở Việt Nam  

Nguồn: Phan Hieu Hien. 2019. Rice husk uses as fuel in Viet Nam. Proceedings of the 

Conference “Alternative Biomass Fuels for Sustainable Thermal Energy in the Garment 

Sector”; March 19th, 2019, Phnom Penh, Cambodia. 

Dẫn nhập 

Lúa, cây lương thực chính của Việt Nam, với đất gieo trồng 7,7 triệu ha, sản xuất 43,2 triệu 

tấn (Tr.t) lúa năm 2016 (GSO 2017), bằng 2,3 lần so với 1990.  Nhưng phân bố không đều  

Tổng quan về sử dụng trấu ở ĐBSCL 

Diễn biến giá mua bán trấu trong 23 năm qua:  Giá trấu, qui đổi theo USD năm 2018 

(USD2018) 
#2

, khá ổn định từ 1996 đến 2011 với 10 US$/tấn, rồi năm 2015 tăng mạnh đến 

                                                 

#1
 Phan Hieu Hien. 1997. Use of  rice husk for energy in the Mekong Delta of Vietnam. Translated from a paper 

for presentation at University of Agriculture and Forestry, HoChiMinh City, September 9- 1997. 

Phan Hieu Hien. 2009. Study on bioenergy production from rice residues in Viet Nam. Report to FAO AGPCD, 

Bangkok, Thailand. 

Nguyen V. Hung, Nguyen T. Nghi, Tran V. Tuan, Nguyen V. Xuan, Phan H. Hien. 2013. Rice husk uses in the 

Mekong Delta of Vietnam. Proceedings of the Int’l Workshop on “Agricultural Engineering and Postharvest 

Technology for Asia Sustainability (AEPAS), December 5- 6, 2013, Ha-Noi, Vietnam. 

Phan Hieu Hien, Nguyen Thanh Nghi. 2013. Technology assessment for rice residue utilization. Final Report to 

SNV (Netherlands Development Organization) Ha-Noi. 

#2
 Do cả USD và VNđồng đều thay đổi theo thời gian, đã qui đổi tất cả thành USD năm 2018 (USD2018). 

     Ví dụ:  1 US2018 = 23 200 đ2018;  và 1 USD2008 =  16 000 đ2008, và 1 USD2008 = 1.16 USD2018.  

(Nguồn: http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php )   

    Kết quả:  1 USD2018 = 13 790 đ2008;  nghĩa là một sản phẩm giá 13 790 đ tương đương với 1 USD năm 2018. 

Trong bài này, 1 USD năm 2018 hay US2018  được viết tắt = US$. 

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ có 20% tổng dân số, đã 

cho ra 55% sản lượng trên 55% diện tích lúa; còn 7 vùng nông 

nghiệp khác với 80% dân số chỉ sản xuất 45% lượng lúa. (Hình 1), 

Ứng với tổng sản lượng lúa này là 8,6 Tr.t trấu, trong đó 4,7 Tr.t ở 

ĐBSCL;  trấu chủ yếu được sử dụng nhiệt cho đun nấu, sấy hạt, nung 

gạch, đốt lò hơi, v.v. 

Bài này trình bày hiện trạng sử dụng trấu ở Việt Nam, chú ý đến 

ĐBSCL, nơi có nhiều trấu, có thể dư thừa gây ra vấn đề môi trường.  

Số liệu lấy từ các khảo sát năm 1996, 2009, 2013, 
#1

 và một số quan 

sát khác của tác giả từ 1993 đến nay (2019). 

 

Hình 1.  ĐBSCL  

và 7 vùng nông nghiệp 

khác ở Việt Nam 
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45 US$/tấn, và vẫn cao như thế cho đến nay (Hình 2).  Giá trấu trong thời kỳ 1996-2011 chì 

là giá chuyên chở đến nơi sử dụng trong khoảng 20 km;  còn giá trấu 2015-2017 gần bằng 1/4 

giá lúa (lúa 220 US$/tấn).   
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Hình 2. Diễn biến giá trấu (rice husk price) 1996-2017  ở ĐBSCL 

Có thể hiểu thêm về diễn biến giá trấu bằng cách xem xét sự thay đổi sử dụng trấu qua 20 

năm (Hình 3 và 4), từ phế liệu dư thừa đến sử dụng hết, không còn dư. 
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Hình 3.  Tỷ lệ các sử dụng trấu ở ĐBSCL  

qua các thời kỳ 

 

Total:       2760              4130                 4650                   4750

                                                                       ( *1000 tonne  )
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 Hình 4.  Khối lượng trấu sử dụng ở ĐBSCL  

qua 20 năm  

Một tài liệu (Phan H. Hien 1997) ước lượng năm 1996, trấu ở ĐBSCL được sử dụng nhiệt 

trực tiếp, trong đó khoảng 20% để đun nấu, 10% để sấy lúa, và hơn 50% để nung gạch;  nghĩa 

là khoảng 20% là phế liệu bỏ đi. 

Một tài liệu khác (Phan Hieu Hien và Nguyen T.Nghi 2013) liệt kê các sử dụng trấu trong 

thời kỳ 2008-2010 và ước lượng trong số 4 triệu tấn trấu hàng năm ở ĐBSCL, có khoảng 

1 triệu tấn dư thừa, nghĩa là 25% phế liệu (Hình 3 và 4) 

Nhưng năm 2012, một khảo sát (Nguyen V.Hung et al 2013) cho thấy trấu không còn là phế 

liệu ở ĐBSCL.  Sử dụng: 5-6% cho đun nấu và chế biến qui mô nhỏ; 10% để sấy lúa; 60% 

cho bung gạch, 5% để sản xuất củi trấu và trấu viên; và 15% cho các việc khác.  Ghi nhận các 

sử dụng trấu "mới": 

                                                                                                                                                        

(Bài dịch năm 2021): Giai đoạn 2018-2020, cả VNđồng và USD đều biến động trong khoảng 3%, nên có thể 

dùng số liệu 2018 để hình dung về giá cả. 
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a) Tăng lượng sản xuất củi trấu và trấu viên từ 2010.  Năm 2017-2018, giá bán hai loại này 

lên đến 70-75 US$ /tấn.  

b) Sử dụng trấu cho nông nghiệp, như trộn làm phân ủ, hoặc làm "đệm lót sinh học" khử mùi 

hôi trong chuồng trại chăn nuôi. 

 c) Sử dụng trấu trong công nghiệp, như đốt trấu lấy tro trắng, dùng thay thế clinker trong sản 

xuất xi-măng; hoặc trấu đốt lò hơi. 

Các sử dụng trên chiếm khoảng 15% tổng lượng trấu trong khoảng 2011-2017. 

Các mục sau mô tả chi tiết các sử dụng trấu qua các thời kỳ.  Một mục riêng mô tả sử dụng 

trấu đốt cho lò hơi. 

Các dạng sử dụng trấu  

Đun nấu 

Trước đây trấu là chất đốt sử dụng đun bếp ở ĐBSCL (không chỉ cho người mà còn nấu thức 

ăn cho nuôi heo v.v).  Một ước tính ở tỉnh An Giang năm 1997, rằng khoảng 20% lượng trấu 

được sử dụng trong nấu ăn.  Đến 2007, tỷ lệ này đã giảm còn 10%, và thậm chí thấp hơn đến 

năm 2012 khi nhiều người với mức sống cao hơn đã sử dụng ga (gas) để nấu ăn. 

Một loại bếp đun trấu ---"Lò trấu", phiên âm trong những bản tin bằng tiếng Anh "LOTRAU" 

(Hình 5)--- được mô tả từ 1976 trong bài báo địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, được 

hai chuyên viên FAO phổ biến ở Phi Châu năm 1991, và được giới thiệu ở IRRI năm 1993 

(Hình 6).  Từ đó, hàng ngàn lò trấu này đã được phổ biến ở Philippines, Myanmar v.v 

 

Hình 5.  Bếp đun trấu “LOTRAU”  

 

Hình 6.  Giới thiệu LOTRAU ở IRRI, 1993 
(Photo: Phan Hieu Hien, 1997) 

Trấu cho chế biến thực phẩm qui mô nhỏ  

Chế biến những sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng tiêu thụ tại địa phương, có sử dụng trấu là 

nguyên liệu đốt, đặc biệt ở ĐBSCL.  Ví dụ như làm bánh tráng, bún, nước tương, đậu hũ, 

chưng cất rượu v.v.  Năm 1997, ước lượng có khoảng vài ngàn cơ sở chế biến quy mô nhỏ ở 

các tỉnh thuộc ĐBSCL; mỗi cơ sở tiêu thụ 80 -200 kg trấu (ở dạng rời) trong một ngày, chiếm 

khoảng 7% số lượng trấu trong vùng (Phan Hieu Hien et al 2011).  Nhưng đến nay 2013 tỷ lệ 

này giảm còn 3-4% vì thị trường có nhiều nhiên liệu đốt, nhất là LP gas.    

Tại các tỉnh Trung Bộ tuy có ít nguồn trấu, cũng dùng trấu trong các cơ sở chế biến thực 

phẩm quy mô nhỏ; hoặc nấu thức ăn chăn nuôi tại nhà, sử dụng khoảng 15% tổng lượng trấu.  
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Sấy lúa  

Năm 2011, khoảng 45% tổng sản lượng lúa ở ĐBSCL (8 triệu tấn) được thu hoạch trong mùa 

mưa và được sấy bằng máy (Doan Xuan Hoa et al 2012); tỷ lệ sấy máy tăng đến 70% vào 

năm 2017.  Hầu hết máy sấy hiện nay ở ĐBSCL là loại vỉ ngang năng suất sấy 10-50 tấn/mẻ, 

dùng lò đốt trấu.  Một máy sấy tiêu biểu năng suất 20 tấn lúa giảm ẩm độ từ 26% xuống 15 % 

trong 8- 10 giờ;  lượng trấu tiêu thụ 100 kg/giờ, hoặc khoảng 50kg trấu cho 1 tấn lúa.  Ước 

lượng các máy sấy này tiêu thụ 500 000 tấn trấu mỗi năm, tức là khoảng 10% lượng trấu của 

ĐBSCL, nơi tập trung hầu hết các máy sấy. 

Một mẫu lò đốt trấu cho máy sấy ở ĐBSCL được thiết kế ở Đại học Nông Lâm TpHCM 

(NLU) năm 1994 (Hình 7 và 8).   

 
 

Hình 7. Máy sấy vỉ ngang đảo chiều gió SRA-8  

(thiết kế ở NLUnăm 2002);  

lò đốt trấu ở góc trên bên trái 
(Phan Hieu Hien et al 2011) 

Hình 8.  Lò đốt trấu với buồng đốt và lắng tro 

hình trụ và ghi nghiêng (patented)  

thiết kế ở NLUnăm 1994 
(Phan Hieu Hien et al 2011) 

 

Có khoảng 8000 máy sấy đã dùng thiết kế gốc 

của NLU hoặc cải biến lò này. 

Những năm gần đây, một công ty ở An Giang đã 

dùng một thiết kế lò đốt khác cho máy sấy 

(Hình 9).  Các ưu điểm của lò đốt "5N" này:  dễ 

chế tạo với gạch xây dựng; rẻ, làm nguội vách lò 

bằng không khí trời.  Tuy nhiên do sự làm nguội 

ngày, quá trình đốt không đạt nhiệt độ cao cần 

thính để cháy trọn (complete combustion). 

 

Hình 9.  Lò đốt trấu "5N"  

cho máy sấy vi ngang  

Từ 2012, nhiều nhà máy xay xát lớn ở ĐBSCL đã sử dụng hệ thống máy sấy tháp với công 

suất sấy lúa đến 1000 tấn /ngày, với lò đốt trấu rời hoặc đốt củi trấu.  Với xu hướng càng 

ngày máy sấy tập trung ở các nhà máy xay thì việc sử sụng trấu làm nguồn năng lượng cho 

máy sấy càng có hiệu quả và hợp lý. 

Lò gạch, đốt trấu  

Ở ĐBSCL, nhất là Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, làm gạch đã từng là ngành tiêu thụ 

nhiều trấu nhất.   
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Một lò gạch đốt trấu tiêu biểu (Hình 10) cho ra 120  000 

viên gạch mỗi mẻ kéo dài 30 ngày  

Tính với suất tiêu thụ khoảng 0,6 kg trấu cho mỗi viên 

gạch, mỗi lò gạch sử dụng 72 tấn trấu mỗi tháng.  Năm 

2007, có khoảng 8000 lò gạch ở ĐBSCL, tiêu thụ 3 triệu 

tấn trong 5 tháng sản xuất mỗi năm, vậy đã sử dụng hết 

55- 60% lượng trấu ở vùng này. 

Tuy nhiên từ 2012, sử dụng trấu cho lò gạch đã giảm 

nhiều.  Lý do là ô nhiễm do khói bụi lò đến các khu dân cư ngày càng gần nơi sản xuất gạch;  

Nhà nước với nhiều qui định nghiêm ngặt, không khuyến khích dùng trấu nung gạch,  

Trấu hóa khí để chạy động cơ và phát điện  

Đã từ lâu trên thế giới, trấu đã được dùng làm nguồn năng lượng để chạy động cơ và phát 

điện.  Ở ĐBSCL từ những năm 1940 đã có nhiều nhà máy xay xát với động cơ chạy bằng 

trấu.  Tất cả đều dùng trấu hóa ga, khác với Thái Lan dùng trấu đốt lò hơi chạy turbine.   

Nhưng sử dụng ga trấu giảm dần và tàn lụi vào khoảng 1997.  

Một ví dụ ghi nhận năm 1995 tại một nhà máy xay 

xát ở Cà Mau  Bộ phận hoá khí tiêu thụ 3- 4 tấn trấu 

mỗi ngày (120- 160 kg/giờ).  Khí ga qua nhiều bộ 

lọc khô và ướt, được cung cấp cho động cơ 120 HP, 

cải biến từ động cơ diesel tốc độ thấp, 170 rpm. 

Nhà máy này hoạt động hơn 10 năm nhưng phải 

đóng cửa vào năm 1995, cùng số phận với hơn một 

chục nhà máy trước đó.  Lý do: a) giá điện trấu 

không cạnh tranh nổi với điện lưới, và b) vấn đề môi 

trường;  kỹ thuật ga trấu lạc hậu của những năm 

1940 không thể tồn tại trong điều kiện kỹ thuật của 

những năm 2000. 

 

 

Figure 11. A gasifier in Ca-Mau (1995) for 

powering the engine of a rice mill. 

Xét một cách hợp lý, vẫn còn tiềm năng cho việc sử dụng trấu để phát điện ở nhà máy xay 

xát.  Cần 20- 25 kWh để xay xát 1 tấn lúa hoặc 30- 40 kWh nếu thêm nhiều công đoạn như 

đánh bóng và phân hạng hạt...  Vậy nhà máy xay  2,5  tấn/giờ cần công suất động cơ 60 kW 

hoặc 100 kW, nhà máy 6 tấn/giờ cần 150 kW hoặc 250 kW.  Các thách thức là: a/ Kỹ thuật 

không bị lạc hậu, kể cả giải quyết vấn đề môi trường; b/ Giá điện từ trấu phải cạnh tranh được 

với giá điện lưới khoảng 0,10 US$/kWh trong 20 năm qua, và cạnh tranh với điện diesel, với 

giá dầu 0,7-1,1 US$/Lit trong những năm 2011-2018.  Vấn đề bao gổm cả kỹ thuật và kinh tế. 

 

Năm 2009, ở NLU có nghiên cứu một một hệ thống hóa ga trấu liên tục cho động cơ diesel  

để chạy máy phát điện, công suất đầu ra là 3- 6 kW.  Hệ thống (Hình 12 và 13) gồm lò hóa 

khí nghịch chiều, bộ phận cung cấp trấu và tháo tro (thiết kế mới so với các lò hóa khí tương 

tự), bộ phận xy-clon lọc bụi, bộ phận lọc ướt với các ống thẳng đứng, bộ phận lọc khô dùng 

than hoạt tính, và bộ phận hòa trộn khí ga. 

 
Hình 10.  Lò gạch đốt trấu 
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Đã thí nghiệm xác định được điểm hoạt động tối ưu của hệ thống với Vận tốc cung cấp không 

khí trên bề mặt ghi V = 0,052 m/s, Gian cách tháo tro tự động T = 10 phút.  Kết quả: Tốc độ 

hóa ga riêng (specific gasification rate) SGR = 171,4 kg.h-1.m-2,  Công suất đầu ra của động 

cơ P = 5,17 kW, và Tỷ lệ thay thế dầu diesel (diesel replacement percent) DR = 81,6 %.. Suất 

tiêu thụ trấu 2- 2,2 kg /1 kW công suất (Trần Văn Tuấn 2009). 

 

Hình 12. Hệ thống hóa ga trấu liên tục 5 kW cho 
động cơ diesel (Tran Van Tuan, 2009) 

 
Hình 13. Ngọn lửa màu xanh  

từ hệ thống hóa ga trấu liên tục  

(Tran Van Tuan, 2009) 

Trấu cho phát điện qui mô lớn: còn dở dang... 

Năm 2010, bắt đầu xây dựng nhà máy điện trấu 2 MW, nhưng dừng ở mức cung cấp hơi 

nước cho Khu công nghiệp Cần Thơ.  Có nhiều Dự án điện trấu ở nhiều tỉnh ĐBSCL với tổng 

công suất 40 MW để vận hành trước 2020, đều không khởi công được.  Các nhà đầu tư đã lên 

kế hoạch khi giá trấu chỉ 10 US$/tấn, nhưng chưa xây dựng thì trấu đã tăng giá đến 45 US$, 

nên không thể cạnh tranh được với điện lưới, hay với các sử dụng khác cho trấu.   

Sản xuất và sử dụng củi trấu (briquettes) và viên trấu (pellets) 

  

Hình 14a. Giàn máy sản xuất củi trấu ở An Giang Hình 14b. Đống củi trấu 

Củi trấu được sử dụng cho nồi hơi ở ĐBSCL vào khoảng 2008 (xem Mục sau).  Một máy ép 

củi trấu tiêu biểu, với động cơ điện 15- 20 kW tùy nhà sản xuất, giá khoảng 3000 US$, sản 

xuất ra 200-250 kg/giờ củi trấu, tiêu thụ điện 80- 100 kWh /tấn củi trấu. 
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Năm 2012 có hơn một trăm nơi sản xuất củi trấu ở ĐBSCL.  

Các cơ sở nhỏ dùng 2- 10 máy ép củi trấu, thường ở các nhà 

máy xay xát cỡ trung.  Các cơ sở lớn ở các nhà máy xay xát 

lớn, hoặc là các công ty độc lập, sử dụng 30- 100 máy củi 

trấu.  Hình 14a là một nhà sản xuất cỡ lớn  với 40 máy củi 

trấu, sản xuất 30 tấn mỗi ngày hoạt động 15 giờ.  Lý thuyết 

phải là 48 tấn.  Lý do sản lượng thực tế thấp hơn là: (1) một 

số máy được bảo trì thay thế vít ép, và (2) nguồn cung cấp 

trấu không đều đặn. 

Trước năm 2008, sử dụng củi trấu không phát triển ở 

ĐBSCL vì chi phí cao để sản xuất củi trấu, nhất là sửa chữa vít ép trấu (Hình 15), phải mang 

đến nhà chế tạo máy, có thể ở xa hàng trăm cây số.  Vấn đề này hiện nay đã được giải quyết 

bằng công nghệ chế tạo cải tiến, và sửa chữa vít ép tại nơi sử dụng.   

Lưu ý rằng các hộ gia đình không dùng củi trấu để đun bếp.  Hộ nghèo cứ dùng lò trấu rời rẻ 

tiền, còn hộ giàu chuyển qua đun bếp ga tiện lợi và sạch sẽ. 

Viên trấu.  

Từ 2011 các nồi hơi công nghiệp cần nhiều trấu ép viên để thay thế than đá giá đắt, nên sản 

xuất viên trấu phát triển nhanh.  Năm 2013 có khoảng 10 nhà sản xuất viên trấu ở ĐBSCL 

với tổng số khoảng 50 máy ép viên.  Hình 16 là hệ thống máy ép viên trấu, đầu tư khoảng 

300 000 US$ và công suất 3 tấn trấu viên mỗi giờ. 

          
    (a)      (b)     (c) 

Hình 16. (a) Thiết bị sản xuất viên trấu;  (b) Viên trấu;    (c) Khuôn ép viên trấu 

Giá bán viên trấu (Hình 16b, viên hình trụ, đường kính 6-10 mm, dài 20-25 mm) là 70 

US$/tấn giao tại xưởng sản xuất.  Năm 2011, chi phí sản xuất viên trấu --bao gồm mu trấu 

rời, khấu hao, điện, nhân công v.v -- chiếm khoảng 93% giá bán, chỉ lãi được 5 US$/tấn viên 

trấu.  Vì vậy khi giá trấu rời tăng từ 10 US$/tấn năm 2011 lên 23 $/tấn năm 2013, và 

45 US$/tấn năm 2015-2018, thì kinh doanh sản xuất viên trấu không sinh lợi, nhiều người 

phải đóng cửa nhà máy viên trấu.  

Sử dụng trấu cho NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP  

Nồi hơi công nghiệp giá khoảng 500 000 US$, ứng với năng suất hơi nước 5 tấn /giờ.   

Năm 2019, đây là cách sử dụng chính, chiếm 60% lượng trấu ở ĐBSCL; có thể chia ra nhiều 

giai đoạn (GĐ)như sau: 

 

Hình 15. Sửa chữa vít ép củi trấu  
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GĐ1:  Khởi đầu với củi trấu và viên trấu  

Trước đây hầu hết các lò hơi công nghiệp đều đốt than đá.  Từ năm 2007, đã bắt đầu thay thế 

than đá bằng với củi trấu và viên trấu.  Các khách hàng lớn  nhất tiêu thụ củi và trấu viên đều 

ở Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, và Đồng Nai, cách ĐBSCL hơn 100 km.  Họ dùng trấu cho 

lò hơi làm mì ăn liền, thức ăn chăn nuôi v.v, nói chung là nhiệt cho chế biến.  Tùy kích cỡ, 

mỗi lò hơi tiêu thụ 5- 20 tấn trấu /ngày hay 2000- 8000 tấn /năm.  Chi phí đốt củi trấu tính 

trên đơn vị nhiệt lượng vẫn rẻ hơn 2 lần so với than đá.  Hình 17 là nồi hơi của một công ty ở 

Bình Dương;  nhân viên kỹ thuật ở đó nói rằng chuyển đổi từ than qua trấu không làm thay đổi 

nhiều kết cấu của lò với tấm ghi lò di động.  Tương tự, viên trấu cũng được sử dụng tại các lò 

hơi ở 3 tỉnh Miền Đông Nam Bộ, thay thế than đá, như ở Công ty Acecook sản xuất mì ăn liền. 

       

Hình 17. Củi trấu sử dụng cho nồi hơi ở Bình Dương, được chở đến nơi bằng xe tải 

GĐ2: Lò hơi sử dụng trấu rời và trấu xay (nghiền)  

Từ thành công thay thế than đá bằng củi/ viên trấu, công nghiệp chế biến ở trong vùng 

ĐBSCL có sẵn trấu (chi phí vận chuyển thấp) bắt đầu dùng trấu rời và trấu xay cho lò hơi.  

Như thế tiết kiệm năng lượng để ép trấu thành củi hoặc viên.  Đốt trấu xay trong lò đốt tầng 

sôi; đốt trấu rời trong lò đốt với ghi di động (như với củi trấu) or cũng trong lò đốt tầng sôi. 

Để sản xuất 01 tấn hơi nước cho chế biến, lò hơi cần 200-220 kg trấu xay, hoặc 220-230 kg 

củi trấu, hoặc 230-250 kg trấu rời.  Tiêu thụ trấu xay ít hơn, do quá trình đốt hữu hiệu hơn với 

cách đốt tầng sôi.  Ngoài ra, ống trao đổi nhiệt đốt trấu xay cũng bền hơn (3 năm) so với đốt 

trấu rời (6 tháng), vì trấu rời mài mòn nhanh hơn. 

Giai đoạn dùng trấu rời/trấu xay khởi đầu khoảng 2012, đạt đỉnh điểm vào 2016-2017.  Tuy 

nhiên không có số thống kê tách bạch các dạng sử dụng trấu (rời, xay, củi, viên) trong số 2,5 

triệu tấn trấu sử dụng mỗi năm cho các lò hơi, hay 55% lượng trấu ở ĐBSCL trong thời gian  

2016-2017.  Lượng trấu sử dụng được ước lượng từ phỏng vấn các nhà kinh doanh trấu, nhưng 

không thể biết họ chở trấu rời đến nơi sản xuất củi trấu, hay chở đến nơi sử dụng trấu rời hay 

trấu xay. 

GĐ3:  Lò hơi trở lại sử dụng một phần than đá  

Khoảng 2018-2019 vài chủ lò hơi trở lại sử dụng một phần than đá để sản xuất hơi nước.  

Nhưng không dùng than anthracite tốt của Việt Nam (nhiệt trị 29 MJ/kg, giá 230-250 

US$/tấn) như trước đây, mà dùng than ngoại nhập chất lượng thấp (nhiệt trị 17 MJ/kg, giá 

60-70 US$/tấn vào năm 2018).  Than cập cảng Sài Gòn, cách các địa điểm có lò hơi chỉ 

30 km.  So sánh trấu xay hay củi trấu (cũng năm 2018) giá mắc hơn, 70-80 US$/tấn, chưa kể 

phí chuyên chở hơn 100 km. Mà nhiệt trị chỉ 11 MJ/kg.  Bàng 1 giủp so sánh tính kinh tế. 
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      Bảng 1.  Chi phí nhiên liệu để sản xuất 01 tấn hơi nước, với các chất đốt khác nhau  

 

Chất đốt  

Đơn giá #, 

US$ /t 

Lượng sử 

dụng, kg 
Chi phí nhiên liệu 

US$/tấn hơi nước 

Khoảng đường 

vận chuyển, km 

Than Anthracite   250 + 3 100 25,3 30 

Trấu rời     46 + 5,5 250 12,9 30 

Trấu xay     64 + 5,5 210 14,6 30 

Củi trấu     67 + 18 220 18,7 100 

Than cấp thấp    67 + 3 190 13,3 30 

Than cấp thấp    67 + 9 190 14,4 100 

     #  Cộng (+) Chi phí vận chuyển, với giả thiết:    

     Vật liệu rời 0,18 US$ /(tấn .km);  Vật liệu chặt 0,09 US$ /(tấn .km).  

Lưu ý rằng khoảng cách 30 km là vận chuyển ngắn, giữa Cảng SG và Bình Dương/Đồng Nai, 

hoặc giữa vùng lúa ĐBSCL và lò hơi trong vùng này.  Khoảng cách dài 100 km hoặc hơn là 

vận chuyển giữa nơi sản xuất củi/viên trấu ở ĐBSCL và các Tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

Bàng 1 giải thích sự chuyển dịch từ than đá qua củi trấu vào các năm 2008-2015; và qua trấu 

rời hoặc trấu xay vào 2012-2017; và giúp hiểu được sự chuyển dịch trở lại than đá ở miền 

Đông Nam Bộ khá xa vùng trồng lúa.  Nhưng trấu rời hoặc trấu xay vẫn được dùng ở ĐBSCL 

với chi phí vận chuyển thấp nên vẫn kinh tế hơn (Hàng chót của Bảng 1); than đá cấp thấp dù  

giá rẻ vẫn không xâm nhập trở lại được ở vùng này.,   

Đi ngược trở lại than đá nghĩa là chấp nhận tính ăn mòn hóa học của than.  Một chi tiết nồi 

hơi "thọ" được 6-10 năm với trấu, nhưng chỉ 3-4 năm với than đá.  Vài chi tiết như ống khói lò 

phải làm bằng thép inox chịu nhiệt;  nếu làm từ thép thường phải thường xuyên sửa /thay thế. 

Mặc dù dùng than đá phải đầu tư và khấu hao cao hơn, nhưng chính giá chất đốt quyết định 

sự lựa chọn.  Giá bán 1 tấn hơi nước khoảng 30 US$ trong ba năm qua, bao gồm chi phí và 

tiền lãi.  Vì thế chủ lò hơi và chế biến phải lựa chọn theo giá nhiên liệu và khoảng cách vận 

chuyển (Bảng 1). 

Nhưng vấn đề môi trường chưa được tính đến.  Đốt trấu thì trung lập về phát thải khí CO2 

được cây trồng hấp thu lại trong vụ lúa kế tiếp, nhờ quá trình quang hợp.  Ngược lại, đốt than 

đá được tạo ra qua hàng trước năm, sẽ tăng khí nhà kính vào bầu khí quyển.  Người chủ lò 

hơi có thể không quan tâm, nhưng nhà làm chính sách phải khuyến khích sử dụng trấu thay vì 

than đá, bằng nhiều biện pháp cụ thể.  Cần theo trào lưu chung của thế giới, là giảm sử dụng 

than đá.   

Kết luận  

Phần tổng quan trên về sử dụng trấu ở Việt Nam, với trọng tâm ở ĐBSCL, cho thấy hiện nay 

hầu hết là các áp dụng nhiệt, ở các qui mô khác nhau:  đun nấu 5 kg/ngày , lò gạch 2-4 

tấn/ngày, lò hơi 10-25 tấn/ngày.  Nhiều phương thức sử dụng trấu đã bNchuyển qua 25 năm, 

để rồi hôm nay. sử dụng lớn  nhất cho lò hơi công nghiệp.  Trấu ở ĐBSCL không còn là phế 

phẩm nông nghiệp, mà là nhiên liệu với giá khoảng 20-25% giá lúa, và góp phần nâng cao 

giá trị của lúa gạo, nghĩa là lợi nhuận của nông dân.   
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6 Giới thiệu sách: 

"Năng lượng trong Nông nghiệp" 

 

Phan Hiếu Hiền. 2015. Năng lượng trong Nông nghiệp.  

Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

(NLtNN) 

 

 

MỤC LỤC 

(Xem Mục lục chi tiết ở đầu mỗi Chương) 

Chương  

 LỜI NÓI ĐẦU (Bản in điện tử eBOOK, 2021) 

  LỜI NÓI ĐẦU 

  PHẦN  I:  CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

 1 Dẫn nhập 

 2 Năng lượng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp  

 3 Năng lượng trong hệ thống chế biến nông nghiệp 

 4 Năng lượng  và môi trường  

 5 Kinh tế năng lượng 

  PHẦN  II:  CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG 

 6 Năng lượng không tái tạo 

 7 Năng lượng mặt trời 

 8 Năng lượng gió 

 9 Năng lượng  sinh khối 

10 Năng lượng khí sinh học (biogas) 

11 Thủy năng và thủy điện cực nhỏ  

 Lời bạt 

  Viết thêm... 2021... 

 

Có thể tải file eBook (PDF) từ: https://drive.google.com/ (GOOGLE DRIVE),  

  có thể vào trực tiếp, hoặc vào Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn.  
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LỜI NÓI ĐẦU  

(Bản in điện tử  eBOOK, 2021) 

Sách "Năng lượng trong nông nghiệp" (NLtNN) do Nhà xuất bản Nông nghiệp 

in và phát hành năm 2015, đến cuối 2020 đã được tiêu thụ hết.  Do không có ý 

định tái bản, nên tác giả đã chuyển thành sách điện tử (eBook) này;  coi như là 

bản scan của sách in, kể cả các trang bìa giới thiệu 3 nhà tài trợ đã giúp giảm giá 

bán sách còn một nửa.  Mục đích eBook này là chuyển đến độc giả công chúng 

trên mạng www với mốc thời gian 2015 về năng lượng trên thế giới và ở 

Việt Nam, đặc biệt là năng lượng tái tạo đã phục vụ sản xuất nông nghiệp ở mức 

nào.  

Sau 5 năm, đến 2020, rất nhiều thay đổi về năng lượng tái tạo trên thế giới cũng 

như ở Việt Nam, và các ảnh hưởng tương tác với môi trường trái đất.  EBook 

nhằm giúp đối chiếu với năm 2020, những thay đổi gì đã thành quá khứ... 

Vì vậy, liên hệ với các Mục đã trình bày trong sách in, ở Việt Nam ---do không 

tái bản sách để cập nhật--- xin bổ sung  vài ghi nhận các sự kiện nổi bật về năng 

lượng ở Việt Nam.   

[file bổ sung:  eBook-NangLuongNN(VietThem)PhanHHien.PDF]. 

Phần viết thêm này chủ yếu dựa trên các thông tin trên báo đài, không tìm tòi 

tham khảo các tài liệu nghiên cứu, nên chỉ có mục đích gợi mở các vấn đề cần 

thảo luận về tình hình năng lượng ở Việt Nam, nhất là năng lượng tái tạo và 

năng lượng phục vụ nông nghiệp.  Tác giả mong nhận được đóng góp và phê 

bình của độc giả. 

Phan Hiếu Hiền 2021 

 

 

 

Có thể tải file eBook (PDF) từ:  

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

Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn.  
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LỜI NÓI ĐẦU  

(Bản in giấy, 2015) 

Nông nghiệp là ngành kinh tế của hơn 2/3 người dân Việt Nam và vẫn sẽ là ngành trọng yếu 

trong thế kỷ 21 này, là ngành kinh tế bền vững nhất chuyển hóa năng lượng mặt trời thành 

cơm ăn áo mặc cho con người.    

Năng lượng trong nông nghiệp (Energy in Agriculture) lấy từ hai nguồn: a) Nguồn năng 

lượng hóa thạch để chạy máy móc, sản xuất phân bón v.v, đã giúp tăng sức lực nhỏ nhoi 

của con người khoảng 0,1 ngựa thành sức mạnh của máy kéo ví dụ 100 ngựa, tức gấp 

1000 lần; là năng lượng trong tất cả các tiến bộ về Nước, Phân, Cần, Giống đã góp phần 

tạo nên cuộc cách mạng nông nghiệp từ thế kỷ trước;  b) Nguồn năng lượng mặt trời tỏa 

xuống mặt đất, là thành phần chủ lực tạo nên đạm, bột, đường cho con người.  Nói cho đúng 

thì dầu mỏ than đá cũng từ mặt trời mà ra.  Những nguồn năng lượng khác cho nông nghiệp --

-gió, sinh khối, thủy năng v.v--- cũng chỉ là "con cháu" của năng lượng mặt trời. 

Vấn đề quan trọng là hiểu được các thành phần năng lượng đóng góp tạo nên các sản phẩm 

nông nghiệp, theo nghĩa rộng bao gồm lâm nghiệp và thủy sản, như lúa gạo, bắp đậu, thịt, 

sữa, trứng, cây gỗ, tôm cá v.v;  thực sự, danh sách sản phẩm còn dài hơn, như nhiên liệu sinh 

học, cây dược liệu v.v.  Từ đó có thể định hướng và đề ra các biện pháp về năng lượng để 

tăng sản phẩm nông nghiệp trong thế giới với dân số ngày càng tăng, nhiên liệu hóa thạch 

ngày càng cạn kiệt, và năng lượng tái tạo sẽ chiếm lĩnh trong tương lai không xa. 

Tập sách nhỏ này đề cập đến: các vấn đề năng lượng trong hệ thống sản xuất và chế biến 

trong nông nghiệp, năng lượng trong tiêu dùng ở nông thôn; các vấn đề năng lượng liên hệ 

đến môi trường, chính sách, giá cả v.v; phân loại và đánh giá các nguồn năng lượng;  các 

vấn đề kinh tế và kỹ thuật của các loại năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, sinh khối, khí 

sinh học, và thủy năng, minh họa với một số ứng dụng cụ thể. 

Nội dung giúp người đọc hiểu được các vấn đề trên, nhìn hệ thống nông nghiệp dưới khía 

cạnh năng lượng, từ đó nhận diện các vấn đề cụ thể liên quan đến địa phương của mình, 

xem xét yếu tố năng lượng để hiện đại hóa nông nghiệp.   

Nội dung sách được phát triển từ môn học "Năng lượng trong nông nghiệp" cho các khóa 

Cao học Cơ khí ở Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh từ 1995 đến nay, cập nhật 

với nhiều số liệu ở Việt Nam, có thể làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến 

vấn đề năng lượng, như nhà kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ chính sách và khuyến nông v.v 

(có thể lướt qua một số mục tính toán chi tiết, chỉ cần biết các kết quả tính có ý nghĩa gì 

trong thực tế).   

Hy vọng qua cuốn sách này người đọc có thể đồng cảm với tác giả rằng đi lên bằng nông 

nghiệp là bước phát triển vững chắc, có cơ sở dựa trên quan điểm về năng lượng. 

Chắc chắn còn nhiều vấn đề phải bàn thảo thêm với một lĩnh vực lớn và phức tạp như Năng 

lượng trong Nông nghiệp. Tác giả mong nhận được đóng góp và phê bình của độc giả.  

TP Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2015 

Phan Hiếu Hiền, 
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 Phan Hiếu Hiền. Năng lượng trong Nông nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 2015. 
(NLtNN) 

 

(NLtNN)  VIẾT THÊM... 2021... 

Liên hệ với các Mục (NLtNN) trình bày trong sách đã in, ở Việt Nam có thể ghi nhận các sự 

kiện nổi bật sau, trong khoảng thời gian 2015-2020: 

Năng lượng mặt trời (MT)  

● Năng lượng MT nối lưới (NLtNN, Mục 7.19.2) đã phát triển rất nhanh, từ dưới 150 MW 

đầu năm 2019 đến hơn 4000 MW (4 GW) giữa năm 2019, và 18 GW vào cuối năm 2020 

(chia đều khoảng một nửa là các trạm điện MT và một nửa là điện MT trên mái nhà).  Mức 

tăng chỉ trong 2 năm, không ai tiên liệu được, là do Nhà nước qui định giá điện FiT với 

"Quyết định 11" phát hành giữa năm 2017, áp dụng giá mua 1 kWh điện cho 20 năm là 9,35 

US$cent ($ct) với nhà đầu tư điện MT trước 31-12-2019;  bổ sung với "Quyết định 13" tháng 

4-2020, giảm giá cho 20 năm còn 7,0-8,4 $ct/kWh với nhà đầu tư trước 31-12-2020.  Các 

Quyết định này, có lẽ được dự thảo trước đó 1-2 năm, nhằm khuyến khích  các nhà đầu tư 

điện MT, lại càng có lợi hơn khi công nghệ điện MT phát triển và đã giảm giá thành rất 

nhanh. 

● Các nhà đầu tư điện MT để hưởng lợi từ các Quyết định trên đã nhanh chóng lắp đặt và 

hoàn thành các Dự án, nhanh với cách quản lý tư nhân.  Ngược lại, đường dẫn truyền điện 

(dự kiến tương hợp với điện MT chỉ với qui hoạch 0,9 GW vào cuối 2020) không phát triển 

kịp; thủ tục hành chính cũng đòi hỏi phải mất vài ba năm...  Kết quả là quá tải đường dẫn 

truyền điện, phải cắt giảm tỷ lệ đưa lên lưới điện so với điện phát ra; kể cả cắt giảm các Trạm 

điện gió đã vận hành trước đó hơn 5 năm.   

● Vấn đề khác của điện MT là tỷ lệ nội địa hóa rất thấp, hầu như phụ thuộc nước ngoài, từ 

tấm pin MT đến các bộ phận điện tử (inverter, controller).  Các bộ phận này có thể cài các 

phần mềm điều khiển, nếu trong nước không chủ động được sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng 

lượng... 

 

Năng lượng gió 

Năng lượng gió ở Việt Nam phát triển chậm hơn nhiều so với năng lượng mặt trời.  Đầu năm 

2020 chỉ khoảng 400 MW (0,4 GW) điện gió vận hành, quá nhỏ so với 12 GW điện MT vào 

cùng thời điểm.  Nguyên nhân là giá FiT điện gió (7,8 $ct/kWh năm 2011, lên 8,5 $ct/kWh 

năm 2018) thấp hơn FiT điện MT;  nhưng suất đầu tư điện gió gấp đôi điện MT;  ngoài ra thi 

công vận hành cũng phức tạp hơn. 

Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã bổ sung gần 100 Dự án gió với tổng công suất khoảng 

7000 MW (7 GW) ở các tỉnh từ Trung Bộ trở vào.  Đường truyền tải điện tương ứng cũng 

phải đến 2024 mới đáp ứng được.  
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Năng lượng mặt trời và năng lượng gió  

Đây là hai dạng năng lượng bổ sung nhau.  Cũng như đã biết chắc chắn ngày có nắng đêm thì 

không, hiện nay có thể dự báo gió chính xác trong vòng một tuần để phục vụ bổ sung điện 

MT (NLtNN Lời bạt trang 377).  Thế nhưng các qui hoạch và xây dựng các trại điện gió và 

mặt trời hầu như độc lập nhau.  Hiếm thấy một Dự án với cùng hai dạng năng lượng được 

vận hành điều độ bổ sung nhau. 

Năng lượng sinh khối / biogas phát điện  

Hiện nay, có 40 nhà máy đường ở Việt Nam đã dùng 80% lượng bã mía tại chỗ để đồng phát 

nhiệt-điện với tổng công suất 350 MW.  Biogas (một dạng sinh khối) chạy máy nổ để phát 

điện với vài chục máy công suất dưới 20 kW, cá biệt có vài máy với 50-100 kW.   

Điện từ sinh khối có thể bổ sung và điều hòa điện gió và điện MT vì không phụ thuộc thời 

tiết.  Nhưng khác với gió và MT miễn phí và tiên đoán được, sinh khối có giá trị thay đổi theo 

thời gian;  trấu và rơm là vài ví dụ, từ chỗ bỏ đi đến phải mua với giá bằng 15-25% giá lúa.  

Vì vậy rất khó lập bản đồ "Biomass Map" như đã lập "Solar Map" và "Wind Map" để đưa 

vào qui hoạch điện.  Thay vào đó, nên tâp trung khảo sát tại những địa điểm cụ thể sẽ lập 

Dự án MT+Gió, để tìm nguồn sinh khối và khuyến khích trồng hoặc thu gom để có nguồn 

điện bổ sung.   

Xin lặp lại ý kiến (Lời bạt trang 377):  Năng lượng tái tạo là một tổng thể hài hòa, phát triển 

không nhất thiết “ưu tiên cái này trước, cái kia hãy chờ". 

 

Sinh khối cho năng lượng nhiệt và các công dụng khác  

Ngoài bã mía cho đồng phát điện nói trên, còn có trấu và rơm. 

■ Trấu:  Suốt 20 năm từ 1996, trấu là phế phẩm nông nghiệp; giá trấu là giá chuyên chở đến 

nơi sử dụng, khoảng 200-300 đ/kg (10-15 USD/tấn).  Nhưng từ 2013 giá trấu tăng vọt, và từ 

2015 đến nay "ổn định" ở mức khoảng 1000 đ/kg (45 USD/tấn);  hơn 50% lượng trấu ở Đồng 

bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) được sử dụng để đốt lò hơi cho công nghiệp chế biến (mì ăn 

liền, thức ăn gia súc v.v). 

■ Rơm: Ước tính theo năng suất lúa với tỷ lệ 1/1, lượng rơm ở ĐBSCL khoảng 25 triệu 

tấn/năm.  Trước đây phần lớn rơm đốt đồng, gây lãng phí và ô nhiễm.  Nhưng từ 2015, áp 

dụng cuốn rơm (thành cuộn khoảng 15 kg, kích thước Φ 0,5 m x dài 0,7 m) giúp dễ dàng vận 

chuyển đến nơi sử dụng  Chuỗi giá trị của rơm đã được xác lập:  Nông dân bán rơm tại ruộng 

500- 800 đ/kg. qui từ 0,5- 1 triệu đồng/ ha, bằng khoảng 6-10% so với lợi tức ròng từ lúa.  

Chủ máy mua rơm và cuốn được 1,5-2,0 tấn rơm/ha (khoảng 120 cuộn) và bán với giá 1500-

 1800 đ/kg tại chỗ.  Người sử dụng trả 2000- 2500 đ/kg (do thêm phí vận chuyển) để có được 

lợi nhuận từ việc nuôi bò, trồng nấm, trồng thanh long, nuôi trùn quế v.v. 

ĐBSCL hiện có khoảng 3000 máy cuốn rơm, trong đó 2000 máy ngoại nhập móc sau máy 

kéo, chỉ làm ở ruộng khô, và tốn lao động vác cuộn rơm ra bờ ruộng; và 1000 máy do KS 

Phan Tấn Bện chế tạo ở Đồng Tháp.  Máy PT-CR57 nặng 1800 kg, tự hành với động cơ 

45 HP, bánh xích cao su, sàn chứa được 30 cuộn rơm đổ vào góc ruộng (Hình P.1). làm được 
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cả ở ruộng khô và ruộng nước; cuộn rơm sạch không lấm bùn vì bộ phận gom cuốn rơm đi 

phía trước; và không tốn lao động gom rơm. 

 

 Hình P1. (a) Máy cuộn rơm 

PT-CR57, 

 chế tạo ở Đồng Tháp  

 
(b) Rơm từ bộ phận cuộn nhã 

vào sàn chứa 

 

(c) Các cuộn rơm được đổ từ 

sàn máy PT-CR57  

xuống bờ ruộng  
Photo: P.H.Hien 

Hiện nay (2021) ước lượng các Tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang thu gom hơn 50% rơm 

trong tỉnh (80% ở Trà Vinh), vì các tỉnh này nuôi nhiều bò, và ở gần Bến Tre, tỉnh có lượng 

bò lớn nhất ĐBSCL nhưng trồng rất ít lúa.  Ngược lại, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang 

(thuộc "Câu lạc bộ 3-4 triệu tấn lúa/năm") chăn nuôi chưa phát triển, lượng rơm thu gom 

dưới 20% và rơm đốt đồng vẫn còn nhiều.  Cần khuyến nông phát triển nuôi bò để cơ giới 

hóa khâu gom rơm, và rơm không còn là phế phẩm bỏ đi.  Tất cả đều là năng lượng... 

Máy sấy lúa  

Tỷ lệ sấy lúa bằng máy ở ĐBSCL (Mục 3.2, trang 53) ước lượng khoảng 45% năm 2014, đã 

tăng lên khoảng 75% năm 2019.  An Giang và Kiên Giang, hầu như 100% sấy máy.  Đa số 

nông dân (70%-80%) Vĩnh Long, Long An bán lúa tươi, đồng nghĩa với sấy máy; các tỉnh 

này cũng mua lúa ướt từ các tỉnh ít máy sấy hơn như Bạc Liêu, Cà Mau.   

Các máy sấy tập trung ở các nhà xay xát, qui mô sấy từ vài trăm tấn đến hơn 1000 tấn mỗi 

ngày.  Đa số vẫn là máy sấy vỉ ngang 30- 50 tấn/mẻ xếp nối tiếp và song song; một vài cụm 

sấy có thêm máy sấy tháp.  Hầu như tất cả đều đốt trấu, nguồn năng lượng nhiệt rẻ nhất, dù 

giá trấu tăng nhiều trong 5 năm qua.  Sấy ở các nhà xay xát có tính cạnh tranh cao vì phí dịch 

vụ sấy rất thấp (2,5% giá trị lúa), trấu có sẵn từ xay xát, còn thêm lợi nhuận từ bán trấu dư, 

nên thương lái có thể mua lúa nông dân với giá cao hơn chút ít.  “Chút ít” này theo tính toán, 

gần bằng sai biệt chi phí sấy nếu mỗi nông dân trả dịch vụ sấy như 10 năm trước (5%) thay vì 

bán lúa ướt.  Sai biệt = 5–2,5 = 2,5% hay khoảng 120 đ cho mỗi kg lúa tươi.  Thời của máy 

sấy cho nông hộ đã qua rồi.  Nông dân ở An Giang coi như đã "quên" cụm từ "phơi sấy";  với 

họ, bán lúa nghĩa là với giá lúa tươi mới thu hoạch.   

Biến đổi khí hậu và Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 

Biến đổi khí hậu thể hiện ở ĐBSCL rõ nhất với nước mặn xâm nhập nhiều hơn trong những 

năm gần đây, có khi vào sâu 100 km đến gần Cần Thơ.  Lúa chết ở các huyện ven biển, cây 

ăn trái chết ở Bến Tre, Tiền Giang v.v.   Nguyên nhân nước biển dâng (Mục 4.2, trang 68) là 

nhiệt độ trái đất tăng vì đốt nhiên liệu hóa thạch.   

Thiếu nước ngọt để tưới cho cây trồng do nước bị do nhiều quốc gia lấy nước và chận nước ở 

thượng nguồn với nhiều đập thủy điện.  Phù sa đem lại dưỡng chất trù phú cho ĐBSCL cũng 

bị giảm gần hết.  Tất cả đều là năng lượng ảnh hưởng đến nông nghiệp.  Nhưng sự việc xảy 
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ra ngoài lãnh thổ nên ta khó can thiệp và không kiểm soát được.  Chỉ có thể chủ động bằng 

các chính sách và biện pháp để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí 

hậu, (Mục 4.4.4) và sử dụng năng lượng hiệu quả.   

Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp  và năng lượng  

Sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL có nhiều thay đổi, rõ nét nhất là chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng.  Canh tác lúa không chạy theo số lượng với gạo chất lượng thấp;  xuất khẩu gạo chất 

lượng cao qua Âu Mỹ ngày càng nhiều, có lúc với giá cao hơn gạo Thái Lan.  Diện tích lúa 

đã giảm 200 000 ha gieo trồng so với 5 năm trước, vẫn bảo đảm an ninh lương thực.  Nhiều 

mô thức nông nghiệp đã được phát triển như lúa-tôm, cây ăn trái, v.v.  Chủ trương "thuận 

thiên" ở ĐBSCL, chú trọng đến thủy sản và rau quả, đã đem lại nhiều kết quả tích cực từ 

2018 đến nay.  Cơ bản của chủ trương này là không nhất thiết phải ngọt hóa để trồng lúa khắp 

nơi, không thâm canh 3 vụ lúa làm đất nghèo thêm mà nông dân cũng không giàu được; dần 

dần diện tích lúa ĐBSCL sẽ giảm từ 2,2 xuống 1,5 triệu ha...  "Thuận thiên" xem nước mặn, 

nước lợ là tài nguyên để chuyển đổi qua thủy sản và cây trồng khác, ứng dụng các tiến bộ 

khoa học và công nghệ, thích ứng với hệ sinh thái và yêu cầu của thị trường.  Giảm diện tích 

lúa đồng nghĩa với giảm lượng nước sử dụng, nghĩa là tiết kiệm năng lượng cho những sản xuất 

khác hiệu quả hơn về năng lượng.   

Chuyển đổi nông nghiệp ở Sơn La  

(Sách NLtNN, Hình 4.2, Trang 73 ) là ảnh chụp ngô (bắp) trồng trên sườn đồi núi tại Sơn La 

năm 2001.  Đến 2009 đã có nhiều tiếng nói quan ngại về vấn đề xói mòn với cách canh tác 

này.  Nhưng từ 2016, tình hình đã thay đổi bằng phát triển cây ăn quả (CĂQ) 
Vt#1

.  Như nhận 

xét của vài phóng viên năm 2020: "sau 3 năm, chúng tôi không còn nhận ra 'thủ phủ ngô của 

Tây Bắc' một thời".  Rõ ràng trồng CĂQ theo từng gốc đào hố và để một phần cỏ giữa hàng 

cây sẽ chống xói mòn tốt hơn trồng ngô... 

Năm 2019, diện tích CĂQ toàn Sơn La đạt 70 300 ha (tăng 3 lần so với năm 2015), sản lượng 

đạt 247 000 tấn (cũng gấp 3 so với 2015).  Giá trị xuất khẩu trái cây toàn tỉnh đạt 18 triệu 

USD, bằng 13% giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh.  Đã xuất khẩu đến các thị trường cao cấp 

như Mỹ, Pháp, Australia v.v;  nhưng 90% vẫn xuất qua Trung Quốc, tuy rằng thị trường nước 

này không còn dễ tính như trước nữa. 

Vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết thêm, như bố trí tập trung vùng nguyên liệu, tăng diện 

tích áp dụng VietGAP /GlobalGAP, kết nối sản xuất, chế biến và xuất khẩu v.v.  Nhưng rõ 

ràng đây là mô hình chuyển đổi nông nghiệp để nông dân làm giàu, sử dụng năng lượng hiệu 

quả và chống lãng phí năng lượng do xói mòn đất đai --vấn đề lớn  của môi trường nông 

nghiệp. 

                                                 

Vt#1
 ● Nguyễn Hữu Giáp, Nguyễn M. Dũng, Nguyễn M. Hiếu, Hoàng T. Hằng. 2020.  Phát triển sản xuất phục 

vụ xuất khẩu sản phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn Tình Sơn La. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam 2020, 18(9): 767-776 www.vnua.edu.vn . 

      ● Hội đồng Nhân dân Tỉnh Sơn La. 2017. Nghị quyết về thông qua Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn 

Tỉnh đến năm 2020. 
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Ô nhiễm không khí  

Các vấn đề giữa năng lượng và môi trường đã được trình bày chung (NLtNN, Chương 4).  

Nhưng vấn đề ô nhiễm không khí (Mục 4.2.4) trong những năm gần đây đã trở nên nghiêm 

trọng hơn ở các đô thị Việt Nam nói chung, và Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh nói riêng.  Nhiều 

nghiên cứu xếp Việt Nam trong nhóm quốc gia xếp đầu về ô nhiễm không khí.  Ô nhiễm ở đô 

thị cũng do các nguồn ở đô thị: giao thông vận tải, nhà máy điện chạy than, các nhà máy khác 

xả ra khí thải, rác thải thành phố; nhất là bụi từ xây dựng và từ các nguồn trên.  Bụi siêu mịn 

PM2.5 kích thước nhỏ hơn 2,5 µm dễ xâm nhập vào phổi và gây nhiều loại bệnh phổi, kể cả 

ung thư.  Số ngày trong năm bụi PM2.5 vượt hơn quy chuẩn (của WHO hoặc Việt Nam) theo 

các chỉ tiêu chất lượng (tra Google: "Air Quality Index" "AQI" "AirVisual") là đáng báo 

động.  Người dân có quan tâm đến vấn đề này để tự bảo vệ mình?  

Nông nghiệp ảnh hưởng không nhiều đến bụi mịn ở đô thị, qua việc đốt rơm rạ ngoài đồng.  

Việc này đã giảm trong 5 năm gần đây; cần chính sách khuyến khích và biện pháp để giảm 

nữa đến mức triệt tiêu việc đốt đồng. 

 

Năng lượng tái tạo phục vụ nông nghiệp  

Năng lượng mặt trời và gió tăng từ 2017 và hòa vào lưới điện quốc gia.  Ở Việt Nam, có bao 

nhiêu % lượng điện tăng này phục vụ nông nghiệp, thêm vào số khoảng 1% từ năng lượng 

hóa thạch như vào năm 2010 (NLtNN, Mục 6.7)?  Chưa có các nghiên cứu và thống kê cập 

nhật. Dù vậy có thể thấy từ điện MT phát triển, đã có nhiều ứng dụng độc lập trong nông dân: 

■ Bơm nước qui mô nhỏ:  Các hệ thống bơm nước 3- 10 kW tưới cho thanh long, lắp 

đặt ở Bình Thuận, Tiền Giang v.v, đã giúp tiết kiệm điện rất nhiều; bơm nước trong những 

giờ nắng ban ngày dư cung cấp nước cho cây trồng (ngày mưa không cần bơm).  Nếu có hòa 

lưới điện thì càng nhiều ứng dụng hơn và có thể bán điện thừa cho các công ty điện lực.  

■ Bơm nước qui mô lớn:  Một trang trại 40 ha ở Bình Phước 
Vt#2

 có 15 thiết bị tưới 

NLMT, tổng công suất 75 kW.  Mỗi thiết bị  5 kW bao gồm 50 tấm pin 100 W, các bộ phận 

điện, (Hình P2a), và ao trữ chứa được 1500 m3 nước cho cụm 3 thiết bị trên (Hình 2b); bơm 

200 m3/ngày từ giếng sâu vào ao.  Có bơm điện (và bơm diesel dự phòng) để tưới vườn cây.  

Đầu tư (giá 2015):  Hệ điện MT 220 triệu đ (tính từ 2 USD/W);  bơm, giếng và ao 72 triệu đ 

(cho 3 bộ *5 kW).  Cộng: 220 + 72 /3 = 244 tr.đ (cho 5 kW).  Chi phí: Tính đủ khấu hao, lãi 

vay, v.v, chi phí bơm 1 m3 nước với ĐMT là 460 đ, thấp hơn so với bơm diesel (600 đ), 

nhưng vẫn cao hơn nếu có điện lưới (310 đ).  Lưu ý: năm 2020, giá hệ thống điện MT giảm 

chỉ còn 0,7 USD/W, nên chi phí bơm điện MT giảm sẽ còn 220 đ/m3, tức là rẻ hơn điện lưới.  

 

 

                                                 

Vt#2
 Phan H.Hiền. 2018. Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Tưới tiêu và Thông thoáng bảo quản hạt. 

Bản Thông tin CÔNG THÔN số 3-2018, trang 20-25. 
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Hình P2 (a). Ba hệ thống bơm NLMT, 3 x 5 kW= 15 kW 

 

(b). Ao 1500 m3 cho 3 hệ thống NLMT 

■ Điện mặt trời cho nuôi tôm.  Ao tôm cần có dồi dào oxygen, bằng thiết bị quạt nước, 

thường chạy bằng điện.  Trung bình 1 tấn tôm thâm canh tiêu thụ 4 000 kWh điện, chi phí 

điện chiếm 6 -7% giá thành sản xuất tôm.  Năm 2017, các tỉnh phía Nam có 428 000 ha nuôi 

trồng thủy sản và tiêu thụ 12 tỷ kWh điện [28 000 kWh/ha/năm] và ước tính sẽ tăng 30% vào 

năm 2020 
Vt#3

.  Điện mặt trời tiêu thụ tại chỗ giúp đáp ứng nhu cầu điện năng cho nuôi tôm, 

giảm lượng điện sử dụng từ lưới, giảm giá thành sản xuất, nâng cao giá trị và thu thập cho 

ngành tôm của Việt Nam, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nuôi tôm theo hướng bền 

vững về môi trường.  

Đã có nhiều mô hình ứng dụng điện mặt trời trong sản xuất tôm ở Sóc Trăng, Bạc Liêu v.v., 

từ qui mô hộ gia đình 3 kW, đến qui mô vừa 25 kW và lớn 2 MW, điện cho nuôi tôm và bán 

điện
Vt#4

.  Một hộ nuôi tôm với ao rộng khoảng 2.000 m2 đã đầu tư 400 triệu đồng lắp điện 

mặt trời áp mái, đã giảm tniền điện mỗi tháng từ 18 tr.đ xuống còn 12 tr.đ; ước lượng 5-6 

năm sẽ hoàn vốn đầu tư (và sẽ dùng điện MT miễn phí trong 10-15 năm kế tiếp). 

■ Tiềm năng sử dụng điện MT cho nông nghiệp rất phong phú, ví dụ: 

- Làm lạnh để bảo quản lúa:  Bằng hệ thống lạnh NLMT, thổi không khí để làm lạnh khối 

lúa (có thể đến vài ngàn tấn) xuống 15 oC trong vài ngày khi có nắng; nhiệt độ lúa sẽ tăng 

dần đến 25 oC sau 1 tháng;  và  lặp lại chu kỳ làm lạnh  ... 

- Làm lạnh rau quả, thủy sản.  Cũng như tủ lạnh ở nhà, máy nén khí chỉ hoạt động nửa thời 

gian, không chạy 24/24h;  nên hệ thống lạnh bảo quản rau quả có hỗ trợ điện mặt trời 

trong 6 giờ mỗi ngày, sẽ giảm ước lượng 50% chi phí điện cho bảo quản. 

- Cung cấp một phần công suất cho nhà máy xay xát lúa gạo.  Các nhà máy này thường ít 

vận hành vào ban đêm, nên có thể bổ sung năng lượng MT vào ban ngày nhiều nắng.   

- v.v 

■ Để đưa năng lượng mặt trời phục vụ nông nghiệp, cần bắt đầu với nhiều nghiên cứu 

ứng dụng.  Các Bộ Ngành Trung ương và địa phương và các tổ chức quốc tế như GIZ, IRRI 

v.v, cần tài trợ các đề tài liên quan (đến nay hầu như các ứng dụng đều do nông dân tự 

phát...).  Tiếp theo, với các đề tài có hiệu quả kinh tế, cần phát triển bằng nhiều biện pháp:  

thông tin, tập huấn, cho vay ưu đãi lãi suất, hỗ trợ một phần đầu tư thiết bị và xây dựng v.v. 

                                                 

Vt#3
Nguyễn Ngọc Huy. 2019. Giải bài toán năng lượng điện cho ngành tôm. Báo Đầu Tư 13-9-2019, 

https://baodautu.vn 

Vt#4
 Thu Thủy. 2021. Kết hợp nuôi tôm và sản xuất điện mặt trời: Mô hình lợi ích kép. Báo Công Thương 24-

03-2021. https://congthuong.vn/ 
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Năng lượng phục vụ nông nghiệp  

Năng lượng hóa thạch phục vụ nông nghiệp chủ yếu với cơ giới hóa (CGH) canh tác cây 

trồng.  FAO 
Vt#5

 đánh giá CGH qua các tỷ lệ % diện tích sử dụng với: động cơ /máy kéo 

(T, Tractor), lao động thủ công (H, Humans), và sức kéo gia súc (A, Animal); chia ra nhiều 

mức độ, mức 1 thấp nhất có T, H, A là >80, <20, <5%;  mức 2 là <20%, 45-80%, 20-40%; 

mức 6 cao nhất <10, <10, >80%.  FAO đánh giá CGH ở 2 nước Ấn Độ và Trung Quốc vào 

cuối thế kỷ 20, và dự phóng cho năm 2030 (Bảng P1, vẽ lại ở Hình P3 để dễ hình dung)..   

  Bảng P1.  Mức độ sử dụng sức kéo  theo % diện tích canh tác  

  %T %H %A Nguồn 

Ấn Độ và Nam Á 1997-1999 30 35 35 FAO 

 2030 15 15 70 2003 

Trung Quốc và Đông Á  1997-1999 40 40 20 FAO 

 2030 25 25 50 2003 

Việt Nam  2018 20 - - Ước lượng  

Mức độ sử dụng sức kéo  theo  % Diện tích canh tác
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Hình P3.  Mức độ CGH  (Ấn Độ và Trung Quốc: theo FAO.  Việt Nam: ước tính) 

Cột cuối của Hình P3 là số liệu ước tính ở Việt Nam năm 2018.  Nếu 1 ha có 50% khối lượng 

công việc được CGH thì coi như %T (máy kéo) = 0,5 ha và %H+%A = 0,5 ha (bằng thủ 

công hoặc sức kéo gia súc, không phân biệt được).  Dựa trên số liệu năm 2018 về diện tích 

các cây trồng (GSO 2020) và ước lượng mức CGH như sau: 

  hecta  Mức đô CGH, % 

Diện tích lúa, ĐB Sông Cửu Long 2 054 000 70 

Diện tích lúa, các vùng khác 1 732 000 50 

Diện tích các cây trồng khác 10 984 000 5 

Diện tích canh tác, TỔNG  14 769 000 19,3 

Các ước lượng CGH (tô màu):  ĐBSCL cao nhất 70% dù vẫn còn nhiều khâu thủ công;  các 

vùng trồng lúa khác 50%;  các cây trồng cạn, cây ăn trái, chưa cơ giới hóa gì nhiều, ngoài làm 

đất bằng máy ở vài vùng. 

                                                 

Vt#5
 FAO. 2003. FAO Global Study: World Agriculture towards 2010. http://www.fao.org/. 
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Với số liệu trên, trung bình (có trọng số, weighted average) cho toàn Việt Nam là 19,3%, 

nghĩa là ở bậc 2/6 theo phân hạng của FAO.  Cần phấn đấu để nâng mức độ CGH của 

Việt Nam trong 10 năm nữa (2030) đạt mức mà FAO đã dự phỏng cho Ấn Độ và Trung 

Quốc.  Chủ yếu giải quyết CGH cây lương thực trồng cạn, cây ăn trái, cây lâu năm ở đất dốc 

v.v.  Điều kiện  là cần các tiến bộ về nông học, giống, đất đai v.v đi trước và tăng năng suất 

trồng trọt, để tích lũy vốn đầu tư máy móc, và tạo vòng lặp nông học-cơ khí.  Kinh nghiệm 

với cây lúa đã rõ:  Có "địa lợi" (trồng ở vùng trũng có nước, dưỡng chất không trôi đi đâu 

được); có "nhân hòa" (các nhà khoa học chọn giống tốt và nghiên cứu các phương thức canh 

tác phù hợp, và nông dân sáng tạo áp dụng); còn "thiên thời" thì như nhau cho tất cả cây 

trồng, dĩ nhiên có loại đất đai hay vi khí hậu phù hợp với cây này hơn cây khác... 

Năng lượng phục vụ nông nghiệp cần được tăng thêm nhiều, song song với các tiến bộ nông 

học.  Như thế mới mong nông nghiệp Việt Nam phát triển vào tốp đầu trên thế giới, nông dân 

mới giàu lên được.   
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7 Hai bài báo về năng lượng tái tạo  

(Giới thiệu các bài đã đăng ở các báo phổ thông từ 2015,  

để lưu lại vài ý kiến về năng lượng áp dụng ở Việt Nam) 

Thấy gì từ hệ thống điện mặt trời ở Đức? 

    (Báo Khoa học Phổ Thông, Số 1653, 24-7-2015) 

http://khoahocphothong.com.vn/news/ 

detail/41655/thay-gi-tu-he-thong-dien-mat-troi-o-duc%20?.html  

 

Điện mặt trời nối lưới ở một thị trấn gần Munich của bang Bavaria  

Có dịp công tác tìm hiểu về năng lượng tái tạo ở Đức tháng 6-2015, chúng tôi đã tìm hiểu 

một trường hợp cụ thể ở gia đình ông D. Rutz ở Bang Bavaria (Đức), người đã lắp đặt 2 hệ 

thống điện mặt trời (ĐMT) cho bản thân (2014) và cho nhà bố mẹ (2010).  Để dễ hình dung 

giá cả, năm 2013-2014 quy đổi  trung bình 1 euro (€) = 1,3 USD; năm 2014 tỷ giá 1 USD = 

21300 đồng.  

Hệ ĐMT lắp đặt 2014:  

Tổng công suất 10 kW (39 mô-đuyn 255 W). Giá thiết bị là 16 000 €, lắp đặt cần 3 người 

trong 2 ngày. Tnh ra 1,6 €/W hay 2,1 USD /W.   

Nhà ông Rutz năm 2014 tiêu thụ khoảng (≈) 2500 kWh điện, trong đó mua ≈1000 kWh từ 

công ty Điện lực với giá 0,28 €/kWh, và ≈1500 kWh từ hệ ĐMT vào ban ngày, bố trí sử dụng 

tối đa cho máy giặt, nấu nướng, hút bụi, tủ lạnh, máy tính và in ấn.. ..  Và đã bán ĐMT thừa 

≈9 000 kWh cho công ty Điện lực với giá 0,13 €/kWh.   Như vậy, tính sổ mỗi năm:   

Đã bán: 9 000 kWh x 0,13 €/kWh = +1170 €   

(trừ)   Đã mua /1000 kWh x 0,28 €/kWh = -280 €  

(cộng) Tiết kiệm đáng lẽ phải mua 1500 kWh x 0,28 €/kWh = +420 € 

(trừ)  Mua bảo hiểm thiết bị mỗi năm = -120 € (để thay thế khi gặp sự cố hoặc thiên tai). 

Vậy lời = 1170 -280 + 420 - 120 = 1190 € /năm hay 99 €/tháng  ≈ 2,7 triệu đồng/tháng. 

Thời gian hoàn vốn = ( Đầu tư 16 000 € / Lời mỗi năm 1190 € )  = ≈13 năm.   
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Vài số liệu khác: 

● Công suất định mức 10 kW, nhưng công suất cực đại thực tế 8 kW, mùa đông hay ngày có 

mây chỉ đạt 1,5 kW.  Sản lượng điện chỉ 28,8 kWh/ngày (10500 kWh/365 ngày).  Nếu tính 

thẳng cho ngày-đêm 24 giờ, chỉ được 1,2 kW hay 12% công suất định mức.  Lưu ý ở 

Việt Nam, nhất là các tỉnh phía Nam, do nắng nhiều, sinh ra điện cỡ gấp rưỡi; 10 kW "danh 

nghĩa" ĐMT ở Việt Nam thực tế có thể đạt 2- 3 kW. 

● Vào ngày nắng gắt, công ty Điện lực chỉ thu nạp 70% công suất định mức, để khỏi quá tải 

lưới điện. Việc này được điều khiển tự động bằng bộ đổi điện inverter (giá khoảng 2000 € 

trong tổng đầu tư). 

● Nếu theo kiểu cũ (ĐMT độc lập, có bình ac-quy), thêm bình điện sẽ tốn 12 000 €, nghĩa là 

đầu tư ban đầu sẽ tăng gấp rưỡi. Hơn nữa, ac-quy dù loại tốt cũng chỉ thọ 7 năm.  Vậy tính 

"suốt đời" (life cycle) 21 năm của tấm pin mặt trời, tổng đầu tư sẽ là 16 000 + 2 x 12000 = 

40 000 €, gấp 2,5 lần so với nối lưới. 

Hệ ĐMT lắp đặt 2010 

Suất đầu tư cao hơn, 19 400 € cho 6,5 kW, tính ra 3,0 €/W hay 3,9 USD /W, gần gấp đôi so 

với 2014. 

● Giá bán ĐMT cho công ty điện lực khá cao (0,30 €/kWh, so với 2014 chỉ 0,13 €/kWh), 

trong lúc giá mua điện từ công ty điện lực khá thấp(0,22 €/kWh, so với 2014 đến 0,28 

€ /kWh).  Do đó người chủ chỉ bán điện MT, không dùng cho nhà.  Do cam kết được mua 

điện 20 năm cho đến 2031, với sản lượng điện hàng năm 6500 kWh, người chủ thu được 

1950€.  Nếu dủng 2000 kWh /năm, ông ta trả cho công ty điện lực 560 €. Coi như người chủ 

"lời" 1 950–560 = 1 390 €; không tệ so với 1 190 € từ hệ thống lắp đặt năm 2014. Đây là 

"phần thưởng" cho những người đã dám đầu tư lúc khởi đầu, để góp phần phát triển năng 

lượng mặt trời. 

● Trong cùng khu phố, sau đó vài năm đã có 15 hệ thống tương tự  trên các nóc nhà.  Lưới 

điện đã có không phải thay đổi gì cả; vì với các hệ thống vài kW, đưa vào lưới, rồi cũng dùng 

gần đó thôi, dòng điện “chảy” đến tải theo đường ngắn nhất. 

Trường hợp cụ thể trên trùng khớp với các tài liệu đã công bố:, ví dụ của IEA (Cơ quan Năng 

lượng Quốc tế) hay Viện Nghiên cứu NLMT Fraunhofer:    

* Từ 2006 đến 2014, giá tấm pin MT đã giảm từ 5 €/W đến 0,6 €/W, và giá lắp đặt đã giảm 

30– 60% tùy vùng;  năm 2013, đầu tư ĐMT khoảng 2,3 €/W. 

* Giá mua ĐMT ở Đức giảm từ 0,56 € /kWh năm 2006, còn 0,13 € /kWh năm 2014. 

* Hiện nay điện mặt trời thế giới chủ yếu hòa lưới điện, không phải độc lập cho "vùng sâu 

vùng xa" như 20 năm trước đây. ĐMT nhằm tiết giảm điện từ nguồn năng lượng dầu khí hoặc 

than và bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp không trữ điện cho các cơ sở công nghiệp và 

thương mại, sản xuất và sử dụng điện chủ yếu ban ngày, cho các trang trại nông nghiệp bơm 

tưới vào ban ngày. ĐMT ở Việt Nam trước đây phần lớn trợ giá cho vùng sâu vùng xa, kém 

hiểu biết kỹ thuật, nên dễ hư hỏng, lãng phí. 
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Tham khảo kinh nghiệm ở Đức 

Năm 2013 ĐMT Đức với 36 GW "danh nghĩa" sản xuất 28 TWh (tỷ kWh), đồng nghĩa với 

giảm nhập khẩu được 15 triệu tấn than hoặc 7 triệu tấn dầu.  Đối chiếu, Việt Nam 2013 sản 

xuất 128 TWh, trong đó 69 TWh từ nhiệt điện, và 58 TWh từ thủy điện; với tổng công suất 

lắp đặt 30 GW, chia đều xấp xỉ một nửa nhiệt điện và một nửa thủy điện.  Hai năm 2013 và 

2014, Việt Nam đã nhập 4,7 triệu tấn than, và việc nhập 40 triệu tấn than mỗi năm vào 

khoảng 2025 đã được các Công ty bàn tính.  Thủy điện sẽ đạt đến tiềm năng kinh tế- kỹ thuật 

tối đa 75 TWh vào khoảng 2018, khi đó chỉ có thể nói "hồi xưa thủy điện rẻ lắm". 

Dự kiến năm 2020 với công suất phát điện 75 GW, thủy điện và nhiệt điện không đáp ứng 

nổi.  Tổng công suất của 5 thủy điện lớn: Sơn La, Hoà Bình, Ya Ly, Trị An, và Đa Nhim chỉ 

5,7 GW.  Dùng 80 triệu tấn than để phát điện là bài toán khó về nguồn than.  Năng lượng hạt 

nhân nếu có cũng chỉ được 4 GW, và tất cả phụ thuộc nước ngoài, từ công nghệ, thiết bị, và 

nguyên liệu.   

Nhưng chỉ cần 2 triệu nóc nhà (trong số hàng chục triệu hộ gia đình) lắp đặt ĐMT mỗi nhà 10 

kW, sẽ có 20 GW để đưa vào lưới điện 30 TWh mỗi năm, giảm được 16 triệu tấn than mỗi 

năm (trị giá 3- 4 tỷ USD).  Kỹ thuật hoàn toàn trong tầm tay, chỉ nhập pin MT từ nước cung 

cấp hàng đầu là Trung Quốc (đang cạnh tranh giá ở Mỹ, Nhật, Đức... đến mức Mỹ phải áp 

thuế chống phá giá), hiện đã dưới 1 USD/W.  Pin mặt trời không phải công nghệ cao như bán 

dẫn điện tử, nên cũng không quá lo về chất lượng chế tạo.  Đầu tư 20 GW ĐMT tốn khoảng 

50 tỷ USD, để hoàn vốn sau 13 năm, không phải quá tầm của một nước, nhất là chuyện liên 

quan đến an ninh năng lượng.  Với đà giảm giá tấm pin và lắp đặt ĐMT, khả năng tiệm cận 

xuống bằng giá các nguồn năng lượng dầu khí là khả thi.  

TS PHAN HIẾU HIỀN 

(Trường Đại học Nông Lâm TP HCM) 

 

Nhà ông Rutz với 10 kW ĐMT ở Bavaria, Đức, lắp đặt năm 2014. (Ảnh: Rutz) 



55 

Năng lượng nhiệt- điện từ sinh khối và khí sinh học ở Việt Nam 

     (Tạp chí Nông Thôn Việt, số 54, tháng 7-2020) 

 

 

       Một nhà máy phát điện bã mía ở Tây Ninh  
  (Photo: PHHien)  

Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và 

năng lượng sinh khối cùng là "năng lượng 

tái tạo" nhưng về bản chất chúng rất khác 

nhau. Việt Nam hiện đã có Quy hoạch phát 

triển điện sinh khối đến năm 2025 và 2030, 

với công suất mong muốn đạt tới tương 

ứng là 1200MW và 3000MW.  So với thực 

tế, quy hoạch này hiện đang có nhiều ý kiến 

khác nhau. Tạp chí Nông thôn Việt xin giới 

thiệu bài viết của TS. Phan Hiếu Hiền, 

nguyên Giảng viên Đại học Nông lâm 

TPHCM về quan điểm sản xuất điện sinh 

khối có gốc từ nông lâm nghiệp, vấn đề liên 

quan thiết thân với hàng triệu hộ nông dân.  

Cần có nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi 

Sinh khối có gốc từ nông lâm nghiệp không thể giải quyết chỉ với “FiT” (Feed-in-Tariff, giá 

mua điện) như với nắng và gió.  Chúng ta biết bức xạ mặt trời hôm nay và ngày mai, cũng 

biết trong vài tháng nữa mà không sai nhiều.  Nhưng chúng ta lại khó có số liệu chính xác về 

những loại cây nông dân sẽ trồng sau 5 năm nữa.  Trước đây 5 năm, chúng ta có "bản đồ sinh 

khối, biomass map" cho bã mía, nhưng năm nay nông dân vùng Cù Lao Dung (vùng nguyên 

liệu mía của Sóc Trăng) đã bỏ không trồng mía, nên bản đồ trên coi như đã phí tiền để vẽ ra. 

Như vậy, các quy hoạch điện sinh khối của 2017 đến nay (2020) đã không còn đúng, 

chưa nói đến tầm nhìn 2040.  

So sánh về giá sản xuất điện sinh khối và điện mặt trời thì thấy, mặt trời và gió là miễn phí, 

không dùng làm năng lượng thì không làm gì khác được.  Ngược lại, giá sinh khối thay đổi 

hàng năm.  Giá trấu chỉ 10 USD/tấn vào 2010 nhưng tăng đến 25 USD vào 2014, và 45 

USD/tấn vào 2018!  Bởi sinh khối không phải chỉ để biến thành điện năng, mà đem lại lợi 

nhuận hơn khi biến thành nhiệt năng, hoặc có thể làm thành nhiều sản phẩm sinh học giá trị 

khác.  Ví dụ rơm lúa có thể dùng làm nấm rơm hoặc nuôi bò, cho sản phẩm giá trị cao hơn 

điện năng. Nếu 3 kg rơm có thể biến thành 1 kWh điện, công ty điện lực nào dám mua với giá 

hơn 3600 đ/kWh??  Hay giá bã mía để sinh điện là 30 đ/kg, là giá vận chuyển bã mía trong 

nội bộ nhà máy đường, nhưng 10 năm nữa, với các tiến bộ công nghệ sinh học, bã mía có thể 

dùng làm ra sản phẩm giá trị cao, và sẽ giá có thể đến 500 đ/kg?. Nên cần xem lại các con số 

trong "Qui hoạch điện sinh khối đến 2030, tầm nhìn đến 2050" vì có lẽ thiếu cơ sở.   

Chúng tôi có dịp xem các nhà máy biogas ở Đức vào đầu những năm 1990, khi đó hầu như 

không đáng kể.  Bây giờ sau 20 năm, họ có hơn 3000 MW điện biogas, cao hơn cả công suất 

Nhà máy Thủy điện Sông Đà.  Cũng trong khoảng 20 năm này, chúng ta hiện có vài máy phát 

điện biogas 50 hoặc 100 kW [1 MW = 1000 kW]. Thời gian này chúng ta cứ loay hoay với 
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giá mua điện (FiT) 5,8 UScent/kWh từ bã mía, mà các nhà máy đường chẳng cần đến, vì 80% 

lượng bã mía đã được sử dụng, không nhờ đến 5,8 cent này!  

Khác biệt cơ bản là ở Đức, FiT hỗ trợ đề rồi giảm hỗ trợ, và cuối cùng không còn hỗ trợ nữa 

với mặt trời hay gió hay sinh khối, nên giá mua điện FiT thay đổi sau mỗi 3- 5 năm.  Ngược 

lại, Việt Nam tiêu tốn thời gian dài (15 năm?) để tăng FiT bã mía từ 5,8 cent lên 7,3 cent, chỉ 

để có "tầm nhìn đến 2050"! Có lẽ cách làm này không thích hợp cho một yêu cầu rất năng 

động.  

Quy hoạch điện ước lượng rằng năm 2020 sẽ có 3 triệu tấn trấu và 10 triệu tấn rơm có thể 

dùng cho phát điện.  Thực tế đã không đúng với quy hoạch.  Ví dụ giá trấu là 3,1 $ct/kg vào 

năm 2014, đã tăng đến 4,6 $ct/kg năm 2018, gấp rưỡi.  Nếu tính với 1,5 - 2 kg trấu cho ra 1 

kWh điện, thì giá FiT cao đến 10 $ct/kWh cũng không đem lợi nhuận cho nhà máy.  Đây là 

lý do vì sao những dự án điện trấu ở vựa lúa miền Tây đều dừng lại.  Tương tự, năm 2019, 

giá 1kg rơm cuộn bằng máy bán tại ruộng khoảng 1.200 đ/kg (khoảng 5,1 $ct/kg), cộng thêm 

phí chuyên chở đến nhà máy điện, và 2,5 kg rơm cho ra 1 kWh điện, thì giá mua điện FiT 

chắc phải khoảng hơn 3300đ (15 $ct)/kWh?  Để so sánh, giá điện sinh hoạt từ 100 - 200 

kWh/tháng khoảng 9 $ct (2015 đ)/kWh. Các phát biểu thường được báo đài chuyển tải 

như “Việt Nam hiện có 52 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp đang bị lãng phí” hoặc 

“năm 2030 sẽ có xxx MW điện sinh khối, sẽ chiếm yy% trong mạng lưới điện quốc gia” 

cần dè dặt hơn! 

Lưu ý với điện mặt trời hay gió thay thế than đá, việc giảm phát thải khí nhà kính là rõ rệt.  

Nhưng với sinh khối, hầu hết các sử dụng đều trung hòa về khí nhà kính trong chu trình 

quang hợp; không thể tính lợi nhuận từ khí nhà kính khi đốt sinh khối phát điện, vì như thế 

mất cơ hội thu lợi này trong các ứng dụng khác cho sinh khối.  

Để phát điện sinh khối, cần thu gom sinh khối đến nhà máy điện, thường chuyên chở từ vài 

kilomet đến cả trăm kilomet.  Ngoại lệ là bã mía có sẵn tại các nhà máy đường, phí chuyên 

chở coi như bằng zero.  Từ 2014 đã có 40 nhà máy đường (dãy công suất ép mía 1.000 – 

12.000 tấn/ngày) đã dùng bã mía để đồng phát nhiệt - điện với tổng công suất 350 MW, là 

chủ lực của điện sinh khối.  Nhưng chỉ 6 nhà máy bán lượng điện thừa cho EVN với giá 5,8 

$ct/kWh.  Giá thấp nên ít ai muốn cải tiến công nghệ, như đầu tư để giảm suất tiêu hao bã 

mía, hay tìm nguyên liệu như phế phẩm gỗ củi để thay thế bã mía trong các tháng không ép 

mía.   Người nông dân cũng không hưởng lợi gì từ năng lượng trong chuỗi giá trị cây mía. 

Nghe nói sẽ tăng FiT điện bã mía lên 7,1 $c/kWh, chắc cũng để nhà máy có chút lãi, chứ 

chưa giải quyết được hai mặt công nghệ và xã hội nêu trên.   

Với điện sinh khối, “cái cày đi trước con trâu”.  Ví dụ chưa có một mô hình cụ thể nào 

cỡ 1 MW để kiểm chứng hiệu quả kinh tế; cứ tra cứu tài liệu, điều tra chút ít, rồi thiết 

kế quy hoạch hàng trăm MW ở hàng chục địa điểm.  Áp dụng này cho điện gió hay mặt 

trời thì được, chứ với sinh khối còn cần nhiều yếu tố hơn như đã nêu trên.   

Những kiến nghị 

Từ kinh nghiệm và phân tích các nguyên nhân trên, phát triển điện sinh khối phải xuất phát từ 

hai quan điểm:  Lượng sinh khối là thực thể "động", thay đổi theo năm tháng; khó lập một 

"bản đồ" để sử dụng trong 20 năm, như với mặt trời và gió.  Giá cả sinh khối cũng “động”, vì 
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sở hữu chủ là người nông dân, liên tục tìm ra cách để tăng giá trị cho phụ phẩm nông nghiệp.  

Tóm lại, Quy hoạch điện sinh khối phải có ý kiến chủ động của nông dân, mà đại diện về mặt 

quản lý nhà nước là Bộ NN&PTNT.   Từ đó, có thể đề xuất các giải pháp sau: 

- Không đưa trấu và rơm lúa vào quy hoạch điện sinh khối. Không thể đảo ngược các cách sử 

dụng đã đem lại hiệu quả kinh tế của hai “phế phẩm” này: dùng trấu cho sấy lúa, đốt lò hơi 

thay than đá (hiệu suất cao hơn phát điện); dùng rơm chăn nuôi trâu bò, trồng nấm...   

- Cần ưu tiên lập các mô hình để đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.  Có 1 MW 

mới nhân lên qui mô 5 - 10 MW, và tiếp đó là 50 - 100 MW; không thể từ 0,1 MW nhân lên 

500 MW trên giấy.  Chọn và lắp đặt mô hình phải từ nghiên cứu khả thi tổng thể, gồm các 

mặt kỹ thuật, đầu tư, thị trường v.v; và đánh giá sau lắp đặt.  Trước mắt, có thể xem xét các 

mô hình phát điện từ bã mía và biogas. Cải tiến phát điện từ bã mía: a) Giảm suất tiêu hao bã 

mía từ 4 - 5 kg xuống 2,2 kg/kWh, coi như tăng được gấp đôi sản lượng điện. b) Xem xét đưa 

các nguyên liệu khác để bổ sung phát điện vào các tháng không ép mía. Một khảo sát 

(GIZ/Viện Năng lượng, 2017) cho thấy lượng phế liệu từ gỗ củi có thể cho phát điện nhiều 

gấp đôi số bã mía hiện có.  Lợi điểm của cách này là giảm đầu tư vì chỉ thay đổi một phần 

thiết bị sẵn có. Kết hợp với việc này, cần cho giá FiT cao ngất ngưởng với điện từ bã mía (11 

$cent/kWh?), để nhà máy điện có lãi; có kinh phí đầu tư cải tiến công nghệ; và san sẻ bớt cho 

nông dân, để khuyến khích họ tiếp tục trồng mía, từ đó mới có được đường ăn, và... bã mía 

phát điện!  

Về việc phát điện từ biogas, đề nghị Bộ Công thương và EVN sẽ phối hợp với Bộ 

NN&PTNT đưa biogas vào quy hoạch điện.  Ở quy mô nông hộ, với các viện nghiên cứu và 

nhà máy cơ khí hiện đại, có thể sản xuất các động cơ cỡ 

2 - 10 kW chạy biogas chất lượng cao và được tiêu chuẩn 

hóa, giá nội địa phù hợp với hộ gia đình.  Coi như tương 

đương với “điện mặt trời áp mái”.  Ở qui mô lớn, phối hợp 

tìm những trại chăn nuôi lớn (ví dụ hơn 10 000 con bò) 

hoặc các nhà máy chế biến thực phẩm có nhiều phế phẩm 

để lập các cụm biogas phát điện cỡ lớn hơn 500 kW, và 

đưa vào qui hoạch điện.   

Bã mía, một trong những loại nguyên liệu phát điện sinh khối   

- Phát điện từ rác đô thị: Lượng rác đô thị rước tính 13 triệu tấn/năm, trong đó hàm lượng 

hữu cơ chiếm 50 - 70%; nên rác cũng có thể ra điện sinh khối.  Tuy nhiên vấn đề rác phức tạp 

hơn sinh khối nông nghiệp, rác không có “chủ” và chứa đủ thành phần, nhựa, thủy tinh… nên 

sẽ bàn thảo trong một bài khác... 

Hoạt động kinh tế nào cũng lưu ý ba điểm: thị trường, kỹ thuật - công nghệ và vốn đầu 

tư.  Thị trường điện đã có, chỉ tính toán giá FiT sao cho hợp lý cung - cầu.  Các tổ chức 

tín dụng trong và ngoài nước có thể đầu tư.  Cần nhất là công nghệ phù hợp, với các mô 

hình qui chiếu cụ thể, với nghiên cứu khả thi chi tiết;  và quan trọng hơn, rút tỉa được 

kinh nghiệm tổng thể về kinh tế, xã hội, môi trường.  Từ đó, Bộ NN&PTNT và Bộ Công 

thương mới quy hoạch thực tế hơn, tránh không phù hợp chỉ sau vài năm, nhất là với 

điện sinh khối, liên quan đến hàng triệu nông dân. 


