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1 Lời giới thiệu  

"Thông tin CÔNG THÔN Số 2- 2021" có chủ đề là Máy bay không người lái (Drone, 

Unmanned Aircraft System, UAS) ứng dụng trong nông nghiệp như chẩn đoán cây 

trồng, phun thuốc trên ruộng lúa và trong vườn cây ăn trái v.v.  Kỹ thuật này khá mới, 

dù được nghiên cứu từ lâu, mãi đến 2015 vẫn chưa áp dụng đại trà ở Mỹ và Châu Âu, 

nhưng từ đó đã phát triển tăng vọt.  Ở Việt Nam, thử nghiệm drone đầu tiên năm 

2017, với một thiết bị từ Nhật.  Từ 2020 Tập đoàn Lộc Trời (LTG, Loc-Troi Group) 

đã triển khai ứng dụng drone, giúp nông dân tiết giảm chi phí vật tư nông nghiệp và 

bảo vệ môi trường.  Số liệu từ Công ty Quản nông Xanh, một thành viên của LTG: 

đến cuối tháng 6- 2021, LTG có hơn 114 drone nhập ngoại;  có 220 người vận hành 

"phi công" điều khiển drone, được đào tạo 300 giờ/người;  trong 6 tháng đầu năm 

2021 đã phun thuốc cho hơn 83 000 ha trên nhiều loại cây trồng:  lúa, bắp, mía, đậu 

phộng, cây ăn trái (chuối, dừa, mít, chanh, na, xoài, sầu riêng), khoai lang, sen, v.v. 

Công ty Real-time Robotics ở Tp Hồ Chí Minh, với Giám đốc và đội ngũ kỹ sư người 

Việt Nam, đã chế tạo và cung cấp drone cho một số cơ quan cho công tác viễn thám, 

chẩn đoán tấm pin mặt trời v.v, và bắt đầu chế tạo drone phục vụ khám và chữa bệnh 

cho cây trồng.   

Vậy có thể nói Việt Nam chỉ đi chậm hơn thế giới về ứng dụng drone chỉ khoảng 

3 năm.  Nhưng cũng như thế giới đang nghiên cứu nhiều để mở rộng các áp dụng 

drone trong nông nghiệp, Việt Nam cũng cần nhiều nghiên cứu tương tự cho nông 

nghiệp nhiệt đới của mình.  Drone chỉ là thiết bị, và cũng như các máy móc khác, 

công nghệ ứng dụng cho thiết bị mới thật quan trọng.  

Các bài dịch thông tin cũng nhằm thể hiện mong ước thấy drone ---công nghệ 4.0--- 

được phát triển đại trà ở Việt Nam. 

Mong nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc.  Trân trọng kính chào.  

Phan Hiếu Hiền  

 phhien1948@gmail.com  

 

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

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

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

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

http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html    
  (Ấn phẩm khoa học của trang web “Máy Sấy Nông Lâm”) 
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2 Thực hành Quản lý Tốt để phun thuốc trừ sâu  

cho lúa, bằng thiết bị bay không người lái 

Nguồn: Li X., J. T. Andaloro, E.dward B Lang, Yafei Pan. 2019. Best management practices 

for unmanned aerial vehicles (UAV) application of insecticide products on rice. Proceedings 

of the 2019 ASABE Annual International Meeting Massachusetts, USA. 

Dẫn nhập 

Phun thuốc hữu hiệu cần phủ chính xác lên cây trồng và giảm thiểu thuốc trôi dạt (drift).  Với 

kỹ thuật phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái (drone, dịch phiên âm: đơ-rôn) cần có 

đủ thông tin về cây trồng, dịch hại, và môi trường, để có thể Thực hành Quản lý Tốt (Best 

Management Practices BMP).  Công ty Nông nghiệp FMC (ở Delaware, Mỹ) đã áp dụng 

BMP từ 2018, là kết quả hợp tác giữa nghiên cứu của công ty và các trường đại học.  

Bài này trình bày với dạng phổ biến, dễ hiểu với người sử dụng đơ-rôn để dễ áp dụng trong 

thực tế.   

Phun thuốc tốt để sử dụng tối đa các đặc tính của thuốc  

Mỗi loại thuốc có những đặc điểm riêng, nếu phun không đúng sẻ làm giảm độ hữu hiệu.  Ví 

dụ loại thuốc trừ sâu Coragen® của FMC có các đặc tính sau: 

• Truyền dẫn nhanh qua lá. 

• Khả năng diệt sâu và ấu trùng.   

• Diệt trứng sâu và sâu lớn, hạn chế gia tăng số sâu bọ.  

• Làm ngưng khả năng ăn của ấu trùng. 

• Hạn chế bùng phát các dịch khác, nhờ giữ được thiên địch.   

Các nhân tố quản lý dịch hại có ảnh hưởng đến áp dụng drone 

Mật độ côn trùng cao 

Để giữ mật độ côn trùng dưới ngưỡng thiệt hai kinh tế, với mức tổn hại cây trồng thấp nhất: 

• Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên về mức độ côn trùng để phun thuốc trước khi bị thiệt 

hại. 

• Bắt đầu  phun thuốc khi sâu rầy bắt đầu phát triển.   

• Không để ấu trùng phát triển quá lớn vì sẽ khó diệt khi chúng ẩn sâu trong tàn lá và thân 

cây; thuốc phun trên lá sẽ không hữu hiệu. 

• Vài loài sâu rầy lột xác và lớn  lên chỉ trong một hai ngày có nhiệt độ cao. 
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• Côn trùng có vòng đời nhanh và nhiều đời đan xen nhau sẽ luôn có đủ trứng và sâu, cần 

phun thuốc nhiều lần và với nồng độ thuốc cao nhất theo khuyến cáo. 

• Phun thuốc lúc sáng sớm hoặc xế chiều, khi sâu rầy hoạt động mạnh và thời tiết thuận lợi. 

Bảo vệ cây trồng để đạt năng suất tối đa  

Để bảo vệ cây trồng qua nhiều đời côn trùng: 

• Đa số thuốc phun trên lá không bảo vệ được những cây trồng mọc sau khi phun thuốc; vì 

thuốc không chuyển đến được cây trồng mới.   

• Nếu bướm đêm để trứng và sâu ăn cây mới mọc, cần phun thuốc bổ sung.   

• Dư lượng thuốc trên lá cây già không đủ để diệt trứng sâu trên cây trồng mới.   

Côn trùng kháng thuốc  

Để giảm thiểu số côn trùng kháng thuốc: 

• Dùng đúng liều lượng theo chỉ dẫn, không dùng ít hơn, để đạt mức tiêu diệt tối đa.  

• Nhận diện Phương thức Tác động (Mode of Action MoA) của thuốc bằng Số loại nhóm 

(Group Number) được in trên bao bì.  Ví dụ thuốc Coragen gốc hóa học diamide có Group 

Number số 28. 

• Không dùng các thuốc có cùng MoA liên tục trong vụ mùa.  Tránh dùng thuốc có cùng 

MoA để xử lý nhiều đời sâu rầy liên tiếp, mà phải xoay vần với thuốc có MoA khác cho 

cùng loại dịch hại. 

• Không dùng các thuốc có cùng MoA trong khung thời gian 30 ngày.  Nếu phải thêm đợt 

phun thuốc, nên xoay vần với thuốc có MoA khác. 

• Xoay vần các thuốc có MoA khác nhau làm chậm phát triển sự kháng thuốc của sâu rầy, và 

tăng độ hữu hiệu của thuốc. 

• Bảo vệ các thiên địch của sâu rầy.  Phun các thuốc trị sâu rầy khá sớm trong mùa vụ và để 

dành cho các thiên địch khống chế không cho các loại sâu rầy bùng phát. 

 

Hình 2.1.  Ví dụ về các thời điểm dùng thuốc có hoạt chất Rynaxypyr® và thuốc có MoA khác  

trừ sâu đục thân lúa (rice stem borer) ứng với các giai đoạn sinh trưởng khác nhau. 
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Các đặc điểm của thuốc và tá chất ảnh hưởng đến việc sử dụng 

drone 

Dùng tá chất (adjuvant, chất phụ gia) 

Dùng tá chất thích hợp để tăng độ hữu hiệu của thuốc trừ sâu (Hình 2.2): 

• Dùng tá chất bảo đảm trộn tốt với thuốc.   

• Ưu tiên dùng tá chất có thể len vào mặt lá cây, và giảm sức căng mặt ngoài của các giọt 

thuốc phun. 

• Tá chất giúp thay đổi kích thước giọt phun và có thể làm giảm trôi dạt giọt thuốc  

• Kiểm tra khi dùng tá chất, rằng kích thước giọt phun vẫn ở trong khoảng cho phép. 

 

Hình 2.2. Chọn các tá chất phù hợp với thuốc trừ sâu có hoạt chất Rynaxypyr®  

 và dùng drone phun cho lúa 

Chuẩn bị dung dịch thuốc phụ thuộc  

Để tránh lẫn lộn và tránh nghẹt vòi phun và các vấn đề làm sạch thùng chứa thuốc: 

• Các dụng cụ cho phun thuốc cần được làm sạch, không dính lượng thừa của lần phun trước.  

Đổ nước vào ¼ - ½ thùng và thêm thuốc vào, quậy đều sau mỗi lần thêm nước và thuốc.  

Theo đúng chỉ dẫn trên bao bì về thứ tự hòa trộn. 

• Cần thử độ tương hợp giữa các hỗn hợp thuốc.   

• Dành đủ thời gian để thuốc trộn đều và tan đều.   

• Phải phun thuốc sau khi trộn càng sớm càng tốt.  Không để thuốc đã pha trong thùng qua 

đêm. 

• Nếu có trì hoãn thời gian phun, cần cần khuấy trộn lại để thuốc không lắng xuống. 

Các đặc điểm của hệ thống thiết bị ảnh hưởng đến việc sử dụng 

drone  

Cân chuẩn (calibrating) thiết bị drone phun thuốc  

Để bảo đảm phun đúng liều lượng hoạt chất:   



6 

• Kiểm tra, khảo nghiệm, và cân chuẩn trước và sau khi sử dụng drone (Tham khảo các Tiêu 

chuẩn NY/T3213-2018,  GB/T 18678,  JB/T 97892-2014,  ISO 9357). 

• Cân chuẩn không đúng có thể dẫn đến phòng trừ dịch hại kém, giảm năng suất cây trồng, 

tăng tính kháng thuốc của sâu rầy. 

• Cân chuẩn rất quan trọng với drone vì lượng chất tải thuốc (carrier, ví dụ: nước) rất thấp.  

Một số đặc điểm của hệ thống do nhà sản xuất xác định và không cần thay đổi, như: hình 

dạng rotor, khoảng cách giữa các vòi phun, khoảng cách vòi phun với rotor.  Nhưng vài 

thông số khác của hệ thống cần thay đổi và cân chuẩn, như: loại vòi phun, kích thước lỗ 

phun, lưu lượng vòi phun, bề rộng phun, tốc độ bay, độ cao bay v.v.  tất cả các thông số này 

ảnh hưởng đến mức lượng và số lượng phun. 

• Cân chuẩn nhằm đạt được:  1/ Mức lượng phun, tùy thuộc:  lưu lượng, bề rộng phun, tốc độ 

bay v.v.  2/ Kích thước giọt phun, tùy thuộc: loại vòi phun, kích thước lỗ phun, áp suất phun 

v.v.  3/ Mẫu dạng phun (spray pattern) tùy thuộc: loại vòi phun, khoảng cách các vòi, độ cao 

phun, tốc độ bay v.v. 

• Nên dùng các thiết bị điều khiển bay chính xác, có trang bị RTK GPS để hoạch định đường 

bay và theo dõi thực tế.   

Các điểm cần suy xét để sử dụng drone chính xác  

Để phun thuốc đồng đều và lượng phun chính xác trên cây trồng:   

• Giữ độ cao bay không đổi và tối ưu; bay cao quá hơn khoảng 3 m hoặc thấp quá dưới 1,5 m 

đều thay đổi mẫu dạng phun, dẫn đến phủ cây không tốt hoặc tăng trôi dạt thuốc.  Bay quá 

sát mặt đất làm thay đổi đường rơi của thuốc và phân bố thuốc, do tương tác giữa dòng khí 

từ rotor quạt và mặt đất.   

• Giữ tốc độ bay không đổi (3- 6 m/s tùy mã hiệu drone).  Không phun khi đang lượn vòng ra 

khỏi ruộng hay khi đáp xuống.  Khởi động phun quá trễ hay ngưng phun quá sớm đều làm 

cho thuốc phủ không đều.   

• Khi vào đường phun, cũng như ở cuối đường phun, chừa không phun một đoạn bằng 1-2 lần 

bề rộng phun (gọi là đầu vạt, headland).  Khi xong hết các đường phun song song, bay 

thẳng góc để phun hoàn tất các đầu vạt này. 

• Lực đẩy không khí xuống (downwash) của drone có nhiều rotor thì yếu hơn so với drone 

một rotor, nên bị gió ảnh hưởng nhiều hơn.  Cần giữ cố định tốc độ bay, cao độ bay, và bề 

rộng phun để kết quả phun đồng đều.   

• Ở đất dốc mà địa hình không cho phép bay theo đường đồng mức, thì bố trí tất cả các đường 

bay theo chiều xuống dốc.  Tránh bay theo chiều lên dốc, nguy hiểm. 

• Drone quạt không khí làm ảnh hưởng đến dạng phun và độ phủ lên cây.  Cần bố trí giàn 

phun và vòi phun sao cho:  1/ các giọt phun mịn không bị cuốn vào và bỉ dòng xoáy của 

rotor đẩy lên trên.  2/ các bộ phận của drone hầu như không bị dính thuốc.  Với drone chỉ có 

một rotor, chiều dài giàn phun không quá 85% bề rộng của rotor. 

• Chọn đúng loại vòi phun, lượng phun, kích cỡ giọt phun đều rất quan trọng để đạt chất 

lượng phun tốt nhất.  Hiện nay, phun bằng đơ-rôn thường dùng lượng phun thấp và giọt 
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phun nhỏ (Bảng 2.1); cách này đạt năng suất cao (ha/giờ) nhưng phải chịu giảm một phần 

độ phun phủ. 

• Hầu hết drone phun với giọt phun có Đường kính Trung vị Thể tích (Volume Median 

Diameter, VMD) từ "rất mịn" (61-105 μm) đến “mịn” (106-235 μm), theo ASABE Standard 

S572.1.  Giọt phun rất mịn rất dễ trôi dạt đến đến ruộng kế cận với cây trồng không phải là 

mục tiêu phun, và giảm lượng phun cho cây trồng đối tượng (Hình 2.3).  Cần phun trong 

điều kiện môi trường khá thuận lợi để phun chính xác và giảm trôi dạt thuốc.   

Bảng 2.1. Phương pháp phun, lượng phun và loại vòi phun đều ảnh hưởng đến kích thước giọt phun và 

khả năng trôi dạt thuốc  

 

 

Hình 2.3. Các thông số của thiết bị ảnh hưởng đến chất lượng phun và khả năng trôi dạt thuốc 
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Các biện pháp an toàn và tránh trôi dạt thuốc 

Để phun chính xác và tránh trôi dạt thuốc: 

• Người phun thuốc phải mang dụng cụ bảo hộ lao động suốt thời gian phun và xử lý thuốc. 

• Người điều khiển/hoa tiêu thiết bị phải xem xét các yếu tố bảo đảm phun chính xác và an 

toàn; phải phối hợp với người nhân công vận hành trong suốt thời gian phun. 

• Tuân thủ các nguyên tắc an toàn chung.  Chuẩn bị kế hoạch cấp cứu (emergency response 

plan ERP) khi gặp trường hợp khẩn cấp. 

• Trôi dạt thuốc không là vấn đề nếu xác định được các nguyên nhân và kiểm soát được sự 

trôi dạt thuốc độ các yếu tố liên quan đến thời tiết, thiết bị, và thuốc (Xem Mục Preferred 

Environmental Conditions ở dưới). 

• Các yếu tố ảnh hưởng trôi dạt thuốc bao gồm: loại drone một hay nhiều rotor, loại vòi phun 

thủy lực hay đĩa quay, tốc độ bay, độ cao bay, loại cây trồng, tốc độ và hướng gió, địa hình.  

Cần có vùng đệm (buffer zone) cách xa ao nuôi thủy sản, chuồng trại gia súc, ruộng trồng 

dâu nuôi tằm, hoặc ruộng đang có các loài ong thiên địch; dĩ nhiên cần cách ly với ruộng có 

cây trồng không phải là mục tiêu phun.   

• Lập một bảng kê các việc cần giảm sự trôi dạt thuốc, phổ biến đến nông dân, người lập lộ 

trình bay (hoa tiêu), và người điều khiển thiết bị,  

• Phun thuốc bằng drone trong điều kiện tầm nhìn xa thích hợp cho người điều khiển và 

người chỉ điểm phun (spotter). 

• Tuân thủ các quy định về IPM (Integrated Pest Management), không phun tại các ruộng 

đang có các loài ong thiên địch. 

 

Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phun thuốc bằng drone 

Các điều kiện môi trường thuận lợi  

Để phun thuốc chính xác và giảm thiểu trôi dạt thuốc:   

• Định thời gian phun thuốc sao cho tránh mưa hoặc tưới phun, trước đó ít nhất 2 giờ để thuốc 

được hấp thu và tăng hạn tác dụng. 

• Phun thuốc khi tốc độ gió trong khoảng 1,5 đến 3 m/s (thang đo Beaufort 1-3); tránh phun 

khi gió hơn 5 m/s (thang Beaufort > 3).  Nếu phun khi gió nhẹ quá, dưới 1,5 m/s (thang 

Beaufort <1) thuốc khó xâm nhập tàn lá và có thể bị trôi dạt. 

• Gặp lúc gió quá nhẹ, hãy điều chỉnh lại bằng giọt phun lớn hơn và lượng phun nhiều hơn.   

• Tránh phun khi nhiệt độ đảo lạnh đột ngột (temperature inversion). 

• Khi điều kiện gần mức không thuận lợi "xấu" nghĩa là nhiệt độ cao và ẩm độ không khí thấp 

(Bảng 2.2) làm tăng độ bốc hơi nước,  hãy điều chỉnh cho giọt phun lớn hơn và lượng phun 

nhiều hơn, để phun phủ tàn lá tốt hơn và ít bị trôi dạt thuốc. 
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Bảng 2.2.  Hướng dẫn về các điều kiện nhiệt độ và ẩm độ không khí để phun thuốc bảo vệ thực vật  

 

 

Thông báo giới hạn trách nhiệm (Disclaimer) 

Bài này đã tập hợp các Thực hành Quản lý Tốt BMP dựa vào các tài liệu mới nhất vào thời 

điểm xuất bản (2019).  Các khuyến cáo hướng dẫn chung về sử dụng thiết bị bay không 

người lái (đơ-rôn) để phun thuốc trừ sâu hại lúa.  Các BMP này có thể bổ sung cho các 

phương thức tại địa phương tùy theo tình hình cụ thể.  Các kết quả có thể thay đổi tùy thiết kế 

drone và hệ thống phun thuốc.  Cần tham khảo các khuyến cáo cụ thể của nhà sản xuất thiết 

bị, và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn công nghiệp liên quan. 

Bảng hướng dẫn này không thay thế cho chỉ dẫn cụ thể của mỗi sản phẩm thuốc trừ sâu, bao 

gồm các biện pháp cẩn trọng, các chỉ dẫn sử dụng, các hạn chế v.v, cần được đọc kỹ trước khi 

áp dụng.   

 

Lời bàn thêm (của người dịch) 

Với mức độ sử dụng drone đang tăng nhanh ở Việt Nam, có lẽ cần nhanh chóng có một văn bản 

(tương tự như VietGAP trồng trọt) để hướng dẫn doanh nghiệp và nông dân sử dụng drone được 

hiệu quả, an toàn cho người sử dụng và cho môi trường.  Bài viết trên có thể được tham khảo 

phần nào phù hợp với điều kiện Việt Nam.  Văn bản tiêu chuẩn cần có sự tham gia của nhiều cơ 

quan quản lý nhà nước và các cơ quan nghiên cứu, không chỉ có Cục BVTV.  Trong lúc chờ đợi 

ban hành tiêu chuẩn, các tổ chức đã sử dụng nhiều drone (như Tập đoàn Lộc Trời) có thể tự thiết 

lập cho mình một số quy định, để thực hành sản xuất tốt, đồng thời góp phần tham khảo cho tiêu 

chuẩn chung.   
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3 Tổng quan về áp dụng hệ thống  

máy bay không người lái trong nông nghiệp   

Nguồn: Derek Myers, Charlie Ross, Bo Liu. 2015. A review of unmanned aircraft system 

(UAS) applications for agriculture. Proceedings of the 2015 ASABE Annual International 

Meeting, New Orleans, Louisiana July 26– 29, 2015. 

 

Dẫn nhập 

Tăng sản lượng nông nghiệp có thể bằng canh tác chính xác, trong đó kỹ thuật viễn thám 

(remote sensing) đóng vai trò rất quan trọng (Fountas et al 2006; Stafford 2000; Warren et al 

2005) để thu thập thông tin, lập bản đồ các sai biệt đồng ruộng, và giúp quyết định thực hành 

nông nghiệp chính xác.   

Công cụ viễn thám bao gồm: vệ tinh, máy bay, trực thăng v.v, và các cảm biến.  Thông tin 

chẩn đoán (về: tình trạng thiếu nước, sâu bệnh, tình trạng đất, cây trồng, năng suất v.v) dùng 

kỹ thuật xử lý hình ảnh, sẽ giúp quản lý trang trại, bảo vệ môi trường, và tiên đoán sản lượng.   

Trong mấy chục năm qua, viễn thám cho nông nghiệp đã sử dụng các thiết bị bay không 

người lái (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) loại nhỏ. 

Người Nhật đầu tiên áp dụng UAV cho phun thuốc cây trồng với kết quả tốt vào thập niên 

1980
#1

.  Năm 2001 đã sử dụng 1220 trực thăng UAV Yamaha ở Nhật
#2

 và sau đó hơn 2000 

thiết bị này đã phun cho khoảng 01 triệu hecta lúa mỗi năm, tức 40% diện tích lúa nước này.   

Nước Mỹ chậm chân hơn Nhật về áp dụng UAV trong nông nghiệp; những người ủng hộ 

phương pháp này phải đi từ áp dụng cho những bãi mìn rồi sau đó mới hợp pháp hóa được 

cho nông nghiệp.  Cho đến đầu năm 2015, áp dụng UAV qui mô kinh doanh trong nông 

nghiệp vẫn là bất hợp pháp ở Mỹ; chỉ có một số công ty được FAA (Federal Aviation 

Administration = Cục Hàng không USA) cấp phép hoạt động. 

Nghiên cứu thị trường (MarketsandMarkets 2013) ước lượng năm 2014, thị phần UAV toàn 

thế giới là 6,7 tỷ USD và sẽ tăng 7,7%/năm để đạt 10,6 tỷ USD vào năm 2020 
#3

.   

                                                 

#1
 Nonami, K. 2007. Prospect and recent research & development for civil use autonomous unmanned aircraft 

as UAV and MAV. Journal of system Design and Dynamics, 1(2), 120-128.  

#2
 Sato, A. 2003. The rmax helicopter uav: DTIC Document: Trực thăng UAS, động cơ xăng 20 HP, nặng 64 kg 

(có xăng) + tải 30 kg max, cánh quạt đường kính 3,1 m; kích thước Dài 3,63 m, Rộng 0,72 m, Cao 1,08 m. 

#3
 [ND] Bài viết năm 2015; dự đoán gần đúng, số liệu năm 2020 là 13,4 tỷ USD  

  (Ref: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-commercial-drones-market ) 
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Giá thành UAV cỡ nhỏ ngày càng giảm, là chọn lựa khả thi cho viễn thám. Các bộ điều khiển 

bay bán rời có thể được kết nối với hệ GPS và dễ dàng lắp đặt vào UAV để sử dụng độc lập.  

Có nhiều báo cáo về ứng dụng UAV trong nông nghiệp: thăm ruộng và cây trồng (crop 

scouting), canh tác chính xác, quản lý cỏ dại, theo dõi gia súc, bón phân v.v (Hình 3.1).  Canh 

tác chính xác yêu cầu phải biết tình trạng cây trồng, sâu bệnh, nước tưới, phân bón v.v.  

Trước đây đáp ừng yêu cầu này với máy bay hoặc phương tiện từ mặt đất, nhưng khá tốn kém 

hoặc không có sẵn.  có thể dùng ảnh chụp từ vệ tinh, nhưng số liệu có thể chưa cập nhật, ảnh 

không rõ nét, và tốn kém (Rango et al 2009).  Ảnh chụp từ máy bay có người lái thì rõ hơn và 

rẻ hơn so với vệ tinh, nhưng chi phí vẫn còn cao.  Thiết bị UAV nhỏ đáp ứng yêu cầu rõ nét, 

bay theo lộ trình nhất định và không bị mây che.  

Bài này tóm lược các áp dụng chính của UAV trong nông nghiệp và các vấn đề liên quan, các 

thách thức phải vượt qua. 

 

Hình 3.1. Các ví dụ về UAV trang bị máy ảnh đa phổ, sử dụng trong nông nghiệp: 

a Drone 8 động cơ (Turner et al 2011);    b Trực thăng không người lái RMAX (Sato, 2003),    

c Drone 8 động cơ, chế tạo tại Cal Poly State University;    

d Drone 8 động cơ MD4-1000 (Torres-Sánchez et al 2013);    

e Các UAVs cánh quạt SOIS OSAM (Jensen et al 2008);   f  Drone 8 động cơ, dài 1 m (Mancini et al 2013)  

Áp dụng UAV trong nông nghiệp 

Bài này liệt kê 10 báo cáo nghiên cứu (từ 2003 đến 2015) về áp dụng UAV trong nông 

nghiệp, bao gồm: máy bay có cánh, trực thăng, drone nhiều động cơ, tàu lượn có động cơ, 

drone lên xuống theo phương thẳng đứng, drone lắp ráp từ các chi tiết có sẵn, các drone có 
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trên thị trường v.v.  Liệt kê các cảm biến dùng cho UAV:  cảm biến ảnh đa phổ làm từ máy 

ảnh kỹ thuật số (5 báo cáo), cảm biến ảnh phổ hồng ngoại (4 báo cáo)
#4

, cảm biến ảnh dùng 

nhiệt (4 báo cáo), cảm biến phổ liên tục hyperspectral (5 báo cáo).  Giá cả cảm biến ngày 

càng rẻ, khối lượng càng giảm, nhất là các cảm biến ảnh dùng nhiệt.  Có 5 báo cáo về xử lý 

ảnh truyền về trạm mặt đất qua GPS hoặc hệ thống định vị cục bộ inertial navigation (4 báo 

cáo), và các loại cảm biến khác như radar hoặc laser (3 báo cáo). 

Sử dụng máy ảnh thông thường và tháo bỏ kính lọc hồng ngoại là cách rẻ nhất để ảnh chụp 

gần với phổ hồng ngoại, từ đó tính được Chỉ số chuẩn hóa về khác biệt thảm thực vật 

Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) dùng để phát hiện mức độ che phủ thực vật.   

Nhiều loại cây trồng đã được theo dõi với UAV và đạt kết quả tốt.   

Garcia-Ruiz et al (2013) dùng UAV bay cao 100 m đã phát hiện được bệnh vàng lá greening 

trên cây chanh.   

Baluja et al (2012) dùng UAV bay ở độ cao 200 m trên vườn nho 5 ha, thí nghiệm với cảm 

biến cận hồng ngoại và cảm biến nhiệt, và liên hệ tương quan với tính chất như Chỉ số chịu 

hạn, Chỉ số khí khổng trên lá (stomatal conductive index) v.v; độ phân giải trên mặt đất đạt 

10- 30 cm. 

Calderón et al (2014) dùng UAV để phát hiện nấm mốc mildew trên cây anh túc làm dược 

liệu, với 2 lô thí nghiệm, trong đó 1 lô được chủ động gây nhiễm.  Tiến độ phát triển bệnh 

được theo dõi và đối chiếu với ảnh UAV chụp.  Ảnh chụp với các bước sóng 550, 670, 

800 nm (nanomet), và xử lý để có tỷ lệ màu Lục/Đỏ.  Phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ này 

cao tương ứng với độ nhiễm nấm bệnh cũng cao. 

Herwitz et al (2004) dùng UAV Pathfinder-Plus chạy bằng năng lượng mặt trời của NASA để 

theo dõi đồn điền cà-phê 1500 hecta.  Dữ liệu được truyền về máy tính nối mạng để phân tích 

tức thời.  Kết quả cho thấy các ảnh màu có thể phát hiện các loại cây dại và theo dõi việc bón 

phân và tưới nước; ảnh đa phổ có thể xác định độ chín của quả cà-phê.   

Torres-Sánchez et al (2014) sử dụng một máy ảnh thương mại có độ phân giải cao và bay trên 

một đồng lúa mì.  Phân tích 6 chỉ số ánh sáng thấy được và liên hệ với độ che phủ đất của cây 

trồng.  Kết quả  cho thấy thiết bị bay ở độ cao 30- 60 m có thể phân biệt các loại thực vật trên 

đồng lúa.   

Stagakis et al (2012) dùng UAV để phát hiện độ thiếu nước của cây trồng, bằng phân tích độ 

phát sáng huỳnh quang của diệp lục tố (chlorophyll fluorescence emission) của ảnh đa phổ.  

Kết quả trên các vườn ô-liu, đào, và cam cho thấy độ phát sáng này tùy thuộc độ thiếu nước 

của cây trồng.   

Rokhmana (2015) dùng máy ảnh kỹ thuật số lắp vào UAV để lập bản đồ địa hình 

(photogrammetric mapping); đã đạt độ phân giải 10 cm, và làm được 500 hecta mỗi ngày.  

Như vậy đã xác định được mật độ và độ cao cây trồng.   

                                                 

#4
 [ND]: Có thể tải các báo cáo được liệt kê trong Tài liệu tham khảo của bài gốc từ internet,  

       với từ khóa = Tên tác giả và Năm xuất bản. 
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UAV cũng được dùng để khảo sát đồng cỏ cho chăn nuôi (Dobos 2011; Rudowicz et al 2013; 

Themistocleous et al 2014) cho phép quyết định nhanh để giảm chi phí lao động và giữ vững 

năng suất. 

Chao et al (2008) điểm lại các nghiên cứu để ước lượng độ bốc thoát hơi nước của cây trồng, 

cho thấy sử dụng UAV có hiệu quả cho quản lý nước tưới, nhưng cần nghiên cứu thêm về 

chụp ảnh đa phổ cho ứng dụng này. 

Các thách thức  

Tuy có hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp và công nghiệp, nhưng ứng dụng UAV cũng có 

nhiều thách thức, không chỉ về mặt chính trị, được trình bày dưới đây: 

Luật lệ và qui định  

Máy bay không người lái đã được giới quân sự dùng từ lâu, nhưng (2015) chưa được áp dụng 

rộng cho thương mại.  Lý do là một lệnh cấm của Cục Hàng không Hoa Kỳ (FAA), xét đến 

các nguy cơ mất an toàn cho xã hội khi chưa có đủ luật định (Clarke & Moses 2014).  Những 

năm gần đây đã có nhiều cơ quan đưa ra các hướng dẫn và khuôn khổ để vận hành an toàn.  

Tên gọi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) được đổi thành UAS (Unmanned Aircraft System, 

hệ thống máy bay không người lái).  Bộ Quốc phòng Mỹ, FAA, và Cục An toàn Hàng không 

Âu Châu (EASA) đều cho là "drone" cần có giấy phép bay (Dalamagkidis et al 2008), ngoại 

trừ với mục đích thí nghiệm.  Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (American Society for 

Testing and Materials, ASTM) đã đưa ra tiêu chuẩn để vận hành tốt UAS, phân ra 3 loại: 

large (lớn), light (nhẹ), và mini; theo đó loại "light" có khối lượng dưới 600 kg. Năm 2013, 

FAA đề ra văn bản chi tiết các bước để đưa UAS vào hệ thống Không gian Quốc gia 

(National Airspace System) 

Hiện tại (2015) có 3 loại hình bay UAS: dân sự (civil), công cộng (public), và mô hình 

(model).  Bay "civil" chỉ dành cho nghiên cứu phát triển, cần được cấp phép để thí nghiệm.  

Bay "public" cần có giấy phép cho từng trường hợp và có sự giám sát của một cơ quan công 

quyền, để bảo đảm an toàn;  hiện tại, hơn 100 cơ quan đã dùng UAS cho việc thực thi luật 

pháp, chữa cháy, huấn luyện quân sự v.v.  Bay "model" được giới hạn độ cao dưới 120 m, 

theo Thông tư 91-57 của FAA;  thiết bị bay phải cách xa các sân bay và trong tầm ngắm của 

người sử dụng.  FAA giành quyền can thiệp nếu xét thấy các thiết bị này bay không an toàn. 

Các hạn chế về kỹ thuật  

UAV có giải pháp riêng cho mỗi loại cây trồng, nông dân không biết hết, mà cần chuyên gia 

theo dõi và đề ra giải pháp; như thế thêm phức tạp và tăng chi phí.  Vì thế, thách thức là làm 

sao tự động hóa để UAV tự tìm ra giải pháp dựa trên kết quả chụp ảnh; nông dân chỉ cần 

"bấm nút". 

Dù không ảnh giúp nhận dạng loại dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng, nhưng các trở ngại ở 

chỗ so sánh với các bộ số liệu có trước với những điều kiện thời tiết và mùa vụ lại khác nhau.  

Ví dụ bức xạ và góc chiếu của mặt trời và độ mây che phủ ảnh hưởng đến số liệu (Herwitz et 

al 2004).  Cần thường xuyên điều chỉnh các sai biệt này để chuẩn hóa cho các lần lặp lại sau. 

Drone nhiều động cơ có điểm yếu là thời gian bay ngắn và tải trọng thấp, so với dùng động 

cơ nổ.  Máy bay cánh quạt có thể bay lâu hơn, nhưng không thể lượn tại chỗ, và khó đáp hơn.   
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Áp dụng số liệu viễn thám trong quản lý  

Có được ảnh viễn thám, còn phải xử lý qua công đoạn "cộng-trừ" các bước sóng của ảnh mới 

nhận được ảnh sử dụng cho mỗi loại cây trồng, vì mỗi loại thực vật có các hệ số phản xạ ánh 

sáng (reflectance) khác nhau, do đặc tính sinh lý khác nhau (Hatfield & Prueger 2010).  Vì 

thế người nông dân cần phối hợp với nhóm nghiên cứu cho cây trồng của mình.  Cần phát 

triển các phần mềm xử lý ảnh để nông dân tự giải quyết được, một khi việc sử dụng UAS đã 

thành phổ biến. 

Vấn đề an toàn 

Hiện tại (2015) các drone có bán trên thị trường đều tuân thủ các quy định về an toàn cơ-điện; 

nhưng các drone tự chế (cũng dễ vì có sẵn các linh kiện giá rẻ và các sách hướng dẫn) lại tùy 

tiện, nên dễ trục trặc.  Các hư hỏng có thể gây tổn thương, ví dụ các cánh quạt tốc độ cao rớt 

trên đầu người ở mặt đất.  Cần đề ra các luật lệ về vận hành UAS cho người sử dụng không 

chuyên, cũng như bảo hiểm cho thiết bị và cho người, khi UAS đã thành phổ biến trong đời 

thường.   

Vấn đề quyền riêng tư và an ninh (Privacy and Security Issues) 

Các vấn đề này đã hạn chế việc sử dụng drone ở qui mô thương mại.  Vài tháng trước đây, 

một người sử dụng drone đã đáp thiết bị của mình vào sân một Tòa nhà chính phủ.  Vài cá 

nhân lạm dụng drone giải trí và xâm phạm quyền riêng tư, đã ảnh hưởng đến cả cộng đồng sử 

dụng drone ngày càng tăng.  Luật lệ hiện tại (2015) là Thông tư 91-57 của FAA phát hành 

năm 1981 về các máy bay điều khiển bằng vô tuyến, cũng đang áp dụng cho drone.  FAA 

hiện đang soạn các khuôn khổ mới cho các vấn đề này. 

Tương lai áp dụng UAS trong nông nghiệp  

Kỹ thuật UAS và áp dụng trong nông nghiệp đã tiến bộ vượt bậc trong những năm qua và sẽ 

tiếp tục nhiều hơn trong những năm tới.  Các ứng dụng vẫn ở giai đoạn sơ khởi và sẽ còn 

nhiều cải tiến kỹ thuật và công nghệ.  Các cải tiến này bao gồm: Thiết kế UAV, xử lý ảnh tốt 

và đơn giản hơn, hạ giá thành sản phẩm, quy định sử dụng thoáng hơn, trình bày số liệu để 

nông dân dễ sử dụng v.v.  UAV có thể thu thập số liệu toàn cánh đồng, nhưng cũng phải phối 

hợp với robot mặt đất để có thêm số liệu về các điểm không đồng đều cục bộ về hình ảnh, đất 

đai, và sử dụng các số liệu này cho các phân tích tiếp theo.  UAS có thể tích hợp với công nghệ 

thông tin như Điện toán đám mây, Internet vạn vật, Dữ liệu lớn, để thêm các phương pháp thu 

thập và phân tích số liệu thông minh và tiến bộ. 

Kết luận   

Đã có nhiều ứng dụng UAV thành công trong thập kỷ qua: theo dõi độ khô hạn, gieo sạ, phun 

thuốc trừ sâu bệnh, vẽ bản đồ năng suất, phát hiện chỗ thất thoát nước tưới, v.v. 

Nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước cho UAV: chi phí, an ninh, an toàn, chính sách, 

tiêu chuẩn hóa xử lý số liệu v.v.  Áp dụng UAV vẫn còn sơ khởi, nhưng với kỳ vọng giá bán 

UAV sẽ giảm, cải tiến kỹ thuật, quy định thoáng hơn, cảm biến ảnh mới, phần mềm xử lý ảnh 

đơn giản v.v, sẽ thúc đẩy nhanh việc áp dụng UAV trong nông nghiệp.   
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Lời bàn thêm (của người dịch) 

Bài báo trên đã mô tả toàn cảnh sử dụng UAS trong nông nghiệp (năm 2015).  Đến nay 

(2021) đã có nhiều tiến bộ cả về kỹ thuật và chính sách ở nước ngoài.  Các vấn đề, thách thức 

nêu trong bài báo cũng là những vấn đề Việt Nam (đi sau) cần giải quyết:   

a/  Các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý, an toàn bay, quyền riêng tư và an ninh. 

b/  Vấn đề sử dụng:  Nhật Bản tuy đi trước (từ 1990) về UAS nhưng là trực thăng nặng nề, 

dùng động cơ xăng, mà tải chở chỉ 30 kg max, nên có lẽ không cạnh tranh được với drone 

nhiều rotor.  Việt Nam cũng không chậm lắm về áp dụng drone này.  Tuy không chậm về 

thiết bị, nhưng về công nghệ sử dụng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, không những liên 

quan đến nông nghiệp, mà còn dính đến các các mục nêu ở a/. 

c/  Vấn đề nội địa hóa:  Về chế tạo, đã có một công ty khởi động.  Cần chủ động toàn diện 

hơn, nhắm đến phát triển bền vững.  Về chính sách và công nghệ (a/ và b/ ở trên) cũng là vấn 

đề nội địa hóa... 
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4 Đánh giá mức độ kết bám và hao hụt thuốc phun 

của máy bay không người lái  trong vườn táo 

Nguồn:  Liu Y., L. Li, X. He, J. Song, A. Zeng, Z. Wang. 2020. Assessment of spray 

deposition and losses in an apple orchard with an unmanned agricultural aircraft 

system in China. Transactions of the ASABE Vol. 63(3): 619-627. ISSN 2151-0032, 

https://doi.org/10.13031/trans.13233 

Dẫn nhập 

Những năm qua, drone (hoặc UAS, Unmanned Aircraft System) cho nông nghiệp đã được sử 

dụng rộng rãi.  So với bình phun mang vai, phun thuốc bằng UAS với lượng phun thấp và 

bay thấp đã đạt năng suất cao hơn và ít tốn lao động hơn.  So với phun bằng máy bay lớn  có 

người lái, UAS cũng với năng suất cao đã giảm chi phí rất nhiều. Nhiều mẫu UAS đã được 

phát triển ở Trung Quốc cho phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt khi khó phun từ mặt đất, ví dụ như 

trên đồng lúa, đồng bắp khi cây đã lớn, cây trồng trên đồi dốc.  Thuốc và máy phun đều cách 

xa người vận hành; và có thể phun trong suốt thời gian sinh trưởng của cây trồng.   

UAS đã đạt kết quả phun rất tốt với cây lương thực.  Xue et al (2013) khảo nghiệm với UAS 

mã hiệu N-3 phun thuốc trừ rầy nâu và đo lường chất lượng lúa gạo.  Gao et al (2013) thí 

nghiệm  phun thuốc trừ sâu cho lúa mì với UAS.  Zhang et al (2012), Qin et al (2014) nghiên 

cứu ảnh hưởng các thông số phun thuốc đến độ kết bám của thuốc trên cây trồng.   

Tuy nhiên, rất ít báo cáo về sử dụng UAS trên cây ăn trái.  Ở Trung Quốc 2/3 vườn cây ăn 

trái nằm ở vùng đồi núi, đất dốc khó phun thuốc.  Phương thức canh tác lạc hậu, cây trồng 

chằng chéo nên khó cơ giới hóa, người dân chỉ dùng bình mang vai, chưa đáp ứng yêu cầu.  

Sử dụng UAS để giải quyết vấn đề này sẽ có ý nghĩa lớn .   

Mục đích: Nghiên cứu này chọn một drone phun thuốc trong vườn cây ăn trái để đánh giá độ 

kết bám của thuốc, độ trôi giạt (drift) và hao hụt thuốc, và độ gây ô nhiễm ra ngoài.  So sánh 

phun thuốc bằng UAS và bằng máy phun thường dùng trên mặt đất.   

Vật liệu  và  phương pháp  

Vườn cây  

Thí nghiệm ở một vườn táo ở Làng Changjiaying gần 

Beijing (Hình 4.1) ngày 22-24 th.9-2017.  Cây táo cao 

3,5 m, khoảng cách giữa hàng 3,3 m, trên hàng 1 m.  

Đo số liệu khí tượng bằng dụng cụ Testo 350-XL. Nhiệt 

độ 22-26,5 oC, ẩm độ không khí 50-70%, tốc độ gió 

1,3-2,1 m/s.   Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

 
Hình 4.1. Vườn táo   
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Thiết bị phun thuốc  

Drone mã hiệu Linyi Fengyun (Trung Quốc) được chọn cho thí nghiệm.  Bốn đĩa phun ly tâm 

(centrifugal atomizer) ở dưới 4 rotor quạt; đĩa quay nhanh tạo giọt tơi.  Máy vận hành tự 

động, với các thông số như diện tích, tốc độ bay, do cao bay, nồng độ thuốc (Bảng 4.1) đều 

do hệ điều khiển lập trình trước.  [Viết tắt UAS = unmanned aircraft system] 

 

Hình 4.2.  (trái) UAS bốn rotor;     (phải) đĩa phun ly tâm tạo giọt tơi  

Máy phun khí động (air-assisted sprayer) Jiangsu Huanghai 3WG được chọn làm đối chứng 

(Hình 4.3) có thùng chứa 1200 lít.  Máy được móc sau máy kéo, truyền động từ PTO cho quạt 

hướng trục đường kính 0,62 m để tiếp sức đưa giọt thuốc đến tán lá.  Bảng 4.1 ghi các thông 

số của 2 thiết bị thí nghiệm.  [Viết tắt PAAS = PTO-powered air-assisted sprayer]. 

Bảng 4.1. Các thông số của 2 thiết bị thí nghiệm.  

 
NR[a]  Không định mức đĩa phun ly tâm theo áp suất,  

vì lưu lượng được điều chỉnh bằng thay đổi điện thế của bơm ly tâm. 

 

Hình 4.3. Máy phun khí động Jiangsu Huanghai 3WG-1200A  
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Tính chất kết bám của giọt thuốc phun 

Đã xác định sự phân bố giọt thuốc phun của hai thiết bị.   

Với máy phun khí động, dùng một vách thẳng đứng BV-20-400 để chặn giọt phun (Hình 4.4), 

và xác định độ phân bố theo chiều cao, vì cành lá cây táo nằm ở độ cao 0,5-2,0 m. 

Với UAS, xác định trên khoảng đường dài 100 m; ở đoạn giữa đường có dựng những cột giấy 

4 cm cao 8 m, trên dó cứ cách 0,3 m có dán những mảnh giấy 26*76 mm nhạy với nước 

(WSP, water-sensitive papers). WSP là phương pháp đo lường được quốc tế thừa nhận, với 

chi phí thấp.  Drone bay và phun ở độ cao 2,5 m.  Đường bay vào, bắt đầu và kết thúc phun, 

và đáp xuống như Hình 4.4. 

 

Hình 4.4. Xác định phân bố giọt phun 

theo chiều cao của máy phun khí động   

 

Hình 4.5. Sơ đồ khoảng đường bay  

để xác định dộ phân bố giọt phun của UAS 

Bố trí các khu vực đo và các chỉ tiêu thí nghiệm  

 

Hình 4.6. Sơ đồ lô thí nghiệm.  Đoạn a-b: Thí nghiệm độ trôi giạt (drift tests) trong vườn;  

           Đoạn a-d: Thí nghiệm độ kết bám và hao hụt ở mặt đất (canopy deposition and ground loss tests);  

           Các máy phun hoạt động trong toàn khu vực để đánh giá độ trôi giạt  ra ngoài lô.   

Bố trí các khu vực đo như Hình 4.6.  Đã đánh giá 5 chỉ tiêu quan trọng: Độ kết bám vào tán 

lá, Trôi giạt trong vườn táo, Trôi giạt ra bên ngoài, Hao hụt thuốc xuống đất, và Nhiễm thuốc 
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vào thiết bị.  Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 22866 và ISO 22522 
*#1

. Do vườn táo gần khu 

dân cư, nên thử nghiệm về trôi giạt chỉ giới hạn liên quan đến nguy cơ hít phải thuốc.   Máy 

phun theo máy kéo chạy giữa các hàng cây (từ điểm a đến d, Hình 4.6);  máy phun UAS bay 

trên hàng cây.  Có 3 lần lặp lại cho mỗi máy phun.  

Thí nghiệm ngoài đồng  

Độ kết bám và phân bố thuốc vào tán lá  

Chọn một số cây tiêu biểu để lấy mẫu (B trong Hình 4.6); các điểm lấy mẫu của mỗi cây như 

Hình 4.7, phù hợp với phân bố tán lá và chiều cao cây.  Mỗi điểm lấy mẫu có gắn tấm giấy 

WSP.  Lượng phun 600 Lit/ha được chọn dựa theo "thể tích" tán lá và chỉ số màu lá. 

 

Hình 4.7. Sơ đồ các điểm lấy mẫu trên cây  

Hao hụt thuốc xuống đất  

Đặt 08 đĩa petri đường kính 14 cm cách nhau 0,5 m dọc theo tán cây để đo độ hao hụt thuốc 

xuống đất (điểm G ở Hình 4.6). 

Độ trôi giạt trong vườn táo  

Trong nghiên cứu này, đã dựng các cột đứng (điểm D ở Hình 4.6) giữa hai hàng cây và dán 

giấy WSP trên cột để chận các giọt trôi dạt.  Có 5 điểm lấy mẫu cách nhau 1 m, từ độ cao 1 

đến 5m (Hình 4.8). 

Với máy phun khí động từ mặt đất PAAS, do lượng gió nhiều và mạnh từ quạt, hoặc do tán lá 

khác nhau theo độ cao, nên thuốc bị trôi giạt qua hàng cây kế cận hoặc xa hơn (máy đi từ a 

đến b, Hình 4.6).   

Với drone (UAS), luồng gió từ máy phun thổi xuống có thể mang thuốc giạt khỏi vòm lá, vì 

UAS bay ngay trên ngọn cây.  

 

                                                 

*#1
  ISO (2005). ISO 22866: Equipment for crop protection: Methods for field measurement of spray drift. 

Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization. 

  ISO (2007). ISO 22522: Crop protection equipment: Field measurement of spray distribution in tree 

and bush crops. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.  
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Độ trôi giạt ngoài khu vực phun thuốc  

Đo độ trôi giạt thuốc ra ngoài vườn táo như Hình 4.9.  Dựng các cột đứng (điểm E trong Hình 

4.6), các hàng cây ở ngoài cách rìa vườn 5 m và 10 m; dán các mảnh giấy chỉ thị để lấy mẫu.   

 

Hình 4.8.  Lấy mẫu trôi giạt thuốc trong vườn táo  

 

Hình 4.9.  Lấy mẫu trôi giạt thuốc ở ngoài vườn táo  

Nhiễm thuốc vào thiết bị  

Thuốc phun ra lại có một số giọt đáp xuống thiết bị, có thể ảnh hưởng đến chất lượng làm 

việc.  Để tìm hiểu vấn đề này, đã đặt các mảnh giấy lấy mẫu cạnh thiết bị.   

Với PAAS, lấy mẫu ở bên quạt gió, phía sau thùng thuốc, và trên máy kéo.   

Với UAS, lấy 4 mẫu đặt ở bình điện, thùng thuốc, và dưới cánh quạt.   

Chất chỉ điểm (tracer).   

Chất chỉ điểm là dung dịch Allura Red 2,5% và tebuconazole suspension 0,33%.  Để đo độ 

kết bám và độ hao hụt thuốc xuống đất, dùng máy quang phổ (spectrophotometer) xác định 
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thể tích Allura Red.  Nhưng với độ trôi giạt thuốc trong và ngoài vườn táo, máy quang phổ 

không thể đo (do lượng thể tích rất nhỏ) nên phải dùng phương pháp phổ khối lượng (mass 

spectrometry) với sắc ký lỏng (liquid chromatography) để xác định lượng tebuconazole trên 

giấy chỉ điểm.   

Phương pháp phân tích  

Để đo độ kết bám và độ hao hụt thuốc xuống đất, từ số liệu của máy quang phổ, đã tính lượng 

kết bám trên một đơn vị diện tích, và qui chuẩn với các phương trình sau: 

 

với Vs là lượng kết bám của mẫu thu được, L;   Vw là thể tích dung môi chiết, mL (eluent);   

FLs là độ hấp thụ dung môi (eluent absorbance);   FLa là là độ hấp thụ dung môi chuẩn 

(calibration);   N là hệ số pha loãng của Allura Red trong thùng thuốc;   ds là lượng kết 

bám/đơn vị diện tích, L cm-2;   S là diện tích tấm thu hứng, cm2;   dns là lượng kết bám/đơn 

vị diện tích đã chuẩn hóa, L cm-2;   Vr là lượng phun cài đặt, 900 L ha-1;   và Vn  là lượng 

phun thực tế, L ha-1.  

Để đo độ trôi giạt thuốc trong và ngoài vườn táo, từ số liệu của máy phổ khối lượng-sắc ký, 

tính mức lượng hứng được và chuẩn hóa dnl, g cm-2 (normalized tracer deposit rate) theo 

công thức:   

     (Llorens et al., 2010) 

với  ds1  là mức lượng hứng được/đơn vị diện tích, g cm-2;   

  V   là lượng phun, L ha-1;   

 Tcs là nồng độ chất chỉ điểm trong thùng chứa mg L-1. 

Kết quả  và thảo luận  

Đặc điểm kết bám (deposition) 

Kết quả (Hình 4.10) cho thấy mức phun cao tối đa 3,8 m.  Độ kết bám tăng dần từ độ cao 0,4 

m đến 1,2 m (tối đa ở 0,8 m) và giảm dần từ 1,2 m.  Dùng phần mềm DepositScan (Zhu et al 

2011) để xác định số giọt kết bám/cm2 (Hình 4.11).  Bề rộng phun của UAS là 2,2 m, và mật 

độ phun cao nhất là 132 giọt/cm2, ở ngay trên đường bay. 

Phân bố thuốc vào vòm lá 

Bảng 4.2 ghi phân bố lượng thuốc phun kết bám ở các vị trí giữa và quanh vòm lá; các điểm 

M, F, B, L, R như Hình 4.7.  Lượng thuốc với PAAS (air-assisted sprayer) là 2,79 L cm-2 
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cao hơn so với UAS 0,16 L cm-2.  Phân bố giữa các điểm cũng khác nhau với 2 loại máy, do 

cách bố trí vòi phun và chiều quạt thổi. 

 

Hình 4.10. Phân bố các giọt phun theo chiều cao của máy phun khí động (sau máy kéo) 

Các đoạn -----| trên thanh  là độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại  

Hình 4.10,  4.11, Bảng 4.2,  4.3, 4.4: Sau dấu (.) là số thập phân  

 

Hình 4.11.  Bề rộng phun với drone  

Bảng 4.2. Phân bố lượng phun (L /cm2   độ lệch chuẩn)của 2 máy phun. [[
a]

  

 
            [a]

  M = điểm chính tâm vòm cây;   

           F and B = cạnh trước và cạnh sau vòm cây; L and R = cạnh bên trái và bên phải vòm cây. 
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Hao hụt thuốc xuống đất  

Phân tích cho thấy hao hụt thuốc xuống đất của UAS thấp hơn nhiều, chỉ bằng 1/5 so với 

PAAS.  Độ hao hụt này tương quan với liều lượng thuốc phun, nên trong thực tế cần điều 

chỉnh lượng phun theo thời gian sinh trưởng của cây trồng. 

Độ trôi giạt trong vườn táo  

Kết quả ghi ở Bảng 4.3.  Như dự đoán, PAAS làm trôi giạt thuốc nhiều hơn UAS.  Trôi giạt 

nhiều hơn ở phía dưới vòm lá.  Dù UAS bay trên ngọn cây, thuốc trôi giạt ở độ cao 1 m vẫn 

nhiều hơn, vì luồng gió đi xuống của động cơ quạt. 

Bảng 4.3. Lượng trôi giạt thuốc (g cm-2,  độ lệch chuẩn) trong vườn táo của hai thiết bị phun  

 

1 m Height = Đo ở độ Cao 1 m. 

Trôi giạt thuốc ngoài khu vực phun 

Trôi giạt này, do gió hoặc máy phun, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.  Kết 

quả ghi ở Bảng 4.4.  Thuốc phun từ UAS trôi giạt nhiều và xa hơn vì gió thổi tự do; thuốc 

phun từ PAAS bị nhiều hàng cây kế cận ngăn trở nên ít bị trôi giạt hơn. 

Bảng 4.4.  Lượng trôi giạt thuốc (g cm-2,  độ lệch chuẩn) ngoài khu vực phun thuốc  

 

Nhiễm thuốc vào thiết bị  

Như kết quả ghi ở Hình 4.5, cả hai máy phun đều nhiễm nhiều thuốc.  UAS nhiễm trung bình 

13,8 g cm-2
 , cao hơn nhiều so với PAAS.  Lý do là UAS sử dụng lượng phun nhỏ nhưng với 

nồng độ cao; ngoài ra đĩa phun ly tâm nằm gần quạt nên luồng gió thổi thuốc vào thiết bị.  

PAAS cũng bị nhiễm thuốc đáng kể.  Vì vậy sau mỗi lần phun thuốc, cần làm sạch cả hai 

thiết bị phun.   

  Bảng 4.5.  Nhiễm thuốc vào thiết bị phun (g cm-2) 
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Tóm tắt  

Có thể sử dụng thiết bị bay không người lái (UAS, drone) loại nhiều rotor để phun thuốc bảo 

vệ cây trồng trên vườn cây, nhất là ở ở vùng đồi núi mà máy đi trên mặt đất khó di chuyển.  

nghiên cứu này cho thấy độ kết bám chuẩn hóa của UAS cũng tương đương với máy phun đi 

sau máy kéo.  Tuy nhiên, vận hành thiết bị cũng phức tạp, nên người sử dụng phải xem xét 

các yếu tố ô nhiễm môi trường do trôi giạt thuốc, thuốc hao hụt xuống đất, dính bám vào máy 

móc, tiếp xúc với người vận hành, để đạt độ kết bám thuốc tối đa trên cây trồng.  Cần lưu ý 

các yếu tố trên để điều chỉnh các thông số làm việc cho thích hợp. 

 

 

Lời bàn thêm (của người dịch) 

Ở Việt Nam, nhiều loại cây trồng cao lớn , nên phun thuốc từ trên cao có lợi thế hơn so với 

phun từ mặt đất.  Có thể kể đến:  ●cây ăn trái (rất nhiều loại); ●lúa, bắp (khi cây đã lớn), và 

●nhiều loại khác, như cao su, mía, hồ tiêu v.v.  Nhiều loại được trồng trên vùng đồi núi mà 

máy đi trên mặt đất khó di chuyển.   

Phun thuốc thì nhất định phải có một lượng đủ cho cây trồng để dịch được sâu bệnh.  Nhưng 

khi sử dụng drone, bao nhiêu % thuốc đến cây trồng, bao nhiêu % bị trôi giạt?  Cần nhiều 

nghiên cứu để đánh giá độ kết bám của thuốc, độ trôi giạt (drift) và hao hụt thuốc, và độ gây 

ô nhiễm ra môi trường.  Cũng đã có nhiều thnử nghiệm trên nhiều loại cây ăn trái (xem Mục 

6: các tài liệu www về drone); tuy nhiên chỉ đánh giá qua thực tế "thấy được là được".  Rất 

đáng trân trọng các thử nghiệm tiên phong này, nhưng cũng cần các kết quả với số liệu chi 

tiết từ các cơ quan quản lý và nghiên cứu khoa học.  Các kết quả này sẽ là cơ sở để đưa ra các 

chính sách phù hợp, trong "Vòng lặp Nghiên cứu và Chính sách".   
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5 Drone chế tạo ở Việt Nam  

Nguồn:  * Lương Việt Quốc. 2020. Ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp. 

Kỷ yếu Hội thảo "Cơ giới hóa Nông nghiệp" ngày 14-8-2020, tại TP Hồ Chí Minh, do Cục Kinh 

tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT) và Viện Công nghệ Bùi văn Ngọ đồng chủ trì. 

  * Real-time Robotics. Real-time solutions: Vian Drone. www.rtrobotics.com . 

 * Real-time Robotics. 2021. Tóm tắt profile. 

Giới thiệu Công ty Real-time Robotics  

Công ty Real-time Robotics (viết tắt RtR) được thành lập năm 2017 tại Mỹ, do người VN 

làm chủ.  Công ty được cấp giấy phép đầu tư và đang xây dựng nhà máy tại Khu công nghệ 

cao TP HCM (SHTP);  năm 2020-2021 đã sản xuất máy bay không người lái (Drone) tại cơ 

sở tạm ở Thành phố Thủ Đức.  RtR được chứng nhận là Doanh nghiệp khoa học công nghệ 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Drone của Công ty đã được bán cho Viện Hàng không Vũ trụ của Viettel, các Công ty năng 

lượng mặt trời để phát hiện các tấm panel hỏng hóc (trong hàng ngàn tấm trên diện tích vài 

chục km2) và xuất khẩu cho các công ty tại Mỹ và Ấn Độ như Advanced Aircraft Company, 

Detech Technologies, MissionGo, v.v.  RtR đã đăng ký một bằng sáng chế tại Mỹ về hệ 

thống drone dành cho cứu hộ cứu nạn. 

Việt Nam ứng dụng drone chậm hơn thế giới 3 năm, nhưng có thể đi nhanh hơn, quan trọng 

là sử dụng vào việc gì thì cũng phải có phần mềm.  Yếu tố bảo mật là nhu cầu tự nhiên, 

không cho phép chúng ta dùng drone của một số nước ngoài làm lộ thông tin, nên cần sự 

tham gia của các công ty nội địa. 

Công ty RtR tham gia vào ứng dụng trong nông nghiệp từ 2019 và nhắm mục đích: ●Giảm 

chi phí, và ●Bảo mật thông tin.  Hiện tại, Công ty đã có hai giải pháp cho nông nghiệp, cả 

phần cứng và phần mềm:  Drone khám bệnh, và Drone chữa bệnh. 

Drone khám bệnh 

     

   Hình 5.1. Drone khám bệnh        Hình 5.2. Camera đa phổ 
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Drone gắn camera đa phổ (Hình 5.1 và Hình 5.2), có thể bay khám 50 ha/giờ, để có thể phân 

loại được tình trạng ruộng (bị sâu rầy, cỏ dại, thiếu phân, v.v) và vị trí có bệnh.   

Máy bay chỉ cung cấp dữ liệu thô, giống như máy chụp hình trong y tế vậy, phải cần bác sĩ 

chẩn đoán, để biết cần can thiệp loại thuốc nào, cây thiếu nước, thiếu phân gì và ở mức độ 

nào.  Các ưu điểm của drone khám bệnh:  

- Sớm phát hiện bệnh và các vấn đề trong canh tác; 

- Giảm chi phí chăm sóc, vì chỉ can thiệp tại các điểm cục bộ có vấn đề.   

- Tăng lợi nhuận;  

- Giúp cải thiện môi trường, do ít dùng thuốc hóa học hơn.   

So sánh  drone chẩn đoán sức khoẻ cây trồng VIAN của RtR với vài loại khác:  : 

 VIAN  

(RtR) 

Sky Ranger R70 

(Hoa Kỳ) 

Zenith ATX8 

(Hà Lan) 

Thời gian bay với tải 1 kg  

   ~ (camera) 

60 phút 40 phút 30 phút  

Camera đa phổ  14 phổ,  

6-8 MP /phổ 

6 phổ,  

3,2 MP / phổ 

- 

Tải tối đa mang được  4,5 kg 3,5 kg 2,9 kg 

Khối lượng drone, không tải 8,0 kg 4,0 kg 6,7 kg 

Thời gian bay với tải tối đa  30 phút  20 phút  18 phút  

Pin: * Dung lượng  

 * Khối lượng  

800 Wh 

3,8 kg 

400 Wh 

2 kg 

440 Wh 

2,5 kg 

Tầm điều khiển = khoảng cách 

nhận được tín hiệu 

8 km 8 km 2 km 

Nguồn: RtR. 

Drone chữa bệnh 

Ngoài tính chất chung là giảm thuốc hóa học và giảm nước, nếu kết hợp với drone khám 

bệnh, thì drone chữa bệnh (Hình 5.3) sẽ càng giảm thuốc hơn vì chỉ phun ở vị trí đã xác định.   

 

 

Hình 5.3. Drone chữa bệnh Thần Nông 20   
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Các ưu điểm:   

- Giải pháp đồng bộ, khám nhanh, và chữa bệnh chính xác bằng trí tuệ nhân tạo. 

- Tỷ lệ nội địa hóa cao, 80%.  

- Huấn luyện người vận hành, bảo hành và bảo trì nhanh và chi phí thấp. 

Sản phẩm Thần Nông 20 của Real-time Robotics (RtR) khi mang tải 20 kg có trọng lượng 

cất cánh 42,5 kg và pin có thể sạc 1000 lần.  Số liệu  tương ứng của drone T20 của DJI là 

47,5 kg và 400 lần sạc pin, cũng với tải 20 kg.  Nhẹ hơn 5 kg và tuổi thọ pin cao hơn (do làm 

chủ công nghệ chế tạo pin) nên chi phí vận hành sẽ thấp hơn.  Ước tính của RtR sẽ tiết kiệm 

được 100 triệu đồng/ năm.   

Drone RtR bảo mật dữ liệu, nhất là khi canh tác trên diện tích rất lớn, không phải gửi dữ liệu 

về máy chủ nước ngoài. 

Tích hợp trí tuệ nhân tạo ở trong nước, sử dụng drone RtR nội địa có thể tạo cộng đồng chia 

sẻ kinh nghiệm khuyến nông, người dùng có thể hợp tác để phát triển, tích hợp và hoàn chỉnh 

các thuật toán để chăm sóc cây trồng chính xác. 

 

Tóm tắt: Hạ tầng công nghệ thông tin, chính sách và các thuận lợi  

Ở Việt Nam, hạ tầng mạng 3G-4G đã kết nối đến khoảng 2/3 dân số với điện thoại di động, 

như vậy rất dễ truyền tín hiệu từ drone vào điện thoại và sử dụng.   

Về ứng dụng, Việt Nam đã có thông tư chính thức của Bộ Quốc phòng, nếu drone bay dưới 

50 m và cách sân bay 5-7 km thì chỉ xin giấy phép từ Bộ chỉ huy quân sự Huyện.  Nếu trên 

50 m thì xin Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. 

Công ty Real-time Robotics, tuy có một số anh em bên Mỹ kết nối cùng làm, nhưng phần lớn 

trông cậy vào đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia trong nước đã chứng tỏ trình độ và khả năng 

trong thực tế. 

Việt Nam có những nông trại lớn, ví dụ Nông trường mía TTC rộng mấy ngàn ha, nên việc sử 

dụng drone rất phù hợp để giải quyết phòng trừ sâu bệnh trong thời gian rất ngắn.  Hiện nay, 

nông dân nhỏ tuy chỉ có 0,5-2 ha/hộ, nhưng tập hợp lại trong các Hợp tác xã (kiểu mới) gieo 

trồng đồng loạt với cùng phương thức canh tác, cũng là điều kiện thuận lợi để sử dụng drone 

ở quy mô hàng trăm hecta.   
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6 Các tài liệu (www) về Thiết bị bay không người lái 

(Drone, UAS, UAV, đơ-rôn) 

Các tài liệu tải từ internet được liệt kê dưới đây theo thứ tự:  

     ► ●Địa chỉ www, font xanh gạch dưới;  ●Tiêu đề tài liệu;  ●Tóm tắt nội dung, 1-5 hàng. 

Có rất nhiều tài liệu về drone trên mạng;  được tải xuống chỉ là một số ít... 

Các tài liệu được tải từ mạng, không qua bình duyệt.  Vì vậy người đọc cần phải rất cẩn thận 

tự xem xét, để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của nội dung các tài liệu.   

Tài liệu nước ngoài  

► ● https://www.targo-consulting.co.il/wp-content/uploads/2019/04/Drone-Market.pdf  

● Drone Market Analysis. ● Phân tích thị trường drone cho dân sự và quân sự. 3p.  

► ● https://dronecenter.bard.edu/files/2019/10/CSD-Drone-Databook-Web.pdf.  ● Gettinger 

D. 2019. The Drone Databook. Center for the Study of the Drone, Bard College, New 

York. 353p.  ● Sử dụng drone cho quân đội ở 101 nước trên thế giới.   

► ●http://drones.newamerica.org/primer/Chapter%201.pdf. ● Konstantin Kakaes. 2015. 

Chapter 1: What drones can do and how they can do it. In: Drones and aerial observation. 

104p.  ●Drone: kỹ thuật, chính trị, xã hội... 

► ● https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107148.  ●Radoglou-Grammatikis et al. 2020. 

A compilation of UAV applications for precision agriculture. 18 p. Computer Networks J., 

172 (2020) 107148.  ●Sưu tập tổng hợp về ứng dụng UAV trong nông nghiệp.   

► ● https://www.madtechfarm.com/files/128931688.pdf. ●Agricultural drones: What 

farmers need to know. 9p.  ●Bài khuyến nông, giới thiệu drone: cấu tạo, tính năng, ứng 

dụng trong nông nghiệp v.v. 

► ● https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=planthealthdoc  

hoặc https://digitalcommons.unl.edu/planthealthdoc/13  ●Wynn C. R. 2019. Drone 

technology: is it worth the investment in agriculture. Documents from Doctor of Plant 

Health Program. 13, University of Nebraska. 116p.  ●Các chương tổng quan và tài liệu 

tham khảo của một luận án PhD. 

► ● https://s3-us-west-

2.amazonaws.com/smallgrains.wsu.edu/uploads/2019/01/James_Durphey_Drones_in_Ag.

pdf .  ●Durphey J. Drones and Autonomous Vehiclesin Agriculture. 46p. Washington State 

University (WSU).  ● Bài trình bày về drone trong nông nghiệp:  Lịch sử phát triển, các 

ứng dụng, các vấn đề tương lai, cácmôn học về drone tại WSU, các công ty drone, các 

nghiên cứu. 

► ●https://geo-matching.com/uas-for-mapping-and-3d-modelling/geoscan-gemini. 

●UAS Products for Mapping and 3D Modelling.  ● Giới thiệu hơn 100 công ty có sản 

phẩm drone, có thể liên lạc để hỏi giá cả. 

p = page = trang (để hình dung độ dài của tài liệu). 
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► ●https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_drone. ● Agricultural drone: Legality; 

Security and ethics; Future use; Prominent drones; References; External links.   

●Bách khoa toàn thư mở Wiki: Các đề mục về drone. 

► ● www.mdpi.com/journal/aerospace. ● Wild G., J. Murray, Glenn Baxter. 2016. 

Exploring Civil Drone Accidents and Incidents to Help Prevent Potential Air Disasters. 

Aerospace Open access Journal 2016, 3, 22; doi:10.3390/aerospace3030022. 11p.   

●Phân tích 152 trường hợp UAS gây tai nạn/ sự cố  từ 2006 đến 2015 ở Mỹ, Anh, v.v, so 

sánh với các tai nạn hàng không; tìm nguyên nhân và cách khắc phục để tăng độ an toàn. 

Kết quả:  ngược với ngành hàng không, nguyên nhân chủ yếu là chất lượng thiết bị; và 

người vận hành drone là quan trọng.  

► ● https://www.faa.gov/uas/resources/policy_library/#107. ● Policy Document Library.  

●Thư viện các chính sách về UAS của FAA (Fedral Aviation Admimistration,  

   Cục Hàng không Liên bang, thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hoa kỳ). 

► ● Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, FAA-H-8083-25B (full version — low 

resolution). ●FAA. 2016. Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge.  ●Sổ tay Kiến 

thức Hàng không dành cho phi công
***

 (lái máy bay có cánh hoặc trực thăng). 524p. File 

PDF 53,5 MB có thể tải từ www.faa.gov . 

► ● https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=795f3720e106147f41212aef340f0d11&mc=true&node=pt14.2.107&rgn=div5. 

●Electronic Code of Federal Regulations (as of 1 July 2021).... Title 14: Aeronautics and 

Space → Chapter I → Subchapter F → Part 107= Small unmanned aircraft systems  

●Bộ luật về máy bay không người lái; gồm 205 Điều khoản. 

► ●https://dronedj.com/guides/dji/ . ● DJI (Da-Jiang Innovations).  ●Giới thiệu Công ty DJI, 

hiện chiếm 70% thị phần drone thương mại. 

► ●https://www.dji.com/t20?site=brandsite&from=nav. ● AGRAS T20.  ●Giới thiệu drone 

T20, các tài liệu PDF.  

► ● https://www.youtube.com/watch?v=hGyLjO7KWeU . ●DJI - Introducing Agras T20. 

●Video clip giới thiệu Drone DJI Agras T20. 

► ● https://www.yamahamotorsports.com/motorsports/pages/precision-agriculture-rmax  

   ●Yamaha UAS helicopter "Rmax". ●Trực thăng UAS, động cơ xăng, nặng 64 kg, tải 16 kg. 

► ● https://www.amazon.com/Building-Your-Own-Drones-

Beginners/dp/078975598X?tag=askcom05deals-20. ● Baichtal J. 2016. 

Building Your Own Drones: A Beginners' Guide to Drones, UAVs, and ROVs. 

128p.  ●Sach chỉ dẫn chế tạo drone. Có ở Amazon, bản Kindle giá 10 USD. 

                                                 

***
 [ND] Nghĩa tiếng Việt:  Phi công = người lái máy bay, coi như ngồi trong máy bay. Vậy "Máy bay không 

người lái" có nên gọi người điều khiển trên mặt đất là phi công? Tài liệu huấn luyện của vài nhà sản xuất 

drone Trung Quốc dùng chữ "pilot = phi công".  Tài liệu Mỹ có một số ít dùng chữ "pilot", chính thức FAA 

dùng chữ "remote pilot" nghĩa là điều khiển từ xa.  Thiết nghĩ với drone, dùng cụm từ người vận hành 

(operator) hay người điều khiển  có lẽ thích hợp hơn. tuy không "oai" bằng phi công.  Nhưng thôi, cứ để thời 

gian và dân chúng tùy chọn theo sở thích, miễn là hiểu rõ ý nghĩa.   
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► ● https://www.amazon.com .  ●Sách chỉ dẫn về tự lắp ráp drone... 

    ●  

 [ND] Giá bán sách (bản Kindle) < 15 USD, khá rẻ!  Chắc khó làm theo! 

Tài liệu trong nước  

► ●https://www.youtube.com/watch?v=hVK2Lbb2IQ0 .  ●Công ty Realtime Robotics.  

●Youtube Video. 

► ●https://rtrobotics.com/product/ragas/ . ●Ragas.  ● Sản phẩm RAGAS của Công ty 

Realtime Robotics. 

► ● https://nongnghiep.vn/drone-tag84183/.  ●Drone.  ●Các bài viết, phóng sự và chia sẻ 

thông tin (12 bài) về drone drone trên Báo Nông nghiệp Việt Nam.  

► ●https://nld.com.vn/cong-nghe/co-hoi-cho-thiet-bi-khong-nguoi-lai-

20210619221151151.htm (Báo Người Lao Động, 20-06-2021). Cơ hội cho thiết bị không 

người lái.  ●Các diễn biến, phát triển, nghiên cứu, đào tạo về drone tại Việt Nam.   

.► ● https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chuyen-co-cua-tong-thong-donald-trump-thoat-

hiem-truoc-may-bay-khong-nguoi-lai-20200818074639479.htm (Báo Người Lao 

Động,18-08-2020). ● Chuyên cơ của Tổng thống D. Trump thoát hiểm trước máy bay 

không người lái.  ●Vấn đề an toàn bay, (Trích): " Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) 

nhận được hàng ngàn báo cáo mỗi năm của các phi công, về tình trạng máy bay không 

người lái bay quá gần các máy bay khác hoặc hoạt động trong các khu vực hạn chế". 

► ●https://nongnghiep.vn/dua-nhau-mua-phun-thuoc-bao-ve-thuc-vat-bang-drone-rat-nguy-

hiem-d292972.html. ●Đua nhau mua, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng drone rất nguy 

hiểm.  ●Một ý kiến (3/6/2021) về sử dụng drone; yêu cầu cấp thiết nghiên cứu khoa học để 

đưa ra các quy định, hướng dẫn cụ thể. 

► ● https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cuoc-chien-may-bay-khong-nguoi-lai-lon-nhat-the-

gioi-dang-dien-ra-o-libya-2020052811514308.htm  (Báo Người Lao Động, 28-05-2020). 

●Cuộc chiến máy bay không người lái lớn nhất thế giới đang diễn ra ở Libya.   

●Máy bay không người lái quân sự; cuộc đọ sức giữa các UAS. 

► ● https://vnuhcm.edu.vn/su-kien_33356864/truong-dh-bach-khoa-thanh-lap-hoc-vien-dao-

tao-may-bay-khong-nguoi-lai/333136366864.html .  ●(19/09/2020) Trường ĐH Bách 

khoa TP.HCM thành lập Học viện Đào tạo máy bay không người lái.   

●Trường Đại học hợp tác với Công ty Máy bay không người lái AgriDrone Việt Nam, mở 

các khóa đào tạo và nghiên cứu ứng dụng Drone, cấp chứng chỉ vận hành drone theo tiêu 

chuẩn UTC của DJI, đối tác của AgriDrone.  
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► ●http://www.vtx.vn/  và  http://www.vtx.vn/san-pham. ● Viện Hàng không Vũ trụ của 

Viettel.  ●... thành lập cuối năm 2017, có liên kết đào tạo kỹ sư với Đại học quốc gia Hà 

Nội... (Hai Trường, Viện trên cấp chứng chỉ; giấy phép bay vẫn do Bộ Quốc phòng cấp). 

Tài liệu về drone của Tập đoàn Lộc Trời 

► ● https://agras.vn/tap-doan-loc-troi-trinh-dien-may-bay-phun-thuoc/. ●Báo Nông Nghiệp 

Việt Nam.  ● Tập đoàn Lộc Trời tổ chức sự kiện trình diễn máy bay phun thuốc.   

► ● https://baodautu.vn/loc-troi-trien-khai-drone-cham-soc-nong-san-o-mien-trung-

d124297.html.  ●Báo điện tử Đầu tư, 17/06/2020.  ●Lộc Trời triển khai drone chăm sóc 

nông sản ở miền Trung. 

► ● https://loctroi.vn/tin-tuc/tin-tuc/17/1909-tap-doan-loc-troi-ung-dung-drone-ho-tro-dap-

dich-sau-dau-den-hai-dua-tai-ben-tre?fbclid=IwAR0-

Y7WsVOMbup8bqaoWz8E54IR9gjKG5vD74ijYedP2b13ts9qFKg6FARM. ●Bản tin 

LTG, 21-5-2021.  ●Tập đoàn Lộc Trời ứng dụng drone hỗ trợ dập dịch sâu đầu đen hại 

dừa tại Bến Tre (Tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách). 

► ● https://globalcheck.com.vn/hon-20-hoc-vien-tai-lop-dao-tao-phi-cong-lai-drone-cua-tap-

doan-loc-troi-n1296.html. ●(22-05-2021).  ● Đào tạo phi công lái drone cho LTG. 

► ●http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/chuong-trinh-nganh-nong-nghiep/tai-co-cau-

nganh-nong-nghiep/binh-dinh-lan-dau-tien-trinh-dien-phun-thuoc-bvtv-bang-thiet-bi-bay-

khong-nguoi-lai_t114c35n20215 . ●(22/06/2020 Tín tức Trung tâm Khuyến nông Quốc 

gia).  ● Bình Định: Trình diễn phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái. Tập 

đoàn Lộc Trời phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, 

Bình Định) tổ chức Hội thảo và trình diễn phun thuốc trên cây lúa, ngày 16/6/2020. 

► ● https://www.facebook.com/quannongxanh/. ● Công ty Quản Nông Xanh, thành viên 

Tập đòan Lộc Trời.  ●Dịch vụ phun thuốc nông nghiệp bằng drone. 

a)  c)  

b)  d)  

Hình 6.1.  Drone phun thuốc (a) Dừa;  b) Chuối;  c) Lúa  

(d) Cấp chứng chỉ huấn luyện "phi công" drone cho các học viên Tập đòan Lộv Trời  LTG 
        (Nguồn: LTG và các bài báo ở trên) 
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7 Giới thiệu sách:  Biosystems Engineering 

Holden, N. M., Wolfe, M. L., Ogejo, J. A., & Cummins, E. J. (Eds.). 2021. 

Introduction to Biosystems Engineering, ASABE and Virginia Tech Publishing. 

      doi: 10.21061/IntroBiosystemsEngineering,  

Nội dung gồm 23 Chương: 

Section Tr. Chương/ Đề mục (Dịch tóm tắt) 

Energy Systems  Năng lượng  

Bioenergy Conversion Systems  21 Chuyển đổi năng lượng sinh học  

Biogas Energy from Organic  53 Bi-ô-ga từ chất hữu cơ  

Wastes Biodiesel from Oils and Fats 79 Biodiesel từ phế phẩm Dầu-Mỡ 

Baling Biomass: Densification and Energy Requirements 100 Ép cuộn sinh khối  

Information technology, Sensors, and Control Systems  CN thông tin, Cảm biến, Điều khiển  

Basic Microcontroller Use for Measurement and Control 121 Vi mạch điều khiển cho đo lường  

Visible and Near Infrared Optical Spectroscopic Sensors  146 Cảm biến đa phổ 

Data Processing in Biosystems Engineering 171 Xử lý dữ liệu  

Machinery systems  Thiết bị cơ khí  

Traction 192 Máy kéo 

Crop Establishment and Protection  208 Gieo cấy và Bảo vệ cây trồng  

Grain Harvest and Handling 240 Thu hoạch hạt và sơ chế 

Mechatronics and Intelligent Systems in Agr. Machinery 268 Cơ điện tử 

Natural Resources and Environmental systems  Tài nguyên và Môi trường  

Water Budgets for Sustainable Water Management  296 Tài nguyên nước  

Water Quality as a Driver of Ecological System Health  315 Chất lượng nước  

Quantifying and Managing Soil Erosion on Cropland  337 Xói mòn đất đai  

Anaerobic Digestion of Agri-Food By-Products 360 Phân hủy kỵ khí cho phụ phẩm 

Measurement of Gaseous Emissions from Animal Houing 386 Đo khí phát thải oochuồng trại 

Plant, Animal, and Facility Systems  Nhà xưởng và chuồng trại 

Plant Production in Controlled Environments 409 Canh tác với kiểm soát môi trường  

Building Design for Energy Efficient Livestock Housing 439 Thiết kế chuồng trại tiết kiệm năng lg  

Processing Systems  Chế biến  

Freezing of Food 462 Đông lạnh thực phẩm  

Principles of Thermal Processing of Packaged Foods  495 Xử lý nhiệt Thực phẩm đóng gói/hộp 

Deep Fat Frying of Food 520 Chiên thực phẩm  

Irradiation of Food Packaging 548 Chiếu xạ thực phẩm  

Tr. = Trang của file PDF được đánh thêm;  

  trong file gốc chỉ in số trang của từng Chương, có lẽ để dễ cập nhật trong tương lai. 
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Sách được xuất bản đầu năm 2021, với sự tài trợ của Hội Kỹ thuật Nông nghiệp Mỹ 

(ASABE) và Nhà xuất bản Đại học Kỹ thuật Virginia (Virginia Tech), trong Dự án phát triển 

các tài liệu giảng dạy.  Sách "Nhập môn Ngành Kỹ thuật Hệ thống Sinh học"
#7.1

. dành cho 

sinh viên Đại học năm đầu hoặc năm thứ hai.  Sách do 44 tác giả tham gia viết từ 16 nước. 

Bản điện tử eBook là file PDF 570 trang, tải miễn phí từ internet; có thể chép cụm từ tô vàng 

ở trang trước, và tìm với Google;  cũng có thể tải file PDF từng Chương (có 23 Chương).  

Bản in giấy,  có thể đặt mua từ Amazon (https://www.amazon.com/dp/1949373932) 

giá 35,6 USD + bưu phí về Việt Nam theo báo giá 38,8 USD = khoảng 74 USD. 

Nhà xuất bản dự định cập nhật theo định kỳ với các Chương mới từ các Biosystems 

Engineers khắp thế giới.   

 

Lời bàn thêm (của người dịch, ND) 

Xem qua nội dung sách, [ND] thấy thú vị vì trùng khớp với suy nghĩ của mình trong 20 năm 

qua: "Môt mình Cơ khí không làm gì được nhiều cho nông nghiệp; phải kết hợp đa ngành 

(Thủy nông, Nông học, Đất đai  v.v) thì mới nhân gấp bội khả năng của mỗi ngành cho nông 

nghiệp". 

Vì thế, để giúp các bạn sinh viên, trong các Bản tin Công Thôn sau, [ND] sẽ tóm dịch một 

phần Chương nào đó, và vài Bài tập của Chương này.  Dịch chỉ là "mồi" để dẫn các bạn đọc 

nguyên bản gốc, và tìm đọc thêm các tài liệu khác  Tiếng Anh không thể thiếu với các bạn sẽ 

làm khoa học - kỹ thuật sau này... (Nếu các bạn thấy quan tâm các Chương nào nhất, xin cho 

biết để ưu tiên dịch). 

 

 

                                                 

#7.1
 Chữ "Engineering" dịch ra tiếng Việt là "kỹ thuật" thường được hiểu nhầm với Technology (công nghệ) hay 

Technique (phương cách kỹ thuật).  Engineering là áp dụng các định luật khoa học để thiết kế và thi công, 

chế tạo các máy móc, hóa chất, và công trình như nhà xưởng, cầu đường v.v.  Dịch đúng và hơi dài là 

"Ngành nghề của kỹ sư".  [ND] tạm dịch:  Engineering = Ngành Kỹ thuật. 


