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1 Lời giới thiệu  
Cũng như hai số trước, “Thông tin CÔNG THÔN” số 3 được “ký gửi” ở các 
website sau:   

http://caem.hcmuaf.edu.vn/ (Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, 
Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh).  

http://maysaynonglam.com  Ấn phẩm khoa học của “Máy Sấy Nông 
Lâm”,  và http://maysaynonglam.com/in-an-khoa-hoc.html    

Qua hai tập tin, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi, đa số là 1-2 dòng khích lệ 
hoặc cám ơn…  Chỉ có 2 yêu cầu thông tin về một số thiết bị được quan tâm… 

Thực ra các tài liệu gốc cũng dễ tìm trên mạng.  Mong muốn của chúng tôi là 
qua các tập tin, có thể tạo nên một diễn đàn với nhiều ý kiến, có thể đúng hoặc 
sai tùy quan điểm và góc nhìn của mỗi người.  Điều quan trọng là tạo được một 
sự đồng thuận tương đối về một số vấn đề hiện nay của “Công Thôn” Việt Nam. 

Như đã nêu trong Số 1, các ý kiến nên hướng về tương lai; quá khứ là phần 
không thể chối bỏ, nhưng cũng chỉ để “ôn cố tri tân”.  Thế hệ trẻ có lẽ không 
sống nhờ quá khứ.  Vì vậy ý kiến từ các bạn trẻ là quan trọng, tương lai cơ giới 
hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp là của các bạn.  

Để bắt đầu cho các “tương tác” trên, từ số này sẽ có hai Mục mới: 

- Ý kiến phản hồi, và các đề nghị nội dung cần tham khảo nhiều hơn.   

- Các đoạn video clip về cơ giới hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn v.v, mà chúng tôi hoặc bạn đọc thấy hay và gửi đến để chia sẻ.   

 

Qua hai tập tin, người dịch cũng được mở rộng hiểu biết, tích lũy thêm về từ 
vựng Anh-Việt; nhưng cũng thấy hơi “đuối”, không biết có giữ nổi 3 tháng một 
tập như đã hứa hay không.  Vì vậy rất mong sự tiếp tay của các bạn, với các nội 
dung đã ghi ở tập tin Số 2. 

Xin cám ơn các góp ý và phê bình, gửi về phhien1948@gmail.com.   
Phan Hiếu Hiền  
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2 Đánh giá các chỉ tiêu làm việc 
một máy thu hoạch mía ở Hawaii 

Nguồn: Ma S., P.A. Scharf, M. Karkee, Q. Zhang. 2014. Performance evaluation of a 
chopper harvester in hawaii sugarcane fields. Paper for presentation at the 2014 ASABE and 
CSBE/SCGAB Annual International Meeting, Montreal, Canada, July 13 – 16, 2014 

Dẫn nhập 
Mía đường ở bang Hawaii (Mỹ) là cây trồng quan trọng, với giá trị 81 triệu USD/năm. 
Nhưng canh tác mía và chế biến đường đã giảm nhiều, từ 5,36 triệu tấn năm 1990 xuống còn 
1,09 triệu tấn năm 2012 (Cai & Leung 2004; USDA-NASS 2013) do giá đường thấp.  Để giữ 
vững công nghiệp đường, cần tăng năng suất và hạ giá thành sản xuất mía. 

Thu hoạch mía bằng máy đã giảm chi phí so với thủ công, nhưng vẫn chiếm ~30% chi phí 
sản xuất mía, và nguyên liệu mía chiếm 60% chi phí sản xuất đường (Salassi và Barker 2008; 
UNICA 2013).  Với sản xuất bioethanol từ mía, chi phí cung cấp sinh khối mía cũng chiếm tỷ 
lệ lớn (Leistritz và ctv 2007; Ma và Eckhoff 2014). 

Vì vậy, nghiên cứu giảm chi phí thu hoạch mía là quan trọng. Fuelling và ctv (1978) khảo 
nghiệm 15 máy thu hoạch mía ở Queensland (Úc), đã xác định rằng độ hao hụt mía chủ yếu 
do độ đổ ngã và độ bằng phẳng của cánh đồng.  Yadav và  ctv (2002) đánh giá máy thu hoạch 
mía ở hai bang Maharashtra và Tamil Nadu (Ấn Độ) với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (năng 
suất ngoài đồng, hiệu suất ngoài đồng, chiều dài khúc mía, tiêu thụ nhiên liệu v.v).   

Mía đổ ngã cũng ảnh hưởng đến hao hụt mía ở Hawaii (Singh và ctv 2002), do bộ phận cung 
cấp mía đã cắt vào cửa tiếp nhận của máy thu hoạch (Fuelling và ctv 1978).  Đổ ngã làm mía 
tái sinh không đều do độ dài gốc không đều.  Các yếu tố ảnh hưởng khác bao gồm: thời tiết, 
cánh đồng không bằng phẵng hoặc nhiều đá;  cánh đồng nhấp nhô thì cả thân cắt và gốc còn 
lại đều thay đổi nhiều; đá cục làm hư hỏng dao cắt, tăng thời gian ngưng máy.  Tất cả đều ảnh 
hưởng đến năng suất làm việc của máy ở Hawaii.   

Thu hoạch thân mía để chế biến đường (normal havesting), cần tách lá và ngọn ra khỏi thân 
mía, chúng chiếm 20-25% khối lượng cây mía (HC&S 2013). Ngược lại, thu hoạch sinh khối 
mía để sản xuất ethanol (biomass harvesting), cần thu hồi lá và ngọn vì chứa nhiều 
lignocellulose và đường lên men được (Kim &Day 2011).  Phần lá chiếm 37% chất khô của 
cây mía (Deepchand 1986).  Vì vậy thu hoạch mía lấy sinh khối có thể làm giảm năng suất 
làm việc đến 43% (Núñez và Spaans 2007). 

Tài liệu về các chỉ tiêu hoạt động của máy thu hoạch mía ở Hawaii còn thiếu nhiều, nên nhằm 
cải tiến máy phù hợp với điều kiện địa phương, mục đích của nghiên cứu này là đánh giá các 
máy này cho cả thu hoạch thân mía và sinh khối mía, cụ thể là: 

- Xác định chất lượng làm việc của máy: tỷ lệ thân mía thu hoạch được, hoặc tỷ lệ sinh 
khối thu hoạch được (để làm ethnol) . 

-  Xác định năng suất máy làm việc ngoài đồng. 
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Phương pháp và phương tiện  
Nghiên cứu đánh giá một máy thu hoạch mía (Hình 1) John Deere 3522 sản xuất ở Brazil.  
Khi thu hoạch mía thân, bộ phận cắt ngọn đưa qua bên cạnh máy, thân mía được chặt khúc 
30-40 cm, và phần lá còn sót được quạt hút tách khỏi các khúc mía.  Khi thu hoạch mía sinh 
khối, không cho bộ phận cắt ngọn và quạt hoạt động, để thu hoạch toàn bộ thân và lá mía.   

 
Hình 1.  Máy thu hoạch mía  John Deere 3522  

 
Hình 2.  Mía giống trồng theo hàng kép 

Đã khảo nghiệm với hai đợt thu hoạch, tháng 4-2013 và  tháng 1-2014.  Mía được trồng hàng 
kép, như Hình 2. 

Đo tỷ lệ thu hồi ngoài đồng  

Đo tỷ lệ thu hồi thân mía năm 2013 với 3 vận tốc (0,56; 0,83; 1,11 m/s) lặp lại 3 lần;  mía 
được phun vào thùng xe đi sau cho đến khi đầy thùng.  Bề rộng cắt 2,73 m cho hai hàng mía 
(hàng kép).  Đo độ hao hụt trên có ô lấy mẫu ngẫu nhiên 2,73 m *2,73 m ; gom các khúc mía 
rớt, cũng cắt và cân khối lượng gốc mía.  Lưu ý độ hao hụt rớt mía gộp chung do máy thu 
hoạch và do chuyển qua thùng xe đi sau.  Khảo nghiệm năm 2014 được thiết kế để tách hai 
thành phần này, bằng cách dùng vải che ngay ô lấy mẫu ngay sau khi cắt. 

Tỷ lệ thu hồi thân mía Rthân (%) tính theo phương trình (1). 

        Rthân = M1 / (M1 + M2 + M3) *100   .      (1) 

với: M1 =  khối lượng khúc mía máy thu hoạch được (kg, chất khô). 

  M2 =  khối lượng khúc mía hao hụt trên đồng (kg, chất khô). 

  M3 =  khối lượng thân mía cắt sót (kg, chất khô). 

Thu hoạch sinh khối (để sản xuất nhiên liệu) với bố trí và cách lấy mẫu như trên; vận tốc hoạt 
động từ 0,34 đến 1,04 m/s. 

Tỷ lệ thu hồi sinh khối Rsinhkhối (%) tính theo phương trình (2). 

      Rsinhkhối  = M1 / (M1 + M2 +   M3  +  M4) *100   .   (2) 

với: M4 = khối lượng lá mía còn sót trên đồng (kg, chất khô). 

Khối lượng chất khô được tính từ ẩm độ vật liệu.  Ẩm độ đo bằng tủ sấy ở 68 oC trong 48 giờ 
(Kumar và ctv 2010) 
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Đo hiệu suất làm việc ngoài đồng  

Hiệu suất làm việc ngoài đồng e (%) là tỷ số giữa thời gian thời gian máy thực sự làm việc so 
với tổng thời gian ở ngoài đồng (ASABE EP 496.3 Standard 2014); tính như sau: 

%100*6
1 



i i

t

t

te  

với:  

tt = thời gian làm việc lý thuyết =  A / ct ,  trong đó: 
    A =  tổng diện tích thu hoạch (ha), 
    ct = năng suất làm việc lý thuyết (ha/giờ), tính từ vận tốc tiến và bề rộng làm việc của máy.   

ti =  các thành phần thời gian ngoài đồng, gồm có:  thời gian thực sự hoạt động t1; thời gian 
quay vòng t2;  thời gian gỡ thân mía bị nghẹt t3;  thời gian thay thùng chứa mía t4;  thời 
gian chạy không t5; và các thời gian không làm việc khác t6. 

Kết quả và thảo luận  

Tỷ lệ thu hồi ngoài đồng  

a) Tỷ lệ thu hồi thân mía giảm khi vận 
tốc tiến tăng (Hình 3).  Tuy nhiên, nhiều 
yếu tố khác ảnh hưởng, như năng suất, 
kích thước và số lượng cây mía, v.v, nên 
kết quả các lần lặp lại khá biến động, và 
hệ số R2 chỉ là 0,41. 

Tỷ lệ thu hồi thân mía được liên hệ với 
các biến số bao gồm vận tốc tiến và khối 
lượng sinh khối thu hoạch, gọi là mức độ 
khối lượng thu hoạch (harvesting rate, t/h = tấn/giờ).  Liên hệ này không tuyến tính (Hình 4), 
tỷ lệ thu hồi khoảng 85% với mức dưới 20 t/h giảm còn 50% với mức 30 t/h. Trị số R2 = 0,59 
tốt hơn so với hồi qui với vận tốc tiến, nhưng vẫn thấp, chứng tỏ ảnh hưởng của các yếu tố 
khác.  Tóm tắt, mức độ thu hoạch nên trong khoảng 15-20 t/h, thấp hơn 15 t/h không tăng tỷ 
lệ thu hồi bao nhiều, cao hơn 25 t/h gây hao hụt khoảng 15 tấn/hecta (chất khô) và kéo theo 
thiệt hại kinh tế.   

b)  Thu hoạch sinh khối  

Tương tự, tỷ lệ thu hồi sinh khối chịu ảnh 
hưởng của tốc độ tiến và mức độ thu hoạch 
sinh khối (Hình 5 và 6).  Mỗi điểm là trung 
bình của 3 lần đo, số liệu khá phân tán, 
nhưng cho thấy trong khoảng mức độ khối 
lượng thu hoạch, tỷ lệ thu hồi chỉ 42-60%, 
nghĩa là 40-58% sinh khối bỏ lại ngoài 
đồng.  Lưu ý là mức độ khối lượng thu 

 
Hình 3. Ảnh hưởng của vận tốc tiến  

đến tỷ lệ thu hồi thân mía   

 
Hình 4.   Ảnh hưởng của mức độ khối lượng thu 

hoạch đến tỷ lệ thu hồi thân mía   
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hoạch sinh khối cao gấp hơn 2 lần so với thu hoạch thân mía, với cùng vận tốc tiến.  Ví dụ 
với vận tốc tiến 0,30- 0,33 m/s, mức độ thu hoạch là 3,78 tấn/h với thân mía, và 11,75 tấn/h 
với sinh khối.  Khối lượng thu hoạch rất lớn với sinh khối làm nghẹt máy nhiều lần, cùng với 
độ hao hụt cao, đặt ra yêu cầu cải tiến máy với kiểu thu hoạch sinh khối. 

 
Hình 5.  Ảnh hưởng của vận tốc tiến đến tỷ lệ thu 

hồi sinh khối  

 
Hình 6.   Ảnh hưởng của mức độ khối lượng thu 

hoạch đến tỷ lệ thu hồi sinh khối 

Hình 7 ghi các thành phần hao hụt sinh khối (tính theo tổng chất khô), chủ yếu gồm 23% thân 
mía cắt sót, và 21% lá và ngọn mía (ngoài ra có 1,5% khúc mía rớt ra khi chuyển tải).  
Nguyên nhân là khi nghẹt máy, tài xế phải lùi và xả thân và lá mía bị kẹt.  Cần cải tiến để 
giảm sự cố nghẹt máy. 

 
Hình 7. Ba thành phần hao hụt (tính theo chất khô) khi thu hoạch sinh khối mía. 

Hiệu suất làm việc ngoài đồng 
Bảng 3 (bài gốc).  Tổng hợp  hai khảo nghiệm;  

Lần I gồm 12 đường chạy có thu hoạch và  
11 đường chạy không;  tương ứng Lần II có 8 và 7 đường.   

Bảng 3 là kết quả hai lần khảo 
nghiệm thu hoạch thân mía, mỗi 
thao tác được bấm giây ghi chép.  
Thời gian làm việc hữu ích khá 
thấp, chỉ 23,6- 32,4%.   

Lưu ý thời gian chạy không khá cao 
22,5- 23,6% do chỉ thu hoạch theo 
một chiều, và chạy không trở lại.  
Đây là tập quán thu hoạch theo 
chiều gió ở Hawaii để giảm nghẹt 
máy và bụi rác không bay vào xe 

 Lần I Lần II 
Tổng thời gian hoạt động  7472 s 10656 s 
      chia ra: % % 
Thời gian hữu ích 23,6 32,4 
Thời gian “phi sản xuất”, gồm:   
    - Quay vòng đầu bờ 10,8 4,2 
    - Thay thùng chứa 4,3 3,4 
    - Xử lý nghẹt (làm sạch) 15,1 13,5 
    - Chạy không  22,5 23,6 
    - Các nguyên nhân khác 23,7 22,9 
Tổng 100% 100% 
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chở mía.  Dù vậy, thời gian xử lý nghẹt chiếm 15,1- 13,5%, cao chỉ sau thời gian chạy không.  
Nếu giải quyết được vấn đề nghẹt, năng suất hoạt động của máy sẽ tăng gấp rưỡi. 

Quay vòng đầu bờ cũng chiếm khá nhiều thời gian:  Lần I chiếm 10,8% vì đường chạy ngắn 
(192 m), hơn gấp đôi so với Lần II chỉ 4,2% vì đường chạy dài 503 m; thời gian quay vòng 
gần như tỷ lệ nghịch với chiều dài thu hoạch; rõ ràng kích thước lô thửa cũng góp phần vào 
hiệu suất làm làm việc ngoài đồng.   

Các nguyên nhân khác (nghỉ ăn trưa, tài xế vệ sinh, châm thêm dầu v.v) chiếm 23,7- 22,9%, 
liên quan đến cách quản lý chung. 

Khảo nghiệm Lần I trên 0,48 ha, Lần II trên 0,90 ha; vận tốc tiến 0,67 m/s, bề rộng làm việc 
2,73 m.  Tính ra năng suất làm việc thực tế (effective field capacity) là 0,23 ha/giờ cho Lần I 
và 0,30 ha/giờ cho Lần II.  So với năng suất làm việc lý thuyết, hiệu suất làm việc thực tế 
(field efficiency) là 34% với Lần I, và 46% với Lần II.  Nhắc lại, nếu thiết kế cải tiến để 
không nghẹt máy, năng suất làm việc thực tế có thể đến 0,38- 0,42 ha/giờ  

Kết luận (tóm tắt) 
Với máy thu hoạch JD 3522 khảo nghiệm ở Hawaii: 
 Thu hoạch thân mía, mức độ khối lượng thân thu hoạch nên trong khoảng 15-20 tấn/giờ; 

tăng lên mức 29 tấn/giờ làm hao hụt 50% thân mía.  Cần thiết kế cải tiến để thu hoạch ở 
mức độ cao này. 

 Thu hoạch sinh khối mía, tỷ lệ thu hồi sinh khối khoảng 50% với mức độ sinh khối thu 
hoạch 9-22 tấn/giờ.  Cần cải tiến máy để tăng tỷ lệ thu hồi sinh khối. 

 Các yếu tố làm cho hiệu suất làm việc ngoài đồng thấp, được xếp theo thứ tụ: -Chạy 
không; -Nghẹt máy; -Quay vòng đầu bờ; -Thay thùng chứa.  Trong đó, cải tiến máy để 
giảm nghẹt là quan trọng nhất. 

Lời bàn thêm (của người dịch) 
Số liệu khảo nghiệm không xưa lắm (năm 2014) ở Hawaii, là nơi đã sử dụng máy thu hoạch 
từ lâu; khá ngạc nhiên là tỷ lệ thời gian nghẹt máy chiếm khoảng 15% hoạt động.  Không biết 
các máy thu hoạch mía nhập vào Việt Nam cũng khoảng từ 2014 (Hình dưới) đến nay có gặp 
các trở ngại tương tự? 

     Photo: PHHien 

Vấn đề khác được nêu nhiều lần trong bài viết: Chất lượng và năng suất làm việc của máy 
phụ thuộc vào độ đổ ngã do giống mía và canh tác, độ bằng phẳng của cánh đồng, và chiều 
dài đường chạy.  Đã cơ giới hóa, với máy ngoại nhập đắt tiền, để có hiệu quả kinh tế,  không 
phải chỉ tùy thiết kế máy, mà còn tùy các yếu tố nông học và đồng ruộng.   
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3 Công cụ thiết kế ruộng bậc thang NRCS 
Nguồn: McLoud P.R. 2011. NRCS Terrace Design Tool. Paper No 1110461 for presentation 
at the 2011 ASABE Annual International Meeting, Kentucky, August 7- 10, 2011 

Dẫn nhập 
Cục Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Conservation Service, NRCS) thuộc 
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho nông dân; bao 
gồm:  qui hoạch, thiết kế, và thực hiện nhiều công tác bảo vệ đất, kể cả các hợp phần kỹ thuật 
với nhân sự ở cấp độ ngoài đồng.  Để bảo đảm hiệu suất và chất lượng công việc, NRCS cung 
cấp các phương pháp và công cụ để qui hoạch và  thiết kế cho cán bộ kỹ thuật ngoài đồng.   

Công cụ kỹ thuật Engineering Field Tools 
Từ lâu, NRCS đã phát triển các phần mềm thủy văn thủy lợi (như: TR55, Urban Hydrology 
for Small Watershed and TR60, Earth Dams and Reservoirs v.v), là các chương trình riêng 
biệt nên khó tương tác với các phần mềm khác. Nên NRCS đã thay đổi qui trình để các phần 
mềm mới có thể dùng trên toàn quốc, dùng chung cơ sở dữ liệu, cùng dạng xuất kết quả v.v.  

Về ứng dụng kỹ thuật, có chương trình Engineering Field Tools (EFT), hiện được cài đặt trên 
tất cả máy tính của cán bộ kỹ thuật NRCS, và công chúng cũng tiếp cận được ở 
http://eft.nrcs.usda.gov #3.1 với hướng dẫn sử dụng (do viết bằng Java cần có Java JRE 
1.6.0_12 để cài đặt).  EFT hiện có 3 ứng dụng:   

   • Survey Engineering Tools (SET). 

   • Waterway Design Tool (WDT). 

   • Terrace Design Tool (TDT). 

Bài này tập trung trinh ày về TDT = Công cụ thiết kế ruộng bậc thang.    

[ND]: Dịch “terrace” là Ruộng bậc thang (viết tắt RBT) mặc dù 
đôi khi không phải để trồng lúa hay hoa màu.  

Terrace Design Tool (TDT) 
TDT dùng đầu vào là số liệu khảo sát, đầu ra là bản thiết kế xây dựng và các tài liệu, cho các 
việc sau: •Storage terraces. •Water and sediment control basins (WASCOB). •Gradient or 
waterway outlet terraces. •Level terraces. 

Các bước thực hiện thiết kế mỗi loại ruộng bậc thang (RBT) được trình bày sau đây: 

RBT trữ nước; Lưu vực kiểm soát nước và trầm tích WASCOB 

• Lập bản đồ địa hình và xác định hướng RBT. 

                                                
#3.1[ND]…và dẫn đến https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/ndcsmc/?cid=stelprdb1042198 
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• Thiết kế RBT. 

- Nhập số liệu về thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật. 

- Xem phẫu diện đất và chọn mương của RBT. 

- Chọn vị trí cửa thoát. 

- Hoàn tất thiết kế sơ bộ RBT. 

- Hiệu chỉnh các số liệu đầu vào nếu cần. 

- Cân đối lượng diện tích đào và đắp (cuts and fills). 

• Thiết kế đường dẫn ngầm (underground outlet). 

- Phác thảo hướng của đường dẫn ngầm.   

- Phác thảo mặt cắt của đường dẫn ngầm. 

- Chọn vị trí đầu vào và  đầu ra của đường dẫn ngầm. 

- Chọn các hạng mục phụ thuộc (appurtenances), như vị trí nối, vị trí đổi độ dốc. 

- Xác định kích thước đường dẫn ngầm. 

•  Tạo lập các thiết kế chi tiết và tài liệu kèm theo. 

RBT có độ nghiêng dốc  (Gradient Terrace) 

Cũng theo các bước trên, nhưng không bao gồm phần trữ nước hoặc đường dẫn ngầm. 

RBT bằng phẳng  (Level Terrace) 

Cũng theo các bước trên, có phần trữ nước, nhưng không có đường dẫn ngầm. 

 

Số liệu khảo sát  

Để lập bản đồ địa hình của vùng sẽ thiết kế RBT. Ngày nay với hệ thống định vị vệ tinh GPS 
và các thiết bị tiên tiến, phương pháp tọa độ XYZ lập bản đồ là chính xác nhất. 

Hướng chỉnh (Alignments) 

Hướng chỉnh xác định đường tâm của RBT.  Căn cứ vào số liệu khảo sát, chương trình TDT 
có thể tự động vẽ đường hướng đầu tiên, vẽ các đường song song, để giúp tính khối lượng 
đào đắp.  Kết quả có thể được chỉnh sửa bằng cách “rê” dịch chuyển các điểm trên các đường 
này. 

Lưu trữ nước  (Storage) 

Xác định lượng nước chảy tràn và lượng nước cần lưu giữ lại.  Mô tả tính toán ở Chương 2 
tài liệu Sổ tay Công trình (Engineering Field Handbook  http://directives.sc.egov.usda.gov/ ).  
Với RBT trữ nước hoặc WASCOB, lượng nước này được thoát dần qua đường dẫn ngầm.  
Với RBT có độ nghiêng dốc, nước chảy từ từ tràn trên mặt đất đến mương thoát.  Với RBT 
bằng phẳng, nước thấm dần xuống đất.  Chương trình TDT có hai cách xác định mức cân đối 
giữa lượng nước lưu trữ và lượng nước thoát dần: 
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1/ Xác định tỷ lệ % nước chảy tràn cần giữ lại, và thời gian cây trồng có thể chịu ngập được, 
từ đó tính ra tốc độ nước cần thoát. 

2/ Xác định bằng phương pháp do Larry Caldwell (1985) mô tả; chỉ đưa yêu cầu về số ngày 
chịu ngập cây trồng chấp nhận được;  cũng cần số liệu về mức xói mòn hàng năm và mật độ 
trầm tích. TDT sẽ xác định tốc độ nước cần thoát. Tham khảo thêm tài liệu 
http://www.nrcs.usda.gov/technical/standards/nhcp.html và phần mềm về tiên đoán xói mòn 
RUSLE2  http://www.nrcs.usda.gov/technical/standards/nhcp.html. 

Đặc tính mặt cắt của bậc thang  (Cross section properties) 

Trước nhất, cần xác định độ ổn định của RBT, bằng cách tính ứng suất kéo, có trong TDT; dữ 
liệu đầu vào là tính chất của đất và thảm thực vật trên RBT. 

Tiếp theo, xác định độ dốc và bề rộng đáy mặt cắt RBT sẽ tạo nên.  Mặt cắt RBT phải tạo sự 
ổn định của ruộng; “Terrace Design Tool TDT” tính toán bằng phương pháp ứng suất kéo, 
với dữ liệu đầu vào là đặc tính đất đai và thảm thực vật.  Độ dốc và bề rộng đáy (Hình 1) tạo 
ra hình dạng RBT và từ đó tính được lượng nước tạm trữ và lượng đất đào và đắp. 

 
Hình 1. Các đặc điểm do người sử dụng xác định  

Hình dạng RBT (Terrace Channel Profile) 

Trên màn hình có thể vẽ tay hình dạng theo hướng chỉnh.  Hoặc để phần mềm tự động vẽ dựa 
theo mặt đất đã có; cần xác định điểm đầu và điểm cuối, và độ sâu cần đào; sau đó người thiết 
kế có thể chỉnh sửa thêm. 

Thiết kế RBT (Terrace Design) 

Với các dữ liệu trên, phần mềm TDT thiết kế RBT, gồm chiều cao của “đê” (embankment), 
tùy theo loại RBT (Trữ nước; WASCOB, RBT có độ nghiêng dốc, RBT bằng phẳng).  Sau đó 
người sử dụng có thể điều chỉnh lại; TDT lại tính cân đối giữa lượng đất đào và đắp, xét đến 
các thông số sau: Bề rộng dưới đáy; Độ sâu đào; Độ dốc cắt; Độ dốc phía trước; Độ dốc 
phía sau; Phần cắt phía sau (Hình 1). 

Người thiết kế có thể thay đổi các thông số trên trong giới hạn cho phép, và cũng chọn tỷ số 
giữa đào và đắp (cut and fill ratio), thường trong khoảng 1,20 /1 đến 1,40 /1.  TDT tính và có 
thể báo cáo không đạt được mục tiêu với các thông số đã chọn.  Lặp lại cho đến khi đạt kết 
quả theo mục tiêu đề ra. 
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Thiết kế đường dẫn ngầm (underground outlet) 

Đường dẫn có thể cho dòng chảy có áp lực hoặc không áp lức (mặc định).  Người thiết kế đưa 
vào các dữ liệu: hướng chính của đường dẫn;  dạng cửa vào;  các chổ nối hoặc hợp lưu;  dạng 
cửa ra, thẳng hay có ống lưới để giảm tốc độ và ngăn chảy xói mòn. 

Bản kết quả báo cáo  

“Terrace Design Tool TDT” có khả năng tạo ra bản thiết kế xây dựng và các tài liệu kèm 
theo, bao gồm: 

 Sơ đồ mặt bằng (plan view). 

 Mặt cắt ngang của RBT. 

 Phần đào của RBT. 

 Đường dẫn ngầm, và chi tiết cửa vào, cửa ra của đường dẫn. 

 Liệt kê vật liệu.  

Ngoài ra, TDT có thể “nhập” các file PDF được tạo ở ngoài phần mềm này, ví dụ như: Trang 
bìa, Bản vẽ tiêu chuẩn, qui cách xây dựng v.v.   

TDT cũng tạo ra các file kết quả của quá trình thiết kế, như”: Số liệu khảo sát; Số liệu 
hướng chỉnh (alignment data); Số liệu đầu vào. 

TDT cũng tạo một file dạng CSV chứa các điểm quan trọng để dùng vẽ ra và xây dựng RBT. 

Kết luận  
“Terrace Design Tool” là một công cụ mạnh cho phép cán bộ ngoài hiện trường thiết kế 
nhanh hệ thống ruộng bậc thang và bản thiết kế xây dựng.  Công cụ có thể tương tác với các 
phần mềm ứng dụng khác của NRCS và dễ cập nhật;  hoặc dùng độc lập ở vùng xa không có 
internet. 
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4 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS 
 và hệ thống lái tự động  

để thiết kế ruộng bậc thang 
Nguồn:  Guo W, S.J Maas. 2012. Terrace layout design utilizing geographic information 
system and automated guidance system. Applied Engineering in Agriculture, Vol.28 (1) 
pp31-38. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 

Dẫn nhập 
Ruộng bậc thang (RBT) được thiết lập từ lâu với hiệu quả cao ở những vùng ruộng dốc có thể 
bị xói mòn.  RBT gồm những đường chóp đất và mương đất (ridge#4.1 and channel) thẳng 
góc với hướng dốc, giảm độ dốc bằng cách chia thành đoạn ngắn ít dốc hơn (Morgan 1986).  
Do đó RBT giảm xói mòn đất do nước chảy tràn và chảy theo khe (sheet and rill erosions), là 
cách giữ nước trong các mương đất (Foster and Highfill 1983; Stewart and Burnett 1987).  

RBT được thiết kế theo hướng dẫn và tiêu chuẩn (USDA NRCS 2010).  Tuy nhiên các giải 
thuật trên máy tính khá phức tạp và đòi hỏi trắc địa chi tiết mất nhiều thời gian.  Từ bậc thang 
đầu tiên, thiết kế các bậc thang kế tiếp song song.  Chuyển các kết quả thiết kế sang bố cục 
ruộng bậc thang phải điều chỉnh nhiều mới đạt tiêu chuẩn.  

Ruộng bậc thang được xây dựng để sử dụng lâu dài và khó thay đổi một khi đã hoàn tất.  Vì 
vậy phải thiết kế RBT sao cho kết hợp được máy móc nông nghiệp và canh tác thực tế. Thiết 
bị dẫn hướng tự động với hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) theo 
thời gian thực RTK (Real Time Kinematic) đã nhanh chóng được chấp nhận và phổ biến rộng 
rãi (Buick 2006). Hệ thống dẫn hướng RTK này có khả năng tự động lái một máy kéo trên 
đồng ruộng theo các vệt trùng lặp với mức chính xác đến từng cm.  Chúng cho phép vận hành 
thiết bị trong điều kiện tầm nhìn khó, do đó kéo dài thời gian máy hoạt động mỗi ngày . Hiệu 
quả của các hoạt động trên đồng ruộng được cải thiện do giảm chạy trùng lắp hoặc bỏ sót 
trong quá trình trồng, làm đất, phun thuốc và các ứng dụng khác (Batte và Ehsani 2006). Các 
máy kéo có gắn hệ thống dẫn hướng tự động có thể hỗ trợ: 

- Làm đất sâu sát với hàng gieo trồng, đạt năng suất tối đa, và giảm thiểu độ nén đất 
(Bergtold et al 2009). 

- Làm cỏ và chăm sóc giữa hàng mà không làm tổn thương cây trồng hoặc hư ống tưới nhỏ 
giọt (Abidine et al 2004; Nprremark et al 2008) 

- Lập bản đồ gieo hạt hoặc cây trồng để điều trị từng cây riêng biệt (Griepentrog et al 
2005).  

                                                
#4.1 “Ridge” là luống, giồng, v.v, là đoạn đường cao hơn hai bên; ở bài này, chúng tôi tạm dịch là đường chóp. 
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- Kết hợp với các công nghệ khác như kiểm soát đường chạy máy và hệ tưới ngầm, có thể 
tăng năng suất cây trồng lên tới 20% và mang lại lợi ích kinh tế cao hơn (Gan-Mor et al 
2007). 

- Cho phép các thao tác nông nghiệp chính xác, ví dụ như phun /bón phân thuốc với mức 
lượng biến thiên (Batte and Eshani 2006); tức là giảm vật tư hóa học, giảm ô nhiễm môi 
trường, và tăng lợi nhuận. 

- Ruộng bậc thang được thiết kế kết hợp với hệ thống dẫn hướng tự động cho phép máy 
kéo làm việc dọc theo các đường đồng mức để giảm xói mòn đất (Gan-Mor et al 2007).  
Do đó, canh tác hiệu quả, sử dụng đất tối đa, tăng lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. 

GIS là hệ thống máy tính thu thập, lưu trữ, phân tích và phân phối dữ liệu và thông tin không 
gian (Bolstad 2008).  GIS đã được sử dụng như một công cụ thay thế hiệu quả để đánh giá, 
mô hình hóa, dự đoán và quản lý xói mòn đất; cũng như kết hợp với các công nghệ khác để 
thiết kế ruộng bậc thang (Mati et al 2000; Pongsai et al 2010). 

RTK là hệ thống dẫn hướng tự động tích hợp bộ nhận GPS và xử lý dữ liệu ngay trên thực 
địa. Nếu các tính năng dẫn hướng và thiết kế ruộng bậc thang được tích hợp trực tiếp, việc 
chuyển kết quả xử lý từ thiết kết đến xây dựng ruộng bậc thang thực tế sẽ được cải thiện rất 
nhiều. Không còn cần bản đồ giấy hoặc nhựa.  Hệ thống dẫn hướng RTK có thể đánh dấu các 
bậc thang song song mà không cần phải đo khoảng cách giữa các bậc thang.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng quy trình thiết lập ruộng bậc thang, không chỉ tuân 
theo các nguyên tắc chung của tiêu chuẩn NRCS về bảo tồn đất và nước, mà còn tích hợp hệ 
thống dẫn hướng tự động GIS và RTK cho thiết kế và xây dựng ruộng bậc thang đơn giản. 

Phương pháp và phương tiện 
Nghiên cứu này được thực hiện tại một cánh đồng 40 ha (33°32'48”N, 102°13'19”W).  Khí 
hậu thuộc vùng nửa khô hạn. Lượng mưa trung bình 500 mm/năm, với 82% mưa từ tháng 4 
đến tháng 10, là mùa sinh trưởng của hầu hết các loại cây trồng. Nhiệt độ trung bình là 4,7°C 
vào mùa đông, và 24,9°C vào mùa hè (USDA NRCS 2008). 

Dữ liệu cơ sở cung cấp một số thông tin chung 
về loại đất và đặc điểm cho lĩnh vực nghiên 
cứu lấy từ Cổng thông tin USDA-NRCS.  
Hình 1 là bản đồ ranh giới địa điểm nghiên 
cứu và các loại đất, chủ yếu là đất thịt pha cát.   
Độ thẩm thấu (permeability) của đất khá cao 
(5-15 cm/giờ) ở lớp mặt 5-25 cm, và vừa phải 
(1,5-5,0 cm/giờ) ở các lớp sâu hơn. Cây trồng 
phổ biến là bông vải và cao lương, cũng có 
đậu phộng, lúa mì, v.v. 

Hệ thống dẫn hướng tự động  

Hệ thống của Trimble (Công ty Trimble Navigation, Sunnyvale, CA) lắp trên máy kéo 
JD 8120 để thu thập dữ liệu tại các điểm và thiết kế bậc thang bằng cách đánh dấu các giồng 
đất. Hệ thống dẫn hướng tự động này (Hình 2) bao gồm một bộ máy tính, hai bộ thu tín hiệu 
GPS kép và radio, một cảm biến lái, bộ điều khiển dẫn hướng và van điều khiển.  Bộ điều 

 
Hình 1. Cánh đồng thí nghiệm và các loại đất  
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khiển chuyển hướng truyền lệnh đến van điều khiển, bằng cách sử dụng dữ liệu từ bộ nhận 
GPS và cảm biến lái. Van điều khiển sau đó tác động lên hệ thống lái của máy kéo đi theo các 
đường dẫn đã được lưu trữ trong máy tính. 

Hệ thống này áp dụng phương pháp RTK để định vị và dẫn hướng chính xác cao.  GPS-RTK 
cho độ chính xác định vị danh nghĩa là 1 cm theo hướng ngang và 2 cm theo hướng thẳng 
đứng (Tamura et al 2002). 

 
Hình 2.  Các bộ phận của hệ thống dẫn hướng Trimble RTK:   

(1) Máy tính,  (2) Bộ thu tín hiệu GPS và radio,  (3) Bộ điều khiển dẫn hướng,   
(4) Cảm biến lái,  (5) Van điều khiển,  (6) Trạm RTK  (Nguồn: Trimble Navigation). 

Hệ thống thông tin địa lý 

Sử dụng ArcGIS Desktop (ESRI, Redland, CA) với phần mở rộng Spatial Analyst cho các xử 
lý dữ liệu không gian, bố trí sắp xếp bậc thang, và chuẩn bị tính năng hướng dẫn. Sử dụng  
ET Geowizards (ET SpatialTechniques, Pretoria, Nam Phi), một chương trình bổ trợ của bên 
thứ ba cho ArcGIS, có chức năng làm trơn các đường vẽ. 

Phương pháp tiến hành  

Các bước của quy trình thiết lập bậc thang bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích bề mặt, xác 
định thông số bậc thang, hiển thị bố cục bậc thang trong GIS và Google Earth, chuẩn bị tính 
năng dẫn hướng và thiết lập ruộng bậc thang.  Hệ thống dẫn hướng RTK thu thập dữ liệu và 
thiết lập ruộng bậc thang. Hệ thống GIS phân tích dữ liệu, thiết kế bậc thang, hiển thị bố cục 
và chuẩn bị tính năng dẫn hướng (Hình 3, không chép lại) 

Thu thập dữ liệu độ cao 

Áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu độ cao theo điểm. Tổng cộng có 1037 điểm, mỗi điểm 
cách nhau 20 m, trong phạm vi cánh đồng thực nghiệm (Hình 4). 
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Phân tích bề mặt  

Xử lý dữ liệu cao độ điểm bằng chương trình Surface Kriging của ArcGIS Spatial Analyst. 
Kriging là một kỹ thuật thống kê địa lý để nội suy giá trị tại một vị trí không quan sát được từ 
việc quan sát tại các địa điểm lân cận (Isaaks and Srivastava 1989).  Kết quả xử lý là Mô hình 
độ cao kỹ thuật số (Digital Elevation Model DEM) và là một lưới các ô vuông (raster) 5 m 
họa đồ bề mặt mặt đất (Hình 4).  Độ cao tương đối cho mỗi ô lưới được tính bằng giá trị độ 
cao của ô đó trừ đi giá trị độ cao thấp nhất trong khu vực thực nghiệm. 

Từ DEM, dùng chương trình con (routine) Surface Slope của ArcGIS Spatial Analyst để tạo 
ra lưới bề mặt dốc (Hình 5).  Độ dốc cho mỗi ô của lưới DEM được xác định bằng cách tính 
toán mức độ thay đổi giá trị lớn nhất của ô đó so với tám ô lân cận nó. Lưới dốc tạo ra có 
cùng kích thước lưới với DEM (5m).  Độ dốc được sử dụng như một trong những yếu tố 
chính để xác định khoảng cách các bậc thang 

 
Hình 4. Mô hình độ cao kỹ thuật số DEM,  
lập được từ các điểm đo nhờ hệ thống dẫn 

hướng tự động với bộ thu RTK GPS  

Hình 5.  Lưới bề mặt dốc (slope grid) của cánh đồng 
thực nghiệm, lập được từ mô hình DEM  

Ruộng thực nghiệm có cao độ chênh lệch đến 9,0 m (từ 1040,1 đến 1049,1 m).  Cao độ giảm 
từ hai góc phía đông bắc và tây nam xuống khoảng đường chéo tây bắc-đông nam (Hình 4). 
Đường chéo này được coi là đường phân chia mảnh ruộng.  Độ dốc dao động từ 0 đến 5,1%, 
trung bình 1,7%  độ lệch chuẩn 0,9% (Hình 5). Có hai sườn dốc chính, sườn phía bắc và 
sườn phía nam.  Hai dải ở hai bên đường phân chia có độ dốc tương đối cao và độ dốc sau đó 
giảm về phía góc đông bắc và tây nam.  

Từ mô hình DEM cũng có thể dùng chương trình con Surface Contour của ArcGIS Spatial 
Analyst để chuyển bề mặt đất thành các đường đồng mức.  Mỗi đường đại diện cho tất cả các 
vị trí liền nhau có cùng độ cao.  Bản đồ đường đồng mức cho phép người dùng hình dung 
được độ cao và độ dốc biến thiên trong cánh đồng. Ở các khu vực mà các đường đồng mức 
gần nhau hơn cho biết các sườn dốc hơn, và ngược lại. Độ dốc giữa các đường đồng mức là 
chênh lệch cao độ chia cho khoảng cách giữa các đường. 

Các kiểu bậc thang 

Có hai kiểu hệ thống bậc thang chính phân theo cách loại bỏ dòng chảy tràn ---bậc nghiêng 
và bậc phẳng--- được sử dụng phụ thuộc vào đặc điểm đất và lượng mưa.  Ruộng bậc thang 
nghiêng thu nước vào một kênh dốc rồi dẫn đến cửa xả lũ.  Ruộng bậc thang phẳng trữ nước 
tại các bậc thang (USDA NRCS 1984). 
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Chọn kiểu bậc thang phẳng tại khu thực nghiệm do đất tại khu ruộng này là loại đất cát mịn 
Amatillo, có lớp đất mặt tương đối sâu, có khả năng thẩm thấu cao. Lớp đất mặt sâu cho phép 
cắt giảm độ cao mà không để lộ lớp đất không tốt phía dưới.  Bậc thang rộng cho phép máy 
móc nông nghiệp hiện đại hoạt động trên toàn bộ ruộng bậc thang.  Chiều rộng thiết kế cơ sở 
của bậc thang là 8,1 m, tương thích với bề rộng làm việc của các máy công tác (8 hàng x 
1,02 m hàng-cách-hàng =~ 8,1 m). 

Khoảng cách các bậc thang 

Khoảng cách này phụ thuộc vào độ dốc đất, loại đất, điều kiện khí hậu, cây trồng, và bề rộng 
làm việc của máy móc. Khoảng cách có thể được xác định bởi phương trình sau: 

        HI  =  (X S + Y) / S * 100      (1) 

trong đó: 
HI = khoảng cách ngang giữa các bậc thang, mét.  
X = tham số thay đổi 0,12- 0,24 đối với bậc thang nghiêng, bằng 0,24 với bậc thang phẳng.  
S  = độ dốc đất, %.  
Y = tham số liên quan đến loại cây trồng có giá trị từ 0,3 đến 1,2. Lựa chọn giá trị Y lớn hơn 

cho loại cây trồng để lại dư thừa thực vật nhiều hơn. Cây bông vải được trồng trong 
nghiên cứu này. Bông thường gây nguy cơ xói mòn đất lớn hơn các loại cây trồng khác 
như ngô hay đậu nành (Nyakatawa et al 2001).  Do đó chọn Y=0,5 trong nghiên cứu này. 

Tạo bố cục bậc thang 

Các đường đồng mức được chia thành các nhóm khác nhau dựa trên hướng dòng và độ dốc 
(Hình 6).  Đối với mỗi nhóm, dùng thuật toán tạo một đường dẫn chính theo hướng trung 
bình của các đường đồng mức.  Kéo dài đường dẫn này ra khỏi ranh giới của khu ruộng.  
Mục đích của phần kéo dài này là để đảm bảo rằng đường dẫn dài nhất trong các bậc thang 
của nhóm này sẽ nhận được tín hiệu dẫn hướng đầy đủ khi sử dụng hệ thống dẫn hướng tự 
động.  Như minh họa trong hình 6, nếu đường dẫn cho Nhóm 1 không được mở rộng ra ngoài 
ranh giới khu ruộng (dừng tại điểm A) thì Điểm C không có hướng dẫn thích hợp (Điểm B 
vẫn có dẫn hướng). 

 
Hình 6. Các đường dẫn hướng lập từ các đường đồng mức,  

cần phải mở rộng ra khỏi ranh giới của thửa ruộng 
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Dùng hàm Polyline Smooth trong chương trình ET Geowizards (Hình 6) chỉnh các đường nối 
các điểm thành các đường cong.  Đường cong B-spline định hình xung quanh các điểm kiểm 
soát, và thường chỉ đi qua điểm kiểm soát đầu tiên và cuối cùng (Guilbert and Lin, 2007). 
Các hệ thống dẫn hướng tự động sẽ dẫn máy kéo theo các đường cong này tạo nên các bậc 
thang mượt mà trên thực địa. 

Sau khi có đường dẫn chính, tạo bố cục bậc thang của mỗi nhóm bằng cách sao chép đường 
dẫn chính về cả hai bên với khoảng cách được xác định bởi phương trình (1) đã dẫn.  Các bậc 
thang phải gần như song song để dễ canh tác và kiểm soát xói mòn đất (USDA NRCS 1984).  
Khoảng cách thiết kế giữa các bậc thang là bội số của chiều rộng làm việc của máy nông 
nghiệp dự kiến.  Khoảng cách này nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách cho phép tối đa tính bởi 
phương trình (1).  Từ mỗi đường dẫn, mở rộng ra hai bên thành bề rộng của bậc thang bằng 
chiều rộng làm việc của máy nông nghiệp.  Cắt gọn đường dẫn và bề rộng bậc thang trong 
ranh giới khu ruộng. 

Tệp tin Google Earth  

Sơ đồ bố cục ruộng bậc thang được xuất ra tệp tin Google Earth trong chương trình Keyhole 
Markup Language và chuyển đổi thành file *.KML nhờ chương trình ArcGIS (Brown 2006).  
Người dùng sẽ có thể dễ dàng xem lại sơ đồ bố cục và cung cấp phản hồi bằng cách nhập 
nhận xét tại các vị trí có liên quan. 

Chuẩn bị tính năng dẫn hướng và thiết lập bậc thang 

Một tệp tin ESRI có chứa các đường dẫn AB cho mỗi nhóm bậc thang được xuất và tải vào 
đơn vị máy tính của hệ thống dẫn hướng tự động Trimble.  Tệp tin ESRI lưu trữ dữ liệu vectơ 
không gian địa lý như các đặc điểm điểm, đường, và diện tích.  Nó bao gồm ba tệp chính:  tệp 
hình dạng (.shp) lưu trữ hình dạng đối tượng bao gồm tọa độ, tệp chỉ mục hình dạng (.shx) 
lưu trữ chỉ mục vị trí của đối tượng địa lý, và tệp cơ sở dữ liệu (.dbf) lưu trữ thuộc tính cho 
từng đối tượng địa lý (ESRI, 1998). 

Dùng máy kéo JD8120 gắn cày chảo có bề rộng làm việc 8,1 m kết hợp mũi xới để đánh dấu 
các đường chóp (ridges) bậc thang.  Đầu tiên, người lái máy kéo theo hệ thống dẫn hướng tự 
động chạy dọc theo đường dẫn AB.  Nếu không gặp vấn đề gì, hạ cày chảo xuống đánh dấu 
đường chóp bậc thang.  Sau khi bậc thang chính được đánh dấu, máy kéo theo hệ thống dẫn 
hướng đi đến bậc thang kế tiếp với khoảng cách bậc thang đã tính.  Sau khi các vị trí của tất 
cả các chóp bậc thang được đánh dấu thì khu ruộng sẵn sàng để xây dựng hoàn chỉnh các bậc 
thang. 

Kết quả và thảo luận  
Khu ruộng được thiết kế 10 bậc thang chia làm 3 nhóm theo tính toán để bảo vệ đất và nước, 
bề rộng làm việc của thiết bị canh tác dự kiến (Hình 7).  

Ở nửa phía nam của cánh đồng có độ dốc trung bình 1,8%, có 4 bậc thang (đánh số 1-4) cách 
nhau 160 ft (48,8 m), vì khoảng cách cho phép tối đa là 52 m.  Bố cục này cho phép sử dụng 
thiết bị canh tác có 8 hàng chạy được 5 lần trong lòng mỗi bậc thang.  Độ dốc ở nửa phía nam 
tiếp theo các bậc thang này là 0,4% với khoảng cách cho phép là 150 m. Vì vậy với chiều dài 
dốc khoảng 140 m không cần phải xây dựng các bậc thang trong khu vực này. 
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Ở nửa phía bắc của cánh đồng, thiết kế 5 
bậc thang cách nhau 40,6 m (133,3 ft). 
Trong số năm bậc thang này, bốn bậc số 
5-9 là song song theo độ dốc 2,8%, cho 
phép khoảng cách tối đa 42 m.  Điều này 
cho phép thiết bị 8 hàng chạy bốn lần 
trên các bậc thang.  Bậc thang số 10 có 
khoảng cách 56,8 m, cho phép máy chạy 
sáu lần.  Bậc thang này khác với bốn bậc 
thang trước do có độ dốc khu vực này là 
1,4% và khoảng cách cho phép là 60 m.  
Phía đông của bậc thang này được thiết 
kế song song với bốn bậc thang trên để 
giảm số lượng hàng. Phía bắc không thiết 
kế bậc thang do không đủ độ dài, không thuận tiện cho máy canh tác hoạt động.  

Hình 8 cho thấy cách hiển thị bố cục 
bậc thang trong Google Earth.  
Thông tin trong KML bao gồm  số 
nhận dạng bậc thang, bản đồ các loại 
đất nền, và các thông số khoảng 
cách bậc thang.  Các tham số và mô 
tả cho mỗi bậc thang được đặt trong 
phần “Mô tả” trong tệp tin KML, do 
đó người dùng có hiển thị trực quan 
và thông tin chi tiết cho từng bậc 
thang.  Giao diện của Google Earth 
rất đơn giản; người dùng không cần 
phải tìm hiểu các đặc điểm của một 
ứng dụng GIS thực sự. Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ đến một khu vực quan tâm 
cụ thể để tìm hiểu.  Dựa trên màn hình này, có thể điều chỉnh và cải tiến thiết kế bậc thang 
nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng, và thiết lập các tiêu chuẩn thiết kế bậc thang.  

Hình 9 là hình chụp ruộng bậc 
thang được xây dựng thực tế theo 
thiết kế.  Bông vải (màu xanh lá 
cây) được trồng trong lòng các bậc 
thang, và các đường chóp (ridges) 
là đất trống (màu nâu nhạt).  Để 
trống các đường chóp nhằm trồng 
lúa mì về sau.  Các chóp và lòng 
bậc thang được san phẳng theo 
đường đồng mức. 

Các bậc thang được thiết kế song 
song nơi nào có thể, để máy canh 
tác làm việc thuận tiện sao cho giảm thiểu các điểm quay đầu. 

 
Hình 7.  Thiết kế các bậc thang, với các đường tâm, 

và đường chóp (ridges) của bậc thang  

 
Hình 8.  Thiết kế  bố cục bậc thang trong Google Earth với 

nhiều lớp số liệu, bao gồm các chóp bậc thang, ranh giới 
thửa ruộng, và bản đồ các loại đất  

 
Hình 9.  Ảnh chụp thửa ruộng  

sau khi xây dựng các bậc thang  
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Có nhiều ưu điểm của quy trình này so với quy trình NRCS chuẩn.  Quy trình này sử dụng hệ 
thống dẫn hướng tự động GIS-RTK để thiết kế và bố trí bậc thang tại hiện trường. Không cần 
khảo sát hoặc đánh dấu khi chuyển bản đồ thiết kế bậc thang sang bố cục thực tế theo yêu cầu 
của quy trình NRCS.  Điều này làm giảm lượng thời gian và lao động, do đó giảm chi phí cho 
thiết kế và xây dựng bậc thang.  Các tính năng hướng dẫn cho hệ thống dẫn hướng tự động 
được cài đặt GIS thể hiện từng bậc thang bố trí trên thực địa.  Việc sửa đổi hoặc điều chỉnh 
bố cục trong thực tế cũng đơn giản.  Sau khi xác định các thông số khoảng cách ngang và 
đường dẫn hướng, máy kéo có thể được dịch chuyển khi cần thiết, bằng cách dịch chuyển các 
đường dẫn để đánh dấu vị trí bậc thang tốt nhất mà không thay đổi thiết kế tổng thể. 

Hệ thống dẫn hướng tự động có nhiều vai trò trong quy trình thiết lập ruộng bậc thang.  Bên 
cạnh việc chuyển thiết kế bậc thang của GIS sang thực tế, nó cũng thu thập dữ liệu cao độ 
chính xác để phân tích bề mặt.  Dữ liệu cao độ có thể được thu thập trong bất kỳ hoạt động 
canh tác nào.  Điều này giúp loại bỏ nhu cầu khảo sát độ cao thường xuyên.  Nếu cần thiết, nó 
có thể được sử dụng để điều tra thực địa, chẳng hạn như đánh dấu các nguy cơ trong khu 
ruộng, với dạng các điểm, đường, hoặc diện tích để đưa vào GIS. 

Thiết kế bố trí bậc thang sử dụng GIS cung cấp các điểm địa lý thực tế nên không cần tham 
chiếu địa lý bổ sung, và sơ đồ thiết kế có thể được áp dụng trực tiếp trên cánh đồng. Như 
trong nghiên cứu này, các tệp cho kết quả thiết kế bậc thang được đưa vào đơn vị xử lý máy 
tính trong hệ thống dẫn hướng tự động để đánh dấu các bậc thang trong thực địa.  Hầu hết dữ 
liệu nguồn nền được sử dụng trong nghiên cứu này đều tương thích với GIS, chẳng hạn như 
hình ảnh trên không, dữ liệu khảo sát đất và các đơn vị bản đồ đất.  GIS cũng linh hoạt trong 
các định dạng dữ liệu.  Nếu cần thiết, chương trình GIS có thể xuất kết quả thiết kế sang tệp 
tương thích AutoCad, chẳng hạn dạng tệp tin DXF (drawing exchange format) dùng cho xây 
dựng và các nhu cầu kỹ thuật khác. 

Google Earth hữu ích trong việc thể hiện thiết kế bậc thang để người dùng có thể hình dung 
kích thước bố cục, khoảng cách bậc thang và các lớp nền khác.  Giao diện của Google Earth 
rất đơn giản và trực quan.  Người dùng không chuyên nghiệp về máy tính có thể xem xét, 
hiểu, và phản hồi cho nhà thiết kế bậc thang chuyên nghiệp.  Vì vậy, nó là một công cụ giao 
tiếp tốt giữa nhà thiết kế và người sử dụng hoặc chủ sở hữu đất.  Một tệp KML có thể dễ 
dàng được gửi qua email cho người dùng để xem xét và phản hồi. 

Tóm tắt 
Đã phát triển qui trình thiết kế ruộng bậc thang, sử dụng hệ thống GIS và thiết bị dẫn hướng 
tự động RTK, và đã ứng dụng thành công cho một cánh đồng ở Texas.  Hệ thống GIS và 
Google Earth thu thập tọa độ không gian để phác thảo bố cục các bậc thang.  Hệ thống RTK 
chuyển thiết kế thành các đường chóp và đường chạy trong thực tế.  Qui trình có hiệu quả về 
thời gian và chi phí, và đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn bảo vệ đất-nước của NRCS.  

Người dịch: KS Nguyễn Hồng Ngọc 
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Lời bàn thêm (P.H.Hiền) 
Ruộng bậc thang đã được sử dụng từ lâu ở Mỹ, là biện pháp hữu hiệu chống xói mòn do nước 
chảy tràn, và tương thích với các máy nông nghiệp cỡ lớn (Hình P1). 

Lượng mưa ở Việt Nam rất lớn, cường 
độ mưa tập trung gấp 2- 6 lần Âu Mỹ, 
nên mức độ xói mòn do nước rất 
nghiêm trọng.  Cứ canh tác trên đất 
dốc như hiện nay (Hình P2) thì không 
những năng suất kém vì dưỡng chất bị 
rửa trôi, mà đất còn bị xói mòn, cuối 
cùng thành đồi trọc hoặc đất hoang 
hóa.  Cùng với phá rừng, đây cũng là 
nguyên nhân góp phần gây lũ lụt hàng 
năm, tang thương cho bao người… 

  

  
Hình P2:  Canh tác trên đất dốc ở nhiều vùng tại Việt Nam.     (Photo: PHHien) 

Nước mưa nhiều không phải là thiên tai, mà là tài nguyên nếu biết lưu giữ và sử dụng.  Cùng 
với tài nguyên đất (đất hơi dốc có lẽ lớn cả diện tích lúa của ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu 
Long gộp lại) ruộng bậc thang chính là giải pháp hiệu quả cho nông nghiệp Việt Nam trong 
tương lai, với bắp, các loại đậu, mè, mía v.v đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu.  Có 
thêm GIS và RTK, công việc xây dựng sẽ thuận tiện hơn rất nhiêu.  Phải chăng đây là Công 
nghiệp 3.0 và 4.0 phục vụ nông nghiệp và môi trường?  Mong lắm thay. ###  

                                                
### Theo chúng tôi biết, Công ty  IDEALFARM (TP Hồ Chí Minh) hiện có sẵn HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG 

TỰ ĐỘNG TRIMBLE.  Các cá nhân, công ty, viện, trường v.v nếu quan tâm đến nghiên cứu, thiết lập 
ruộng bậc thang hoặc canh tác nông nghiệp chính xác tại Việt Nam, có thể liên hệ theo Email: 
ngoc.nguyen@idealfarm.com.vn và ngocnth2007@gmail.com . 

 
Hình P1.  Cơ giới hóa trên ruộng bậc thang  

 Nguồn: USDA NRCS. Terraces Iowa Job Sheet.  
Des Moines, Iowa. 2001. 
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5 Chất lượng gạo hạt dài  
sấy tầng sôi ở nhiệt độ cao  

Nguồn: Truitt E. E., T. J. Siebenmorgen. 2006. Quality of long-grain rice dried by high 
temperature fluidization. Paper for the 2006 ASABE Int’l Meeting, Oregon, 9-12 July 2006. 

Dẫn nhập 
Sấy lúa bằng máy sấy tháp phổ biến ở Mỹ, nhưng cần thời gian ủ giữa các lượt #5.1, và nhiệt 
độ không đều trong tháp sấy, làm giảm tỷ lệ gạo nguyên (head rice yield, HRY).  

Sấy tầng sôi (fluidized bed drying, FBD) tuy chưa áp dụng qui mô sản xuất ở Mỹ, nhưng có 
tiềm năng sấy nhanh, nhờ dùng nhiệt độ cao 90- 200 oC, và vận tốc gió cao 2,3- 4,4 m/s. 

Nghiên cứu liên quan là nhiệt độ chuyển thể thủy tinh hay nhiệt độ hóa gương (glass 
transition temperature Tg), là nhiệt độ làm cho vật liệu chuyển từ thể cứng (glassy) sang thể 
nhão (rubbery state).  Tg thay đổi nghịch chiều với ẩm độ hạt (MC, moisture content):  24 oC 
ở 7% MC; 78 oC ở 22% MC.  Chênh lệch nhiệt độ làm cho hạt ở trung tâm hạt và mặt ngoài 
hạt ở hai trạng thái cứng và nhão khác nhau dẫn đến nứt vỡ hạt.  Chế độ ủ cũng ảnh hưởng 
đến độ nứt hạt.  Kết quả nghiên cứu cho thấy sấy ở 60 oC > Tg, nhưng ủ với nhiệt độ hạt thì 
không làm giảm HRY. 

Ngoài HRY, sấy tầng sôi cũng ảnh hưởng đến màu hạt, độ hồ hóa (gelatinization); cũng có 
nhiều nghiên cứu nhưng cần sâu hơn.  Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng nhiệt độ cao đến 
hàm lượng protein, hay ảnh hưởng với ẩm độ hạt dưới 20%, chủ yếu thu hoạch ở Mỹ. 

Bài này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sấy tầng sôi nhiệt độ cao đến chất lượng 
gạo, bao gồm HRY, màu hạt, tính chất cơ nhiệt, hàm lượng protein, độ xay xát, và độ tổn 
thương tinh bột.  

Phương pháp và phương tiện  

Máy sấy thí nghiệm  

Sử dụng lò sấy mẫu “Stein Model 102 Lab Oven” để tạo 
điều kiện sấy giống ở máy sấy tầng sôi có trên thị trường.  
Đây là lò loại không khí va đập (air-impingement oven)  
có thể nâng nhiệt độ đến 260 oC (Hình 1) và điều chỉnh 
vận tốc “gió” (không khí chuyển động).   

 
Hình 1. Sơ đồ lò sấy thí nghiệm Stein  

                                                
#5.1 [ND] Các tác giả được trích dẫn trong phần dẫn nhập:  Calderwood 1975;  Schluterman and Siebenmorgen 
2004; Inprasit and Noomhorm 2001; Tirawanichakul et al 2004;  Prachayawarakorn et al 2005;  Cnossen and 
Siebenmorgen 2000; Siebenmorgen et al 2004; Schluterman and Siebenmorgen 2005;  Soponronnarit et al 1999;  
Taweerattanapanish et al 1999;  Inprasit and Noomhorm 2001;  Wiset et al 2001;  Perdon et al 2000; Sun et al 
2002;  Meeso et al 2004. 
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Các ống thổi gió từ dưới thẵng góc với các khay kích thước 22,9 x 10,2 cm.  Thử nghiệm sơ 
bộ cho thấy vận tốc gió không ảnh hưởng đến tốc độ sấy, khi hạt đã “sôi”, vì vậy đã chọn vận 
tốc 3- 4 m/s.  Các data logger đo nhiệt độ và ẩm độ không khí sấy (air relative humidity RH).   

Điều kiện sấy  

Giống lúa hạt dài Wells, thu hoạch ở 21,9% MC, được trữ lạnh 4 oC trong 12 tuần; trước khi 
sấy được đem ra nhiệt độ thường trong 8- 12 giờ.  Sấy xuống 13-15% MC, với các nghiệm 
thức: 60°C /9% RH, 90°C /4.5% RH, 120°C /~1.3% RH, và  150°C /~0.5% RH.  Thời gian 
sấy tính theo mô hình Truitt (2006) và ghi ở Bảng 1.  
 Bảng 1.  Ước lượng thời gian sấy theo phương trình Page, và nhiệt độ hạt theo mô hình của Truitt (2006)    

Nhiệt độ  sấy ,  oC 60 90 120 150 
Ẩm độ cuối,   %  15 13 15 13 15 13 15 13 
Thời gian sấy ,  phút 25,7 50,1 3,0 7,1 1,2 2,8 0,9 1,7 
Nhiệt độ hạt GT,  oC 60 60 74,7 81,5 81,8 92 91,7 101,8 

Sau khi sấy, hạt được ủ (tempered) trong 0, 15, 30, 60 hoặc 120 phút ở nhiệt độ bằng với 
nhiệt độ hạt GT (Bảng 1), sau đó chuyển qua phòng có nhiệt độ và RH cố định (21 oC và 
63%) cho đến khi hạt đạt ~12,5% ẩm độ, và được trữ trong các túi plastics ở 4 oC để chờ phân 
tích.  Mẫu đối chứng được sấy từ từ cho đến khi đạt 12,5% MC. 

Các phân tích bao gồm:  

- Tỷ lệ gạo nguyên HRY, dùng máy Satake mẫu.   

- Mức độ xay xát (degree of milling) đo bằng hàm lượng lipid ở mặt ngoài hạt,  dùng 
Soxtec extractor, theo phương pháp của Matsler and Siebenmorgen (2005). 

- Độ trắng, dùng máy Kett C-300-3. 

- Độ nhớt (viscosity) của bột gạo nhão, dùng Newport Visco Analyser.   

- Độ tổn thương tinh bột (starch damage %SD) theo hai phương pháp:  

(1) Differential scanning calorimetry DSC theo Normand and Marshall (1989).  Tính từ 
sai biệt enthalpy liên hệ đến quá trình hồ hóa ΔH của mẫu sấy, so với mẫu đối chứng.  

công thức     %SD = [1 – (ΔHmẫu sấy / ΔHmẫu đối chứng) ] *100   .    

(2) Thủy giải enzyme (Enzymatic hydrolysis) với α-amylase,  theo AACC 76-31 (2000).  

- Hàm lượng protein, dùng phương pháp Dumas Combustion method (Dumas 1831).  

Kết quả và thảo luận  

Tỷ lệ gạo nguyên HRY 

Kết quả tiêu biểu sấy ở 120 oC và ~1,3%RH thể hiện ở Hình 2; cũng như các nghiên cứu khác 
(Cnossen và Siebenmorgen 2000, Schluterman và Siebenmorgen 2005), HRY tăng với thời 
gian ủ đến 60 phút.  Giữa 60 và 120 phút ủ, không khác biệt về HRY. 
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Ủ ở nhiệt độ hạt GT (hơn 60 oC) cho 
HRY cao hơn ủ ở 60 oC.  Ủ cho phép 
cân bằng chênh lệch ẩm độ, tránh nứt 
hạt khi làm nguội sau đó.  Sấy đến 
13% làm giảm HRY so với 15% ẩm 
độ, vì thời gian sấy dài làm phần ngoài 
biên hạt chuyển thành thể cứng 
(glassy) trong lúc phần tâm hạt vẫn ở 
thể nhão; thời gian ủ dài cũng không 
cứu vãn được nứt hạt.  

Hình 2. Tỷ lệ gạo nguyên HRY, giống lúa Wells  
sấy ở 120 oC và ủ ở các nhiệt độ khác nhau  

 
Hình 4.  Độ giảm gạo nguyên HRY, sấy lúa giống Wells từ 21,9% xuống 15% và 13%MC,  

nhiệt độ sấy 90-150 oC, và ủ ở nhiệt độ hạt GT (■) hoặc 60 oC (▲) trong 120 phút . 

Sấy ở nhiệt độ 90-150 oC, ủ với 60 oC làm giảm HRY (Hình 4) so với ủ với nhiệt độ hạt GT 
cao hơn 60 oC (Bảng 1). Ủ 60 oC tương ứng với làm nguội, phần ngoài hạt chuyển qua thể 
cứng, gây nứt hạt. Ủ với GT, tỷ lệ gạo nguyên tương đương với mẫu đối chứng.  Đặc biệt, 
sấy ở 150 oC một lượt xuống 13% cũng không giảm đáng kể HRY, kết quả khác với các 
nghiên cứu trước đây; giải thích bằng hiện tượng hồ hóa tinh bột #5.2.  Sấy ở 120-150 oC, GT 
đo được là 82-102 oC, thấp hơn nhiệt độ tan chảy của tinh bột --khoảng 160 oC ở 21% MC. 

Mức độ xay xát, đánh giá bằng hàm lượng lipid mặt ngoài hạt SLC, ảnh hưởng đến HRY.  
Trong nghiên cứu này,  tăng SLC 0,2 % đơn vị (đv) làm tăng HRY 1,78 %đv.  Đối chiếu với 
kết quả của Cooper and Siebenmorgen (2006), tăng 1%đv làm tăng 8,9%đv HRY 

Các phân tích kế tiếp chỉ dùng các mẫu có HRY tối thiểu 40%. 

                                                
#5.2 [ND] Các tác giả được trích dẫn trong phần HRY:  Soponronnarit et al 1995a;  Taweerattanapanish et al 
1999; Wiset et al 2001;  Ban 1971;  Marshall et al 1993;  Soponronnarit et al 1999;  Inprasit and Noomhorm 
2001;  Meeso et al 2004;  Tirawanichakul et al 2004;  Prachayawarakorn et al 2005;  Burt and Russell 1983;  
Sun et al 2002;  Jacobs and Delcour 1998.  
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Độ tổn thương tinh bột  (starch damage %SD) 

Hình 5 cho thấy điều kiện sấy “khắc nghiệt” làm tăng %SD.  Khắc nghiệt nghĩa là nhiệt độ 
sấy cao, nhiệt độ ủ thấp, tốc độ giảm ẩm cao, thời gian ủ ngắn.  Nói chung, nhiệt độ sấy 
150 oC tạo nhiệt độ hạt 92-102 oC làm tăng SD thêm 8-30% tùy  phương pháp đo  

 
Hình 5. Độ tổn thương tinh bột (%SD) tăng theo độ “khắc nghiệt” điều kiện sấy,  

đo bằng hai phương pháp Enzymatic và DSC. 

Mức độ xay xát (degree of milling) 

Mức độ xay xát, gián tiếp đo bằng hàm lượng lipid ở mặt ngoài hạt (Surface Liquid Content 
SLC), giảm khi SLC tăng, nghĩa là khi điều kiện sấy khắc nghiệt hơn (Hình 6).  Chỉ ở nhiệt 
độ sấy 60 oC không ảnh hưởng đến SLC.  Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ xay xát bao 
gồm:  nhiệt độ sấy (xác suất p < 0,0001);  ẩm độ hạt (p < 0,0001);  thời gian ủ (p < 0,0017);  
nhiệt độ ủ (p < 0,003). 

 
Hình 6. Mức độ xay xát, đo bằng SLC, thay đổi theo mức độ khắc nghiệt của điều kiện sấy 

Màu sắc hạt  

Độ trắng của gạo giảm (dấu hiệu biến màu vàng) khi điều kiện sấy khắc nghiệt hơn (Hình 7).  
Sấy nhiệt độ 120- 150 oC và ủ ở 60 oC thì giữ được độ trắng, nhưng ủ ở nhiệt độ hạt GT làm 
giảm độ trắng. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng:  nhiệt độ sấy (p < 0,0037);  ẩm độ cuối 
(p  < 0,042);  thời gian ủ (p < 0,012);  nhiệt độ ủ (p < 0,004). 
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Hình 7. Độ trắng của gạo thay đổi theo mức độ khắc nghiệt của điều kiện sấy  

Độ nhão của gạo (pasting properties) 

Nhiệt độ sấy 60 oC không ảnh hưởng đến độ nhớt (viscosoty) của gạo, nhưng sấy ở nhiệt độ 
90- 150 oC xuống 15% ẩm độ và ủ ở 60 oC trong 120 phút làm tăng độ nhớt.  Kết quả tương 
tự với các nghiên cứu trước đây (Ban 1971;  Dillahunty et al 2001;  Wiset et al 2001;  Meeso 
et al 2004).       Ghi chú ND: không chép lại Hình 8 và Hình 9. 

Hàm lượng protein 

Hình 10 không cho thấy rõ xu hướng thay đổi hàm lượng protein theo các nghiệm thức sấy; 
tuy rằng phân tích phương sai xác định ảnh hưởng các yếu tố: nhiệt độ sấy (p < 0,0109);  ẩm 
độ cuối (p  < 0,0002); nhiệt độ ủ (p < 0,0103), so với đố chứng (9,00 ± 0,08% với gạo lứt, và  
8,30 ± 0,02% với gạo trắng).  Nhiều mẫu sấy ở 120- 150 oC có % protein thấp hơn đối chứng;   
mặc dù về lý luận, ở các nhiệt độ khắc nghiệt này, do lớp cám chứa 11,3-14,9% protein (Lu 
và Luh 1991), và do mức độ xay xát giảm (hàm lượng lipid ở mặt ngoài hạt SLC tăng) nên 
hàm lượng protein được kỳ vọng tăng lên.  Thực sự, các kết quả nghiên cứu trước đây trái 
ngược nhau:  Kik (1965); Dimopoulos và Muller (1972); Padua và Juliano (1974); Damir 
(1985) báo cáo protein tăng ở gạo đồ (parboiled rice).  Nhưng Tirawanichakul et al (2004) lại 
báo cáo protein không tăng với lúa sấy tầng sôi.   

 
Hình 10. Hàm lượng protein của gạo thay đổi theo mức độ khắc nghiệt của điều kiện sấy  
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Kết luận  
 Tỷ lệ gạo nguyên HRY được bảo toàn khi sấy ở nhiệt độ 60-150 oC xuống 15% ẩm độ và 

ủ ở nhiệt độ hạt GT tối thiểu 60 phút. 

 Sấy ở nhiệt độ cao 120-150 oC và ủ ở nhiệt độ hạt GT làm thay đổi chất lượng hạt: Tăng 
độ màu vàng, giảm độ nhớt, giảm mức độ xay xát, tăng độ tổn thương tinh bột %SD. 

 Tất cả các chỉ tiêu chất lượng, kể cả HRY, nói chung có thể được bảo toàn khi sấy xuống 
không dưới 15% ẩm độ, ở nhiệt độ 60- 90 oC và ủ ở GT trong ít nhất 60 phút. 

Kết quả cho thấy cần thiết tối ưu hóa quá trình sấy nhiệt độ cao để tăng tỷ lệ gạo nguyên và 
giữ các chỉ tiêu chất lượng khác.   

Lưu ý nghiên cứu này được thực hiện với “kịch bản xấu nhất”, nghĩa là sấy lớp mỏng để bảo 
đảm tạo lớp sôi hoàn toàn, nên nhiệt độ hạt GT có thể cao hơn so với máy sấy tầng sôi lớp 
dày trên thị trường.  Cần khảo nghiệm cụ thể với mỗi chế độ sấy của máy, cũng như khảo 
nghiệm với các giống lúa khác, trước khi quyết định cuối cùng.   

 

Lời bàn thêm (của người dịch) 
Năm 1995, máy sấy tầng sôi được ĐHNL TPHCM thí nghiệm với hai mẫu máy 1 tấn/giờ và 
5 tấn/giờ; kết quả kỹ thuật tốt, nhưng không thương mại hóa được vì giá máy 20 000 USD 
quá cao với nông dân, còn các công ty lương thực lớn chưa sẵn sàng để sắp xếp máy này 
trong qui trình sấy hai giai đoạn.   

Năm 2009, T.S Trương Vĩnh và ctv tổng kết chương trình CARD026/VIE05 ở ĐHNL 
TPHCM, đã báo cáo sử dụng máy sấy tầng sôi với nhiệt độ dưới 90 oC, xen kẽ giữa sấy và ủ, 
cho thấy tốc độ giảm ẩm nhanh mà vẫn an toàn cho hạt lúa, tốt hơn so với dùng nhiệt độ cao 
liên tục. 

Máy sấy tầng sôi được “hồi sinh” khoảng 2011 ở Tập đoàn Lộc Trời (An Giang), liên hợp với 
máy sấy tháp trong các cụm sấy công suất 1000 tấn lúa /ngày.  Ví dụ, một máy sấy tầng sôi 
10 tấn/giờ (giảm ẩm 3-4% đến không dưới 23% ẩm độ, chủ yếu kết hợp làm sạch lúa) và 
chuyển qua 4 máy sấy tháp, mỗi máy năng suất sấy 18 tấn/mẻ.   

Năm 2013, ĐHNL TPHCM cũng thiết kế những hệ thống tương tự, dựa trên các nghiên cứu 
trước đó, trang bị cho 2-3 công ty chế biến lúa gạo ở ĐBSCL, ví dụ máy sấy tầng sôi 20 tấn/h 
kết hợp với nhiều máy sấy tháp với tổng công suất 120 tấn/mẻ;  và cũng lắp đặt 2 máy ở 
Tanzania (Châu Phi) để làm sạch và sấy sơ bộ trước khi đưa lúa vào kho sấy-bảo quản. 

Năm 2016, Tập đoàn Lộc Trời cũng đưa hệ thống sấy tầng sôi tuần hoàn.  Sau một lượt sấy 
tầng sôi, lúa được đưa vào tháp ủ trước khi đưa vào một máy sấy tầng sôi khác.  Một dây 
chuyền sấy đạt được công suất sấy 30 tấn/giờ.  

Như vậy, máy sấy tầng sôi đã được áp dụng ở Việt Nam khá nhiều.  Nhưng các nghiên cứu 
“cơ bản” (như bài dịch này) song song với ứng dụng chưa nhiều, để có thể tối ưu hóa hệ 
thống sấy. 
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6 Sử dụng rơm lúa 
trên thế giới và ở Việt Nam 

Nguồn: Phan Hieu Hien. 2018. Utilization of rice straw  in the world and in Vietnam. Journal 
of Agricultural Science and Technology, No6/ 2017 pp16-31. Nông Lâm University, Ho Chi 
Minh City  

Dịch tóm tắt: 

Dẫn nhập 
Thế giới hiện nay sản xuất năm 2015 hơn 700 triệu tấn lúa, trong đó có Việt Nam với 41 triệu 
tấn, lượng rơm lúa tương ứng cũng bằng với lượng hạt thóc.  Bài viết tổng hợp về sử dụng 
rơm lúa trên thế giới, bao gồm sản lượng và tính chất rơm, các thiết bị thu gom và chế biến 
rơm, chi phí liên quan đến các công đoạn này, các phương pháp sử dụng rơm lúa --từ các 
cách đơn giản như cho trâu bò ăn hoặc làm phân hữu cơ, đến các phương thức phức tạp hơn 
như dùng rơm để phát điện.  Song song trình bày việc sử dụng rơm ở Việt Nam, nhấn mạnh 
đến các vấn đề cần nghiên cứu và kiểm chứng đối chiếu với các kết quả trên thế giới 

Sản lượng và đặc tính rơm lúa 
Từ nghiên cứu của Summers và ctv (2001) trên 8 giống lúa ở California: Năng suất rơm: 7,0- 
13,6  tấn /ha, trung bình (TB) 9,8 tấn /ha.  Tỷ số Rơm /Hạt (khô) = 0,89- 2,3, TB 1,27. 

Tỷ lệ % gốc rạ còn trên đồng theo độ cao cắt (Hình 1).  Với độ cao cắt 0,35 m, chỉ có 50% 
lượng rơm có thề thu gom, còn lại là gốc rạ trên đồng.  Thông thường, ước lượng tỷ lệ 
Rơm/Hạt = 1,0 (theo khối lượng), giả sử cắt sát gốc. Bảng 1 ghi phân tích nguyên tố của rơm.   
Bảng 1.  Phân tích nguyên tố (% khối lượng khô kiệt) rơm lúa ở California  (Kitani 1999. 

 C, %  H, % O, % N, % S, % Cl, % Si và khác  Nhiệt trị 
cao, MJ/kg 

Rơm tươi 41,68 4,63 36,57 0,70 0,08 0,34 16,0 16,3 
Rơm “khô” 
(phong hóa) 

34,60 3,93 35,38 0,93 0,16  25,0 14,56 

Các thành phần cấu tạo (theo khối lượng rơm khô) gồm: 15,86% carbon cố định, 65,47% chất 
bốc, 18,67% tro (Summers và  ctv 2001). 

Lưu ý về sự phân bố không đồng đều:  gần một nửa lượng sinh khối tập trung ở 1/3 dưới của 
thân cây lúa; 62% ở trong lá và bẹ lá, chỉ 38% trong thân và gié (không tính hạt).  Có đến 
15% silic trong lá, nhưng chỉ 5% trong thân. 

Bảng 2 ghi các thành phần nguyên tố / dưỡng chất  trong rơm lúa (Rosmiza và ctv 2014).  
N,P, K trong rơm không nhiều, nhưng nhiều hữu cơ (khoảng 40% C) và các nguyên tố vi 
lượng cần cho cây trồng như S, Mg, Mn v.v. 



29 

Tỷ lệ % rơm rạ còn trên đồng  = 129,4 * Độ cao cắt (m)
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Hình 1. Tỷ lệ % gốc rạ còn trên đồng theo độ cao cắt 

Thiết bị thu gom và chế biến rơm  
Có thể phân loại thiết bị theo dung trọng của cuộn rơm:  
- Thấp: < 100 kg/m3, với rơm ướt đến 40% ẩm độ.  Phải làm khô rơm mới bảo quản được.   
- Vừa: 100- 200 kg/m3, áp dụng với rơm ẩm độ không quá 25%. 
- Cao: > 300 kg/m3, áp dụng với rơm không quá 20% ẩm độ;  có thể ép đến cỡ dung trọng 

nào cũng được. Công suất ép rơm thấp nhất với 18- 25% ẩm độ;  với rơm quá khô dưới 
13%, công suất ép rơm tăng, thay vì giảm. 

Thiết bị thu gom rơm khối hộp (cubic-bale straw baler) 

Rơm được ép thành khối chữ nhật.  Có cỡ lớn, ví dụ ở Mỹ, máy Hesston-4800, khối rơm dài 
2,5 m, rộng 1,2 m, cao 1,2 m, nặng 870 kg với rơm 14% ẩm độ, dung trọng 240 kg/m3.  Năng 
suất thu rơm khoảng 10 tấn/giờ (Hình 2).  Được sản xuất 1978, qua nhiều cải tiến đến 2007 
đã bán ra được 25 000 máy (Midwest Producer 2013). 

 
Hình 2. Máy thu gom rơm khối hộp Hesston 4800 

 

 
Hình 3. Máy ép rơm bành khối chữ nhật 
(trước đây do nhà máy Z755 sản xuất) 

Ở Việt Nam từ 1970 đã có những máy máy ép bành rơm khối hộp, cho các nhà máy giấy.  
Sản xuất loại máy được tái lập ở nhà máy Z755 từ khoảng 1990 (Hình 3) sau đó lại ngưng vì 
ở Nam bộ chuyển qua dùng máy gặt đập liên hợp, mà máy ép rơm cần đống rơm từ đập lúa. 

Thiết bị thu gom rơm cuộn tròn 

Ở Mỹ dùng máy cỡ lớn với cuộn rơm nặng, ví 
dụ cuộn rơm nặng 360 kg, Φ 1,67 m  x 1,67 m 
cao (Dobie và ctv 1977); dung trọng khoảng 
100 kg/m3 với rơm khô (Hình 4). 

 

 

Bảng 2.  Thành 
phần nguyên tố  

trong rơm lúa % 
N 0,65 
P 0,10 
K 1,40 
Zn 0,003 
S 0,075 
Si 5,5 
Mg 0,20 
Ca 0,30 
Fe 0,035 
Mn 0,045 
Cu 0,0003 
B 0,0010 

 
Hình 4. Máy cuốn rơm cỡ lớn; gàu và nĩa xúc 

phía trước để xúc cuộn rơm lên rơ-moc  
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Một mã hiệu máy khác (Hình 5) cho ra cuộn 
rơm nặng 424 kg, Φ 1,1 m  x 0,95 m cao, dung 
trọng 470 kg/m3. (Chang và ctv 2012). Khảo 
nghiệm ở Hàn Quốc, máy liên hợp với máy 
kéo 47 kW; công suất cuốn rơm thay đổi, 
trung bình 15,1 kW và cực đại 31,4 kW. 

Các bộ phận làm việc của máy cuộn rơm bao 
gồm: Bộ phận cào thu rơm, bộ phận ép rơm 
(bằng đai, Hình 6;  hoặc bằng các ống trụ thép, Hình 7), bộ phận nhả rơm, bộ phận thắt dây 
(Hình 8). 

 
Hình 6. Bộ phận cuộn rơm dùng đai  

(Richey và ctv1960)  

 
Hình 6. Bộ phận cuộn rơm bằng các ống trụ thép 

(Wang và ctv 2011)  

       
Hình 8.  Bộ phận thắt dây  (Nguồn: Claas)  

Ở Trung Quốc, máy xử lý rơm khởi đầu từ 2000, nhưng tăng nhanh, đến 2007 đã có 591 000 
máy, bao gồm máy cuộn rơm và máy băm rãi rơm trên đồng (Han 2003, Hu et.al 2011). 

Ở Việt Nam, năm 2016 Hội thảo-Trình diễn “Máy cuốn rơm” được TT Khuyến nông QG, 
ĐH Nông Lâm TP.HCM, và IRRI phối hợp tổ chức ở Cần Thơ.  Bảng 3 là kết quả đo của 4 
mẫu máy tham dự, trên ruộng với 4,6 tấn rơm/ha (Phan H.Hien và  ctv 2016).  

Từ đó đến nay, có hai mẫu máy đã được phổ biến rộng:  

● Galan-STAR MRB0855 (nhập). Nặng 340 kg, nửa treo sau máy kéo tối thiểu 20 HP.  Giá 
rẻ, khoảng 140 tr.đ (năm 2016), không kể đầu tư máy kéo có sẵn. Nhưng tốn công gom 
cuộm rơm khắp đồng, và rơm dơ ở ruộng bùn vì bánh máy kéo dẫm trước (Hình 9).   

● Phan Tấn PT-CR57 (chế tạo ở Đồng Tháp). Nặng 1800 kg, tự hành với động cơ 45 HP, 
bánh xích cao su, thùng chứa được 30 cuộn rơm để đổ vào góc ruộng (Hình 10).  Giá tất cả 
khoảng 300 tr.đ.  Không tốn lao động gom rơm; ở ruộng bùn, cuộn rơm sạch vì bộ phận 
gom cuốn rơm đi phía trước.    (Kích thước cuộn rơm ở cả hai máy là Φ 0,5 m x 0,7 m). 

 

 
Hình 5. Máy cuốn rơm cỡ lớn 420 kg/cuộn 
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Bảng 3.  Kết quả đo 4 mẫu máy cuốn rơm, trình diễn ở Cần Thơ 2016  (Số trung bình ± Độ lệch chuẩn) 
Khối lượng  

cuộn rơm, kg,  
Dung trọng 

 kg/m3 
Năng suất làm 
việc, ha/ giờ 

N.suất làm việc, 
tấn/ giờ  

Rơm  
gom sót, %  

(Tính) 
Giờ công /tấn 

12,8  
± 1,2 

87 
± 9,1 

0,46 
± 0,11 

1,60 
± 0,55 

26 
± 11 

1,82 
± 0,72 

Ghi chú. Lao động trên máy: 01 người với máy tự hành, 02 người với máy móc sau máy kéo. 
Lao động gom rơm: Không cần với máy tự hành, 03 người với máy móc sau máy kéo. 

 
Hình 9.  Máy cuộn rơm Galan-“IHI STAR 

MRB0855” liên hợp với máy kéo 30 HP 

 

 
Hình 10.  Máy “Phan Tấn CR57” đang dốc đổ các 

cuộn rơm xuống bên bờ ruộng 

Vấn đề liên quan giữa máy gặt đập liên hợp (GĐLH) và máy thu gom rơm 

Máy GĐLH thường điều chỉnh độ cao cắt khoảng 0,40- 0,45 m để hoạt động hiệu quả, nghĩa 
là thu hoạch nhanh, phân lý hạt tốt, hạt tương đối sạch; chỉ cắt thấp hơn 0,3 m với lúa đổ ngã.  

Với độ cao cắt bình thường, rơm gom được chỉ chiếm 40% sản lượng rơm (Hình 1), hơn một 
nửa là “rạ” còn lại trên đồng.  Nghĩa là máy GĐLH và máy cuốn rơm hoạt động theo các tình 
huống mâu thuẫn nhau về mặt kinh tế.  

Bảo quản rơm  

Rơm thường không dùng ngay sau khi thu gom, nên cần phải bảo quản.  Kho bảo quản thích 
hợp nhất với rơm ép, dung trọng 100-145 kg/m3.  Rơm ép choán ít mặt bằng (Dobie 1977), 
chỉ 2,0- 2,4 m2/tấn rơm với khối hộp, và 2,4- 2,8 m2/tấn rơm với cuộn tròn. 

Cần có mái hoặc bạt che phủ đống rơm ép, nhất là khi chất cao nhiều tầng, vì một trận mưa 
lớn sẽ thấm sâu vào lớp mặt rơm khoảng 15 cm, và mưa len lỏi thấm vào các tầng dưới và 
làm mục rơm.  

Bảo quản khi rơm được làm khô đến ẩm 
độ cân bằng với ẩm độ không khí ≈65-
 70%.  Như vậy, xét đồ thị (Hình 12), với 
điều kiện nhiệt độ 24- 33 oC ở Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL), rơm phải khô 
khoảng 13% ẩm độ (cơ sở ướt) để bảo 
quản.   

Vụ lúa hè-thu ỏ ĐBSCL thu hoạch trong 
mùa mưa, rơm rất ướt hoặc ngập trong 
nước, ẩm độ đến 50% hoặc hơn, nên dù 
có máy cuốn rơm được, cũng không thể 

 
Hình 12.  Ẩm độ cân bằng của rơm lúa ở 25 oC 

    (Thompson 1974)  
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giữ được quá vài ngày.  Nếu sấy xuống 13% theo cách thông thường (dùng nhiệt) thì chi phí 
quá cao so với giá trị rơm.  Có thể dùng phương pháp làm khô thông thoáng, nghĩa là chỉ thổi 
lượng không khí rất thấp để ít hao năng lượng quạt, thổi từ từ trong nhiều ngày đến khi đạt 
được ẩm độ cân bằng.  Đây là đề tài cần kiểm chứng trong điều kiện khí hậu ĐBSCL. 

Chi phí thu gom và chế biến rơm  
Ở Mỹ năm 1975 đã có nghiên cứu về chi phí thu gom rơm, với máy ở Hình 4 (Dobie và ctv 
1977).  Để dễ đối chiếu giá cả theo thời gian, đã qui đổi tham khảo các tỷ giá liên quan: 
   1 USD năm 1975 (USD1975) = 3,5 USD năm 2015 (USD2015),   
       Nguồn:  http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php 
      và  1 USD2015  ≈ 22 000 đồng (2015).  
Vậy  1 USD1975  = 3,5 *22000 = 77000 VNđồng2015. 
   Bảng 5: Chi phí thu gom rơm ở California 1975 (qui đổi theo USD2015 và VNđồng2015) 

… … USD2015 VND2015 
c) Chi phí cuốn rơm / tấn (tính với 2200 tấn /năm)   

Định phí (fixed cost): 2,63 57 800 
Biến phí (operating cost): 16,49 362 700 

Tổng / tấn:  19,11 420 500 
d) Chi phí gom cuộn rơm lên bờ đường/ tấn:  12,95 284900 
e)  Tổng chi phí (cuộn và gom))  =  c) + d) =  32,06 705 400 
f)  Chuyên chở giao hàng (cự ly 16 km)  64,30 1 414 500 

TỔNG = e + f = 96,36 2 119 800 
Ghi chú: Giá vận chuyển (tấn*km) = 0,245 USD1975 = 0,86 USD2015 = 18 800 VND2015 . 

Vậy, thu gom rơm trên đồng chỉ chiếm 1/3 tổng chi phí, vận chuyển rơm đến nơi sử dụng 
chiếm đến 2/3 chi phí, dù chỉ 16 km.  Với bất cứ phương án sử dụng nào, chi phí nguyên liệu 
rơm phải tính tại nơi sử dụng rơm. 

Ở Việt Nam, tuy chưa có số liệu đầy đủ; chúng tôi có hỏi thăm dò 2 chủ máy ở Tiền Giang và 
ở An Giang vào cuối năm 2015 (Bảng 6 ).  

Điểm trùng hợp khá lý thú là chi phí thu gom ở Mỹ (705 400 đ/tấn) nằm giữa hai con số ở 
Tiền Giang và An Giang (867 000 và 654 000 đ/ha). 
 Bảng 6.  Chi phí thu gom rơm tại hai địa điểm ở Đồng bằng Sông Cửu Long  

  Chủ: 5A TG Chủ: 6Đ AG Ghi chú G# 
a) Chi phí gom rơm tại ruộng  (đ) (đ)  
    Giá mua rơm (trả chủ ruộng) 5 000 1 000 G1 
    Công LĐ (tài xế) 1 000 1 000   
    Dây buộc 1 000 1 000   
    Dầu diesel 1 000 700 G2 & G3 

Cộng (mỗi cuộn rơm) : 8 000 3 500   
b) Công LĐ gom vác từ ruộng 5 000 5 000 G4 
c)    Tổng cộng a) + b) = 13 000 8 500   

  Cuộn rơm nặng  15 kg 13  
    ==> Chi phí gom 1 tấn rơm: 867 000 đ 654 000 đ  
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Ghi chú: G1: ở Tiền Giang, mua rơm 600 000 đ/ ha, ra được 120 cuộn;  ở An Giang, rơm rẻ hơn vì 
chưa phổ biến thu gom rơm.   G2: động cơ máy tự hành 60 HP.   G3: máy kéo 30 HP, 
diesel 9 L/ngày.   G4:  từ bờ ruộng xuống ghe (mướn công địa phương); giá lao động rẻ hơn 
ở An Giang, bù trừ vào công bốc vác thêm từ giữa ruộng đến bờ ruộng. 

Sử dụng rơm lúa trên thế giới  
Sử dụng và kinh doanh rơm, cần xem xét các đặc điểm kinh tế của rơm trong chuỗi giá trị, ít 
nhất là các chi phí giá thành  Thu gom/ép rơm phải xét từ người nông dân, đến thương lái 
mua bán rơm, người sử dụng, có địa chỉ cuối cùng mới phát triển được. Cần so sánh với hai 
cách truyền thống là đốt đồng và vùi lấp.  Vài ví dụ: Vùi rơm trả lại ruộng, chi phí bao nhiêu 
cho công đoạn này?  Nếu dự tính xuất khẩu rơm qua Nhật, ngoài chuyện thu ngoại tệ, thử hỏi 
một tấn rơm ra khỏi nước Việt Nam thì đất đai mất bao nhiêu dưỡng chất, và giá bao nhiêu?   

Đốt rơm ngoài đồng  

Cách này đơn giản, ít tốn kém, có được một ít phân tro, kịp thời vụ.  Tuy nhiên, hậu quả là 
phát thải CO2 và NOx vào khí quyển; các dưỡng chất N mất hết; P, K cũng mất đi 20- 25% 
khi đốt rơm. 

Ở Trung Quốc, sử dụng rơm để:  đun nấu 31%, làm thức ăn gia súc 24%, vùi ngoài đồng 
15%, làm giấy 3%, và đốt đồng 27% (Hu và ctv 2011).  Rơm dùng đun nấu giảm dần, nên 
ước lượng rơm đốt đồng hoặc không sử dụng sẽ tăng.   

Ở California (Mỹ) nhờ đạo luật Rice Straw Burning Reduction Act do Quốc Hội ban hành, 
lượng rơm đốt đồng đã giảm từ 95% trong thập niên 1980 xuống còn 10% năm 2010 
(Summers LLC 2012).  

Ở Việt Nam, một nghiên cứu ở Đại học Cần Thơ năm 2012 phỏng vấn 100 hộ ở 4 huyện của 
An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ (Trần S.Nam và ctv 2014).  Kết quả cho thấy tất 
cả các vụ lúa, có hơn 90% rơm đốt đồng.  

Tuy nhiên một nghiên cứu (Phan H.Hien 2009) cho thấy một bức tranh khác.  Từ thống kê 
trong mỗi địa phương, lập Tỷ số:  

 SAR = Rơm / Trâu bò =Straw/Animal Ratio =  Số tấn Rơm từ lúa / Số đầu Trâu bò . 

và phỏng vấn tình hình đốt đồng trong tỉnh. Kết quả cho thấy Tiền Giang tỷ lệ đốt đồng hơn 
40% với SAR 12,0;  Đồng Tháp, An Giang với SAR rất lớn (24- 43) tỷ lệ đốt đốt hơn 80% 
(tương hợp với kết quả của Đại học Cần Thơ).  Với các tỉnh miền Trung như, cũng như Bến 
Tre ở ĐBSCL, tỷ số SAR khoảng 1,0 (0,7- 1,3) rất thấp, rơm được dùng nuôi trâu bò, và 
không có cảnh rơm đốt đồng. 

Vùi lấp rơm, bón ruộng  

California năm 2010 đã thay cho đốt đồng bằng vùi lấp rơm, chiếm 90% diện tích.  Thu gom 
ép rơm chiếm chỉ 5% diện tích.  Vậy, quyết tâm trả lại chất hữu cơ cho đồng ruộng đã được 
thể hiện rõ ở vùng này, dù nông nghiệp hiện đại ở đây cũng dùng nhiều phân hóa học. Blank 
và ctv (1993) so sánh các phương án vùi lấp và thiết bị tương ứng (máy băm rơm, cày chảo, 
bánh lồng v.v).  Vùi lấp rơm tốn kém gấp 5- 18 lần so với đốt đồng.  Nhưng lợi điểm cải 
thiện hữu cơ cho đất, giữ năng suất lúa (dù vụ lúa nối tiếp lúa) đã bù được chi phí tăng thêm. 
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Chăn nuôi trâu bò 

Chi phí thức ăn cho trâu bò chiếm có thể hơn 50% tổng chi phí.  Ở Việt Nam, diện tích trồng 
cỏ để nuôi bò kém xa các nước ôn đới Âu Mỹ.  Vì vậy dùng rơm cho trâu bò ăn là một sử 
dụng hợp lý khi thiếu cỏ, dù chất dinh dưỡng trong rơm không bằng cỏ. 

Lượng thức ăn (qui khô) cung cấp cho trâu bò --từ rơm hay cỏ-- thường bằng 3% trọng lượng 
trâu bò (phỏng vấn TS Châu Châu Hoàng 2009).  Vậy từ khi mới sinh nặng 13 kg, đến khi 
lớn nặng 200- 250 kg, một con bò tiêu thụ trung bình 5 kg thức ăn mỗi ngày, hay 1,8 tấn mỗi 
năm.  Thực tế, nông dân cho ăn đến 7- 10 kg/ngày.  Lượng rơm có thể đến 60% tổng phần ăn, 
nhiều hơn ảnh hưởng đến tăng trọng.  Con số chung dễ nhớ về nhu cầu rơm của trâu bò là 
1 tấn /năm /con,  có thể dùng để cân đối giữa nguồn cung rơm từ sản xuất lúa và nhu cầu thức 
ăn của trâu bò tại mỗi địa phương.   

Rơm cho trâu bò ăn cần được ủ với u-rê, vôi, muối v.v để dễ tiêu hóa và tăng dinh dưỡng.  
Năm 1972 ở Mỹ đã thí nghiệm khẩu phần cho bò thịt và bò sữa, với rơm lúa chiếm 70% khối 
lượng;  01 tấn rơm ---trộn với 7 thành phần khác có trị giá 2,96 triệu đồng (qui đổi 2015)--- 
kết quả tương đương với cỏ alphalfa (Dobie và  ctv 1973).  Số liệu để tham khảo và củng cố 
nhận thức rằng rơm là thành phần hợp lý và kinh tế cho trâu bò. 

Ủ rơm với cuộn ép có ưu thế hơn rơm tơi rời, do năng suất lao động gấp 10- 15 lần để có 
được cùng lượng rơm ủ (phỏng vấn ông Nguyễn Lợi Đức, An Giang 2016). Việc bốc dỡ rơm 
khỏi kho ủ cũng thuận tiện hơn với rơm cuộn. 

Với phát triển dịch vụ máy cuốn rơm từ 2014, hiện nay rơm được “điều phối” từ các tỉnh 
nhiều lúa như Đồng Tháp và Long An đến các địa phương nuôi nhiều bò như Bến Tre, Trà 
Vinh, TP Hồ Chí Minh; và xa đến 1500 km như Nghệ An và Thanh Hóa, nơi đang phát triển 
mạnh đàn bò sữa.  

Làm nấm rơm  

Nấm rơm (Volvariella volvacea) là thức ăn bổ dưỡng, có giá trị xuất khẩu cao cỡ 
1200 USD/tấn.  Từ 1 ha lúa thu hoạch có đủ rơm trồng 200 m2 mô nấm;  sau khoảng 1 tháng 
thu hoạch được trung bình 250 kg nấm rơm (180- 300 kg).  Ước tính theo kinh nghiệm với 
giá 1 kg nấm rơm = 3 kg gạo = 1/3 kg thịt heo, thì người nông dân có thể lời thuần khoảng 1 
triệu đồng trên 200 m2 mô nấm.  Lợi nhuận này bằng 15- 20% so với lợi nhuận trồng lúa, lại 
nhanh gọn (Phan H.Hiền và ctv 2013).  Chưa kể vẫn có xác rơm làm phân hữu cơ bón ruộng.   

Việt Nam năm 2009 đạt sản lượng 64 000 tấn nấm rơm, với 80% ở ĐBSCL;  tỉnh Đồng Tháp 
chiếm gần 10 000 tấn, tập trung ở Huyện Lai Vung.  Nông dân Lai Vung đã thành thạo trồng 
nấm từ lâu; mỗi hộ trồng với 1000 m2 (0,1 ha) và thu hoạch 1 tấn nấm mỗi đợt là chuyện bình 
thường, khác với 20 năm trước khó hình dung được như vậy.  Năng suất trung bình 23 tấn 
nấm/ha mô/năm.  Không giới hạn trong khâu trồng, ở Lai Vung đã có người sản xuất meo 
nấm, có nhà chế biến nấm muối và nấm khô, nhiều nhà thu mua nấm qui mô cỡ 1 tấn/ngày.  
Các tỉnh khác với sản lượng nấm rơm 4000- 8000 tấn/năm như Sóc Trăng, An Giang, Cần 
Thơ, Vĩnh Long;  nhưng so năng suất theo số kg nấm /100 kg rơm khô, các tỉnh này chỉ bằng 
một nửa so với Lai Vung.  

Có 3 trở ngại cho nghề trồng nấm rơm ở ĐBSCL:  
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Trở ngại do dùng máy gặt đập liên hợp (GĐLH).  Trong khoảng 2010-2013, sản lượng nấm 
rơm giảm đáng kể; gặt bằng GĐLH, rơm rãi đều ngoài đồng, chứ không tập trung thành đống 
từ máy đập lúa.  Ví dụ ở An Giang năm 2009, chi nhân công 0,6 triệu đồng, thu được 3 tấn 
rơm/ha từ máy đập lúa; năm 2013 tốn 2,5 triệu đồng, chỉ gom được 1,5 tấn rơm từ máy 
GĐLH; vậy chi phí gom rơm thủ công đã tăng từ 200 đ/kg lên 1600 đ/kg rơm (gấp 8 lần).   
Nhưng từ năm 2014, trở ngại này đã được giải quyết nhờ các loại máy cuộn rơm.  

Trở ngại về kỹ thuật. Kỹ thuật chưa được nắm vững hoặc không ổn định; meo bị nhiễm nấm 
lạ làm giảm năng suất chỉ còn 1/3 so với con số 250 kg ở trên.  Tuy hiện nay, nông dân ở Lai 
Vung đạt năng suất 10- 12 kg nấm/100 kg rơm khô, nhưng đa số các nơi khác chỉ đạt 5- 7 kg 
nấm/100 kg rơm.  Sản xuất công nghiệp với rơm băm nhỏ có thể đạt 15 kg nấm/100 kg rơm.  
Năng suất là chỉ tiêu hàng đầu để xác định tính kinh tế của nghề trồng nấm rơm. 

Trở ngại về thị trường.  Thị trường không ổn định.  Ước lượng khoảng 80% nấm rơm được 
tiêu thụ trong nước, và 20% xuất khẩu dưới dạng muối, đóng hộp, hoặc sấy khô; giá nấm 
muối khoảng 2 USD/kg.  Trong nước chủ yếu ăn nấm tươi, cao điểm vào ngày rằm hoặc 
mùng một. TP Hồ Chí Minh ước lượng mỗi ngày tiêu thụ 10 tấn nấm rơm (khoảng 4000 
tấn/năm).  Trồng nấm rơm ở Việt Nam chưa hình thành qui mô công nghiệp để đáp ứng thị 
trường xuất khẩu, đòi hỏi sản lượng lớn, chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh.  Chủ yếu vẫn 
sản xuất thủ công, chi phí lao động chiếm 40- 50% giá thành sản xuất (Phan H.Hiền và ctv 
2013).  Tuy giải quyết được về mặt xã hội tạo công ăn việc làm, nhưng khó giảm giá thành 
với sản xuất lớn, nhất là trong tương lai, giá nhân công ngày càng đắt.  Tương lai là phải cơ 
giới hóa và hiện đại hóa, mới cạnh tranh được trên thị trường thế giới.  Cơ giới hóa không 
phải chỉ là thêm một hai cái máy, mà các máy phải ở trong một chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến 
chế biến và thị trường. 

Xuất khẩu, nấm rơm sấy khô hoặc muối ít được ưa chuộng vì không giữ được mùi vị nguyên 
thủy.  Nấm rơm bình thường chỉ giữ được 1-2 ngày;  chưa có biện pháp nào để bảo quản nấm 
rơm tươi đến 8 ngày cho xuất khẩu.  Đây là thời gian tối thiểu để tai nấm “đi” từ ruộng, qua 
hải quan, vận chuyển, và nằm ở siêu thị Âu Mỹ 2-3 ngày để tới tay người mua. 

Sản xuất nấm ở Việt Nam cần quan tâm đến thị trường thế giới muốn mua thế nào.  Ví dụ  thị 
trường Mỹ:  năm 2012, với sản lượng 417 000 tấn các loại nấm, tiêu thụ nấm tươi chiếm 87% 
sản lượng, phần thiểu số còn lại là nấm chế biến (giá nấm chế biến 1,4 USD/kg chỉ bằng nửa 
so với giá nấm tươi các loại trung bình 2,8 USD/kg).   

Giá nấm rơm tươi ở siêu thị Mỹ khoảng 10 USD/kg (phỏng vấn ông Lê Duy Thắng 2013), có 
lẽ giá nấm rơm muối cũng chỉ khoảng 5 USD/kg, vì Việt Nam đang xuất với giá khoảng 
3 USD/kg. 

Tóm tắt, đòi hỏi của thị trường phải bảo quản nấm rơm tươi được 8 ngày để xuất khẩu là trở 
ngại lớn  nhất đến phát triển nấm rơm, qua đó gián tiếp phát triển sử dụng rơm lúa.   

Rơm cho công nghiệp giấy 

Rơm lúa được dùng làm giấy từ rất lâu.  Rơm được nấu với NaOH để phân hóa lignin và loại 
bớt Silic (Rymsza 2004).  Do nhiều nhược điểm (qui trình phức tạp hơn, chi phí thu gom và 
tồn trữ) so với làm giấy từ các nguyên liệu khác với qui trình tiên tiến hơn, nên công nghiệp 
giấy hầu như không còn sử dụng rơm nữa.  Công ty Giấy COGIDO Biên Hòa trước 1975 đã 
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sử dụng rơm làm bột giấy; hiện nay không có nhà máy nào dùng rơm, có lẽ vì cùng lý do 
trên.  

Sản xuất năng lượng nhiệt /điện  

Công nghệ chuyển đổi rơm lúa mì thành năng lượng được ứng dụng ở Châu Âu  cho tất cả 
các khâu từ gom ép rơm đến phát điện.  Với rơm lúa, chỉ có Trung Quốc với hệ thống hóa ga 
và phân phối ga ở các vùng nông thôn cho các hộ gia đình (Han Lujia 2003).  Thành công 
nếu có, ít được biết đến bằng công nghệ hóa ga trấu của Trung Quốc, và cũng chưa được phổ 
biến ở các nước khác.  

Ở Mỹ có thử nghiệm về bổ sung rơm lúa cho nhà máy nhiệt điện qui mô lớn đang hoạt động 
bằng củi gỗ (Jenkins 2000). Hỗn hợp 20% rơm và 80% gỗ làm giảm 13% nhiệt trị chất đốt; 
làm tăng N, S, SiO2 lần lượt là 44, 58, 94% (so với củi gỗ) ảnh hưởng đến môi trường.  Chi 
phí hốt đổ tro tăng từ 15 000 đ/tấn gỗ, đến 28 000 đ/tấn hỗn hợp gỗ-rơm (qui đổi từ 
1 USD1999 = 1,36 USD2015;  1 USD2015 = 22 000 VND2015).   
Chi phí sản xuất 1 kWh điện tăng từ 1800 VND2015 với gỗ, lên đến 2100 VND2015 với hỗn 
hợp gỗ-rơm, do tăng phần xử lý tro và chi phí vận chuyển rơm.  Có lẽ vì thế sau thử nghiệm 
không thấy phát triển thêm. 

Ở Việt Nam, do cung cấp rơm phân tán, chi phí chuyên chở cao, và các lựa chọn sử dụng 
khác như nuôi trâu bò hoặc trồng nấm, rơm không được xem xét làm nguồn năng lượng, trừ 
vài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.  Có thể tóm tắt bằng cách xét 3 tấn rơm (từ 1 ha lúa) 
có tổng giá 120- 180 USD:  #6.1 

 3 tấn rơm trong 3 năm sẽ đóng góp, cùng với các nhập liệu khác, thành 200 kg thịt bò, với 
giá bán 220 000 đ/kg (10 USD/kg), thành tổng giá trị 44 triệu đồng (2000 USD).  

 3 tấn rơm sinh lợi nhuận 4,5- 5,5 triệu đồng (200- 250 USD) từ việc trồng nấm rơm, trong 
khoảng 1 tháng sau vụ thu hoạch lúa, và lặp lại một lần nữa với vụ thu hoạch thứ hai. 

 3 tấn rơm có thể sản xuất ra 1000 kWh điện, bán với giá 1800 đ/kWh = 8 c/kWh 
(1 c = 0,01 USD), thành tổng doanh thu 1,8 triệu đồng (80 USD).  Số này còn nhỏ hơn cả 
giá mua rơm và chở đến nhà máy điện.  Nếu hỗ trợ khuyến khích sử dụng rơm bằng giá 
mua điện (Feed-in-Tariff, FiT) thì để có lợi nhuận, mức FiT phải hơn 0,22 c/kWh cho 
điện phát từ rơm, rất khó được chấp nhận. 

Một nghiên cứu của FAO ở 4 nước Á Châu năm 2008-2009 được Siemers (2012) tổng hợp; 
kết quả với đề nghị về FiT (c/kWh) 3,7-5,2 cho Trung Quốc; 8,2-8,8 cho Thái Lan, và 3,0-4,7 
cho Ấn Độ. Khảo sát ở nước thứ tư là Việt Nam không đề nghị FiT vì lý do trên.  Tóm lại, 
rơm để phát điện không hiệu quả kinh tế so với các chọn lựa khác. 

                                                
#6.1  - Để nuôi bò, ngoài 3 tấn rơm, cần thêm 3 tấn cỏ hoặc thức ăn  tương đương, và đầu tư con bê giống giá 12 

triệu đồng; các chi phí khác là công lao động, thường là công nhàn rỗi trong gia đình.   

    - Để trồng nấm rơm, từ 3 tấn rơm ra được 250 kg nấm,  Các chi phí sản xuất bao gồm: mua meo nấm, 60 kg 
vôi, chi phí chủ yếu là công lao động chất mô nấm, tưới nước, thu hoạch nấm…, coi nhưng như các người 
trong gia đình tham gia. 

    - Tỷ lệ 3 kg sinh khối (trấu, rơm, củi gỗ… ) để sản xuất 1 kWh điện là bình thường theo nhiều tài liệu tham 
khảo..  Tỷ lệ khá hơn, 2 kg /kWh, có thể đạt được với công nghệ hiện đại và đắt tiền hơn.  
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Về môi trường, đốt rơm cho nồi hơi phát điện hay đốt đồng tuy trung lập về phát thải khí nhà 
kính CO2 (đốt và quang hợp), nhưng giống nhau khi xét đến tăng nhiệt độ trái đất (vấn đề 
thời sự, gây thiệt hại lớn…); và cũng lấy đi chất hữu cơ khỏi ruộng đồng-- tài sản mà “Cha 
mặt trời” đã ban tặng loài người qua quá trình quang hợp.  Các phương thức sử dụng rơm 
khác (vùi lấp, nấm rơm, nuôi bò…) cuối cùng đều trả lại hữu cơ cho “Mẹ đất”. 

Chỉ có thể một hướng nghiên cứu rơm thành năng lượng là thông qua quá trình tạo biogas; bã 
rơm sau sinh khí vẫn còn nhiều chất hữu cơ cần cho mùa vụ sau.  Ví dụ  trộn rơm với phân bò 
theo tỷ lệ 1:1 để có tỷ số C/N phù hợp cho sản sinh biogas (Kalra 1986). 

Sản xuất năng lượng nhiên liệu  

Biến rơm rạ thành xăng sinh học để chạy xe là một hướng nghiên cứu trên thế giới, nhất là tại 
Nhật.  Tuy nhiên đến nay chỉ ở qui mô phòng thí nghiệm, chưa thương mại hóa. 

KẾT LUẬN  
Như trình bày ở trên, sử dụng rơm lúa khá đa dạng, có thể chia ra:  (a) Sử dụng ngay tại 
ruộng (đốt đồng / vùi lấp);  (b) Lấy ra khỏi ruộng (thu gom/ ép), với nhiều thiết bị khác nhau. 

Cũng có thể chia ra thành: 

(# 1) Tiêu diệt chất hữu cơ trong rơm (đốt đồng, đốt rơm chạy nồi hơi phát điện). 
(# 2) Giữ lại chất hữu cơ (vùi lấp, nấm rơm, nuôi bò, biogas...) 

Theo phân loại này, cần loại bỏ, không khuyến khích cách (#1) và hướng phát triển nên theo 
các hoạt động của cách (#2), nghĩa là giữ lại chất hữu cơ cho đất.  Thực hiện trong hay ngoài 
phạm vi thửa ruộng trồng lúa, đều cần các thiết bị cơ giới hóa cho rơm, cũng như đã có các 
thiết bị cơ giới cho trồng lúa và chế biến gạo.  Máy cuộn rơm mới áp dụng ở Việt Nam 
khoảng 2013- 2014 là bước mở đầu cho dãy các thiết bị thu hoạch, xử lý và chế biến rơm, 
nâng giá trị rơm ngang tầm trong bộ ba sau thu hoạch Lúa-Gạo-Rơm. 

 

Lời bàn thêm (của người dịch) 
Giữa năm 2018, ở nhiều tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, giá rơm nông dân bán cho chủ máy 
cuốn rơm là 0,6- 1 triệu đồng/ ha.  Vậy  đối với nông dân, lợi tức từ rơm /ha (ròng, chỉ thu 
tiền) đã bằng khoảng 6-10% so với lợi tức ròng từ lúa.  Chưa nhiều, nhưng rơm đã không còn 
là phế phẩm bỏ đi, lượng rơm đốt đồng giảm nhiều.  Từ nông dân bán rơm với giá 
500- 800 đ/kg tại ruộng, chủ máy cuốn rơm bán 1500- 1800 đ/kg tại chỗ, đến người sử dụng 
trả 2000- 2500 đ/kg (do thêm phí vận chuyển) để có được lợi nhuận từ việc nuôi bò, trồng 
nấm, trồng thanh long, nuôi trùn quế v.v.  Chuỗi giá trị của rơm đã được xác lập.   Người 
nông dân trồng lúa cần tham gia thêm vào trong chuỗi giá trị này. 
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7 Dụng cụ đo độ cứng của đất  
Nguồn:  ASAE Standards S313.3 Feb.2004. Soil cone penetrometer.  

 ASAE EP542 Feb.1999 (R2013). Procedures for using and reporting data obtained with 
the soil cone penetrometer. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 

Giới thiệu   
Dụng cụ hình nón đo độ cứng #7.1 của đất (soil cone penetrometer) dùng để đo ứng suất kháng 
đâm sâu vào đất (Hình 1).  Đại lượng này (đơn vị: kPa hoặc MPa) biểu thị độ cứng của đất, 
tiếng Anh  gọi là Cone Index.  [ND]: để nghe thuận tai, tiếng Việt vẫn gọi là Độ cứng đất.   

Mục đích để giúp mô tả điều kiện cơ học của đất dùng so sánh trong các báo cáo nghiên cứu, 
và để lập các mối tương quan với các biến số khác.   

Các ứng dụng của số liệu về độ cứng đất: 

 Độ di động của máy móc (Mobility / trafficability).  Các mô hình về lực kéo thường dùng 
độ cứng đất ở sâu 150 mm. 

 Độ sâu đất cản trở bộ rể phát triển (Depth of root-impeding layers) vì tầng đất bị nén chặt, 
do tự nhiên hay do máy kéo chạy. 

 Sự phát triển của bộ rễ (Root growth) qua vùng ít lực cản nhất. Vì vậy số liệu độ cứng tối 
thiểu được quan tâm hơn số liệu trung bình hoặc số liệu tối đa (Bradford 1986). 

Mô tả dụng cụ  
Dụng cụ hình nón đo độ cứng của đất bao gồm mũi đo hình nón (côn) và thanh đẩy (Hình 1).   
Có hai cỡ: 

A: Đường kính côn 20,27 mm (tiết diện 323 mm2) và đường kính thanh đẩy 15,9 mm, dùng 
cho đất mềm. 

B: Đường kính côn 12,83 mm (tiết diện 130 mm2) và đường kính thanh đẩy 9,5 mm, dùng 
cho đất cứng. 

Vật liệu chế tạo là thép AISI 416 (hoặc tương đương), gia công mặt côn đạt độ láng 1,6 μm. 

Trên đất cứng, côn B được dùng với sức người đẩy, nếu thanh đẩy không dài quá 0,46 m. 

Trên đất cứng, côn A cũng được dùng với trợ lực cơ khí, vì thanh đẩy to khỏe hơn.  

Vạch khắc trên thanh đẩy cách nhau 1 inch (25,4 mm) để ghi nhận độ sâu [ ND: có thể thay 
đổi cách nhau 20 mm (2 cm) trong hệ đo S.I. ] 

                                                
#7.1 Trước kia trong nhiều báo cáo nông nghiệp, thường dùng cụm từ “độ chặt của đất”. Nay trong xây dựng, 
dùng cụm từ này theo nghĩa khác (trong TCVN): độ chặt của đất là hệ số đầm nén (soil compactness degree) 
không thứ nguyên. Nên để khỏi lẫn lộn, trong bài này tạm dịch là “độ cứng của đất”, cũng phản ảnh được ý 
nghĩa dùng trong nông nghiệp. 
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Thiết bị phải có khả năng đo 2 MPa với côn A, và 5 MPa với côn B, phù hợp với các loại đất 
nông nghiệp.  

 

Cần thay thế mũi đo khi đường 
kính côn bị mòn đến 3% (0,6 mm 
với côn A, và 0,4 mm với côn B), 
khi đó ảnh hưởng độ cứng đến 
5%. 

Các trường hợp đặc biệt, có thể 
thay đổi khác, nhưng cần báo cáo 
cáo rõ.  Ví dụ nếu đất quá mềm, 
có thể thay bằng thanh đẩy nhỏ 
hơn, để giảm ma sát của thanh 
đẩy với đất.  

 

 

 

Các loại dụng cụ đo độ cứng đất (ĐCĐ) 
ĐCĐ đẩy thủ công (Manual push cone penetrometers): Một người dùng tay đẩy dụng cụ 
đâm vào đất.  Có 2 cách ghi nhận số liệu: a) Lực kế, người thứ hai đọc và ghi vào sổ; khá mất 
công và thời giờ.  b) Ghi lưu dữ liệu (Data logger) sau đó có thể chuyển vào máy tính.   

Nhược điểm của đẩy thủ công là tốc độ đẩy xuống không đều, nên số liệu biến thiên nhiều.  
Ưu điểm là đo được trên đất có cây trồng đã lớn. 

ĐCĐ đẩy bằng máy (Mechanical cone penetrometers) được gắn trên rơ-moc máy kéo hoặc 
xe tải.  Mũi đo được đâm xuống đất nhờ động cơ điện hoặc thủy lực.  Độ cứng và độ sâu 
được ghi lưu qua bộ vi xử lý.  Đẩy bằng thủy lực cũng không giữ được tốc độ đâm xuống cho 
đều, nên kết quả cũng tương tự như ĐCĐ đẩy thủ công (Morrison và  Bartek 1987).  Đẩy 
bằng lực cơ khí giữ được tốc độ đâm xuống đều, nhanh gọn, nên số liệu tin cậy hơn.  Tuy 
nhiên cả 2 cách đều bị hạn chế bởi điều kiện đất đai địa hình và độ cao cây trồng (Tollner và 
Verma 1984);  ngoài ra, dụng cụ đo phức tạp, đắt  tiền, và cần động cơ.  

Phương pháp đo  
Mũi đo được đâm xuống đất với tốc độ tối đa 30 mm/s (0,3 m/ 10 s).  Số đọc ở mặt đất được 
tính khi đáy hình nón ngang bằng với mặt đất.  Vẫn giữ tốc độ này, các số đọc tiếp theo cần 
được người thứ hai ghi chép, cách khoảng không quá 50 mm, nhờ các vết khắc trên thanh 
đẩy.  Trường hợp cần tạm ngưng đẩy (ví dụ chỉ có một người), có thể tiếp tục sau đó, với sai 
số không lớn.  Nếu đất quá cứng, không đạt được tốc độ 30 mm/s, có chậm một tí thì sai số 
cũng không đáng kể.  Nếu đất dính, cần rửa sạch mũi đo và thanh đẩy trước khi tiếp tục đo . 

Chọn vị trí đo:  Chọn vị trí đo theo ngẫu nhiên thì độ cứng chưa hẳn tin cậy về mặt thống kê 
(Cassel 1982).  Độ cứng biến thiên nhiều theo đường chạy của cày và máy kéo, hơn là theo 

 
Hình 1.  Dụng cụ đo độ cứng đất dạng côn (hình nón) 30o  
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độ không đồng đều của đất, vì vậy phải lấy mẫu trên cơ sở các đường chạy này.  Khuyến cáo 
lấy mẫu thẳng góc với đường chạy, cách nhau tối đa 150 mm (Cassel 1982; Manor et al 
1991).  Có thể chia thửa ruộng thành nhiều thửa nhỏ, lấy mẫu trong nhiều thửa nhỏ sẽ chính 
xác hơn. 

Hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến độ cứng đất là dung trọng đất và ẩm độ đất.  Để giảm 
thiểu ảnh hưởng của ẩm độ đất, nên đo độ cứng khi ẩm độ đất gần mức “ẩm độ năng lực 
ngoài đồng (field capacity moisture content)”.  Dĩ nhiên, khi muốn tìm hiểu ảnh hưởng của 
ẩm độ đến độ cứng thì có thể đo ở nhiều ẩm độ khác nhau;  cần bảo đảm nhiều lần lặp lại đo 
độ cứng ở một ẩm độ không đổi, nghĩa là trong thời gian nhanh nhất.   

Số mẫu đo:  Số mẫu đo tối thiểu n (Cassel 1982) là:   n  =  tα
2 s2 / d2,    #7.2 

trong đó: α :  mức xác suất tin cậy. 
   tα :  trị số của phân bố Student với (n - 1) độ tự do,  và mức xác suất α. 
   s :  độ lệch chuẩn số trung bình của mẫu (đơn vị: kPa. MPa, kG/cm2 v.v) 
   d :  sai số chấp nhận được, cùng đơn vị với s, tính theo % của số trung bình x. 

Warrick và  Nielsen (1980) khuyến cáo số mẫu tối thiểu là 20 mẫu đo. 

Báo cáo số liệu về độ cứng đất  
Số liệu độ cứng đất (số trung bình và độ lệch chuẩn, MPa) theo nhiều độ sâu, và vẽ đồ thị tại 
mỗi địa điểm. Kèm theo là địa điểm và ngày giờ đo; kích thước mũi đo; phương tiện và cách 
đâm xuống, liên tục hay có ngừng; và các nhận xét khác liên quan đến hoạt động của công cụ. 

Báo cáo cũng cần mô tả điều kiện làm đất, vết bánh xe, khoảng cách hàng trồng, và  các điểm 
bất thường khác.   

Loại đất và cơ cấu ở các tầng đất cần được nêu ra trong báo cáo, dựa theo các phân loại đã 
có; và gồm các chi tiết: sa cấu đất (% sét, cát); hàm lượng hữu cơ; ẩm độ theo từng lớp đất; 
dung trọng theo từng lớp đất; các cây trồng của 2 năm vừa qua; điều kiện iêu thoát nước; v.v. 

Lời bàn thêm (của người dịch) 
Độ cứng đất là chỉ tiêu cần có trong các báo cáo về thí nghiệm máy nông nghiệp ngoài đồng, 
như cày bừa, gieo cấy, thu hoạch v.v, để có thể hình dung về điều kiện cơ học của đất.  Nếu 
chưa sắm được các dụng cụ đo đắt tiền, thì chế tạo theo qui cách đã mô tả cũng đáng tin cậy 
và tiết kiệm chi phí; để có số liệu làm tăng giá trị nghiên cứu. 

Ở Liên Xô cũ, người ta sử dụng dụng cụ đo độ cứng đất với mũi đo hình trụ dẹp, và có bộ 
phận ghi ra giấy đồ thị độ cứng theo độ sâu.  Dụng cụ đo dạng côn 30o được sử dụng ở các 
nước Mỹ, Canada, Anh, Ấn Độ, v.v, nhưng có thể khác kích thước, ví dụ đường kính 
20 mm.  Vì vậy, dù đo thủ công hay bằng máy, ghi chép bằng tay hay ghi lưu dữ liệu, trong 
báo cáo nên ghi loại mũi đo, ví dụ: mũi đo hình trụ 10 mm, hoặc mũi đo hình côn 30o 
12,8 mm.  để giúp dễ so sánh giữa các số liệu.  

 

                                                
#7.2  [ND] Lần đầu tiên, lấy mẫu 30 lần, tính s và x, coi như là ước lượng của dân số chuẩn.  Theo công thức 

trên, tính n để chọn số mẫu cho các lần sau.  Với α = 0,05 thì tα
2  ≈ 4;  α = 0,01 thì tα

2  ≈ 7.  
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8 Các ý kiến phản hồi, và các nội dung cần quan tâm 
Ghi chú: Mới có 2 tập thông tin, chưa quen thuộc lắm nên các ý kiến 
cũng còn ít.  Các nội dung được đề nghị chia sẻ thêm cũng chưa nhiều.  
Hy vọng sắp tới sẽ phong phú hơn. 

Ban Biên tập chỉ nêu các ý kiến và đề nghị của các bạn, mà không nêu 
tên người cụ thể, trừ phi chính bạn muốn nhận trách nhiệm về một vấn 
đề đang nhiều tranh luận… 

 

►… Vài suy nghĩ thêm: 

Về phần nội dung: Nên sắp xếp theo từng số, ví dụ theo lĩnh vực (CKNN, Môi trường, Kinh 
tế ).  Trong mỗi series nên chia thành từng số, ví dụ: Làm đất, Cấy/ sạ, Chăm sóc, v.v. 

Nên có thêm chia sẻ về thông tin, kinh nghiệm, cập nhật về chiến lược, định hướng v.v ?  

 

►… Phần nội dung cũng chưa cần phải sắp xếp theo chuyên đề. Cái hay của chuyện sắp xếp 
là để người đọc dễ tra cứu theo chủ đề.  Nhưng cái giới hạn của sắp xếp là thiếu tính "đa 
dạng" cho mỗi số.  Do đó ban đầu mình cứ "dọn" ra đủ thứ. Ví như mình đọc báo có nhiều 
trang, chuyên mục... chẳng hạn.  Tôi thấy nhiều vùng, nhiều nơi, anh em tâm huyết với cơ khí 
nông nghiệp lắm. Mỗi nơi có một mối quan tâm rất cụ thể, có thể qua "Công Thôn" mà mọi 
người liên lạc với nhau để làm điều gì có ích cho nơi của mình ở một cách thiết thực hơn 
những cách làm "truyền thống" lâu nay.  Rất kỳ vọng ở "Công Thôn" là nơi để anh em tâm 
huyết trao đổi thông tin, liên lạc giúp nhau mỗi khi gặp khó trong hoạt động cơ giới hóa nông 
nghiệp.  

 

►Đề nghị chia sẻ thêm thông tin về máy tách màu hạt tiêu và máy sấy hạt tiêu nếu có. 

 

►Đề nghị cho thêm bài về năng luong mặt trời cho tưới, đèn LED , hệ thống điều khiển tự 
động trong nhà lưới và nhà màng.   
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9 Các đoạn phim video 
Các đoạn phim video sau được tải từ Internet.  Nguồn tài liệu này rất phong phú, 
nhưng độ tin cậy có thể rất khác nhau.  Chúng tôi đã cố gắng chọn, nhưng có thể vẫn 
sai sót chọn nhầm.  Nên người nghe ---ngoài chuyện giải trí--- cần xem xét kỹ lưỡng 
nếu muốn ứng dụng thực tế… 

Để vào các video clip này từ Google:   Hoặc chép /gõ các đề tựa, kể cả dấu “ “ . 
               Hoặc chép /gõ  địa chỉ mạng, https://....   

Máy thu hoạch  
   “BTV1 - MÁY THU HOẠCH BẮP NGÔ”  
   https://www.youtube.com/watch?v=0hEzdlZry4g    
   "NEW John Deere S690i - Corn Harvest"  YouTube 
   https://novom.ru/en/watch/hM8mV2bKOZM    
   “MÁY THU HOẠCH BẮP - LÚA "2 trong 1" “ 
   https://www.youtube.com/watch?v=KYCh5SSwzbw    
   “Two CLAAS Lexion Combines Harvest 80ft of Wheat”    
   https://www.youtube.com/watch?v=EFk3LMTW7rg    

San phẳng ruộng  
   “GPS land leveling system”  YouTube 
   https://www.youtube.com/watch?v=bLe0EotNNzk    
   “Agricultural land leveling”    
   https://www.youtube.com/watch?v=YjCOPXDpW2o    
   “Laser Leveling Vietnamese 720p”    
   https://www.youtube.com/watch?v=1s1NZzI1PPY    

Xây dựng ruộng bậc thang  
   “Farm Basics #762-Terraces”    
   https://www.youtube.com/watch?v=UxHYwrBIyZ8    
   “Trimble WM-Drain Complete Terrace Build”    
   https://www.youtube.com/watch?v=fv4Mi6O3nEw    

Máy cuốn rơm  
   “Straw Square Baling”    
   https://www.youtube.com/watch?v=lY2py5IQ_pw    
   “MÁY CUỐN RƠM PT-CR57”    
   https://www.youtube.com/watch?v=4jBF9SBOsMs     
    “NEW | CLAAS Quadrant 5300 Big Baler”    
   https://www.youtube.com/watch?v=xfMXI1-SMts    
   “Nguyên Lý Máy Cuốn Rơm”    
   https://www.youtube.com/watch?v=Ce49b9LGJg8   
   “MÁY CUỐN RƠM IHI STAR JAPAN MRB 850 MRB870” 
   https://www.youtube.com/watch?v=SZstCpAA3X8    

 

 


