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1 Lời giới thiệu  

"Thông tin CÔNG THÔN” Số 1-2022 có nhiều bài về sấy nông sản.  Mở đầu là bài 

“Sấy xoài…” do cộng tác viên TS Nguyễn Lê Hưng dịch;  tiếp theo là hai bài về “Sấy 

đậu phộng…” và “Ủ (tempering) lúa sau sấy...”;  đều là các vấn đề đáng quan tâm ở 

Việt Nam.  Kế tiếp là bài “Nhu cầu và xu hướng sấy phát triển máy sấy ở Đồng bằng 

Sông Cửu Long”;  bài viết năm 2009, ghi dấu khoảng thời gian 1988-2009 phát triển 

máy sấy ở vùng này;  để đến 2021, hầu như 100% lúa thu hoạch ở ĐBSCL được sấy 

bằng máy.   

Bài “Tổn thất do khâu thu hoạch…” đề cập đến các vấn đề và số liệu ở nước ngoài, có 

thể dùng để đối chiếu với hiện trạng tương tự ở Việt Nam . 

Bài về “Ruồi lính đen (Black soldier fly)…” ---không liên quan đến các vấn đề sau thu 

hoạch trên--- đề cập đến một phương tiện để phát triển nông nghiệp hữu cơ, một lĩnh 

vực sẽ được trình bày nhiều hơn ở Bản tin Công Tôn số kế tiếp. 

Mong nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc. 

Trân trọng kính chào.  

Phan Hiếu Hiền  

 phhien1948@gmail.com  

 

 

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

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

https://drive.google.com/ (GOOGLE DRIVE) có thể vào trực tiếp,  
https://drive.google.com/drive/folders/1bvUREu9dmU1FNTGblSBCCcxFaOpSKmTl 
hoặc vào Facebook “AE Công Thôn” để tìm đường dẫn.  Hoặc:   

http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html    
  (Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”) 
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2 Thiết kế một mẫu máy sấy liên tục để nghiên cứu 

động học sấy của xoài đánh xốp và không đánh xốp. 

Nguồn: Rajkumar P., R. Kailappan, G. S. V. Raghavan, R. Viswanathan, V. Orsat. 2007. 

Design of a continuous type dryer for the drying kinetics study of foamed and non-foamed 

mango pulps. Applied Engineering in Agriculture, Vol. 23(4): 509-515. ASABE (American 

Society of Agricultural and Biological Engineers). 

 

Dẫn nhập 

Xoài (Mangifera Indica L) là trái cây theo mùa vụ được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế 

giới.  Để tăng giá trị cho xoài, sản lượng dôi dư khi đến mùa có thể được chế biến, và sấy là 

một trong những biện pháp hiệu quả.  Sấy tấm xốp (Foam mat drying) là phương pháp thích 

hợp cho những sản phẩm bám dính, nhớt, và có nhiều đường.  Phần quả nạc của xoài (mango 

pulp) có tính dính, chứa nhiều đường;  do vậy thích hợp để áp dụng phương pháp sấy tấm 

xốp. 

Trong phương pháp này, các loại thực phẩm lỏng hoặc nửa lỏng sẽ được tạo thành bọt xốp 

bằng cách đánh trộn với chất làm ổn định sau đó được rải ra lớp mỏng và sấy đến khi đạt độ 

ẩm mong muốn.  Sau khi sấy sản phẩm sẽ được làm ổn định và xay thành bột.  Sấy tấm xốp 

thường nhanh hơn sấy trực tiếp nạc quả do diện tích tiếp xúc của khí nóng với vật liệu tăng 

lên (nhờ quá trình làm xốp). 

Trước tiên, sấy lớp mỏng từng mẻ được áp dụng.  Lòng trắng trứng ở 3 mức 5%, 10%, và 

15% được sử dụng để đánh xốp nạc quả xoài.  Methyl cellulose, 0,5% khối lượng ướt của nạc 

quả xoài, được dùng để làm chất ổn định.  Lớp nạc quả xoài đã đánh xốp được sấy lớp mỏng 

ở 3 nhiệt độ (60°C, 65°C, và 70°C), và 3 độ dày (1, 2, và 3 mm). 

Lớp xoài rải trên khay sấy 0,36 m2, với mức tải nạc xoài không đánh xốp là 1,01 kg/m2; đánh 

xốp là 0,52 kg/m2.  Lượng khí sấy áp dụng là 7 m3/phút. 

Vảy xoài khô sau sấy được tái ẩm lên mức ẩm độ ban đầu bằng cách cho thêm nước; sau đó 

đem phân tích sinh hóa (chuẩn độ acid, pH, tổng lượng chất rắn hòa tan TCR, và acid 

ascorbic). 

Ẩm độ của nạc xoài tươi được xác định bằng phương pháp sấy ở 70oC trong máy sấy chân 

không cho đến khi đạt khối lượng không đổi (AOAC 1984).  Tất cả thí nghiệm lặp lại 3 lần. 

Phân tích thống kê cho thấy nạc xoài trộn với 10% lòng trắng trứng, 0,5% methyl cellulose, 

sấy ở 60oC trong lớp xốp dày 1 mm có các tính chất sinh hóa tốt hơn các thí nghiệm khác 

(Rajkumar et al 2005).  Do vậy các số liệu này đã được dùng để phát triển một máy sấy liên 

tục cho xoài trong dạng tấm xốp. 
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Thiết kế buồng sấy  

Các thông số tính toán được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1.  Các thông số thiết kế của máy sấy tấm xốp liên tục 

Nhiệt độ khí trời, Ta1 (điều kiện thí nghiệm) 
Nhiệt độ khí sấy, Ta2 (từ các thí nghiệm trước) 
Nhiệt độ khí thoát, Ta3  
Ẩm độ tương đối không khí trời, RH1  
Ẩm độ tương đối khí sấy, RH2  
 

Nhiệt độ đầu của nạc xoài đánh xốp, Tm1  
Ẩm độ đầu của nạc xoài đánh xốp, Mi (cơ sở ướt, csư) 
Ẩm độ đầu của nạc xoài đánh xốp, MI (cơ sở khô, csk) 
Ẩm độ cuối của nạc xoài đánh xốp, Mf (từ thí nghiệm trước) 

=  31oC 
=  60 oC 
=  55 oC 
=  75% 
=  18% 
 

=  31oC 
=  81,87 ±0,04% 
=  451,6%  
=  5,02 ±0,02% csư 

Ẩm độ cuối của nạc xoài đánh xốp, MF  
 

Nhiệt dung riêng của nạc xoài khô, Cpl  
Nhiệt dung riêng của nước, Cw  
Dung khối của nạc xoài 
Vận tốc của băng tải trong máy sấy 
Thời gian sấy trong ngày 

=  5,29% csk 
 

=  0,22 kJ/(kg oC) 
=  4,187 kJ/(kg oC) 
=  0,517 kg/m3 
=  0,06 m/phút 
= 480 phút 

 
Lượng nạc xoài đánh xốp 
rãi trên băng chuyền trong 
480 phút =  2,5 kg/ngày 

Nhiệt lượng để nâng nhiệt độ của tấm xốp ướt: 

 

  Với 

: khối lượng vật liệu khô kiệt, kg. 

: nhiệt dung riêng của nạc xoài khô, kJ/kg.oC. 

: nhiệt độ ban đầu của nạc xoài, oC.  

: nhiệt độ sau cùng của nạc xoài, oC. 

: khối lượng nạc xoài đánh xốp, kg. 

: ẩm độ ban đầu (thập phân, cơ sở ướt). 
: nhiệt dung riêng của nước, kJ/kg.oC. 

 
: ẩm độ đầu của nạc xoài (thập phân, cơ sở khô). 

Lượng nhiệt để bốc hơi độ ẩm (MI – Mθ) từ nạc xoài đánh xốp (QL), kJ 

 

  Với: 

Mθ : ẩm độ (thập phân, cơ sở khô) ở thời gian θ. 

 λ  : ẩn nhiệt hóa hơi của nước, kJ/kg. 
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Tổng nhiệt cần thiết:  

QT  = QS + QL 

 

Nhiệt dung riêng (kJ/kg.oC) của nạc đánh xốp và nạc xoài khô được tính theo phương trình 

của Heldman và Singh (1981), kJ/kg.oC: 

Cp  = 4,187 Xm          (5) 

Với   Xm: tỷ lệ khối lượng của ẩm độ nước. 

Lưu lượng và công suất quạt tính theo công thức của Chakraverty (1988), với các bước sau: 

i)  Lượng nhiệt cung cấp từ khí sấy (Qa), kJ: 

Qa = (1,004 + 1,888 Ha1)  G’  (Ta2 – Ta3)  θ         (6) 

  Với: 

Ha1   :  Ẩm độ không khí, kg/kg. 

G’   :  Lưu lượng khối lượng của không khí, kg/phút. 

Ta2  :  Nhiệt độ của khí sấy, oC. 

Ta3  :  Nhiệt độ của khí thoát, oC. 

θ     :  Thời gian sấy, phút. 

ii)  Nhiệt lượng cung cấp từ khí sấy = Nhiệt lượng cần thiết để lớp nạc xoài đánh xốp,   

       giảm từ ẩm độ MI đến MF (cơ sở khô):  

  Vậy:    Qa  = QT  

  với QT:  Lượng nhiệt (kJ) cần để sấy nạc xoài đánh xốp từ ẩm độ MI tới Mθ  

       cho 2,5 kg nạc xoài tươi mỗi ngày. 

iii)  Từ PT (4) và (6), có thể tính toán lưu lượng khối lượng không khí G’.  

  Lưu lượng thể tích (Chakraverty 1988) tính từ phương trình: 

V = G’ × (0,01184  + 0,0190 Ha1) Ta1                (7) 

  với    V:  Lưu lượng thể tích không khí, m3/phút. 

    Ta1 :  Nhiệt độ khí trời, K. 

Mô tả máy sấy  

Một cụm đánh xốp có phần giữ vật liệu được gắn bên trên buồng sấy (Hình 1).  Vật liệu đã 

đánh xốp được máng tải đưa tới phần điều chỉnh bề dày, lắp trên một băng tải Teflon (dài 

5,6m, bề dày 0,2 mm) truyền động từ trục .  Tổng diện tích băng tải cho phần sấy là 0,4 m2, 

với bề rộng 0,17 m.  Trục truyền lực được cố định, trục bị động có thể điều chỉnh để thay đổi 

độ căng băng tải.  Hai cuộn gia nhiệt  0,5 kW lắp nối tiếp bên dưới băng tải.  Buồng sấy 

hình hộp 2,4m x 0,34m x 0,34m, có các mặt được bọc kín bằng vật liệu cách nhiệt (tấm 

Hylam) dày 0,3 mm.  Quạt thổi được nối với ống bọc cách nhiệt dài 1m đường kính 0,25 m, 

bên trong có lắp cuộn gia nhiệt 0,5 kW dài 0,75m. 
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Hình 1.  Máy sấy tấm xốp liên tục (kích thước mm) 

  1.  Mô tơ    6.   Tấm điều chỉnh bề dày tấm xốp 11.  Dao cạo 

  2.  Cụm truyền lực 7.   Các cuộn gia nhiệt    12.  Khung 

  3.  Trục kéo   8.   Băng tải Teflon    13.  Quạt thổi 

  4.  Cụm đánh xốp  9.   Tấm che Hylam   14.  Ống bọc cách nhiệt có các cuộn gia nhiệt 

  5.  Máng tải   10.  Trục bị động  

Không khí nóng có thể đi bên trên, bên dưới và xuyên qua cuộn gia nhiệt ở dưới băng tải, 

giúp duy trì nhiệt độ đồng đều trong quá trình sấy.  Lưu lượng quạt thổi có thể thay đổi.   

Ba cặp nhiệt điện (Đồng–Constantan) được lắp ở đầu vào, trên và dưới băng tải để duy trì 

nhiệt độ với độ chính xác ± 1oC.  Mô tơ điện 0,75 kW kéo băng tải ở vận tốc 0,06 m/phút nhờ 

hộp giảm tốc.  Vận tốc băng tải cũng có thể điều chỉnh xuống 0,034 m/phút để sấy nạc không 

đánh xốp (non-foamed pulp). 

Nạc xoài được đánh ở tốc độ 1440 vòng/phút với 10% lòng trắng trứng và 0,5% methyl 

cellulose.  Sau đó sẽ đi xuống và được chỉnh độ dày lớp 1mm và được băng tải Teflon chuyển 

đi.  Khối lượng của nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp trên băng tải lần lượt là 0,52 kg/m2 

và 1,01 kg/m2 (cs ướt).  Lưu lượng trên băng tải của nạc đánh xốp là 0,005 kg/phút, và không 

đánh xốp là 0,006 kg/phút. 

Máy được dừng để lấy mẫu (10g) sau: ●40 phút đối với xoài đánh xốp ở các khỏang cách 

30 cm tính từ đầu vào (tương ứng với 5 phút chuyển động của băng tải); và ●70 phút (vận tốc 

băng giảm xuống 0,034 m/phút) đối với xoài không đánh xốp ở các khoảng cách 17 cm. 

Các mẫu được xác định ẩm độ, tốc độ sấy, và hệ số khuếch tán ẩm. 

 

Hiệu quả sấy được đánh giá qua hệ số sử dụng nhiệt (HSDN; heat utilization factor HUF) 

theo Bhattacharya et al (1971) : 

 

Với: Ta1, Ta2, và Ta3 tương ứng với nhiệt độ (oC) của môi trường, khí sấy, và khí thoát. 

Tỉ lệ khối lượng của mẫu trước và sau khi sấy được gọi là tỉ lệ sấy (Kalra et al., 1995): 

1 

4 

2 

3 
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  Với:  W  :  khối lượng mẫu trước sấy, g. 

WD :  khối lượng mẫu sau sấy, g. 

 

Tỉ lệ hồi ẩm của nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp  

 

  Với:  Wr  :  khối lượng mẫu được hồi ẩm, g. 

WD   : khối lượng mẫu trước khi hồi ẩm, g. 

Sự khuếch tán ẩm trong nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp rải ở lớp mỏng được mô tả bởi 

định luật thứ hai của Fick (Crank 1975): 

 

  Với: TLA  :   tỷ lệ ẩm (moisture ratio, MR). 

   A = hằng số = 8/π2, và Deff = D π2. 

 Deff  :    hệ số khuếch tán (m2/s). 

MI và Me  : ẩm độ đầu và ẩm độ cân bằng (thập phân, cơ sở khô). 

Mθ :       ẩm độ (thập phân, cơ sở khô) ở thời gian θ (s). 

L   :       bề dày ban đầu của tấm sấy (m). 

Hằng số tốc độ sấy k (1/ phút) được xác định từ Phương trình Lewis: 

 

θ:     thời gian sấy, phút. 

Hằng số tốc độ sấy k được xác định bằng giá trị của độ dốc đồ thị khi vẽ ln(TLA) thay đổi 

theo thời gian sấy θ nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp. 

Kết quả  và thảo luận  

Quạt ly tâm có lưu lượng 7m3/phút được dùng trong máy sấy. 

Ẩm độ xác định ở các mốc cách khoảng 5 phút được ghi nhận trên Hình 2.  Kết quả cho thấy 

nạc xoài đánh xốp cần 35 phút để giảm từ 81,87 ± 0,04 % (cs ướt) đến ẩm độ cuối 5,02 ± 

0,02% (cs ướt).  Thế nhưng, xoài không đánh xốp cần 70 phút để giảm tới ẩm độ cuối là 6,0 ± 

0,05% (cs ướt). 
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Hình 2. Quan hệ giữa ẩm độ và thời gian sấy của nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp  

Hình 3 cho thấy tốc độ sấy của nạc xoài đánh xốp (0,54 g/phút) cao hơn nạc không đánh xốp 

(0,39 g/phút) trong 5 phút sấy đầu, và tương ứng là 0,004 g/phút và 0,002 g/phút trong giai 

đoạn sấy cuối. 

 

Hình 3.  Quan hệ giữa tốc độ sấy và ẩm độ của nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp  

Hệ số sử dụng nhiệt của nạc xoài đánh xốp (0,48 ± 0,06) cao hơn so với xoài không đánh xốp 

(0,04 ± 0,08) trong giai đoạn đầu và giảm xuống tương ứng lần lượt là 0,21 ±0,03 và 

0,18 ±0,04 vào cuối quá trình sấy. 

Độ khuếch tán ẩm của nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp được xác định trong Hình 4.  

Bảng 2 cho thấy hệ số khuếch tán ẩm tổng thể của nạc đánh xốp và không đánh xốp lần lượt 

là 9,2 *10-9  và 5,2 *10-9 m2/s. 

 

Hình 4.   Quan hệ giữa  Ln (TLÂ)  và Thời gian sấy của nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp  
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Bảng 2.   Độ khuếch tán ẩm của vẩy xoài đánh xốp và không đánh xốp dựa trên PT Fick xốp)  

 Phương trình hồi quy (a)  

Hệ số R2 

Hệ số khuếch tán ẩm 

(m2/s) 

Nạc đánh xốp y = -0,1382 x + 0,1958  R2 = 0,9822 9,2 x 10-9 

Nạc không đánh xốp y = -0,0786 x + 0,2681 R2 = 0,9754 5,2 x 10-9 
y = ln (TLÂ).   x = Thời gian sấy. 

Các đặc tính sinh hóa của nạc tươi, vẩy khô nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp, trình bày 

trong Bảng 3. 

Tỉ lệ sấy, tỉ lệ hồi ẩm, và hoạt tính nước của vẩy xoài khô từ nạc đánh xốp lần lượt là 5,23; 

5,09; và 0,391.  Các số liệu tương ứng của nạc không đánh xốp là 5,15; 4,72; và 0,43.  Kết 

quả cho thấy tỉ lệ hồi ẩm của vẩy khô của xoài đánh xốp cao hơn do cấu trúc rỗng của nó.   

Bảng 3. So sánh thời gian sấy và thành phần của nạc tươi, vẩy khô nạc xoài đánh xốp và không đánh xốp  

Thành phần sinh hóa (a) Nạc tươi Vẩy khô 

đánh xốp 

Vẩy khô không 

đánh xốp 

LSD 

(p≤0,05) 

Acid chuẩn độ, % 0,42 ±0,02 0,42 ±0,01 0,41 ±0,01 0,02 

pH 4,37 ±0,03 4,34 ±0,02 4,40 ±0,01 0,01 

Tổng lượng chất rắn (oBrix) 15,3 ±0,03 16,46 ±0,04 15,17 ±0,03 0,46 

Acid ascorbic (mg/100g) 20,1 ±0,03 17,75 ±0,08 14,16 ±0,04 0,23 

Thời gian sấy (phút ) -- 35,0 70,0  

    (a) Các giá trị là trung bình của 3 lần lặp lại. 

Kết luận  

Một mẫu máy sấy liên tục cho xoài tấm xốp đã được thiết kế có công suất 2,5 kg nạc xoài 

trong 8 giờ.  Thời gian để hạ ẩm độ của nạc đánh xốp xuống 5,02 ± 0,02 % là 35 phút, và 70 

phút đối với nạc không đánh xốp (tươi).  Sấy dạng tấm xốp ít làm hại đến các chỉ tiêu sinh 

hóa của vẩy xoài khi so sánh với sấy tươi.    

Người dịch: TS Nguyễn Lê Hưng 
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3 Ủ lúa sau sấy để giảm thiểu hạt nứt 

và giảm ẩm tối đa    

Nguồn: Odek Z., T. J. Siebenmorgen, A. Mauromoustakos, G. G. Atungulu. 2022. Effect of 

post-drying tempering of rice on minimizing kernel fissuring and maximizing moisture 

removal. Journal of the ASABE, Vol. 65(1): 1-9. https://doi.org/10.13031/ja.14698 

 

Lúa nước được thu hoạch ở vùng phía Nam Hoa kỳ được thu hoạch khi ẩm độ 14-25% và 

được sấy xuống 12-14% để bảo quản và xay xát.  So sánh giữa 2 phương pháp sấy 
*#1

:  Sấy ở 

nhiệt độ thấp thì ít nứt gãy gạo nhưng thời gian sấy kéo dài, khó áp dụng trong thực tế ở qui 

mô lớn.  Sấy ở nhiệt độ cao thì dễ bị nứt gãy gạo, nhưng đạt sản lượng sấy cao phù hợp với 

qui mô thương mại.  Nghiên cứu sấy ở nhiệt độ cao đã đưa ra giả thuyết glass transition 

(nhiệt độ hóa gương) giải thích cơ chế làm gãy gạo; do nhiệt độ cao làm lớp mặt ngoài hóa 

cứng trong lúc lớp phía trong vẫn còn dẻo.  Giả thuyết này đã được xác nhận qua nhiều 

nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.   

Ủ (tempering) là giữ lúa ở nhiệt độ đã sấy trong khoảng thời gian giữa hai lượt hạt vào máy 

sấy, cho phép điều hòa sai biệt ẩm độ trong hạt (MC gradient).  Nhiều thí nghiệm cho thấy 

hạt được ủ sau sấy có thể giảm độ nứt hạt và hạn chế tối đa độ giảm tỷ lệ gạo nguyên 

(%GNguyên = head rice yield HRY).  Tuy nhiên, chưa định lượng rõ các điều kiện sấy để đạt 

lượng giảm ẩm tối đa mà ít gây gãy vỡ hạt, nhằm tăng năng suất sấy.   

Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là lượng giảm ẩm tối đa (% ẩm độ) có thể đạt được với 

một lượt qua máy sấy (drying pass) có ủ với độ gãy gạo không đáng kể, so sánh với không ủ 

(để nguội tự nhiên sau sấy). 

Phương pháp và phương tiện nghiên cứu  

Chuẩn bị mẫu  

Hai giống lúa hạt dài (CL XL745 và Diamond) được thu hoạch ở ẩm độ 18% 0,16% tại 

Arkansas, tháng 9-2018.  Hai lô lúa này được làm sạch, và sấy điều chỉnh để đạt các lô nhỏ ở 

ẩm độ 18%, 17%, 16%, 15%, và 14%; không khí sấy 30°C và 30% ẩm độ tương đối (Relative 

Humidity, RH).  Xác định ẩm độ với mẫu 15 g, trong tủ sấy 24 h ở 130oC.   

                                                 

*#1
 Các tài liệu trích dẫn ở phần dẫn nhập:  Kunze 1979; Schluterman &Siebenmorgen 2007; Odek et al 2017; 

Bonazizi et al 1997; Ondier et al 2010; Kim et al 2013; Ondier et al 2012; Walker& Bakker-Arkema 1981; 

Schluterman & Siebenmorgen 2004; Odek et al 2020; Cnossen &Siebenmorgen 2000; Mukhopadhyay et al 

2019; Cnossen et al 2003; Aquerreta et al 2007; Mukhopadhyay et al 2019; Odek et al 2021; 
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Phương thức thí nghiệm  

Thí nghiệm sấy ở các nhiệt độ 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, và 65°C và ẩm độ không khí RH 

tương ứng với tỷ lệ ẩm (humidity ratio) 0,012 kg hơi nước/ kg không khí khô;  tỷ lệ này 

thường có khi sấy ở vùng phía Nam (Mỹ).  Từ lô lúa ẩm độ đầu 18%, lấy 6 mẫu (cỡ 

50 g/mẫu) và đặt trong phòng sấy có nhiệt độ và RH đã chọn (ví dụ 65 oC và 8% RH, Hình 1).  

Phòng sấy này có thể điều chỉnh nhiệt độ từ -35°C đến 150°C (0.5°C) và RH từ  6% đến 

98% (2.5%) với lưu lượng không khí 0,38 m3 s-1 m-2. Mỗi mẫu (của 6 mẫu này) được sấy 

xuống ẩm độ 17%, hoặc 16%, 15%, 14%, 13%, 12%.  Ngay sau khi sấy xong, mỗi mẫu được 

chia thành 2 phần:  Phần thứ nhất được làm kín trong bao plastics và ủ trong 4 giờ với nhiệt 

độ đã sấy;  phần thứ hai được để nguội trong phòng 22°C 1°C và 52% 5% RH.   

Phương thức này được lặp lại với các ẩm độ đầu 17%, 16%, 15%, 14%, và cũng với các nhiệt 

độ sấy 60°C, 55°C, 50°C, và 45°C;  cũng chia mẫu đã sấy thành 2 phần...  

 

Hình 1. Bố trí thí nghiệm ở các nhiệt độ khác nhau, sấy lúa từ các ẩm độ đầu  

đến các ẩm độ cuối khác nhau.  Thí nghiệm với 2 lần lặp lại cho mỗi giống lúa. 

Sau khi hoàn thành (sấy, và ủ hoặc để nguội) các mẫu được cho vào các bao plastics kín và 

giữ trong 48 giờ, rồi đo đếm độ rạn nứt hạt với máy X-quang UltraFocus 60-Faxitron 

Bioptics.  Lấy 100 hạt mỗi mẫu đưa vào quét tia X, quan sát ảnh và đếm số hạt có vết nứt trên 

ảnh, từ đó tính ra tỷ lệ % hạt bị rạn nứt (%Nứt = fissured kernel percentage, FKP). 

Cần lưu ý cách báo cáo sự thay đổi ẩm độ để dễ suy diễn.  Ví dụ sấy lúa từ 19% xuống 14%, 

nói theo cách thông thường (giảm 5% ẩm độ) không phản ảnh đúng sự thay đổi lượng nước.  

Thực  sự, lượng nước đã mất 26,3% 
*#2

nên trong báo cáo này, đã gọi là mất 26,3 pp (viết tắt: 

percentage point = pp = điểm phần trăm). 

                                                 

*#2
 [ND]: Các tác giả dùng công thức:  Số_pp = (M1-M2 / M1 *100.  Ví dụ:  

  Sấy 100 g lúa từ ẩm độ M1 = 19% xuống M2 = 14%,  Số_pp = (19-14) /19 *100 = 26,3 pp. 

 Công thức trên đơn giản, dễ tính, nhưng chưa phản ảnh chính xác sự thay đổi nước: 

Lượng nước ban đầu (trong 100 g hạt):  Gn1 = 19 g.   

Lượng nước mất =  Gmat =  100 * (M1- M2) / (100 - M2) =  5,81 g, Vậy: 

        Số_pp thay đổi  =  5,81 g / 19 g = 30,6% 

Cách tính này thường dùng trong y khoa để tính độ giàm béo.  Ví dụ con vật 19 kg giảm cân 5,81kg  giảm 30,6%. 

Với bảng Excel lập sẵn, cũng đơn giản để tính toán chính xác.   
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Kết quả  và  thảo luận  

          Bảng 1. Phân tích  thống kê Ảnh hưởng các yếu tố thí nghiệm đến Độ rạn nứt hạt (%FKP) do sấy  

Yếu tố  Hiệu ứng chính Hiệu ứng toàn phần 

Điểm phần trăm (pp) giảm ẩm độ  0,422 0,622 

Giống lúa  0,310 0,455 

Xử lý sau sấy (ủ / để nguội) 0,033 0,104 

Nhiệt độ không khí sấy  0,010 0,031 

Ẩm độ đầu của hạt 0,009 0,019 

Kết quả phân tích thống kê (Bảng 1) sắp các yếu tố theo thứ tự của hiệu ứng chính so với hiệu 

ứng toàn phần, nghĩa là theo độ quan trọng của từng yếu tố.  Điểm phần trăm (pp) giảm ẩm là 

quan trọng nhất.  Điều này hợp lý, vì càng nhiều pp thì gradient ẩm độ giữa mặt ngoài hạt và 

trong hạt càng lớn, gây rạn nứt hạt.  Kết quả này hỗ trợ các nghiên cứu trước đây, rằng cần 

nhiều lượt sấy để không giảm ẩm độ quá nhiều trong một lượt, từ đó giảm thiểu độ hao hụt 

gạo nguyên (Benny & Basil, 1970).  Như vậy, cần xác định số pp tối đa mà một lượt sấy 

không được vượt quá để có độ rạn nứt tối thiểu.  Nghiên cứu này nhằm xác định số pp tối đa 

này, được thảo luận ở các Mục sau... 

Căn cứ trên phương trình do Odek et al (2017) phát triển, cứ 1% tăng tỷ lệ hạt bị rạn nứt 

(%Nứt) ứng với giảm 0,6% tỷ lệ gao nguyên (%GNguyên); ví dụ tăng 8,3%Nứt làm giảm 

5%GNguyên.  Trong nghiên cứu này, %Nứt trước khi sấy là 13,5% với giống CL XL745, và  

6,8% với giống Diamond.  Đặt mức giới hạn tăng %Nứt không quá 8,3% (để %GNguyên 

giảm không quá 5%, nghĩa là %Nứt sau sấy không vượt quá 21,8% ( = 13,5+8,3) với giống 

CL XL745, và không quá 15,1% ( = 6.8 + 8.3) với giống Diamond. 

Vẽ đồ thị các đường đồng mức (contour) của %Nứt theo các yếu tố: Ẩm độ đầu của hạt, Điểm 

phần trăm% giảm ẩm độ hạt, Nhiệt độ sấy, Chế độ ủ hay không ủ, Giống lúa (Hình 2 và  

Hình 3).   

Ảnh hưởng của công đoạn ủ đến độ giảm ẩm  

Từ Hình 2 và Hình 3:  Với giống lúa CL XL745, sấy một lượt ở nhiệt độ cao 65 oC, từ ẩm độ 

cao 18% xuống 12,5%, làm tăng 51%Nứt so với đối chứng trước sấy, nếu không ủ; nhưng chỉ 

tăng 21,7%Nứt nếu có ủ.  Tóm tắt các tổ hợp khác: 

 

Giống lúa  

 

Nhiệt độ sấy, oC 

 

Ẩm độ Đầu--Cuối 

Tăng %Nứt 

Không ủ 

Tăng %Nứt 

Có Ủ 

65   18--12,5 51,0 21,7 

65 14--12,5 4,7 1,5 

 45   18--12,5 37,7 17,5 

 

 

CL XL745 

 45 14--12,5 5,9 4,1 

65   18--12,5 17,0 6,8 

65 14--12,5 2,5 1,1 

 45   18--12,5 8,7 3,0 

 

 

Diamond 

 45 14--12,5 1,3 0,9 

Giống lúa Diamond ít bị rạn nứt hơn giống lúa CL XL745, với cùng điều kiện sấy và ủ. 
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Hình 2.  Các đường đồng mức của tỷ lệ hạt bị rạn nứt %Nứt, ảnh hưởng bởi 2 biến số: Ẩm độ đầu của hạt, 

và Điểm phần trăm giảm ẩm độ hạt (pp).  So sánh Không ủ và Có ủ với giống lúa CL XL745,.   

Vùng tô hổng chỉ thị %Nứt  vượt quá mức giới hạn 21,8%. 
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Hình 3.  Các đường đồng mức của tỷ lệ hạt bị rạn nứt %Nứt, ảnh hưởng bởi 2 biến số: Ẩm độ đầu của hạt, 

và Điểm phần trăm giảm ẩm độ hạt (pp).  So sánh Không ủ và Có ủ với giống lúa Diamond.   

Vùng tô hổng chỉ thị %Nứt  vượt quá mức giới hạn 15,1%. 
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Kết quả trên cho thấy ủ lúa ngay su khi sấy có thể giảm đến một nửa tỷ lệ rạn nứt hạt. do 

giảm được gradient ẩm độ giữa lớp mặt và lớp trong hạt; khi lớp mặt đạt trạng thái hóa gương 

mà lớp sâu trong hạt vẫn ở trạng thái dẻo (Schluterman & Siebenmorgen 2007).  Dĩ nhiên vẫn 

có hạt bị rạn nứt trong khi sấy;  ủ chỉ ngăn chận rạn nứt thêm vì làm nguội nhanh (Cnossen & 

Siebenmorgen 2000; Perdon et al 2000; Odek et al 2021). 

Hình 4 và Hình 5 so sánh ảnh hưởng của xử lý sau sấy đến tỷ lệ nứt hạt của hai giống lúa, ở 

các điều kiện khác nhau về Ẩm độ đầu M1 của hạt, Nhiệt độ sấy T, và Điểm phần trăm% giảm 

ẩm độ hạt của một lượt sấy.  Nhiệt độ sấy tăng, hoặc ẩm độ đầu tăng, thì sai biệt %Nứt giữa 

các mẫu lúa Có ủ và Không ủ cũng tăng theo.  Sai biệt này lớn hơn với giống lúa CL XL745 

so với giống Diamond.  Sai biệt rõ nét hơn khi M1 >15% và T 50°C với CL XL745; và khi 

M1 > 16% và T 55°C với Diamond. 

 

Hình 4. So sánh ảnh hưởng của xử lý sau sấy đến tỷ lệ nứt hạt của giống lúa CL XL745, ở các điều kiện 

khác nhau về Ẩm độ đầu M1 hạt, Nhiệt độ sấy T, và Điểm phần trăm% giảm ẩm độ hạt của một lượt sấy. 

Kết quả trên củng cố lý thuyết rằng khi M1  15%, T <50°C, hoặc khi M1 16%, T = 55°C, thì 

đa số hạt đã ở trạng thái hóa gương (glassy state) trong quá trình sấy (Siebenmorgen et al 

2005; Odek et al 2021).  Như thế, hạt có ủ hay không ủ đều có %Nứt gần như nhau.  Áp dụng 

các kết quả trên cho các máy sấy;  tùy thuộc vào ẩm độ đầu của hạt và nhiệt độ sấy, có thể 

xác định được lượng giảm ẩm tối đa cho một lượt sấy, có ủ hoặc không ủ, để đạt tỷ lệ rạn nứt 

hạt tối thiểu.   

Kết luận  

Tỷ lệ rạn nứt hạt %Nứt sau một lượt sấy chịu ảnh hưởng của giống lúa, ẩm độ đầu của hạt, 

nhiệt độ sấy, xử lý sau sấy, và điểm phần trăm (pp) giảm ẩm.  Ủ lúa sau sấy tăng được 3,5 pp 
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với giống CL XL745 và 5,5 pp với giống Diamond, mà không giảm đáng kể độ nứt vỡ hạt (so 

với để nguội bình thường).  Nói chung, với cùng nhiệt độ sấy, ẩm độ đầu, và cùng độ giảm 

ẩm, có ủ lúa giảm được phân nửa độ nứt hạt, so với không ủ.  Số liệu có thể được áp dụng 

cho các loại máy sấy để giảm thiểu độ nứt vỡ hạt và tăng được năng suất sấy.   

 

Hình 5. So sánh ảnh hưởng của xử lý sau sấy đến tỷ lệ nứt hạt của giống lúa Diamond, ở các điều kiện 

khác nhau về Ẩm độ đầu của hạt, Nhiệt độ sấy, và Điểm phần trăm% giảm ẩm độ hạt của một lượt sấy. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm (của người dịch) 

Câu cuối của kết luận bài báo hơi quá tổng quát, vì chỉ thí nghiệm với hai giống lúa ở Mỹ.  

Chính nghiên cứu này đã chỉ ra rằng giống lúa ảnh hưởng lớn đến độ nứt vỡ hạt.  Ảnh hưởng 

của các yếu tố khác (ẩm độ đầu của hạt, nhiệt độ sấy, xử lý sau sấy, và mức giảm ẩm) đều 

ảnh hưởng đến tỷ lệ gạo nguyên khi xay xát.   

Lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long  hiện được sấy trong điều kiện khác trên.  Thu hoạch lúa 

ẩm hoặc rất ẩm (24-29% ẩm độ, đôi khi 35% vụ Hè-Thu (khác với 14-18% ở nghiên cứu 

trên).  Sấy, ---chủ yếu với máy vỉ ngang--- một mạch xuống 14-15% với nhiệt độ không quá 

45 oC, dĩ nhiên không có ủ.  Sấy với máy sấy tháp, cứ tuần hoàn hạt ở nhiệt độ 60-70 oC cho 

đến khi khô, không để ý mỗi lượt sấy giảm bao nhiêu % ẩm độ, và coi như chỉ ủ rất ngắn khi 

hạt vào phần chứa ở trên cột tháp sấy; gọi là không ủ cũng chẳng sai.  Nhất là giống lúa;  với 

khoảng 20 giống trồng phổ biến ở Việt Nam, hình như chưa có nghiên cứu nào để xác định 

giống nào bị gãy gạo nhiều hay ít khi xay xát, và trong những điều kiện nào.  Chỉ nghe các 

chủ xay xát phân loại “dễ gãy” hoặc “bình thường”...;  nghe nói các giống gạo ngon ST24 và 

ST25 cho tỷ lệ gạo nguyên thấp hơn 5-10% so với các giống OM- hay IR-, nhưng cũng chưa 

có thí nghiệm khoa học để xác định chính xác và nguyên nhân.  Giá trị kinh tế của tỷ lệ gạo 

nguyên cần được nghiên cứu sâu hơn... 
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4 Hồi lưu không khí sấy và thu nhiệt mặt trời 

để hỗ trợ sấy đậu phộng 

Nguồn: Young J.H., J.C. Tutor, G.L. Cain, Jr. 1990. Recirculation and solar energy 

collection to assist peanut drying. Applied Engineering in Agriculture, 

Vol.6(3):329-322. American Society of Agricultural Engineers.   

 

Dẫn nhập  

Sấy đậu phộng trên xe-gòn (wagon) được thiết kế để đạt độ đồng đều ẩm độ, ít để ý đến hiệu 

suất sử dụng năng lượng.  Chỉ sấy một lượt với lượng không khí lớn thì kém hiệu quả về mặt 

năng lượng, vì khí thoát ra khỏi lớp trên vẫn còn khả năng làm bốc thoát hơi nước.  Một cách 

để tăng hiệu suất năng lượng sấy đã được Harner et al (1981) thử nghiệm và đã giảm được 

nhiên liệu sấy bằng hồi lưu không khí sấy và thu nhiệt mặt trời.  Không khí thoát ra được đưa 

vào bộ thu nhiệt mặt trời ở mái lắp ngay trên xe-gòn.  Cook et al (1982) mô hình hóa tiên 

đoán kết quả hồi lưu khí sấy, rằng vài phương thức hồi lưu có thể tiết kiệm đến 20% năng 

lượng mà không tăng thời gian sấy.  Young (1984) thử nghiệm là hồi lưu một phần không khí 

sấy để tận dụng nhiệt trước khi ra khỏi hệ thống.  Máy sấy thí nghiệm có mặt sàn vuông 

1,22 m, chứa lớp đậu dày 1,37 m, có bộ phận điều khiển nhiệt độ và ẩm độ tương đối khí sấy.  

Dùng hai máy giống nhau để so sánh sấy có hồi lưu và sấy bình thường không hồi lưu.  Kết 

quả trung bình qua 3 năm thí nghiệm:  Sấy có hồi lưu tiết kiệm 26% năng lượng, giảm 15% 

thời gian sấy, và giá bán sản phẩm hơi cao hơn (có ý nghĩa thống kê), so với sấy bình thường.  

Máy sấy có hồi lưu giữ nhiệt độ sấy ở 30 oC và ẩm độ được điều chỉnh bằng cánh chắn, nhằm 

tăng được tỷ lệ hồi lưu và tiết kiệm năng lượng.  Troeger & Butler (1979) thí nghiệm sấy đậu 

phộng chỉ với năng lượng mặt trời và trữ nhiệt bằng sỏi đá.  Vấn đề là thiếu năng lượng khi 

việc sấy cần nhất; nên thiết bị phải có khả năng trữ nhiệt lớn, mà vẫn cần nguồn nhiệt bổ sung 

khi không có nắng.   

Mục đích nghiên cứu  

1. Thiết kế và mô tả thiết bị sấy đậu phộng với 4 xe-gòn, có hồi lưu một phần không khí sấy, 

và có thu nhiệt mặt trời.   

2. Khảo nghiệm về sử dụng năng lượng trong thời gian 2 năm.   

3. So sánh về năng lượng với các hệ thống sấy cỡ nhỏ trước đây.   

Thiết kế máy sấy  

Máy được thiết kế năm 1987 tại Trạm Nghiên cứu Đậu phộng Lewiston ở North Carolina. 

Hình 1 là sơ đồ của hệ thống.  Phòng sấy chứa được 4 xe-gòn, và bộ nhiệt mặt trời trên mái 

che.  Nhiệt mặt trời được “chứa” trong buồng áp mái (attic) và trên phòng sấy (Hình 1) và chỉ 

thông với phòng sấy qua cửa chớp (attic shutter) và cửa điều chỉnh không khí hồi lưu (attic 

return damper).  Mỗi xe-gòn có quạt sấy riêng biệt; nhưng khí sấy thoát ra phòng sấy chung 



18 

và có thể được hồi lưu.  Phòng sấy dài 15,4 m, rộng 7,3 m; dọc theo chiều dài che thêm 2,8m 

để bố trí các dụng cụ đo. 

 

Hình 1- Sơ đồ bốn xe-gòn, bố trí hồi lưu, và bộ thu nhiệt mặt trời trên mái nhà 

Các vách tường có tấm cách nhiệt dày 19 mm (hệ số truyền nhiệt R = 0,366 m2K /W) để 

không đọng sương ở mặt trong, khi nhiệt độ bên ngoài khoảng 0 oC.  Một ít hơi nước đọng 

sương được máng dẫn thoát ra ngoài phòng sấy.   

Mái che là tôn nhựa fiberglass cho phép truyền qua 86% nhiệt mặt trời.  Theo Cain (1988), 

thu nhiệt tối đa khi độ dốc mái bằng với vĩ độ địa điểm, tại nơi thí nghiệm là 36o.  Do điều 

kiện chuyên chở, chỉ lắp được 28o nên hiệu suất truyền qua bị giảm 3,3%. 

Mỗi máy có hai quạt đường kính 0,91 m, lưu lượng 1,83 m3/s ở 124 Pa tĩnh áp, hoặc 

6,23 m3/s ở 31 Pa tĩnh áp, công suất động cơ 1,5 HP.  Chọn quạt để đạt lưu lượng tối thiểu 

2,36 m3/s  cho mỗi xe-gòn đầy tải sấy. 

Ở dưới mái che có quạt hút để nhiệt độ mái không vượt qúa 71 oC ; quạt đường kính 0,91 m, 

lưu lượng 4,15 m3/s  ở 37 Pa tĩnh áp, động cơ 0,5 HP, và có cánh bướm điều chỉnh. 

Nếu ẩm độ tương đối không khí (relative humidity, RH) vượt cao hơn mức cần để sấy đậu 

phộng, cửa chớp đầu vào của phòng sấy (inlet shutter) được tự động mở để quạt hút không 

khí khô hơn ở ngoài trời vào, và đẩy cùng một lượng không khí ẩm ra ngoài qua cửa xả theo 

trọng lực (gravity vent). 

Nhiệt độ trong phòng sấy được cài đặt ở 30 oC.  Nếu thấp dưới mức này, và nếu nhiệt ở 

buồng áp mái (attic) đạt hơn 35 oC, thì cửa chớp và cửa điều chỉnh không khí hồi lưu ở đáy 

buồng được mở để nung nóng phần khí hồi lưu và đưa trở lại phòng sấy.  Trường hợp không 

đủ nhiệt mặt trời (buồng nhiệt không đạt 35 oC) làm nhiệt độ sấy giảm dưới 28 oC, thì lò đốt 
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LPG bổ sung nhiệt qua cửa chớp lò đốt (heater shutter);  khi đó các cửa thông với buồng 

nhiệt đều đóng kín.  Hai lò đốt LPG cung cấp 45,1 kW nhiệt, với hiệu suất nhiệt 77%. 

Thiết bị sấy được thiết kế chỉ có bộ điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ không khí 

RH ; không tích trữ nhiệt mặt trời.   

 

Phương thức thí nghiệm  

Vụ thu hoạch 1987 và 1988, các xe-gòn được nạp đậu phộng như cách nông dân thường làm.  

Đậu lấy từ nhiều nguồn nên ẩm độ dao động rộng, từ 12 đến 35% (wb), giữa các xe-gòn và 

trong mỗi xe.  Định nghĩa một lần thử nghiệm là khoảng thời gian từ khi nạp liệu đến khi tất 

cả xe-gòn được tháo hết đậu.   

Đậu được cân khi mua trước khi nạp vào máy, và sau khi sấy, để tính được lượng nước bốc 

thoát do sấy.  Đo số ghi điện và gas trước và sau khi sấy.   

Thường kỳ, đo ẩm độ đậu ở lớp mặt xe-gòn với máy đo ẩm độ Dickey-John;  đậu được coi là 

khô khi ẩm độ lớp mặt đạt 11%; thực sự ẩm độ trung bình trong khoảng 7-10% thường được 

thị trường chấp nhận.   

Do lượng sấy khá lớn nên không thể bố trí sấy song song một mẻ cùng khối lượng theo cách 

sấy thông thường.  Do đó ước tính năng lượng theo cách sấy thông thường tham khảo các mẻ 

sấy của nhiều năm trước.   

 

Kết quả   

Vụ thu hoạch 1987, đã sấy 27 xe-gòn với tổng số 90,7 tấn đậu tươi, từ đó đã bốc thoát 

20,9 tấn nước trong hạt.  Bảng 1 ghi năng lượng tiêu thụ (gồm điện và gas); số trung bình cho 

cả vụ.  Năng lượng nhiệt được tính từ nhiệt trị của gas là 25,447 MJ/Lit và 75% hiệu suất 

nhiệt.   

Bảng 1. Tiêu thụ năng lượng cho 1 kg nước bốc 

thoát từ hạt (vụ thu hoạch 1987) 

 

Bảng 2. Tiêu thụ năng lượng cho 1 kg nước bốc 

thoát từ hạt (vụ thu hoạch 1988)  
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Vụ thu hoạch 1988 (tháng Mười, lạnh nhất), đã sấy 24 xe-gòn với tổng số 81,6 tấn đậu tươi, 

từ đó đã bốc thoát 16,3 tấn nước trong hạt.  Bảng 2 ghi năng lượng tiêu thụ.   

Bảng 3 cho thấy tiêu thụ năng lượng thay đổi rộng qua nhiều năm, vì thời tiết.  Tuy nhiên 

năng lượng cao nhất của "sấy xe-gòn" vẫn thấp hơn 18% so với số liệu thấp nhất của sấy bình 

thường (năm 1982). 

Kết luận   

Kết quả sấy đậu phộng 1987 và 1988 với "4 xe-gòn" về hoạt động và tiêu thụ năng lượng: 

1) Năng lượng tiêu thụ thấp hơn so với các máy sấy nhỏ có hoặc không có hồi lưu. 

2) Dù mức tiết kiệm năng lượng tùy thuộc môi trường, số xe-gòn, và ẩm độ đầu của đậu, có 

thể ước lượng khoảng 70% tiết kiệm do hồi lưu không khí, và 30% do thu nhiệt mặt trời. 

3) Nếu tăng số xe-gòn và tăng ẩm độ đầu của đậu, tỷ lệ cung cấp do nhiệt mặt trời bị giảm, 

và cần nhiều nhiệt bổ sung hơn. 

4) Cần năng suất nhiệt của lò đốt LPG cao hơn để giữ nhiệt độ cài đặt ở mức 30 oC.   

 

Tổng năng lượng tiêu thụ trung bình toàn 

vụ thu hoạch là 5139 kJ/khH2O cao hơn so 

với vụ 1987 (4147 kJ/khH2O).  Có hai 

nguyên nhân:  1/ Trời lạnh và mưa nhiều 

th.10-1988, bị mây che, nên đóng góp từ 

nhiệt mặt trời ít hơn, nên nhiệt bổ sung từ 

LPG nhiều hơn;  đo nhiệt độ ở buồng áp 

mái thấp hơn so với 1987).  2/ Do thời tiết 

nên khó bố trí thu hoạch đều đặn, buồng 

sấy có khi đầy có khi lưng, không tận dụng 

nhiệt. 

 

Bảng 3 ghi so sánh kết quả của báo cáo này 

với các thí nghiệm 1980-1983 (Young 

1984) sử dụng máy sấy nhỏ (chứa 2 m3 

đậu).  Xét trung bình, sấy có hồi lưu và 

năng lượng mặt trời "4-wagon dryer" tiết 

kiệm được 40% năng lượng so với sấy bình 

thường "conventional dryer".  Cũng với 

máy sấy nhỏ, có hôi lưu "small 

recirculating" tiết kiệm 27,7% năng lượng 

so với sấy bình thường.  Với các số liệu 

này, có thể phân chia số 100% tiết kiệm 

năng lượng của "sấy xe-gòn" thành 69,4% 

do hồi lưu không khí sấy, và 30,6% do thu 

nhiệt mặt trời.\ 

 

Bảng 3. So sánh tiêu thụ năng lượng các thí nghiệm 

năm 1987 và 1988  với các kết quả sấy đậu phộng 

trước đó.  

 

* Ghi chú: Số liệu 1980-1983 tham khảo 

Young (1984), thí nghiệm với máy sấy 

"nhỏ", chứa 2 m3 đậu phộng. 

 Small conventional = Sấy bình thường.   

 Small recirculating = Sấy có hồi lưu KK.   

 4-Wagon dryer = Sấy theo báo cáo này. 
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5 Nhu cầu và xu hướng sấy phát triển máy sấy 

ở Đồng bằng Sông Cửu Long  

Nguồn: Phan Hieu Hien. 2009. Needs and trends in the development of flat-bed dryers in the 

Mekong Delta of Viet Nam. Report at Workshop "CARD Project 026/VIE05: 

(Investigation of rice kernel cracking and its control in the field and during post-

harvest processes)", 27 Nov.2009, Rach-Gia City, Kien-Giang Province. 

Dẫn nhập 

Đồng.bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) với khoảng 2,7 triệu hecta cho ra khoảng 50 % sản 

lượng lúa và xuất khẩu hơn 90 % gạo củaViệt Nam.  Mỗi nông hộ có khoảng 1 ha, tuy rằng ở 

vài nơi, cũng nhiều người canh tác trên 3- 10 ha hoặc hơn thế.  

Sấy lúa trở thành vấn đề ở ĐBSCL từ những năm 1980 khi tăng thêm vụ lúa thu hoạch trong 

mùa mưa.  Nhiều cơ quan đã thử nhiều mẫu máy sấy, nhưng chỉ một mẫu được sản xuất chấp 

nhận, đó là máy sấy vỉ ngang.  Từ mẫu máy đầu tiên năm 1981 đến khoảng 6500 máy vào 

năm 2007 quả là bước tiến dài.  Nhưng không phải tất cả đều đáng lạc quan.  Mức độ chấp 

nhận máy sấy thay đổi tùy tỉnh, ngay cả các huyện các xã trong một  tỉnh đều khác nhau.  Các 

loại máy sấy khác như máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi v.v cũng đã được đưa vào ứng dụng, 

với nhiều mức độ chấp nhận khác nhau, nhưng nói chung còn thấp.   

Bài này phân tích quá trình phát triển các loại máy sấy ở ĐBSCL, đối chiếu với yêu cầu sấy 

lúa ở vùng này, từ đó phác họa xu hướng phát triển máy sấy trong tương lai.  Các thông tin 

lấy từ số liệu các tỉnh trong các buổi Hội thảo, từ cuộc khảo sát qui mô toàn vùng ĐBSCL do 

Bộ Nông nghiệp-PTNT tổ chức năm 2004 phối hợp với tổ chức Danida của Đan Mạch, từ 

kinh nghiệm của người viết nghiên cứu về máy sấy trong 25 năm qua, và từ các chuyến Khảo 

sát nhanh (Participatory Rapid Appraisal PRA) về việc sử dụng máy sấy tại ĐBSCL năm 

2007-2008, qua phỏng vấn nhiều tầng lớp, từ nông dân đến các chủ nhà máy và các cán bộ 

nông nghiệp v.v.  

Quá trình phát triển máy sấy và các vấn đề liên quan 

Máy sấy vỉ ngang 

Mẫu máy sấy vỉ ngang (MSVN).  đầu tiên được Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 

(ĐHNL) lắp đặt tại Sóc Trăng năm in 1982 (Bảng 1).  Nông dân quanh vùng đã cải biến/ cải 

tiến máy này, dùng nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương.  Năm 1990, có khoảng 300 MSVN 

ở ĐBSCL, một nửa là ở Sóc Trăng.  Nhiều tỉnh khác bắt đầu áp dụng máy này.  Năm 1997 

một khảo sát do Dự án Danida tiến hành, báo cáo có 1500 MSVN ở ĐBSCL, trong đó 3 tỉnh 

Kiên Giang, Sóc Trăng, và Cần Thơ chiếm 850 máy, 10 tỉnh còn lại chiếm 650 máy (Bảng 2).  
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      Bảng 1.  Phát triển máy sấy vỉ ngang ở Đồng.bằng Sông Cửu Long, 1978-2006. 

Năm  Số máy sấy vỉ ngang  Số máy sấy tháp  

1978 0 ?? 0 ?? 

1982 2 1 ?? 

1986 15 (chủ yếu  2- 4 tấn /mẻ)  

1997 1500 (chủ yếu  4 tấn/mẻ) 10- 15,  không hoạt động hoặc 

kem hiệu quả  

2002 2800 10 ?? 

2006 6200 (chủ yếu 8-10 tấn/mẻ) 

trong đó 200 máy sấy đảo gió.   

3- 5 hoạt động  

Ghi chú:   ?? = số liệu ước phỏng chừng.  

Dự án Sau thu hoạch Danida ở Cần Thơ và Sóc Trăng đã tăng gấp đôi số lượng máy sấy ở 

mỗi tỉnh, từ 250 máy lên 500 máy trong hai năm 1998-1999 thông qua hoạt động khuyến 

nông và chương trình tín dụng.  Dự án này kết thúc năm 2001, và được thay bằng Hợp phần 

Sau thu hoạch do Bộ Nông nghiệp quản lý, và cũng được Danida hỗ trợ các hoạt động 

khuyến nông.  Hợp phần kết thúc năm 2007.  Số MSVN tăng nhanh, năm 2002 có 3000 máy, 

năm 2006 có 6200 máy (phân bố ghi ở Bảng 2).  Số máy sấy ở ĐBSCL chiếm hơn 95 % tổng 

số máy sấy ở Việt Nam.    

  Bảng 2.  Số luợng máy sấy vỉ ngang  tại một  số tỉnh ĐBSCL 

Tỉnh  1982 1986 1996 2002 2006 

Kiên Giang   ? 350 760 1100 

Sóc Trăng  2 30 250  (#)  500 700 

Cần Thơ (&Hậu Giang)  ? 250 600 700 

An Giang   1  100 490 1400 

Long An  2  30 180 400 

Các tỉnh khác    5  420  470  1900 

Tổng  : 2 ?  40  1500  3000 6200 

% lúa Hè-Thu  

           sấy bằng máy  

  

< 1 

 

9 

 

15 

 

33 

(#) Xã Phú  Tâm (2400 ha lúa):  47 máy sấy năm 1993. 

Nguồn: Báo cáo Bộ NN-PTNT và Danida (2004) , và phỏng vấn của tác giả. 

Sự phát triển của MSVN trong 25 năm qua theo một mô thức khá thú vị.  Trước tiên, một  cơ 

quan nghiên cứu đưa ra một  mẫu máy, trong trường hợp này là ĐHNL.  Sau đó, nông dân / 

thợ cơ khí chép mẫu /cải biến/ cải tiến máy.  Tiếp theo ĐHNL theo dõi các cải tiến đó, và cho 

ra một  mẫu máy với nhiều thay đổi và cải tiến đột phá.  Chu trình lặp lại... 

Các cột mốc về các mẫu thiết kế máy sấy của ĐHNL là: 

1982:   MSTVN kiểu thông thường, với không khí sấy đi vào buồng gió từ chính  

giữa; lò đốt trấu ghi phẳng và buồng lắng tro (Hình 1). 

1994:  MSTVN kiểu thông thường, với buồng gió bên hông (Hình 2), lò đốt trấu với 

buồng lằng xoáy (Hình 3). 

2001: MSTVN loại đảo chiều không khí sấy (đảo gió), Hình 5 và 6. 

Các cải biến / cải tiến quan trọng do nông dân bao gồm: 
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1987:  Lò đốt trấu ghi nghiêng  

2004:  Buồng sấy đảo gió, với ống gió chìm. 

2006:  Cơ cấu cào dưới hộc chứa trấu để cung cấp trấu đều hơn.   

 

Hình 1. MSTVN kiểu thông thường, với không khí 

sấy đi vào từ chính  giữa 

 

Hình 2.  MSTVN kiểu thông thường,  

với buồng gió bên hông  

 

Hình 3.  Lò đốt trấu với buồng lắng xoáy . 

 

Hình 4.  Lò đốt trấu tự động   

cho máy sấy đảo gió SRA-4  

 

Drying Air 
UP

Grain

CONVENTIONAL  SHG
FLAT-BED DRYER Floor: 50 sq.m / 8 ton

0.3m

 

Drying Air  
UP

Drying Air 
DOWN

Grain Grain

REVERSIBLE SRA DRYER

0.6m

Floor: 25 sq.m /  8 ton

 

Hình 5. Nguyên lý sấy đảo gió 

 

Hình 6. Máy sấy đảo gió SRA-10 (sấy 10 tấn/mẻ) 

ĐHNL đã dẫn đầu khi đưa ra các mẫu quạt sấy hiệu quả, cho cả máy sấy thông thường và 

máy sấy đảo gió, đã chuyển giao thiết kế quạt cho hơn 10 nhà sản xuất ở ĐBSCL, trong đó 7 

nhà đã chế tạo ống khảo nghiệm quạt theo tiêu chuẩn Nhật JIS. 
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Chất lượng  lúa sấy bằng máy sấy vỉ ngang 

Chất lượng lúa sấy được đánh giá bằng nhiều tiêu chí: 

- Lúa không bị dính tro đen từ lò đốt. 

- Ẩm độ cuối hạt sấy khá đều phù hợp với yêu cầu bảo quản. 

- Nếu làm lúa giống, tỷ lệ nẩy mầm cao. 

- Nếu làm lúa thuơng phẩm, độ nứt vỡ hạt phải tối thiểu. 

Tiêu chí đầu tiên (không lẫn tro) đã được đáp ứng sau vài năm nhờ các thợ xây lò đốt rút kinh 

nghiệm và cạnh tranh nhau, vì đây là phản ứng đầu tiên của nông dân. 

Tiêu chí thứ hai khá khó đáp ứng do bản thân nguyên lý sấy vỉ ngang.  Sai biệt ẩm độ cuối 

khoảng 1,5- 2 %  giữa lớp trên và lớp dưới được coi là tốt, trong lúc ở máy sấy tháp liên tục 

sai biệt 1 % là bình thường. Với MSVN kiểu không đảo gió, nông dân phải đảo thủ công.  Về 

kỹ thuật, suất lượng gió khá cao và  nhiệt độ khá thấp dưới 44 oC sẽ giúp giảm sai biệt ẩm độ.  

Nguyên lý sấy đảo chiều gió áp dụng từ 2002 cũng giúp giảm sai biệt này. . 

Giữ độ nẩy mầm cao đã được các Công ty giống áp dụng bằng cách dùng nhiệt độ dưới 

42 oC, và quan trọng là sấy hạt trong vòng 12 giờ sau khi thu hoạch.   

Với lúa thương phẩm, hạt nứt vỡ là vấn đề lớn.  Một  báo cáo (Phan Hiếu Hiền 1998) dựa vào 

khảo sát vài nhà máy xay xát ở Cần Thơ và Long An sơ bộ ước lượng rằng nông dân bị giảm 

lợi tức từ 5 đến 7 % do gạo xay ra nhiều tấm vì phơi sấy không đúng cách.  Hao hụt này đến 

7 % trong vụ Đông Xuân do tập quán phơi mớ ngoài đồng, và mức độ hao hụt này lên đến 

20 triệu USD cho mỗi vụ thu hoạch ở ĐBSCL. 

Các vấn đề kỹ thuật trên (ảnh hưởng của đảo gió, sự nứt vỡ hạt…) đã được kiểm chứng lại 

với khá nhiều thí nghiệm trong  khuôn khổ chương trình CARD này và được báo cáo trước 

đây (Phan Hiếu Hiền và ctv 2008). 

Tổn thất sau thu hoạch do phơi sấy 

Tổn thất sau thu hoạch tại một địa điểm cụ thể luôn luôn là mối quan tâm của các nhà khoa 

học nông nghiệp và các nhà làm chính sách, họ thường muốn biết một con số cụ thể.  Thông 

thường văn bản nào về sau thu hoạch cũng bắt đầu bằng một con số về tổn thất.  Con số này 

có thể được trích dẫn từ một nguồn, nguồn này lại trích dẫn... theo một chuỗi trích dẫn cuối 

cùng đáp xuống một nơi xa xôi hoặc một nước khác.  Ý nghĩa là tổn thất sau thu hoạch không 

dễ thu thập được.  Ngay cả các cuộc điều tra đo đạc sâu rộng trong 2 năm cũng có thể chưa 

tới gần sự thật, vì mưa bão cũng như các thiên tai khác không xảy ra hàng năm, mà có thể 

5 năm tại một nơi cụ thể.  Với việc phơi sấy càng phức tạp thêm, vì nông dân dễ quên hoặc 

nhớ sai về các tổn thất một khi tai họa đã qua, tương tự như ta quên sự đau răng một khi hết 

nhức nhối.  Vài viên chức lại e dè khi nói lên một con số cao, có thể sẽ nhận được sự phê 

bình tại sao không quan tâm giải quyết… 

Đối diện với yêu cầu có con số cụ thể và các khó khăn lớn để có được con số như vậy, chúng 

tôi thường chọn phương pháp gián tiếp trong phỏng vấn, dựa trên các đầu mối sau: 

a) Tỷ lệ phần trăm ước lượng hạt bị hư (nẩy mầm, bốc mùi v.v.) cho mỗi năm trong thời 

gian 5 năm qua mà nông dân có thể nhớ được. 

b) Số tiền giảm giá bán của các sản phẩm bị hư hao. 
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c) Giới hạn về chi phí sấy bằng máy mà nông dân có thể chấp nhận, đây là một đầu mối về 

hao hụt sau thu hoạch nếu không có sấy máy. 

d) Sự quan tâm và nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc tìm kiếm thử 

nghiệm các mẫu máy sấy. 

e) Số lượng vụ thu hoạch trùng hợp với thời kỳ mưa bão trong vòng 5 (hoặc 10) năm qua. 

Có lẽ cuộc điều tra khảo sát qui mô nhất và với kinh phí lớn ở Việt Nam về tổn thất sau thu 

hoạch là của Bộ Nông nghiệp- PTNT và Danida ASPS tiến hành năm 2002 và 2003 ở 12 tỉnh 

Đồng bằng Sông Cửu Long, giao cho 4 nhóm nghiên cứu ở 4 Viện Trường thực hiện. Dù qua 

nhiều phiên họp để thống nhất về phương pháp, kết quả cũng không tránh khỏi các dị biệt khi 

tiến hành điều tra.  Chúng tôi có tham gia ở 2 nhóm ở Đồng Tháp và Kiên Giang, qua đó mới 

thấm thía về khoảng biến động của số liệu tổn thất sau thu hoạch và dè dặt hơn khi đọc một 

con số tương tự.  Dầu sao cuộc điều tra khảo sát đã có những số liệu (Hình 7) mà trước đây 

chỉ toàn là ước lượng.  Ý nghĩa không phải ở các con số chi tiết, mà là giá trị tổn thất mỗi 

năm.  Mỗi % tổng tổn thất tương ứng với 10 triệu USD hay 170 tỷ đồng, một con số khổng 

lồ!      
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Hình 7. Tổn thất do thu hoạch và phơi  ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  

Kết quả khảo nghiệm và khảo sát về máy sấy 2006-2008 

Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm về máy sấy vỉ ngang và máy sấy tháp 

trong chương trình CARD
###

  (Truong Vinh 2009)  

- Với MSVN, đảo gió có ảnh hưởng rõ rệt đến sai biệt ẩm độ cuối; sai biệt này nhỏ hơn 
2 % nếu có đảo gió, nhưng hơn 5 % nếu không đảo gió. 

- Đảo chiều gió cũng làm giảm thời gian sấy. 

                                                 

###
 CARD = (Australian) Collaboration for Agricultural and Rural Development Programme. 
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- Sấy vỉ ngang, dù có hay không đảo gió, vẫn tốt hơn phơi nắng: độ nứt vỡ hạt giảm 3- 4 % 
và độ gạo nguyên tăng 4 % so với phơi.   

- Khác nhau về tăng độ tăng nứt vỡ giữa sấy máy có và không đảo gió: chưa nhất quán. 

- Máy sấy vỉ ngang:  Nhiệt độ 48- 50 oC tăng độ nứt hạt 9- 14 % . 

- Có  thể sấy lúa với năng lượng mặt trời:  Mẻ sấy 4 tấn chưa đến 10 giờ, tiết kiệm 40- 
80 % than đá tùy thời tiết.  Khả năng hòan vốn 2 năm nếu lắp đặt ở các nhà máy liên hợp 
sấy-xay xát. 

- Đối chiếu với sấy tháp (mẫu máy khảo nghiệm ở Long An, 2007):   
 Sấy tuần hoàn, nhiệt độ < 55 oC ; tốc độ sấy < 0,5 %/giờ:  không tăng nứt vỡ hạt.   

 Độ lệch chuẩn ẩm độ cuối < 1 %   (so với MSVN “tốt” câỉ đạt 1,5–  2 %). 

 Tiêu thụ điện  và trấu  tương đương MSVN. 

 Đầu tư máy sấy tháp gấp 3 lần MSVN   [ 250 tr.đ /tấn/h   so với 80 tr.đ /tấn/h] 

 Chi phí sấy gấp 3 lần MSVN    [ 230 đồng/kg  so với 80 đ/kg] 

Kết quả  khảo sát nhanh về tình hình sử dụng MSVN ở ĐBSCL 

Kết quả khảo sát 2006 về số lượng máy sấy tĩnh vỉ ngang của 4 tỉnh được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3.  Số liệu khảo sát trên 4 tỉnh ĐBSCL  

 Cần-Thơ  Kiên-Giang Long-An Tiền-Giang 

Dân số (2005),  triệu người   1,14 1,65 1,41 1,70 

                     % dân nông nghiệp 50 76 83 85 

Diện tích trồng lúa hằng năm,  ha 231 000 596 000 430 000 252 000 

Sản lượng gạo,   triệu tấn 1,23 2,90 1,93 1,31 

         % thu hoạch trong mùa mưa 47 48 35 60 

Tổng số máy sấy  350 1100 580 # 300 ## 

          % lúa hè thu sấy bằng máy  15 (10- 20) 24 22 12 

Nguồn: Tổng cục thống kê, Hà-Nội, Việt Nam, http://www.gso.gov.vn/ (2005). 

Báo cáo Danida ASPS (2004). 

#  Ông Cỏn, Chi cục Phát triển Nông thôn (2006). 

 ##   Ông Việt, Chuyên viên sau thu hoạch tỉnh Tiền Giang (2006.) 

 Máy sấy tĩnh vỉ ngang đầu tiên được lắp đặt tại các Tỉnh này vào những năm đầu 1990.  
Những máy sấy này là những mẫu máy đầu tiên với buồng gió giữa, sử dụng lò đốt trấu 
ghi nghiêng có buồng lắng tro (Hình 1).  Mẫu máy thứ hai là máy sấy có buồng gió hông 
(Hình 2) và lò đốt trấu đã cải tiến được lắp đặt từ năm 1995 đến 1997.  Cuối cùng mẫu 
máy sấy có đảo gió (nguyên lý hoạt động như Hình 5) với những ưu điểm tiết kiệm công 
lao động và mặt bằng lắp đặt máy, được lắp đặt đầu tiên ở Long An vào năm 2000, Tiền-
Giang và Kiên -Giang năm 2002.  Hiện tại (2009) đã có 400 máy sấy đảo gió ở ĐBSCL, 
trong đó khoảng 30 máy là mẫu ban đầu và do Đại học Nông Lâm lắp đặt. 

 Phần trăm lúa sấy bằng máy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các tỉnh.  Như tại Kiên 
Giang trung bình là 24%, nhưng ở một số huyện mới chỉ 3 % lúa thu hoạch vụ hè thu 
được sấy bằng máy. 
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 Phần trăm lúa sấy bằng máy có thể không tương ứng với số lượng máy sấy hiện có, 
nhưng phụ thuộc vào thời tiết.  Điều này giải thích tại sao tại Cần Thơ lượng lúa sấy bằng 
máy mới chỉ từ 10 đến  20 %. 

 Sấy bằng máy không chỉ giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn giữ được chất lượng hạt. 
Hiện tại, nhiều nông dân, các chủ nhà máy xay, các cán bộ nhận ra điều này, khác so với 
quan điểm 10 năm về trước (năm 2000) chưa tin là "sấy tốt hơn phơi". 

 Mặc dù những ưu điểm trên nhưng hiện tại phơi nắng vẫn còn là chủ yếu.  Như tại Cần 
Thơ, trong khi khả năng đáp ứng về năng suất sấy của các máy sấy đã lắp đặt là 25% 
nhưng vẫn chỉ 15% được sấy bằng máy.  Thậm chí có nguồn khác cho rằng đến 90% là 
phơi nắng, trong đó 40% phơi trên sân đất, 40 % phơi trên sân xi măng, và 10 % phơi trên 
đường nhựa.    

 Lý do là chi phí sấy chưa tương xứng với lợi ích do sấy.  Chất lượng lúa do sấy máy chưa 
được quan tâm nhiều trong phương pháp và hệ thống sản xuất hiện tại.  Số liệu thu thập 
tại tỉnh Long-An (2006) cho thấytrên Bảng 4. 

   Bảng 4.  Chi phí sấy (đ/kg, 2006) đối với từng loại năng suất khác nhau.   (1 US$ = 16 000đồng) 

 Cách  sấy /phơi  đồng /kg US$ /tấn 

Máy sấy SRA-4  (đảo gió, 4-tấn/mẻ), lò đốt trấu  98 6,1 

Máy sấy SRA-8  (đảo gió, 8-tấn/mẻ), lò đốt trấu  79 4,9 

Máy sấy SDG-4  (đảo gió, 4-tấn/mẻ), lò đốt trấu  80 5,0 

Máy sấy SDG-4  (đảo gió, 4-tấn/mẻ), lò than đá 130 8,1 

Phơi nắng,  trong mùa nắng 70 4,4 

Phơi nắng  trong mùa mưa, thời tiết bình thường 140 8,8 

Phơi nắng,  trong mùa mưa, thời tiết xấu 210 13,1 

 Ghi chú : SRA-4 = Máy sấy vỉ ngang đảo gió, do ĐHNL thiết kế. 

SDG-4 = Một loại máy sấy đảo gió chi phí thấp 4 tấn/ mẻ, do một nhà chế tạo tại tỉnh Đồng 

Tháp.  Máy sấy này sử dụng quạt do ĐHNL thiết kế, nhưng giảm chi phí chế tạo bin sấy 

trong khi vẫn đảm bảo đồng đều qua ống phân bố gió giữa. 

Từ Bảng 4, một số ghi nhận như sau: 

 Trong mùa nắng, chi phí sấy bằng máy sấy SRA-4 (98 đồng/ kg) vẫn còn cao hơn so với 
phơi nắng thông thường.  

 Trong mùa mưa, chi phí sấy máy thì thấp hơn so với chi phí phơi.  Do đó, với mức thu 
phí gia công sấy 5 % giá trị lúa hoặc khoảng 130 đồng/kg lúa, chủ máy có thể thu hồi vốn 
đầu tư sau 2- 4 năm tùy giá trị đầu tư. 

 Quan điểm của nông dân là không muốn trả chi phí sấy cao hơn chi phí phơi trong điều 
kiện thời tiết bình thường.  Nhưng khi thời tiết bất lợi thì chi phí sấy máy cũng phải thấp 
hơn phơi để nông dân chọn sấy. 

 Máy sấy SRA-8 với lò đốt trấu, và máy sấy SDG-4 với lò đốt trấu là các lựa chọn để giảm 
chi phí sấy.  

 Tuy nhiên, không khuyến cáo máy sấy SDG-4 với lò đốt than đá  vì chi phí sấy cao, chủ 
máy khó hoàn vốn. 
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 Chi phí sấy tính ở trên chưa bao gồm phí vận chuyển, từ 10 đến 12 đồng/kg lúa, hoặc  
US$0,6- 0,7/tấn, tương đương khoảng 10% chi phí sấy. 

 

Kết quả khảo sát năm 2007: 

 Nhu cầu về máy sấy có năng suất lớn từ 12- 20 tấn/ mẻ; phản ảnh bằng yêu cầu lắp đặt 
máy sấy 10- 16 tấn trong 2 năm vừa qua, khác với 5 năm trước yêu cầu máy sấy 4- 8 tấn/ 
mẻ;  năm 2007 có yêu cầu máy sấy 20 tấn/mẻ.   

 Vai trò của nhà chế tạo tại địa phương và người làm công tác khuyến nông:  Các tỉnh có 
số lượng máy sấy phát triển nhanh như An-Giang và Tiền -Giang có nhiều nhà chế tạo 
cung cấp những máy sấy có độ tin cậy và hiệu suất cao cho nông dân.  Người làm công 
tác khuyến nông có sự hiểu biết sâu về cấu tạo và hoạt động của máy sấy là yếu tố quan 
trọng trong việc triển khai ứng dụng những mẫu máy mới.  

 Hỗ trợ từ phía chính phủ, đặc biệt là giảm lãi vay cũng là một yếu tố tác động đến sự phát 
triển máy sấy. 

 Vào vụ Đông-Xuân (thu hoạch mùa khô), hiện tại cũng nhiều nơi sấy bằng máy được phổ 
biến chiếm 30- 90 % như tại huyện Giồng-Riềng, tỉnh Kiên-Giang; huyện Kế-Sách và 
Mỹ-Tú, tỉnh Sóc-Trăng; huyện Gò-Công và Chợ-Gạo, tỉnh Tiền-Giang v.v.  Nông dân chỉ 
bán lúa tươi. 

 Dự án Danida ở Cần Thơ và  Sóc Trăng 1997- 2001, và Hợp phần sau thu hoạch cho 
ĐBSCL năm 2001-2006 đã làm tốt việc khuyến nông máy sấy đến nhiều người trong lĩnh 
vực lúa gạo, với một  tổ chức và phương tiện khá đầy đủ.  Khuyến nông vốn là yếu tố hạn 
chế phổ biến máy sấy vào những năm 1990, đến những năm 2000 đã đóng vai trò tích 
cực.  Nếu nông dân vẫn chưa chấp nhận máy sấy, cần xét các yếu tố khác... 

Sự mất cân đối giữa chi phí sấy và lợi ích từ khâu sấy 

Những dữ liệu và phân tích trên làm nhận ra một vấn đề quan trọng nhất trong khâu sấy tại 

các tỉnh, đó là sự mất cân đối giữa chi phí sấy và lợi ích từ khâu sấy; đây cũng là vấn đề cần 

giải quyết hiện nay. 

Trong khi chi phí sấy khá rõ ràng, thì lợi ích từ sấy lại không cụ thể.  Năm 2007, trong một 

khóa tập huấn của chương trình CARD, các học viên nêu ra một đề mục thảo luận quan 

trọng: Nhờ sấy máy, có gạo chất lượng tốt hơn nên giá lúa tăng thêm khoảng 50- 100 đồng/kg 

nhưng chưa đủ bù với chi phí sấy khoảng 80- 100 đồng /kg (dù rằng chi phí sấy này khá thấp 

so với thế giới).  Thực tế vấn đề phức tạp hơn nhiều, có thể giải thích với nhiều lý do khác: 

- Lúa sấy không đảm bảo chất lượng do sấy không đúng kỹ thuật. 

- Ngay cả sấy đúng kỹ thuật nhưng lúa sấy cũng không đảm bảo chất lượng, do nông dân 
chỉ đem lúa đến sấy khi đã bị lên mộng sau một vài ngày mưa. 

- Lúa sấy đạt chất lượng tốt được trộn với lúa phơi nắng, khi trộn lẫn với nhau trong cùng 
phương tiện vận chuyển.  

- Chất lượng lúa sấy bằng máy không được coi trọng trên thị trường.  Một vài phần trăm 
thu hồi gạo nguyên chưa đủ để có thể bán giá lúa cao hơn để bù lại chi phí sấy.   

- Ngay cả  trường hợp giá lúa sấy cao hơn,  nhưng lợi ích cũng không thuộc về nông dân 
trồng lúa bởi vì chủ máy xay xát sẽ hưởng phần thu hồi gạo nguyên cao hơn.  Nông dân là 
chủ hạt lúa, trong khi chủ máy xay xát và thương lái là chủ hạt gạo trắng !  
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Như vậy, trở lại vấn đề muôn đời là nên tiếp tục giảm chi phí sấy, hay cải tiến hệ thống buôn 

bán lúa gạo để có giá gạo cao hơn?  Do đó, vấn đề sấy từ năm 2007 sẽ khác năm 1997 vì 

không còn là vấn đề tổn thất số lượng mà là tổn thất về chất lượng sau thu hoạch, không còn 

là vấn đề của máy sấy sấy đơn thuần, mà là vấn đề của máy sấy trong chuỗi giá trị lúa gạo. 

“Lộ trình” của máy sấy  

Quan sát qua hơn 25 năm nghiên cứu và khuyến nông sấy, có thể thấy được:  Từ phơi thủ 

công đến cơ giới hóa tòan bộ khâu sấy hạt, có con đường đi đến nơi, và có con đường lẩn 

quẩn không đi đến đâu (Hình 8): 

 Thay thế phơi bằng các máy sấy đơn giản không đạt về năng suất, chất lượng hoặc chi phí 
sấy, sẽ bị “khựng” và trở lại phơi như cũ. 

 Thay thế phơi bằng nhảy vọt lên máy sấy hiện đại như máy sấy tháp khi người dân chưa 
rõ lợi ích của sấy, dè dặt ít sử dụng... sẽ làm chi phí khấu hao tăng vọt, tạo vòng lẩn quẩn 
không sử dụng máy cho có lợi (như những năm 1980-1990).  Năm 2010 dù biết về ích lợi 
của sấy, vẫn cần rất quyết tâm về tổ chức đầu tư lớn mới thực hiện được.   

 Con đường rõ ràng nhất là từ phơi, qua bước trung gian là máy sấy vỉ ngang 4- 10 tấn/mẻ, 
chất lượng tốt, chi phí sấy thấp, mà năng suất cũng không quá thấp.  Từ đó bước tiếp lên 
máy sấy hiện đại. 

Sở dĩ phải qua bước trung gian máy sấy tĩnh vỉ ngang là do tính đặc thù của máy sấy, so với 

các loại máy khác.  Ví dụ máy gặt đập liên hợp  khởi nghiệp ở đồng ruộng  với nông dân và 

mãi mãi vẫn là một máy nông nghiệp.  Ngược lại, máy chế biến bánh phở khởi nghiệp trong 

nhà máy và luôn luôn là một  máy công nghiệp.  Không giống 2 máy trên, máy sấy khởi 

nghiệp với nông dân để cứu hạt lúa sắp hư hại của họ như là máy nông nghiệp, nhưng dần 

dần tiến hóa thành máy hiện đại ở nhà máy xay xát, tức là máy công nghiệp.  Chính quá trình 

tiến hóa trên đòi hỏi bước trung gian trên.     

 

Hình 8.  “Lộ trình” của máy sấy  

Có thể dùng “lộ trình” ở Hình 8 để phần nào giải thích tại sao tỷ lệ phơi ở ĐBSCL vẫn chiếm 

đa số dù gây tổn thất lớn.  Nông dân (và được một số cơ quan khuyến khích) dùng máy sấy 

nhò, để rồi phơi lại hoàn phơi.  Các Công ty Lương thực trong những năm 1990 cố đi theo 

hướng máy sấy tháp hiện tại, nhảy vọt nhưng rơi nửa chừng, hoặc áp dụng các máy sấy vỉ 

ngang chất lượng thấp hiệu quả kém, nên không đến đích sấy.  Từ đó hình thành một một  
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“qui trình ngược” không sấy lúa mà lại sấy gạo, hạt lúa sau khi bóc vỏ thành gạo lứt, lại 

“lang thang” vài ngày đến vài tuần rồi mới được xát trắng và  lau bóng, như vậy làm giảm 

chất lượng.  Khởi đầu như là một biện pháp đối phó thiếu máy sấy; thay vì sấy 5 triệu tấn lúa 

giảm ẩm từ 24% xuống 14%, các công ty này chỉ sấy khoảng 3 triệu tấn gạo, giảm ẩm từ 

16- 17% xuống 14%, lợi năng lượng gấp 5- 7 lần.  Trông cũng “sáng tạo”, nhưng dần riết 

thành một phương thức mà người ta cho cho là bình thường!  Thực chất là chuyển gánh nặng 

sấy từ doanh nghiệp qua nông dân, kết quả là chất lượng thấp và gạo giá thấp.  Thực ra, trong 

khoảng 5 năm gần đây, cũng đã hình thành thị trường gạo chất lượng cao, sấy lúa xuống 14% 

và  xay xát, tiêu thụ nội địa.  Người lao động trung bình ăn gạo nội địa giá cao hơn gạo xuất 

khẩu, chất lượng cao hơn gạo xuất khẩu,  đó là nghịch lý cần suy nghĩ để cải đổi hệ thống 

xuất khẩu gạo, mà khâu đột phá là theo một lộ trình hợp lý để đi đến đích sấy.  Gần đây nhất, 

th.11-2009, Dự thảo đề xuất của Bộ Nông nghiệp về việc thực hiện “Nghị quyết số 48/NQ-CP 

về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Thủ tướng ký 

ngày 23-9-2009“ có đoạn ghi chú “máy sấy tĩnh là công nghệ lạc hậu 20 năm so với Thái Lan 

đang dùng máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi v.v”.  Đúng là máy sấy tháp là đích đến cuối cùng 

để xử lý làm khô hạt của Việt Nam ngang tầm với Mỹ, Pháp, Thái Lan v.v, và năm 2009 chín 

muồi hơn để xem xét sử dụng máy sấy tháp, nhưng nếu không tính toán kỹ lưỡng, không theo 

lộ trình thích hợp vừa với sức dân, có thể vấp lại bài học của 15 năm trước, hiện đại nhưng 

không vào được sản xuất.   

Đề xuất các biện pháp cho vấn đề sấy hiện tại 

Từ các dữ liệu và phân tích trên, có thể đề xuất 3 cụm biện pháp sau: 

a) Công nghệ: Cần cải tiến thiết kế các loại máy sấy (vỉ ngang và sấy tháp) để bảo đảm chất 
lượng xét theo độ nứt hạt và gạo nguyên, và bớt phụ thuộc vào lao động thủ công.  Điều 
này không dễ dàng với ràng buộc về chi phí sấy.  Mấu chốt hơn là đặt vấn đề máy sấy 
trong dây chuyền công nghệ của cuỗi giá trị lúa gạo.  Chủ đề của chương trình CARD 
trong tương lai có thể sắp xếp theo yêu cầu này.    

b) Khuyến nông:  Theo yêu cầu “mới” về nhận thức chất lượng lúa gạo, các hoạt động 
khuyến nông nên theo hướng sử dụng máy sấy để đạt chất lượng, chứ không phải giảm 
hao hụt về số lượng.  Không phải chỉ trình diễn máy sấy để giảm hư hại hạt, mà trình diễn 
sấy sao cho xay xát nhiều gạo nguyên hơn và ít độ nứt hơn.  Nói cách khác, nông dân 
không chỉ thấy hạt lúa sấy khô ở những máy sấy đơn lẻ, mà còn thấy hạt gạo nguyên ở 
những dây chuyền gạo chất lượng cao.  Nông dân cần có những phương tiện đơn giản để 
đánh giá độ nứt vỡ hạt và độ gạo nguyên, và  được huấn luyện về việc này;  như thế coi 
như họ có một “vũ khí” để thương thảo với các doanh nghiệp, một khi đã sấy tốt.   

c) Chình sách :  Các yếu tố trên (công nghệ và khuyến nông) chì là điều kiện cần nhưng 
chưa đủ.  Từ cuối xâu chuỗi giá trị  thị trường gạo chất lượng cao phải được xác lập, với 
giá cả phân biệt rõ rệt.  Tiếp theo, lợi ích từ giá gạo cao phải được phân bố tương xứng 
cho cả nông dân và nhà chế biến/ doanh nghiệp.  Chính sách có thể tác động vào các việc 
này thông qua các biện pháp tài chính. 

Chính sách ảnh hưởng đến toàn hệ thống lúa gạo thì phức tạp và không phải chỉ vài tháng là 

có được.  Nhưng liên quan đến chương trình CARD, cần thiết lập tại một  số tỉnh vài mô hình 

trình diễn đồng bộ từ cung cấp nguyên liệu đến sấy đến xay xát, với sự tham gia của nông 

dân.  Sẽ là ảnh hưởng tích cực nhất đến chính sách, nếu có vài mô hình tích hợp máy sấy 

trong toàn bô dây chuyền hệ thống lúa gạo, chứng tỏ được lợi ích của sấy máy qua sự bảo 
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đảm chất lượng sản phẩm trong chuỗi giá trị lúa gạo, gia tăng lợi tức của nông dân với sự 

tham gia tích cực của họ. 
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Province. 

Truong Vinh. 2009. Investigation of rice kernel cracking and its control in the field and during postharvest 
processes in the Mekong Delta of Vietnam. CARD Project 026/VIE05 Final Report. 

 

Ghi chú và lời bàn thêm 2022 (của người dịch) 

Năm 2021, máy sấy lúa vỉ ngang ở ĐBSCL cỡ từ 20 đến 80 tấn /mẻ (phổ biến 40-60 tấn/mẻ), 

tập trung ở các cụm sấy 500- 1000 tấn/ngày (thuộc hoặc liên kết với nhà máy xay xát), có cơ 

giới hóa khâu nạp và tháo hạt, nên bớt phụ thuộc vào lao động thủ công.  Coi như 99% là sấy 

máy (nói 100% là sai vì những người đi mót lúa vẫn phơi vài chục kg).  Nông dân không còn 

lo việc phơi sấy;  hỏi về năng suất lúa hay giá lúa, họ trả lời trên cơ sở lúa ướt... 

Những dự đoán (2007-2009) rằng: ●máy sấy từ 4-8 tấn /mẻ tăng lên 12-20 tấn /mẻ hoặc hơn; 

●nông dân chỉ bán lúa tươi. ●sấy là vấn đề của chủ xay xát; ● mô hình tích hợp máy sấy 

trong toàn bô dây chuyền hệ thống lúa gạo, v.v, đã khá đúng từ khoảng năm 2018. 

Chi phí sấy năm 2021 chỉ còn là 80 đ/kg lúa tươi (do chủ máy xay xát đầu tư) hoặc thu công 

sấy là 120 đ/kg (chủ máy sấy gia công cho nhà máy xay xát), tính ra lần lượt bằng 1,3% hoặc 

1,9% giá lúa qui khô.  Nếu qui ra giá USD2008 (với 1 USD2008 = 1,25 USD2021) để so sánh với 

Bảng 4 thì chi phí sấy hoặc thu công sấy lần lượt là 3,1 hoặc 4,6 USD2008 /tấn khô, rất thấp.  

Nhờ vậy, sấy máy đã phủ gần 100% lượng lúa thu hoạch ở ĐBSCL, cả hè-thu và đông xuân.   

Đạt được kết quả trên cho nông dân, có sự đóng góp của các nhà khoa học ở Viện-Trường và 

các nhà chế tạo máy sấy, trong vòng lặp không ngừng phát triển.  Những "Vua máy sấy" ở 

An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Dương v.v, mỗi người đã đưa ra thị trường hàng 

trăm máy sấy hiệu quả, tạo ra sự khác biệt giữa Việt Nam và các nước khác cũng có nhu cầu 

sấy rất lớn, như Philippines, Indosesia, Bangladesh v.v nhưng tỷ lệ sấy máy chưa được 15%. 
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MSVN qua nhiều năm đã được cải tiến (hạt không dính tro, độ nẩy mầm cao, giảm công lao 

động v.v).  Nhưng còn một vấn đề chưa giải quyết được:  Sấy lúa thương phẩm xuống 14%, 

chênh lệch ẩm độ thường hơn 2% (ví dụ 13% và 15,5%) gây nứt vỡ hạt khi xay xát.  Chi phí 

sấy với MSVN coi như là "rẻ nhất thế giới", nên các dự đoán năm 2000 rằng "máy sấy vi 

ngang làm xong nhiệm vụ lịch sử vào năm 2015" và một vài văn bản rằng "phải thay thế máy 

sấy vỉ ngang lạc hậu..." chưa thành hiện thực vào năm 2022.  Ngược lại, dùng máy sấy tháp 

đạt được chênh lệch ẩm độ dưới 1%, xay xát đạt tỷ lệ gạo nguyên cao, nhưng chi phí sấy cao 

hơn nhiều. 

Một tấn lúa (1000 kg) xay xát ra bị giảm 1% gạo nguyên, nghĩa là có 10 kg tấm thay vì 10 kg 

gạo nguyên (hoặc 9,5 kg tấm và 10,5 gạo_5%_tấm thông dụng).  Giả sử giá tấm là 8000 đ/kg 

và giá gạo_5% là 15 000 đ/kg, thì tổn thất thu nhập do 9,5 kg gạo biến thành tấm là 

9,5*(15000-8000) =  67 000 đ ≈ 3 USD cho mỗi tấn.  Nhân với 24 triệu tấn lúa mỗi năm từ 

ĐBSCL sẽ là 72 triệu USD.  Một con số không nhỏ, chỉ với 1% sai biệt gạo nguyên.  Nếu là 

5% sai biệt, sẽ là 360 triệu USD tổn thất giá trị mỗi năm.  Không thể đổ cho thiết bị xay xát 

(thiết bị nội địa của Cty Bùi Văn Ngọ hay Lamico không kém gì so với các tên tuổi như 

Satake hay Buhler).  Chỉ qui “thủ phạm” về công nghệ sấy lúa chưa hoàn chỉnh.  Đây là vấn 

đề của sấy lúa năm 2022 cần nghiên cứu giải quyết, khác xa với năm 1992 khi mà quan tâm 

là làm sao có máy sấy để lúa không lên mộng vì trời mưa...  

Một hướng giải quyết khi MSVN vẫn chủ đạo là "sấy 2 giai đoạn" để tận dụng ưu điểm của 

cả MSVN và máy sấy tháp. Giai đoạn I với MSVN, từ 25-29% ẩm độ xuống còn 17-18%;  

chi phí sấy thấp; lúa chưa khô hẳn nên bụi bặm không nhiều.  Giai đoạn II với máy sấy tháp, 

sấy từ 17-18% xuống 14-14,5%; thời gian sấy chỉ khoảng 3 giờ (so với 15 giờ nếu sấy từ 

28%) nên chi phí không quá cao; bảo đảm độ đồng đều ẩm độ.  Vậy Hình 8 "từ MSVN 8-12 

tấn  máy sấy tháp", còn một khoảng trung gian, đó là "sấy 2 giai đoạn" để bảo đảm chất 

lượng gạo Việt Nam, với chi phí thấp. 
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6 Tổn thất do công đoạn thu hoạch hạt 

ở các nước đang phát triển    
Nguồn: Paulsen M. R., P. K. Kalita, K. D. Rausch. 2015. Postharvest Losses due to 

Harvesting Operations in Developing Countries: A Review. Paper No 152176663, ASABE 

Int'l Meeting, New Orleans, Louisiana July 26–29, 2015 

Dẫn nhập 

Khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị bỏ đi mỗi năm 
##1

, lớn  hơn 1,14 tỷ tấn hạt lương thực sản 

xuất được mỗi năm.  Năm 2011, có 870 triệu người thiếu dinh dưỡng (khẩu phần không đủ 

năng lượng tối thiểu) trong đó 98% ở các nước đang phát triển (FAO 2013; Phụ lục C).  Với 

các nước này, hơn 40% là ở khâu sau thu hoạch và chế biến; trong đó lúa gạo là thực phẩm 

chính nên tổn thất nhiều nhất. 

Hao hụt sau thu hoạch đã có từ lâu;  theo 

FAO (2013) thu hoạch thủ công dùng đến 

43% phụ nữ, (họa sĩ Jean-Francois Millet 

đã thể hiện từ năm 1857 với tranh sơn dầu 

“The gleaner, người đi mót lúa” Hình 1).  

Cả trẻ em nữa, 60% trẻ em lao động ở 

nông thôn, không cơ hội đến trường như ở 

thành thị. và kéo nhau tìm việc ở các thành 

phố.  Cần tìm hiểu công đoạn thu hoạch 

lúa và các tổn thất sau thu hoạch (STH), 

xét các mặt cơ khí, sinh học, và cả xã hội 

học nữa. 

Hình 1.  Tranh sơn dầu “người đi mót lúa, Las Espigadoras”  

do họa sĩ Jean-Francois Millet vẽ năm 1857),  

hiện ở Bảo tàng Louvre, Paris.    
(Nguồn: http://www.wga.hu/html_m/m/millet/.)  

 

Tổn thất sau thu hoạch   

Xử lý sau thu hoạch không tốt sẽ dẫn đến mất khối lượng và chất lượng hạt.  Ở nơi khí hậu 

nóng ẩm, thời tiết không thuận lợi để phơi lúa, thì nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến chất 

lượng hạt và sức khỏe người tiêu dùng. 

 

                                                 

##1
 Gustavsson, J., C. Cederberg, R. van Otterdijk, A. Meybeck. 2011. Global food losses and food 

waste: Extent, causes and prevention. Food and Agriculture Organization of the U.N. Rome, Italy. 
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Bảng 1.  Ước lượng của APHLIS về  

tổn thất sau thu hoạch với cây lương thực  

ở Châu Phi  (http://www.aphlis.net/?form=overview ) 

Hodges et al (2011) cho là tổn thất STH lớn nhất là 

ở nông trại, do chọn giống và canh tác, và do 

phương pháp thu hoạch.  Nhưng các nỗ lực để giảm 

hao hụt STH lại nhắm vào khâu tồn trữ để bảo đảm 

an ninh lương thực.  APHLIS (African Post Harvest 

Losses Information System = Hệ thống thông tin 

tổng sau thu hoạch của Châu Phi) khảo sát mức độ 

tổn thất STH ở 3 tiểu vùng ở Châu Phi (Bảng 1). 

Trong tổng tổn thất 12- 29%, phần trước khi đưa 

vào bảo quản chiếm 8- 18%, cao hơn nhiều so với 

phần tổn thất do bảo quản (ở trại và chợ) chỉ 4- 9%. 

APHLIS (2015) ước lượng tổn thất STH với cây lương thực từ 2003 đến 2013 (Hình V1).  

Trong 10 năm này, hầu như không có tiến bộ gì để giảm tổn thất STH, có trường hợp tổn thất 

tăng thêm...  Mức tổn thất là 5,6- 16,8% (năm 2003), và 9,6- 17,8% (năm 2013). 

Tổn thất sau thu hoạch, Sub-Saharan Africa,  2003- 2013
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Hình V1 (từ Bảng 2 gốc). Ước lượng tổn thất sau thu hoạch các loại cây lương thực,  

vùng Sub-Saharan Africa 2003- 2013.  Nguồn: http://www.aphlis.net/?form=losses_estimates. 
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Hình V2 (từ Bảng 4 gốc). Tổn thất Sau thu hoạch Lúa gạo ở Đông Nam Á (deLucia and Assennato, 1994). 

Công đoạn Tổn thất  

%khối lượng  

Thu hoạch  4-- 8 

Chở về nhà 2-- 4 

Phơi  1-- 2 

Đập lúa / Lãy bắp  1-- 3 

Quạt sạch  1-- 3 

Tồn trữ (nông trại) 2-- 5 

Tồn trữ (chợ)  2-- 4 

TỔNG = 12-- 29 
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Với lúa gạo, deLucia and Assennato (1994) đã ước lượng các tổn thất về khối lượng 

(Hình V2).  Các công đoạn Cắt-Chở về máy đập-Đập gộp lại bằng 5--16%.  Các công đoạn 

đầu tiên này khá cao, và không giảm bao nhiêu trong nhiều năm.  Cần tìm hiểu tổng quan các 

tổn thất này, các phương pháp thu hoạch cho cây lương thực, cây có dầu, và cây họ đậu. 

Mục đích  

Mục đích là tìm hiểu qua tài liệu về các nguyên nhân tổn thất sau thu hoạch và làm rõ nguyên 

nhân gây tổn thất lớn nhất.  Một mục đích cụ thể là hiểu được mức độ tăng tổn thất vì thu 

hoạch không đúng thời điểm tối ưu với các cây lương thực, cây có dầu, và cây họ đậu, do 

thiếu máy móc hoặc thiếu lao động được đào tạo. 

Thu hoạch  

Từ cây trồng trên đồng, cần thu hoạch hạt sạch và nguyên vẹn. 

 

Hình V3 (từ Bảng 4 gốc). Tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở 4 quốc gia. (Mejia 2003). 

Có thể thu hoạch bằng thủ công, một phần thủ công, hay hoàn toàn cơ giới hóa.  Các công 

đoạn được xem xét dưới đây...  

Gặt (cắt lúa) 

Gặt thủ công.  Có nhiều dạng liềm cắt lúa; hoặc cắt với đoạn thân lúa 60-70 cm, hoặc chỉ cắt 

dưới gié lúa 15 cm (ở Indonesia gọi là ani-ani, con dao ngắn).  Cần 80- 180 giờ công để gặt 

1 ha với liềm cắt; tổn thất 3,2% (Meija 2003; Gaiser &Esmay 1981) trong đó 1,3% do rơi 

rụng và 19% do cắt sót..  Nhưng với ani-ani, cần nhiều công hơn, 240 giờ;  và tổn thất cũng 

cao đến 5,9%, trong đó 1,4% do rơi rụng và do 4,5% cắt sót.  IRRI (2015) báo rằng gặt tay 

tốn 40- 80 giờ công/ha, chưa kể công gom và vác về nơi đập lúa. 

Gặt bằng máy, máy gặt xếp dãi (reaper, Hình 6a) hoặc máy gặt bó (reaper-binder) hoặc máy 

gặt đập liên hợp;  thường do đàn ông vận hành, cơ giới hóa đã bớt công phụ nữ trong thu 

hoạch.  Dùng máy gặt bó, cần 20 giờ công /ha, nhanh gấp 2- 4 lần so với cắt bằng liềm. 
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  Figure 6. (a) Gặt lúa với máy xếp dãi  (http://i.ytimg.com/vi/15FHrVeeAuM/hqdefault.jpg)  

              (b) Sơ đồ máy thu hoạch lúa không cắt (rice stripper-gatherer).  (Douthwaite et al., (1993) 

Viện Lúa quốc tế IRRI phát triển máy thu hoạch lúa không cắt (Douthwaite et al 1993), chỉ 

tuốt hạt lúa, vẫn để ≈ 80% rơm còn trên cây (Hình 6b).  Máy làm việc được với lúa đổ ngã 

trên ruộng còn nước; nhưng với thân lúa khô thì rơi rụng nhiều và kéo theo nhiều rơm hơn. 

Cần 8 người để thu hoạch 4 tấn lúa/ ngày, so với 13 người dùng máy gặt + máy đập, hoặc 25 

người gặt tay + máy đập.  Tổn thất với stripper-gatherer là 1,4%, so với 4.7% khi gặt thủ 

công hoặc bằng máy, và chuyển về đập máy. 

Thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp (Hình 7) loại bỏ công đoạn trung gian vác chuyển từ 

cắt để máy đập. 

 

Figure 7.  Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa ở Mozambique. (Photo: Rickman and Gummert 2015).  

     [ND]: Máy GĐLH này do Cty Vinappro (Đồng Nai) sản xuất  

Bó lúa và vác về 

Các công việc nặng nhọc đầy bụi bặm này, được tả ở một tranh vẽ năm 1880 (Hình 8), vẫn 

còn hôm nay ở nhiều nước và gây tổn thất do rơi vãi.  Với lúa gạo (Hình V1, V2, V3) mức độ 

hao hụt từ 2% đến 7%. 
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Hình 8. “Những người mót lúa” của họa sĩ Pháp Julien Dupré (1851–1910). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Julien_dupre_b1030_glaneuses_wm_wiki.jpg. 

 

Ở phần tô vàng của Hình 10 do 

máy gặt đập liên hợp thực hiện,  

việc chuyển lúa từ bộ phận cắt đến 

bộ phận đập nằm ngay trong máy, 

nên không có hao hụt, như trường 

hợp cắt và đập lúa riêng rẽ. 

 

 

Hình 10.  Sơ đồ các công đoạn  
sau thu hoạch (IRRI 2015). 

 

 

Đập lúa  

Đập lúa để tách hạt khỏi thân gié, 

được thực hiện bằng thủ công, 

bằng gia súc dẫm lên đống lúa, 

bằng máy đập lúa, hoặc trên máy 

gặt đập liên hợp.   

Lúa đã cắt có thể được phơi trên đồng một thời gian để ẩm độ phù hợp với việc đập lúa.  

Nhưng nếu thời gian này quá dài sẽ tăng độ rơi rụng, nếu gặp mưa nấm mốc phát triển làm 

giảm chất lượng gạo. 
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Tách hạt bằng cách dẫm đạp làm hạt lúa bị lẫn đất, đá 

và các tạp chất khác.  Tách hạt bằng máy tuốt đạp chân 

(tay giữ bó lúa); nhiều hạt vẫn dính trên gié và phải tuốt 

lại khi làm sạch; và tốn thêm công gom hạt rơi rụng trên 

tấm bạt trải dưới máy. 

Máy đập lúa kiêm luôn việc phân ly và làm sạch hạt. 

([ND]: một số tài liệu ở VN gọi là máy đập lúa hiên 

hợp). 

 

 

Hình 16. Máy đập lúa hướng trục IRRI 
(http://image.slidesharecdn.com/harvesting-

090522060031- phpapp02/95/harvesting-27-

728.jpg?cb=1242990067.)  

Hình 17.  Máy đập lúa kiểu tiếp tuyến, với trống đập loại 

thanh (rasp bar) hoặc loại răng (spike tooth) 
(http://www.fao.org/docrep/t1838e/T1838E11.GIF) 

Tổn thất với đập lúa biến thiên từ 1-3% (Bảng 1) hoặc 2-6% (Hình V2); với hạt lương thực 

nói chung là 0,4- 2,2% (Hình V3);  tổn thất khá cao. 

Máy đập hướng trục (Hình 16) làm việc tốt với lúa ướt và lúa basmati, nhưng cần công suất 

cao hơn máy đập tiếp tuyến (Hình 17).  Ngược lại máy đập tiếp tuyến gặp khó khăn với lúa 

ướt và làm gãy hạt lúa basmati nhiều hơn (IRRI 2015) 
**1

.  Khảo nghiệm đập hướng dương 

(Sudanan et al 2002) dùng trống đập thanh (Hình 17) đạt chi phí năng lượng thấp hơn và ít 

tạp chất lọt qua máng trống, so với trống loại răng.  Trung bình chung: hiệu suất đập 99,8- 

100%; hao hụt 0,36%; chi phí năng lượng 3 kWh /tấn với lượng cung cấp 1038 kg /giờ. 

Làm sạch hạt  

Để loại bỏ tạp chất nhẹ, làm sạch thủ công bằng cách cho hạt rơi xuống qua luồng gió thổi 

ngang; nhưng hạt cũng lẫn cả đất đá..., hao hụt khoảng 1-3%.  Dùng máy tuốt đạp chân, cả 

hạt lẫn rơm rác đều rơi trên tấm bạt, nên rất mất công phân ly và làm sạch. 

Dùng máy đập lúa hay bộ phận đập trên máy gặt đập liên hợp (Hình 20) đều có sẵn hệ thống 

sàng và quạt để loại bỏ các tạp chất nặng và nhẹ hơn hạt lúa.   

                                                 

**1
 IRRI. 2015. Harvesting Operations. < http://www.knowledgebank.irri.org/step-by-

stepproduction/postharvest/harvesting/harvesting-operations > 

 

Hình 14.  Máy tuốt lúa đạp chân  
(http://irri.org/our-work/research/value-

addedrice/postharvest) 
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Hình 20.  Phần làm sạch của máy gặt đập liên hợp Case IH với trống đập hướng trục  
 < http://www.magiccityimplement.com/siteart/wheat-sim.jpg > 

Cơ giới hóa thu hoạch lúa và máy gặt đập liên hợp (GĐLH) 

Hai thông số quan trọng của bộ phận đập trên máy đập lúa hay ở máy GĐLH là tốc độ trống, 

và khe hở giữa trống và máng trống (concave).  Nói chung hạt ẩm độ cao cần trống quay 

nhanh hơn, hạt tương đối khô thì dễ tách hơn nên cần giảm tốc độ.  Nhưng tốc độ cao thì dễ 

làm hạt nứt vỡ hơn.  Khe hở trống-máng hẹp thì đập ít sót hơn, nhưng cũng làm hạt nứt vỡ 

hơn.  Đây là bài toán dung hòa khi điều chỉnh bộ phận đập tách hạt. 

Máy GĐLH làm việc tốt nhất ở ruộng đã tháo nước, tương đối bằng phẳng, và kích cỡ ruộng 

khá lớn để giảm thiểu số lần quay vòng máy.  Người vận hành cần hiểu rõ cấu tạo và các thao 

tác điều chỉnh (Hình 21).  Tốc độ tiến phải khá chậm để đập hạt đồng đều và làm sạch tốt.  

Tốc độ quá nhanh là một nguyên nhân chủ yếu làm tăng độ hao hụt của máy GĐLH (Paulsen 

et al 2014). 

Alizadeh &Allameh (2013) so sánh 5 nghiệm thức, dùng giống lúa Fadjr (năng suất hạt 

5,8-7,0 tấn/ha) ở Iran:  

 T1: Gặt thủ công + máy đập lúa từ động cơ máy kéo.   

 T2: Máy gặt xếp dãi (Hình 22.b) + máy đập lúa từ động cơ máy kéo (Hình 22.a). 

 T3: Máy gặt xếp dãi + máy gom-đập liên hợp (Hình 22.c), combine with pickup header. 

 T4:  Máy gặt tuốt liên hợp, head-feed combine (Hình 22.d) 

 T4: Máy gặt đập liên hợp (Hình 22.e).   

  Ghi chú: Bề rộng cắt của T3 và T4 = 2,4 m, lớn hơn nhiều so với T2 và T4. 

  Lúa của các nghiệm thức T1, T2, T3 được phơi đồng 24 giờ, nên ẩm độ thấp hơn. 

 

Hình 22.  Các loại máy thu hoạch dùng trong thí nghiệm   (Alizadeh &Allameh 2013) 

Kết quả: (Hình V4): 

- Năng suất thu hoạch bằng máy cao hơn rất nhiều so với thủ công.   

- Lúa của T4 và T5 có ẩm độ cao hơn, phù hợp cho khâu đập, nên độ nứt vỡ hạt và tỷ lệ 

gạo nguyên cao hơn. 
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Hình V4 (từ Bảng 5 gốc). Năng suất, các tổn thất, và độ gạo nguyên của 5 phương pháp thu hoạch  

         (Alizadeh and Allameh 2013). 

Với lúa mì, Tahir et al (2003) nghiên cứu thu hoạch ở Pakistan với máy GĐLH Claas 

Dominator; tổn thất là 1,3- 2,2%; so với tổn thất thu hoạch thủ công là 7,5%.  Shamabadi 

(2012) đo mức tổn thất thu hoạch lúa mì với máy GĐLH J.Deere và Claas trên 8 thửa ruộng 

có năng suất hạt 1,55 đến 5,84 tấn/ha.  Hao tổn trước thu hoạch là 3,1- 6.7%.  Hao tổn do 

máy thu hoạch từ 5,3 đến 10,3%, trung bình 6,9%; tác giả này cũng khuyến cáo nên đào tạo 

người vận hành về các điều chỉnh máy GĐLH. 

Với bắp và đậu nành, ngược lại, các báo cáo kết quả độ tổn thất rất thấp.  Newbery et al 

(1980) nghiên cứu thu hoạch đậu nành với máy GĐLH trống tiếp tuyền và trống hướng trục; 

tổn thất do đập và phân ly là 0,19- 0,54% sản lượng (hạt có ẩm độ 11,6- 13,3%).  Paulsen và 

Nave (1980) nghiên cứu thu hoạch bắp cũng dùng các máy GĐLH tương tự; tổn thất do đập 

và phân ly là 0,09- 0,53% sản lượng (hạt có ẩm độ 18,6- 28,8%).   

Thời điểm thu hoạch tối ưu  

Thời điểm thu hoạch rất quan trọng để giảm tổn thất.  Sản phẩm của cây trồng khi thu hoạch 

phải đủ độ chín sinh lý, rất ít hạt xanh non; ẩm độ hạt ở trong khoảng tối ưu.  Hao hụt tiêu 

biểu nhất là rơi rụng hạt khi gặt.  Cây trồng đổ ngã thì khó thu hoạch bằng máy; chỉ gặt thủ 

công; càng thu hoạch trễ càng dễ đổ ngã.  Thu hoạch ngoài khoảng ẩm độ tối ưu làm giảm 

chất lượng xay xát;  các yếu tố này tuy phức tạp nhưng có thực và ít được chú ý. 

Hodges và Stathers (2012)
**2

 cho rằng hạt lương thực đủ độ chín sinh lý nhưng vẫn quá ẩm 

và mềm nên khó đập tách hạt.  Nhưng nếu để khô hơn trên đồng thì dễ bị chim-chuột-sâu bọ-

thú hoang phá hại, và cả bị trộm nữa;  nếu để quá khô sẽ tăng độ rơi rụng hạt. 

                                                 

**2
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp250916.pdf  
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Lúa  

Thời gian thu hoạch tối ưu khoảng 28-35 ngày sau trổ đòng (heading) vào vụ khô, hoặc 32-38 

ngày vào vụ mưa (Lantin 1999; Gummert &Rickman 2010); ẩm độ hạt từ 21% đến 25%. 

Mejia (2003) báo cáo về độ tổn thất lúa theo thời điểm thu hoạch (Hình V5).  Tổn thất thấp 

nhất khi gặt sớm hơn 1 tuần trước chín hoàn toàn; và cao nhất sau 4 tuần do rơi rụng và cũng 

do chim, chuột, sâu bọ v.v. 
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Hình V5 (theo Bảng 6 gốc). Độ tổn thất lúa theo thời điểm thu hoạch. (Mejia 2003) 

Thu hoạch đúng thời điểm không những giảm hao hụt, mà còn tăng độ thu hồi gạo nguyên 

(Alizadeh & Allameh 2013; Hình 23).  Thu hoạch trễ, hạt khô ngoài đồng, làm giảm độ gạo 

nguyên từ 65% xuống chỉ còn 40%. 

 

Hình 23.  Ảnh hưởng của ẩm độ hạt khi thu hoạch đến tổng thu hồi gạo nguyên  (Khan & Salim 2005). 

Veerangouda et al (2010) dùng máy GĐLH bề rộng cắt 3,5 m thu hoạch lúa trên 3 lô ruộng 

với độ ẩm khác nhau (Hính V6).  Kết quả: Tổng tổn thất thấp nhất (1,2%) ở Lô 2 với 20% ẩm 

độ.  

Có thể thấy với hạt lúa, thu hoạch đúng thời điểm (tùy giống) rất quan trọng;  chậm trễ để hạt 

hơi khô hơn trên đồng sẽ ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ thu hồi gạo nguyên. 

 

Lúa mì  [ND: bỏ qua]  
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Bắp (ngô) 

Bắp đạt độ chín sinh lý từ 55-65 ngày sau khi trổ râu (silking).  Với khí hậu vùng Midwest 

của Mỹ, thu hoạch bắp ở ẩm độ thấp hơn 20% nếu muốn đưa ngay vào thùng vách lỗ (corn 

crib), ở đó hạt bắp và cùi bắp (lõi ngô) đều đạt cân bằng ở 13% ẩm độ (Nielsen 2013; Maier 

1996). 
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Hình V6 (Table 7 gốc). Độ tổn thất lúa ở 3 lô ruộng với ẩm độ khác nhau . (Veerangouda et al 2010).) 

Thu hoạch bằng máy GĐLH có thể với hạt 29-32% ẩm độ, 25-26% là tốt nhất 

(Univ. Wisconsin 2014).  Nhưng đập tách hạt ít tổn thương nhất ở 20-23% ẩm độ;  hạt quá 

mềm ở ẩm độ cao, nhất là khi hơn 28%.  Hạt quá cứng khi ẩm độ thấp hơn 16%, đập dễ vỡ.  

Các nhà nông học khuyến cáo thu hoạch ở 20-25% ẩm độ, vì nếu để trái khô ngoài đồng sẽ mất 

năng suất, cây đổ ngã, bị sâu mọt ăn (Thomison 2010); lưu ý rằng hạt giảm 0,7- 1% ẩm độ 

trong một ngày nắng tốt. 

Shay et al (1993) báo cáo rằng một máy GĐLH điều chỉnh đúng sẽ có các hao hụt sau: sót 

trái < 1,0%; rơi hạt ở bộ phận cắt < 0,4%;  đập sót < 0,3%;  phân ly làm sạch < 0,1%.  Như 

vậy tổng hao hụt < 1,8% sản lượng.  Nghiên cứu ở Brazil (Paulsen et al 2014) với bắp thu 

hoạch ở 16,0-30,6% ẩm độ, tổng hao hụt trong khoảng 0,33% đến 3,64%.  Chỉ có 1 (trong số 

11 máy GĐLH thí nghiệm) có hao hụt hơn 1,8% vì cây dổ ngã nhiều.   

Đậu nành  

Đập đậu nành trong khoảng ẩm độ 13-15% coi như tốt nhất.  Nếu khô dưới 13%, có nhiều 

giống bị rơi rụng nhiều.  Nếu ẩm quá 15%, vỏ lụa mềm dễ bị tổn thương, và cần phải sấy hạt.  

Thực tế thường phải đập đậu ở ẩm độ cao hơn khoảng trên. 
**3

 

Một nghiên cứu ở Mỹ báo cáo rằng một máy GĐLH điều chỉnh đúng sẽ có hao hụt rơi rụng 

dưới 2%, hao hụt do đập gần zero, và hao hụt do phân ly làm sạch 0,25%.  Thực tế các con số 

                                                 

**3
 [ND] Đậu nành thu hoạch mùa mưa ở Đông Nam bộ, ẩm độ rất cao 28-32%.  Dùng máy đập đạt năng suất 

650 kg/h, độ tổn thương 0,8%, độ sót hạt và theo thân 1,9%  (Nguồn: Nguyễn Hữu Lợi. 1983. Khảo nghiệm  

máy đập hướng trục đa dụng (lúa, bắp, đậu nành). Luận văn tốt nghiệp, Khoa Cơ khí ĐHNN4, TPHCM.  

 Lô 1 Lô 2 Lô 3 

Ẩm độ hạt,  % 24 20 18 

Năng suất lúa,  kg/ha 2860 3140 3070 

Năng suất máy thực tế, ha/h 0,64 0,81 0,78 

Hao hụt trước thu hoạch, % 0,10 0,06 0,08 
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này có thể lần lượt là 5%, 0,5%, và 0,5%.  Cần đạt mức tổng hao hụt dưới 3% so với năng 

suất. (Shay et al 1993) 

Ở Brazil, nghiên cứu máy GĐLH đậu nành (ẩm độ hạt 11,0-19,5%), tổng hao hụt hạt trong 

khoảng 1,2-1,5% (Paulsen et al., 2014).  Chỉ có 3 trong số 8 máy đạt mức hao hụt dưới 3%; 

có 4 máy thu hoạch với 13,3% ẩm độ hạt quá khô bị hao hụt cao nhất vì rơi rụng. 

Kết luận   

Ước lượng về hao hụt ở công đoạn thu hoạch hạt rất biến động, ví dụ 5-16% với lúa nước, 

8-18% với các cây lương thực khác v.v.  Bài này đã trình bày và phân tích các tổn thất ở từng 

khâu:  gặt, bó và vận chuyển về, đập tách hạt, làm sạch; và bàn thảo sâu về cơ giới hóa thu 

hoạch, máy gặt đập liên hợp, và thời điểm tối ưu để thu hoạch hạt lúa, bắp, đậu v.v.  

  

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

Tổn thất sau thu hoạch tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện: hạt giống, nơi trồng, khí hậu, thổ 

nhưỡng, mùa vụ, máy móc v.v.  Nên các số liệu trên chỉ để tham khảo khi nghiên cứu tương 

tự ở Việt Nam. 

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, có lẽ nghiên cứu sâu rộng nhất về tổn thất sau thu hoạch lúa 

gạo là của Bộ NN-PTNT và Danida năm 2003 
**4

 với kết quả:  Tổng tổn thất =12%, chia ra:  

Thu hoạch 4,9%; Sấy 2,5%; Bảo quản 1,8%; Vận chuyển 0,3%, Xay xát 2,5%.  Năm 2021, 

mảng sau thu hoạch lúa gạo được cơ giới hóa nhiều hơn, máy móc thiết bị tốt và hiệu quả 

hơn;  nếu vận hành đúng cách có lẽ sẽ giảm tổn thất xuống còn 8%.  Nhưng do qui mô hoạt 

động tăng nhiều (ví dụ: cả đoàn máy GĐLH thu hoạch cánh đồng 100 ha trong một ngày; 

cụm máy sấy 500-1000 tấn/ngày) nên nhiều khoản do yếu tố con người chưa quản lý được. 

Ví dụ thương lái mua lúa muốn chở lúa sạch hơn trên ghe nên bảo thợ lái máy gặt đập liên 

hợp  thật sạch, làm rơi vãi nhiều trên đồng.  Hoặc thu hoạch trễ hơn 1-2 ngày, cũng để chuyên 

chở về nhiều lúa khô hơ.  Hoặc vẫn dùng máy sấy vỉ ngang gây chênh lệch ẩm độ cuối đến 2-

3% (thay vì kết hợp với máy sấy tháp ở thời gian sấy cuối).  Hoặc vẫn còn một phần “qui 

trình ngược” nghĩa là bóc vỏ một nơi, xát trắng gạo một nơi khác sau nhiều ngày.  Tất cả làm 

tăng tổng tổn thất, có lẽ đến 14% hoặc hơn, theo một số quan sát và ghi nhận chủ quan của 

[ND].  Cần nghiên cứu đánh giá và xếp hạng các tổn thất trong chuỗi sau thu hoạch lúa gạo; 

và quan trọng là tìm nguyên nhân và bộ phận giảm tổn thất, nhất là liên quan đến quản lý.  

Giảm 1% tổn thất ở Đồng bằng Sông Cửu Long ứng với tăng lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng, và 

người hưởng lợi chính là nông dân.   

 

                                                 

**4
 MARD and Danida ASPS. 2004. Current Status and Need Assessment of the Postharvest Treatment in the 

Mekong Delta of Vietnam. Report compiled from 12 sub-reports of 12 Provinces. Hanoi, Vietnam. Ministry 

of Agriculture and Rural Development and Danida Agricultural Sector Programme Support. 
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7 Máy ấp tự động nuôi ấu trùng ruồi lính đen  

Nguồn: Erbland, P., A. Alyokhin, M. Peterson. 2021. An automated incubator for rearing 

black soldier fly larvae. Transactions ASABE Vol. 64(6) pp.1989-1997. 

 

Quản lý chất thải nông nghiệp là thách thức lớn; 25% thực phẩm trên thế giới bị tổn thất vì 

vi sinh vật; 40% thực phẩm ở Mỹ bị bỏ đi vì sản xuất chưa hiệu quả và vì thói quen tiêu dùng 

thờ ơ (Nellemann et al 2009; Gunders & Bloom 2017).  Có thể cải tiến để giảm hao hụt, 

nhưng vẫn còn một phần không giảm được, rồi ra bãi rác hoặc đốt bỏ.  Ngoài ra, phân các  

gia súc nuôi với qui mô lớn cũng có hại cho sức khỏe (Hribar, 2010). 

Ruồi lính đen (Black soldier fly, Hermetia illucens (L.), Diptera: Stratiomyidae) có nhiều ở 

Âu Mỹ; ấu trùng loài này ăn các chất thối rữa như phân gia súc, chất thải từ cây trồng hay 

thực phẩm, và ấu trùng thành thức ăn cho vật nuôi (Surendra et al 2020).  Ấu trùng chứa 40% 

chất đạm và 30% chất béo, nhiều acid amin và acid béo thiết yếu cho dinh dưỡng (Sheppard 

1983; Newton et al 2005; St-Hilaire et al 2007; Giannetto et al 2020; Erbland et al 2020). 

Nhiều công ty đã biến chất thải hữu cơ thành ruồi lính đen ở qui mô lớn, như Protix, Enterra, 

EnviroFlight, AgriProtein v.v (Surendra et al 2020; Zhang et al 2020). 

Sản xuất ấu trùng ruồi lính đen cần giữ nhiệt độ môi trường trong khoảng 25- 33 oC để tăng 

trọng tối đa; nhiệt độ thấp hơn sẽ làm giảm mức phát triển, nhiệt độ cao hơn sẽ giảm độ sống 

sót (Tomberlin et al 2009; Chi et al 2018).  Ẩm độ chất nền (substrate) trong khoảng 

60- 70% và nhiệt độ 27- 30 oC là điều kiện phát triển nhanh nhất từ trứng đến thành trùng 

(Fatchurochim et al 1989; Cammack & Tomberlin 2017).  Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt 

độ tối ưu cần lưu ý đến nhiệt lượng sinh ra từ ấu trùng. 

Đã có nhiều nghiên cứu về ruồi lính đen, nhưng hầu như các công bố qui mô phòng thí 

nghiệm;  rất ít thông tin ở qui mô công nghiệp ---thường được giữ bản quyền công nghiệp và 

không xuất bản (Miranda et al 2020; Parodi et al 2020).  Cần nghiên cứu phát triển thêm để 

mở rộng qui mô cơ giới hóa và tự động hóa, đưa sản xuất ruồi lính đen thành một mảng chính 

trong nông nghiệp (Surendra et al 2020). 

Mục đích của nghiên cứu này là thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một hệ thống ấp tự động nuôi 

ấu trùng ruồi lính đen, với qui mô gần như trong công nghiệp; hệ thống tự động giữ ẩm độ 

chất nền, ít tốn công lao động chăm sóc và ít chi phí năng lượng.   

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu  

Hệ thống gồm một kệ để thức ăn (platter cart) đặt trong buồng tôn dày 3 mm có cửa nạp liệu 

(Hình 1, 2, 3), phía trên là vòm bằng tấm sợi thủy tinh (fiberglass) để hút khí thoát. Vòm là 

buồng tích áp (Hình 1) gắn quạt hút lưu lượng 2,3 m3 /phút, và tấm đổi hướng để phân bố đều 

luồng không khí.  Mỗi tầng khay kích thước 60 cm  45 cm  20 cm, bằng nhựa 

polypropylene, có nắp với gioăng làm kín.  Nắp được cắt bỏ một ô chữ nhật 46 cm  30 cm 
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và thay bằng lưới nylon.  Một ống nhỉ giọt (soaker hose) đường kính 13 mm, xếp thành vòng 

choán diện tích 22 cm  28 cm (Hình 1) được dán dưới mỗi khay.  Vòng này này nối với ống 

PVC và nối khớp với đường cung cấp nước.  Cuối ống PVC là van solenoid valve 12 VDC.  

Có thể ngắt nhanh khớp nối khi rút khay ra khỏi buồng ấp. 

 

Hình 1. Buồng ấp, nhì từ trên.  Khay A (rút ra ngoài buồng)  

với cảm biến áp suất B, nối với van solenoid valve C. 

 

Hình 2. Buồng ấp nhìn từ cạnh: Nước từ thùng A 

tới bơm B, bộ lọc C, và van giảm áp D.   

Đoạn ống thẳng đứng cấp nước cho 6 khay, với 

6 van solenoid E điều khiển bằng bộ vi xử lý.  

Các hàng khe ngang là để cung cấp không khí  

 

Hình 3. Buồng ấp nhìn từ trước:  Các khay ấp nối 

với các van solenoid.  Cánh cửa (không vẽ) làm 

kín không gian giữa bộ vi xử lý (bên trái) và 

buồng tích áp (bên phải). 

Bơm nước lưu lượng 11 Lit/phút theo yêu cầu (demand pump) do van solenoid điều khiển.  

Lúc đầu đã thử dùng cảm biến ẩm độ, nhưng kết quả không ổn vì mau bị ăn mòn.  Sau đó, đã 
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thay bằng đo thay đổi khối lượng với cảm biến áp suất "FSR-402 Interlink Electronics".  Áp 

suất phía dưới cảm biến chỉ thị khối lượng khay.  Ống nhỉ giọt có ưu điểm hơn vòi phun 

nước, vì phân bố nước đều hơn, và ít choán chỗ hơn (nằm gọn trong chất nền, thay vì phun từ 

trên). 

Bộ vi xử lý nối với cảm biến; khởi động van solenoid khi số đọc dưới mức cài đặt và bơm 

nước vào ống nhỉ giọt; và đóng van solenoid khi số đọc đạt mức cài đặt.  Cứ mỗi 5 phút, dữ 

liệu được ghi vào thẻ nhớ và hiện trên màn hình LCD.  

Ấu trùng ruồi lính đen được chở đến trong các hộp nhựa có chất nền là xơ dừa, được gộp lại 

và trộn với thức ăn cho gà, thêm nước để giữ ở mức 60% ẩm độ trong 3 ngày để ổn định, với 

ánh sáng tự nhiên và nhiệt độ 24°C 2°C (theo cách đã công bố của Diener et al 2009; 

Barroso et al 2017; Erbland et al 2020; Bekker et al 2021).   

Để ước lượng số lượng và khối lượng trung bình của ấu trùng, đã trộn kỹ hỗn hợp chất nền và 

ấu trùng rồi lấy 1-2 g mẫu; tách rời và cân riêng ấu trùng và chất nền; lặp lại 5 lần và lấy 

trung bình; từ đó suy ra cho tổng khối lượng trong khay. 

Đã tiến hành hai thí nghiệm (TN).  Thí nghiệm TN1 với mỗi khay chứa 11 260 ấu trùng, mỗi 

con nặng 14,9 0,8 mg.  TN2 với mỗi khay chứa 7 370 ấu trùng, mỗi con nặng 20,9 2,1 mg.  

Thức ăn của gà cho hai thí nghiệm lần lượt là 8,45 kg và 5,53 kg, tính từ số liệu 0,75 g thức 

ăn/con (theo Diener et al 2009).  Một thí nghiệm khác (TN3) với 7 kg thức ăn nhưng không 

có ấu trùng, để tách riêng sự biến dưỡng (metabolism) giữa ấu trùng và các vi sinh vật khác.  

Ở mỗi thí nghiệm chỉ đưa ấu trùng vào 3 khay xen kẽ, còn 3 khay không ấu trùng.   

Mỗi khay có bộ đo ghi (datalogger) nhiệt độ, đặt trong bao nylon kín và chìm trong chất nền.  

Hai bộ đo ghi khác theo dõi nhiệt độ không khí vào và khí thoát ra. 

Thức ăn được trộn với dăm bào thành lớp dày 15 cm, để tránh vón cục, và được rãi đều.  Các 

khay được cân trước; và cảm biến áp suất được cài tăng 0,1 volt để phát hiện mức tăng trọng 

của khay.  Lưu ý rằng ấu trùng ăn và lớn ở đáy khay có vòi nhỉ giọt; chất nền ở phía trên cần 

phải khá khô để không phân hủy thức ăn và tạo mùi hôi. 

Lấy mẫu để để tìm sai biệt ẩm độ chất nền ở 2 vị trí: ●ở lớp mặt 1 cm của khay trên cùng, khá 

khô ●ở lớp đáy 7 cm của khay dưới cùng, ẩm với ống nhỉ giọt.  Cây lấy mẫu là ống chích 

60 mL nối với ống nhựa Ф2 cm, dài 20 cm.  Ấu trùng bị hút vào mẫu được trả lại vào khay. 

Thu hoạch ấu trùng khi nhộng trở màu đậm và bò lên vách khay, tương ứng với thời điểm đạt 

khối lượng lớn nhất (Liu et al 2017; Gligorescu et al 2019).  Dùng rây lỗ 1 cm để lọc lấy ấu 

trùng, và trả chất nền lại vào khay. 

Công suất của hệ thống (không kể bơm) được đo để biết số kWh tiêu thụ mỗi ngày. 

Kết quả và thảo luận  

Ấu trùng trưởng thành và tăng trọng gấp 8- 10 lần trong thời gian thí nghiệm (Bảng 1).  Công 

suất điện tiêu thụ 0,48 kWh/ngày.  Bảng 2 ghi các yếu tố ảnh hưởng đến ẩm độ chất nền, 

trong đó có tương tác của ấu trùng hiện diện với thời gian và bề dày mẫu.  Tác động của nhiệt 

độ khá rõ rệt;  khay có ấu trùng tăng nhiệt rất nhanh, khay không ấu trùng vẫn theo nhiệt độ 

không khí vào trong 2-3 ngày đầu (Hình 4, 5, 6).  Nhưng cuối cùng khay không ấu trùng cũng 

đạt nhiệt độ như khay có ấu trùng. 
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Bảng 1.  Tăng trọng của ấu trùng trong lò ấp.    (Số trung bình  Độ lệch chuẩn) 

  Khối lượng 1 ấu trùng  (mg) Khối lượng sinh khối các ấu trùng  (g) 

 Số 

ngày 

Bắt đầu   

Kết thúc 
Tăng   

(mg/ngày) 

Bắt đầu   

Kết thúc 
Tăng  

TN 1 8,83 14,94 

(0,75) 

183,77 

(7,97) 

168,83 

(7,97) 

19,11 

(0,90) 

168,31 2102,12 

(310,33) 

1933,81 

(310,33) 

TN 2 7,00 28,93 

(2,11) 

256,69 

(34,18) 

227,76 

(34,18) 

32,54 

(4,88) 

213,29 1898, 62 

(402,17) 

1685,33 

(402,17 

   Bảng 2.  Phân tích  ANOVA  các yếu tố ảnh hưởng đến ẩm độ chất nền 

 

 

Hình 4. TN1: Nhiệt độ ở đáy khay, có và không có 

ấu trùng; và nhiệt độ không khí vào và thoát 
 

Hình 5. TN2: Nhiệt độ ở đáy khay, có và không có 

ấu trùng; và nhiệt độ không khí vào và thoát 

Các dải tô đậm chỉ khoảng tin cậy 95% (Hình 4, 5, 6) 

 

 Hình 6.  TN3: Nhiệt độ ở đáy khay, không  ấu 

trùng ở tất cả các khay; và nhiệt độ không khí vào 

và thoát  

 

Hình 7.  Ẩm độ trung bình của chất nền ở lớp mặt 

và lớp đáy khay, có và không có ấu trùng, thay đổi 

theo thời gian.  Các thanh thẳng đứng chỉ Độ lệch 

chuẩn  của Số trung bình.   



48 

Chất nền dưới đáy khay có ẩm độ cao hơn trên mặt khay, ẩm độ ở dưới đáy giảm dần theo 

thời gian, còn trên mặt thì giảm không đáng kể, nhất là ở TN2 (Hình 7). 

Phân tích hồi qui đa biến cho thấy ở TN1, ẩm độ chất nền ở lớp dưới chịu ảnh hưởng đáng kể 

của so với chu kỳ van van solenoid, và của sinh khối ấu trùng, p = 0,009, r2 = 0,93 (Hình 8); 

nhưng ở TN2, chỉ chịu ảnh hưởng của sinh khối ấu trùng, p = 0,002, r2 = 0,90.  Ảnh hưởng 

của hai yếu tố này không có ý nghĩa với ẩm độ chất nền ở lớp trên. 

 

Hình 8.  Trung bình (SE, Độ lệch chuẩn  của số trung bình) của ẩm độ chất nền, chịu ảnh hưởng của chu 

kỳ van solenoid và lượng sinh khối áu trùng, kết quả hai thí nghiệm TN1 (cột trái) và TN2 (cột phải). 

Như đã nói trên, dùng cảm biến áp suất để đo ẩm độ có ưu điểm hơn, vì lắp đặt ở ngoài khay, 

nên không bị ăn mòn như với cảm biến ẩm độ đặt trong chất nền ẩm. Vì đặt ngoài khay nên 

không cần tháo và nối lại khi kéo khay ra ngoài. 

Ẩm độ chất nền tương quan thuận với số chu kỳ van solenoid (Hình 8, hàng trên) và chất nền 

ẩm hơn ở dưới đáy khay với sinh khối ấu trùng nhiều hơn (Hình 8, hàng dưới). 

Vật sống trong khay sản sinh lượng nhiệt đáng kể do biến dưỡng, nên nhiệt độ tăng lên so với 

nhiệt độ không khí vào (Hình 4, 5, 6).  Hiện tượng này do phân hủy chất hữu cơ, và cũng 

được báo cáo với nhiều loại côn trùng khác (Smith et al 2017; Green et al 2002; Rivers & 

Dahlem 2013; Kotzé et al 2016; Heaton et al 2014), có thể tăng nhiệt 14-19 oC cao hơn nhiệt 

độ môi trường. 

Nhiệt độ tăng không phải chỉ do ấu trùng mà còn do hoạt động của các vi sinh vật khác 

(Hình 6) trong chất nền, như một số nghiên cứu trước đây (De Smet et al 2018; Bernard et al 

2020). 

Lưu ý là nhiệt độ không khí vào và không khí thoát không khác biệt 1-2 oC, vì nhiệt do ấu 

trùng và vi sinh vật sinh ra được chất nền hấp thu.  Thời gian không khí đi qua khay không đủ 

dài để trao đổi nhiệt cho không khí.   
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Nhiệt lượng sinh ra có thể sử dụng ở vùng khí hậu lạnh, vì ruồi lính đen gốc ở xứ nóng nên 

khó thích ứng với nhiệt độ lạnh (Villazana & Alyokhin 2019).  Ngược lại ở vùng khí hậu 

nóng, cần điều khiển nhiệt độ để làm mát môi trường nuôi (McEachern 2018). 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng của ruồi lính đen đã được nghiên cứu nhiều 

(Tomberlin et al 2009; Harnden & Tomberlin 2016; Spranghers et al 2017; Chia et al 2018).  

Nhưng các nghiên cứu này chỉ quan tâm đến nhiệt độ môi trường, thí nghiệm ở qui mô nhỏ 

nên không để ý đến nhiệt lượng do ruồi và vi sinh vật tạo ra (Heaton et al  2014).  Nghiên cứu 

của chúng tôi ở qui mô lớn hơn cho thấy nhiệt độ trong khay ấu trùng khác hẳn nhiệt độ môi 

trường.  Cần lưu ý điểm này khi mở rộng ra qui mô công nghiệp, để ấu trùng sinh trưởng 

trong điều kiện thuận lợi. 

Kết luận  

Mẫu lò ấp được thiết kế và khảo nghiệm trong nghiên cứu này đã đạt kết quả nuôi được ấu 

trùng ruồi lính đen đến khi thu hoạch.  Ống nhỉ giọt nối với van solenoid điều khiển bằng 

cảm biến áp suất đã giữ được ẩm độ phù hợp cho ấu trùng phát triển.  Tuy nhiên cảm biến áp 

suất không phân biệt được nước mất do bốc hơi hay do phân hủy các chất hữu cơ.  Nhiệt 

lượng do ấu trùng biến dưỡng đã làm tăng nhiệt độ trong khay so với môi trường.  Nếu thêm 

nhiều cảm biến hơn sẽ đo được phân bố nhiệt trong khay. 
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