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chức)

 KS Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Sở KHCN Long An (Phó ban tổ chức)

 ThS Trương Quang Trường, Khoa Cơ khí, ĐH Nông Lâm TPHCM ( thư ký Hội
thảo)

 KS Lê Quốc Dũng, GĐ TT Ứng dụng KHCN, Sở KHCN Long An, (Ủy viên)
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Ghi chú:
Tài liệu Ebook này nhằm giúp thông tin tham khảo cho độc giả quan tâm đến vấn đề
san laser. Mọi người tùy nghi sử dụng nhưng cần trích dẫn nguồn. Do điều kiện
thực tế rất đa dạng, các ứng dụng cần dựa trên phán đoán và kinh ngiệm của người
tham khảo.  Dự án IRRI-ADB và các tác giả không chịu trách nhiệm  về sự chính xác
hoặc kết quả ứng dụng của độc giả trong thực tế.
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LỜI NÓI ĐẦU

Giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng n ăng suất và chất lượng lúa gạo ở một số nước
nông nghiệp trong đó có Việt Nam là vấn đề được chú trọng của một số Dự án Quốc
tế, mà gần đây nhất là Dự án sau thu hoạch lúa gạo ADB -IRRI, Dự án cạnh tranh
nông nghiệp ACP, hay Dự án CORIGAP sắp triển khai.

Trong các giải pháp để đạt được mục đích trên, khâu cải tạo đồng ruộng mà đặc biệt
là san phẳng mặt đồng đóng vai trò rất quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ san
phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật laser (Laser -controlled land levelling) từ
2004 đến 2012 đã cho thấy hiệu quả từ tăng năng suất đến giảm vật tư đầu vào như
nước tưới, thuốc cỏ, giống,… trên hàng trăm hecta thử nghiệm ở nhiều Tỉnh.

Với hiệu quả đã được chứng minh, nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng rộng r ãi công
nghệ san phẳng laser mang lại lợi ích trực tiếp cho ng ười nông dân và góp phần phát
triển kinh tế đất nước, Dự án Sau thu hoạch lúa gạo ADB -IRRI-Việt Nam - Trường
Đại học Nông Lâm TPHCM phối hợp với C ơ quan đại diện phía Nam thuộc Bộ
Khoa học-Công nghệ, Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp v à Phát triển nông
thôn, và Sở Khoa học-Công nghệ Long An tổ chức hội thảo “San phẳng đồng
ruộng ứng dụng kỹ thuật điều khiển laser nâng cao hiệu quả sản xuất lúa v à cây
trồng cạn” với mục đích:

 Hội thảo là diễn đàn thông tin thảo luận với các Ban Giám đốc Sở Khoa học -
Công nghệ, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông các
Tỉnh, và một số Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến Công,... nhằm nhận diện
các vấn đề, khó khăn, thuận lợi, tiềm năng mở rộng ứng  dụng san laser ở
Việt Nam.

 Thống nhất/tổng hợp những quan điểm chung, đề xuất/kiến nghị về định h ướng
giải quyết về mặt chính sách, v à giải pháp cho vấn đề phát triển san laser ở
Việt Nam. Tóm tắt các cam kết hoặc các phương hướng đóng góp và hợp tác của
các Tỉnh trong thời gian tới.

Để tổ chức thành công hội thảo này, chúng tôi đã nhận sự hỗ trợ quý báu của:

- Uỷ ban nhân dân và Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Long An

- Cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Khoa học -Công nghệ

- Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp v à Phát triển nông thôn

- Các cơ quan điều phối năm vùng Dự án gồm Trung tâm Năng lượng và Máy
nông nghiệp, Trường đại học Nông Lâm TPHCM; Viện C ơ điện Nông nghiệp và
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Công nghệ sau thu hoạch; Trường đại học Nông Lâm Huế; Phân viện C ơ điện
Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; và Trường đại học Cần Thơ.

Ngoài chi phí chủ yếu do Viện Lúa Quốc tế IRRI t ài trợ, chúng tôi cám ơn sự hỗ trợ
của các nhà tài trợ khác:

- Ủy Ban nhân dân Tỉnh Long An v à Sở Khoa học Công nghệ Long An
- Công ty cổ phần Nông nghiệp Lý Tưởng, TPHCM
- Công ty TNHH Cơ khí công nông nghi ệp Bùi Văn Ngọ
- Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
- Công ty TNHH Chế tạo máy Cơ Tân Tiến, TPHCM

Xin cám ơn sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và cơ quan trên.

Chúng tôi cũng xin cám ơn sự đóng góp bài viết của quý đại biểu, sự hợp tác nhiệt
tình của các đơn vị phối hợp (Sở Khoa học – Công nghệ Long An; Trung tâm Năng
lượng và Máy Nông nghiệp, Khoa Cơ khí - Công nghệ, Đại học Nông Lâm
TPHCM).

Xin gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả quí vị đại biểu tham gia hội thảo v à xin chúc hội
thảo thành công tốt đẹp!

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
Điều phối viên Dự án sau thu hoạch ADB -IRRI-VN
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Kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ san phẳng
đồng ruộng ứng dụng kỹ thuật laser tại Việt Nam

Trần Văn Khanh, Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Duy Lam (1), Nguyễn Văn Hùng (2)

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SAN LASER Ở VIỆT NAM
San phẳng đồng ruộng ứng dụng kỹ thuật laser (gọi tắt: san laser) được các nước
Mỹ, Úc, Nhật sử dụng hơn 30 năm.

Năm 2004, công nghệ này được Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) chuyển giao
cho Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, một số khó khăn về kỹ
thuật phát sinh, việc chuyển giao công nghệ ch ưa hoàn thành.

Năm 2005, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp (TTNL-MNN) thuộc
trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhận thấy tiềm năng của công nghệ n ày
khi ứng dụng vào đồng ruộng Việt Nam nên đã tiếp cận, được IRRI tập huấn chuyển
giao và hỗ trợ 01 hệ thống thiết bị điều khi ển laser dùng để san phẳng đồng ruộng.

Những khó khăn về kỹ thuật, vận h ành và huấn luyện được TTNL-MNN giải quyết
và triển khai công nghệ san laser đầu ti ên tại Việt Nam khi phối hợp với Trung tâm
Giống nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu san phẳng 10 ha đất canh tác lúa giống tại cơ quan
này trong năm 2005.

Hình 2.1: San phẳng đồng ruộng ứng dụng kỹ
thuật điều khiển laser do Trung tâm Năng
Lượng và Máy Nông nghiệp thực hiện lần

đầu tiên tại Việt Nam (Bạc Liêu, 2005)
 [Ảnh: T.V.Khanh]

Hình 2.2: Lô đất 2,7 ha san laser ở Bạc Liêu,
mặt đồng chỉ chênh lệch 13mm

[Ảnh: P H. Hiền]

(1) Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TPHCM
(2) Khoa Cơ khí và Công nghệ, Đại học Nông Lâm TPHCM

# 2
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Với những ưu điểm của công nghệ san laser đ ã được IRRI công bố, và được kiểm
chứng tại tỉnh Bac Liêu, từ năm 2006 đến năm 2012, TTNL-MNN đã phối hợp với
các cơ quan quản lý nông nghiệp; Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ; các
công ty và cơ sở sản xuất nông nghiệp tr ình diễn, triển khai các mô h ình san laser tại
nhiều địa phương trong nước như Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Địa điểm san laser do TTNL-MNN trình diễn và chuyển giao kỹ thuật từ năm 2006 - 2012

TT Cơ quan; cơ sở phối hợp trình
diễn; nhận chuyển giao kỹ thuật

Địa điểm,  thời gian Diện
tích,
ha

1 Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh
Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; 2005 10

2 Ông Nguyễn Văn Hấn; Chi cục Bảo
vệ Thực vật An Giang

Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
2006

4,3

3 Ông Nguyễn Lợi Đức
(Công ty CP SD); Chi cục Bảo vệ
Thực vật An Giang

Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; 2007 100

4 Trại Giống Lâm Hà; Công ty Giống
Cây trồng Miền Nam

Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, 2007 28

5 Trại Giống Dasar; Công ty CP
Thuốc Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 1

6 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; 2009 5
7 Trai Giống Nam Vinh – Công ty Cổ

phần Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh
Thừa Thiên – Huế.

Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên –
Huế; 2010

2,6

8 Ông Bùi Vĩnh Hiệp Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu; 2010

2

9 Công ty CP Nông nghiệp Một Thành
viên Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ; 2011 4

10 Ông Nguyễn Văn Tuấn Phường 1, thị xã Tây Ninh; 2012 3

11 Trang trại Đắk Liêng Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; 2012 10

12 Trại Giống Tân Hiệp – Công ty
Giống Cây trồng Miền Nam

Huyện Phú Giáo, tỉnh B ình Dương;
2012

4

13 Trại Giống Hòa Phú Tp Tân An; 2012 20

14 TT Ứng dụng Khoa học và Công
nghệ tỉnh Long An

TP. Tân An; các huyện Tân Hưng, Vĩnh
Hưng, tỉnh Long An; 2012

90

15 Viện Nghiên cứu lúa Đồng Bằng
Sông Cửu Long

Huyện Ô Môn, TP Cần Thơ; 2012

16 Ông Trần Văn Dương Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; 2013 10

17 Công ty CP Nông nghiệp U&I Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình duong, 2013 4
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Với nhiều ưu điểm của công nghệ san laser; trong Dự án IRRI -ADB-Việt Nam một
tài liệu huấn luyện được biên soạn để tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, quản lý nông
nghiệp cấp tỉnh, huyện và hợp tác xã có sản xuất lúa tại Việt Nam.

Hình 2.3: Trình diễn san laser ở
An Giang, 2006  [Ảnh: T.V.Khanh]

Hình 2.4: Tập Huấn san laser trong nội dung Dự
án IRRI-ADB-Việt Nam ởHuế, 2010

[Ảnh: P.D.Lam]

Tuy kết quả khả quan, nhưng trong thời gian trên, việc mở rộng diện tích san laser
gặp nhiều khó khăn do thời vụ canh tác li ên tục; chưa có nhà cung ứng thiết bị,…
Chia sẻ những khó khăn này, một công ty tại TP. Hồ Chí Minh đ ã tìm hiểu và thành
lập đại lý cung ứng cho một công ty sản xuất thiết bị điều khiển san laser từ Mỹ,
điều này tạo thuận lợi trong việc cung ứng thiết bị v à thực hiện chế độ hậu mãi đối
với người mua hàng.

Với những kết quả khả quan qua các mô h ình, điểm trình diễn, và có nhà cung cấp
thiết bị, từ đó đã có những chính sách từ các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học
công nghệ, khuyến nông lập các dự án mua thiết bị để hỗ trợ nông dân ứng dụng
công nghệ này vào sản xuất hoặc hỗ trợ tín dụng để nông dân tự mua thiết bị .

Năm 2010, Bộ Nông nhiệp và Phát triển Nông Thôn đã có quyết định công nhận
công nghệ san phẳng mặt đồng ứng dụng kỹ thuật laser l à Tiến bộ kỹ thuật và Công
nghệ mới, được phép triển khai trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các chủ đầu tư được hỗ
trợ tín dụng theo các qui định của nhà nước.

Từ năm 2012 có bước tiến khả quan hơn: Thêm 12 bộ thiết bị san laser đã triển khai
vào sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; B ình Phước; Đắk Lắk
(Bảng 2.2).
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Bảng 2.2: Tình hình trang bị thiết bị san laser năm 2012 đến 03/2013

TT Cơ quan, cơ sở trang bị san laser Địa điểm Số lượng,
bộ

1 Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ,
Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Long An

TP. Tân An 04

2 Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An

TP. Tân An 02

3 Công ty Giống cây trồng Miền Nam TP. HCM 01

4 Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Huyện Ô Môn, TP.
Cần Thơ

01

5 Trang trại sản xuất lúa Đăk Liêng Huyện Ea Súp, tỉnh
Đắk Lắk

01

6 Công ty cổ phần SD Huyện Tri Tôn,
tỉnh An Giang

01

7 Ông Trần Văn Dương Huyện Tri Tôn,
tỉnh An Giang

01

8 Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ,
Sở Khoa học – Công nghệ TP. Cần Thơ

TP. Cần Thơ 01

Tổng cộng 12

Trong các đơn vị, công ty trên, đã có đơn vị đã san được hơn 100 ha như Trung tâm
Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh Long An; trang trại sản xuất lúa Đăk Li êng san trên
10 ha đất đồi dốc có chênh lệch mặt đồng lớn để làm ruộng trồng lúa nước và canh
tác các loại cây trồng cạn khác.

Hình 2.5: Chuyển giao kỹ thuật và san laser đất
đồi dốc; (Ea Súp, Đắk Lắk; 2012)

[Ảnh: P.A.V. Trường]

Hình 2.6: Máy san laser do TT Ứng dụng Khoa
học Công nghệ Long An quản lý (Vĩnh H ưng,

Long An; 2012). Nguồn: Trung tâm Ứng dụng
Tiến bộ Khoa học & Công nghệ tỉnh Long An
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Các mô hình; địa điểm san laser đã triển khai ở Việt Nam trong thời gian khá đa
dạng, nổi bật các đặc điểm sau:

- San phẳng kết hợp với mở rộng diện tích lô thửa. Đồng Bằng Sông Cửu Long
thông thường từ 1 – 2 ha/ lô, có những lô thửa diện tích đến 3 ha; Miền  Đông
Nam bộ bình quân 1 ha/ lô; cá biệt Trại Giống thuộc Công ty Giống cây trồng
Miền Nam tại huyện Lâm Hà từ 330 lô trên diện tích 28 ha (bình quân khoàng
0,1 ha/lô) đã san phẳng và qui hoạch lại còn 40 lô với diện tích từ 0,4 ÷ 1 ha/lô.

- Để giữ lớp đất canh tác trên mặt đồng, việc mở rộng diện tích t ùy thuộc vào độ
chênh lệch mặt đồng trước khi san và bề dày lớp đất canh tác. Thông thường mức
chênh lệch nội đồng < 20 cm; khi mở rộng diện tích lô thửa, độ ch ênh < 40 cm;
cá biệt tại Dasar (Đà Lạt), Ea – Súp (Đắk Lắk) do đất đồi dốc, độ ch ênh lệch
khoảng 1 m trên lô 0,5 ha.

- San laser chỉ đạt hiệu quả cao trên ruộng khô; hiện nay do nông dân nhiều n ơi
canh tác nhiều vụ lúa trong năm nên thời gian giữa vụ rất ngắn (khoảng 15 ng ày),
chỉ đủ thời gian chuẩn bị đất  cho thời vụ kế tiếp, vì vậy không còn thời gian để
san laser (rất ít nông dân cho biết có thể dừng canh tác 1 vụ để san laser!) . Thời
tiết mưa nắng bất thường cũng là trở ngại cho việc phổ biến công nghệ n ày rộng
rãi hơn.

Nhìn lại thời gian qua, sự phát triển trên chưa tương xứng với mong muốn của
những người thực hiện dự án đưa công nghệ tiên tiến này phục vụ nền sản xuất nông
nghiệp của Việt Nam. So sánh với sự phát triển của Ấn Độ, Trung Quốc khi thời
điểm họ bắt đầu cũng như chúng ta (2005 ); đặc biệt, Ấn Độ đến năm 2009 đã có
2000 máy và san được 60.000 ha. Đến 2010 đã có 7000 hộ nông dân sở hữu 10 000
bộ, và họ có kế hoạch san 1 triệu hecta (Ferrer 2011)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KỸ THUẬT

Giới thiệu công nghệ san phẳng đồng ruộng ứng dụng kỹ thuật laser

Cấu tạo:

Hệ thống san phẳng laser gồm có các bộ phận v à máy móc sau (Hình 2.7):

- Bộ phát tia laser (Transmitter) : được gắn trên trụ cố định, phát chùm tia laser tỏa
ra chung quanh trong một mặt phẳng, tạm gọi là mặt chuẩn laser.

- Bộ nhận tia laser (Receiver): Nhận tín hiệu và xác định độ cao so với mặt chuẩn
laser từ bộ phát, và truyền tín hiệu đến hộp điều khiển. Bộ nhận đ ược lắp vào một
trụ trên gàu san sau máy kéo.
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- Hộp điều khiển (Control box) : Xử lý tín hiệu từ bộ nhận, cho biết vị trí của g àu
san so với độ cao muốn có. Khi cài ở chế độ tự động, hộp điều khiển hệ thống thủy
lực để nâng hạ gàu san. Hộp được lắp cạnh người lái máy để điều khiển bằng tay
khi cần thiết.

- Cụm van thủy lực: Bộ phận này nhận tín hiệu từ hộp điều khiển, đóng mở các van
để xy lanh thủy lực nâng hay hạ gàu san.

- Gàu san (Drag bucket) : Có thể treo hoặc móc sau máy kéo. Loại móc th ì dễ lắp
đặt hệ thống thủy lực hơn, vì dùng xy lanh thủy lực riêng, so với loại treo phải sử
dụng chung thủy lực của hệ thống treo 3 điểm.  Kích cỡ  gàu tùy máy kéo: máy cỡ
50÷80 mã lực có thể lắp gàu rộng 2 m, cao 1 m. Công suất máy kéo c àng lớn năng
suất liên hợp máy càng cao.

- Máy kéo: Nên dùng máy kéo với 4 bánh chủ động để giảm tr ượt bánh, tăng lực
kéo. IRRI đã sử dụng các cỡ máy kéo 30 – 100 mã lực để san laser, thế giới đã
dùng máy kéo tới 500 mã lực.

Hình 2.7: Hệ thống thiết bị san phẳng ứng dụng kỹ thuật laser

Nguyên tắc làm việc:

Hình 2.8 trình bày nguyên tắc san phẳng laser.

Tia laser được phát bởi bộ phát  tín hiệu laser tạo thành một mặt chuẩn laser cố định
song song với mặt phẳng hoặc hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc cố định xác
định trước. Bộ nhận nhận tín hiệu laser lắp trên cụm gàu san, để định vị trí tương đối
(khoảng cách) của mặt phẳng laser do bộ phá t tạo ra so với vị trí chuẩn của bộ nhận.
Hệ thống thuỷ lực gồm cụm van nối với hệ thống thủy lực của máy kéo v à xy lanh
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thuỷ lực gắn vào gàu; cụm van này nhận tín hiệu điều khiển từ hộp điều khiển để
nâng hạ gàu san.

Hình 2.8: Sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị san laser . Nguồn: Spectra

Gàu san sẽ tự động được hạ xuống hoặc nâng lên so với mặt đồng nhờ hệ thống điều
khiển thông qua cụm van và xy lanh thủy lực giữ cố định khoảng cách giữa mặt
chuẩn laser (từ bộ phát) và tấm cắt đất (vị trí thấp nhất) của gàu. Nhờ vậy, gàu san
khi qua chỗ đất cao sẽ “lấy” đất vào gàu, qua vị trí mặt đồng thấp, đất trong g àu sẽ
tự đổ ra.

Việc xác định vị trí mặt đồng chuẩn (điểm 0; n ơi đó đất không bị lấy đi hoặc đổ
thêm vào) được xác định bằng cách khảo sát độ chênh lệch mặt đồng trước khi san.
Từ khảo sát này, có thể xác định điểm ‘0’ và tính toán khối lượng đất di chuyển, thời
gian san,…

Kết quả nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật tại Việt Nam trong thời gian qua

Những vấn đề khi sử dụng hệ thống san laser tại Việt Nam

Quá trình nghiên cứu, triển khai ứng dụng kỹ thuật san laser tại Việt Nam trong thời
gian qua cho thấy những tồn tại sau:

- Thiết bị laser trong nông nghiệp đa số đ ược sản xuất từ Mỹ, Đức, chỉ t ương thích
với hệ thống thủy lực trên các máy kéo do các nước Mỹ, Tây Âu, Nhật sản xuất.
Khi sử dụng với máy kéo do Belarus sản xuất (MTZ) nhiệt độ dầu thủy lực tăng
cao, làm hệ thống thủy lực máy kéo hư hỏng.

- Xác định thời gian thi công (thời gian san phẳng) là yêu cầu quan trọng khi
“thương mại hóa” công nghệ này. Với từng đám ruộng cụ thể, người làm dịch vụ
(chủ máy) và chủ ruộng cần biết trước thời gian san để thỏa thuận chi phí, giá thi
công; hiện chỉ có phương pháp xác định “gần đúng” sai số có khi đến 50%!

- Khi san phẳng những lô thửa có diện tích lớn, mức chênh lệch mặt đồng nhiều;
khi di chuyển đất trên quảng đường dài (>100 m), với các loại gàu thông thường
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hiện có, năng suất máy thấp, chi phí nhi ên liệu cao do phải kéo trượt khối đất
trong gàu trên quãng đường dài; điều này làm chi phí san tăng nhiều.

Để khắc phục những nhược điểm trên, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp,
cùng Khoa Cơ khí Công nghệ Đại học Nông Lâm TPHCM đ ã nghiên cứu cải tiến,
chế tạo mới cụm van thủy lực; lập giải pháp mô phỏng mặt đồng dựa tr ên các số liệu
đo thực tế từ mặt đồng, từ đó xây dựng qui tr ình san phẳng hợp lý nhất giảm chi phí
san phẳng và thiết kế cải tiến, chế tạo loại gàu san có nắp.

Thiết kế cải tiến, chế tạo cụm van thủy lực

Van thủy lực được thiết kế cải tiến (H ình 2.9a) dựa trên nguyên lý hoạt động chung
của hệ thống san phẳng tự động sẵn có, đảm bảo các chức năng điều khiển m à không
làm nóng dầu thủy lực.

Hình 2.9a: Cụm van thủy lực cải tiến
được lắp đặt trên hệ thống san
phẳng tại Long An và An Giang

[Ảnh: N.V.Hùng]

Hình2.9b: Diễn biến nhiệt độ dầu thủy lực
    trong quá trình san phẳng

Cụm van thủy lực thử nghiệm với hệ thống san phẳng gồm máy kéo 20 m ã lực và
80 mã lực; tương ứng với gàu san phẳng có bề rộng làm việc 1 m và  2,2 m dùng với
thiết bị điều khiển laser hiện có.  Thí nghiệm đã được thực hiện trên đồng ruộng. Nhờ
vào tác động cưỡng bức ở cả hai trạng thái nâng v à hạ nên tốc độ hạ gàu nhanh hơn,
vì vậy có thể tăng vận tốc làm việc, năng suất của hệ thống tăng l ên. Kết quả đo
nhiệt độ dầu thủy lực trong quá tr ình hệ thống san phẳng hoạt động được thể hiện tại
Hình 2.9b. Đối với van 60 lít/phút dầu không nóng, nhiệt độ dầu tăng cao nhất l à
440C, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thủy lực máy kéo.

Cụm thiết bị van thủy lực đã lắp đặt trên 5 hệ thống san laser đang làm việc ổn định.

Chương trình mô phỏng mặt đồng

Chi phí san phẳng ngoài sự phụ thuộc vào điều kiện mặt đồng còn phụ thuộc nhiều
vào kỹ thuật vận hành. Phương pháp di chuyển liên hợp máy kéo – gàu san trên
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đồng phải được hoạch định trước sao cho tổng quảng đường vận hành máy kéo là
thấp nhất để chi phí san thấp nhất.

Ngoài việc xác định bề mặt trung b ình qua một số tính toán đơn giản các điểm đo,
một chương trình mô phỏng mặt đồng đã được thành viên nhóm nghiên cứu ĐH
Nông Lâm phát triển để tính toán thể tích đất cần múc, đổ ở các vùng và tìm đường
chạy tối ưu (Nguyễn Văn Hùng và ctv. 2010).

Để tính toán và ước lượng chi phí san phẳng, bề mặt đồng nhấp nhô đ ược mô phỏng
để xác định được độ cao và thể tích đất chênh lệch của các vùng. Từ đó xây dựng
giải pháp đường chạy hợp lý trong quá tr ình san phẳng nhằm giảm thiểu thời gian
chạy không, giảm chi phí san phẳng v à tăng hiệu quả làm việc của hệ thống. Chương
trình mô phỏng bề mặt mặt đồng được viết trên phần mềm Matlab. Chiều cao trung
bình của bề mặt đồng được tính theo công thức:

mn

z

Z

n

i

m

j
ij

tb *
1 1

 

Trong đó: Zij là chiều cao thực tại các điểm đo (Xi, Yj) theo hai phương trên bề mặt
đồng, n là số điểm đo theo phương ngang X, và m là số điểm đo theo phương dọc Y.

Mặt phẳng trung bình là mặt phẳng nằm ngang (song song với mặt n ước) và đi qua
điểm Ztb.

Mối quan hệ của Z(x, y) của bề mặt đồng tại các khoảng đo đ ược xây dựng bằng
phương pháp nội suy:
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Thể tích đất cần san phẳng tại các v ùng (thể tích phần đất nhô lên hoặc lõm xuống so
với mặt phẳng chuẩn) đó là tích phân của bề mặt nhấp nhô đã được mô phỏng so với
mặt phẳng trung bình.

Thể tích của phần đất lồi, lõm của mặt đồng được tính theo công thức:
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Với [a, b] là khoảng cách giữa hai hiểm đo chiều cao liên tiếp theo các phương x và
phương y, và z* = z – ztb tại các điểm đo (x i,yi).

Giao diện của chương trình mô phỏng bề mặt đồng và tính toán chi phí san phẳng
được thể hiện như hình 10. Giao diện gồm có vùng mô phỏng chính, vùng nhập giá
trị chiều cao nhấp nhô và vùng hiển thị các giá trị tính toán. Ch ương trình hiển thị
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kết quả mô phỏng bề mặt nhấp nhô thực tế của mặt đồng v à các giá trị tính toán
chiều cao trung bình, thời gian san phẳng, thể tích các v ùng đất cần “cào” hoặc
“lấp”, và đường chạy hợp lý nhất để giảm chi phí san phẳng.

Hình 2.10: Giao diện chương trình mô phỏng và tính toán

Một ứng dụng thực tế được thực hiện trên diện tích đất 2 ha tại xã An Nhứt, huyện
Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bề mặt nhấp nhô và thể tích các vùng
đất được thể hiện trong hình 4, vùng thứ
nhất V1 = – 36,29 m3, vùng thứ hai:
V2 = 24,17 m3, vùng thứ ba: V3 = 35,19
m3, và vùng thứ tư: V4 = – 23,1 m3. Dấu
(–) là vùng trũng và dấu (+) là vùng nhô
cao so với bề mặt trung bình hệ thống
san phẳng sẽ hoạt động theo qui tr ình
chạy từ vùng 2 lấy phần đất nhô cao lấp
cho vùng 1 và từ vùng 3 đến vùng 4,
cuối cùng là từ vùng 3 đến vùng 1.

Hình 2.11: Mô phỏng bề mặt của các lô đất
trong thửa ruộng được san phẳng

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4
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Cải tiến gàu san

Với gàu san thông thường, khi kéo đất chứa trong g àu, khối đất sẽ trượt trên mặt
đồng làm tăng lực cản kéo (Hình 2.14), đồng thời làm giảm vận tốc liên hợp máy.
Để giảm lực cản kéo (trong giai đoạn gia công “thô”), cần trang bị gàu san có nắp.
Khi đất vào đầy gàu, người lái máy điều khiển đóng nắp để giữ đất trong g àu, đồng
thời nâng gàu lên khỏi mặt đồng (Hình 2.13), lúc này toàn bộ gàu và đất trong gàu di
chuyển trên bánh xe, như vậy ma sát trượt giữa khối đất và mặt đồng sẽ chuyển
thành ma sát lăn tại bánh xe.

Bố trí thí nghiệm lực cản kéo của các loại g àu san như Hình 2.12

Hình 2.12:  Bố trí thí nghiệm lực cản kéo của gàu san.   [Ảnh: T.V.Khanh]

Hình 2.13b là đồ thị biểu hiện trị số lực cản kéo khi kéo đất với g àu san thông
thường (hoặc gàu san không đóng nắp) và hình 14b lực cản kéo khi sử dụng gàu san
có nắp.

(a)
(b)

Hình 2.13: Khảo nghiệm lực cản kéo với gàu san không đóng nắp (a)
và đồ thị lực cản kéo tương ứng (b).     [Ảnh: T.V.Khanh]
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(a)
(b)

Hình 2.14: Khảo nghiệm lực cản kéo với gàu san đóng nắp (a)
và đồ thị lực cản kéo tương ứng (b)    [Ảnh: T.V.Khanh]

Trong thí nhiệm trên cho thấy với cùng điều kiện đất đai, thiết bị và lượng đất chứa
trong gàu, lực cản kéo của gàu san thông thường (không nắp; Hình 2.13) cao gấp
nhiều lần khi kéo nâng gàu san (đóng nắp; Hình 2.14).

Gàu san cải tiến (có nắp) đã trang bị cho 2 cơ sở sản xuất trong năm 2012, đang sử
dụng tốt.

Các nghiên cứu khác

Song song quá trình triển khai trình diễn công nghệ; ngoài các vấn đề trên, nhóm
nghiên cứu từ Đại học Nông Lâm TPHCM cũng đ ã xác định động lực và kiểu loại
gàu san thích hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam; đồ ng thời các
giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hợp lý hóa quá tr ình vận hành nhằm
giảm chi phí thi công san phẳng cũng đ ược nghiên cứu để áp dụng vào sản xuất.

Việc biên soạn tài liệu tập huấn, phối hợp với các c ơ quan truyền thông để giới thiệu
cho nông dân; tổ chức các khóa tập huấn giới thiệu cho l ãnh đạo các sở, trung tâm,
cán bộ kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp cũng được chú trọng nhằm tạo một li ên
minh để phổ biến, học tập, trao đổi kinh nghiệm để công nghệ ti ên tiến này được
nhiều người biết.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VỀ NÔNG HỌC
Với nguồn kinh phí không lớn trích từ Dự án Sau thu hoạch lúa IRRI –ADB–Việt
Nam, nhóm nghiên cứu từ Đại học Nông Lâm TPHCM đ ã liên kết với một số cơ
quan, các hộ nông dân có quan tâm, mong muốn ứng dụng công nghệ san phẳng
laser vào đơn vị, địa phương, gia đình mình để theo dõi, đánh giá về các chỉ tiêu
kinh tế, kỹ thuật nông học.

Thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) tại Philippines v à Campuchia
cho thấy các lợi điểm của mặt ruộng bằng phẳng:
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a/ Tăng năng suất lúa khoảng 0,5 tấn/ha;

b/ Dễ dàng kiểm soát cỏ dại, do khống chế mức nước, giảm 70% công lao động làm cỏ;

c/ Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5 – 7% vì không cần bờ ruộng;

d/ Vận hành máy canh tác hiệu quả hơn, do giảm được 10 – 15% thời gian quay vòng;

e/ Thuận tiện cho sử dụng máy sạ hàng;

f/ Tiết kiệm nước, ví dụ một cánh đồng chênh nhau 160 mm sẽ đòi hỏi 100 mm
nước nhiều hơn, tức là hơn gấp đôi nhu cầu nước cho cây lúa.

Một số kết quả ghi nhận từ các địa ph ương đã triển khai san laser như sau:

An Giang
(Trích Báo cáo “Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ san phẳng ruộng lúa điều
khiển bằng tia laser tại An Giang”. Chi cục Bảo vệ Thực vật An Giang. Tháng
05/2011)

Vụ hè thu 2006, thực hiện sự hợp tác chuyển giao kỹ thuật giữa An Giang với IRRI ,
Cục Bảo vệ Thực vật và trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; công nghệ san phẳng
ruộng lúa được triển khai thí điểm trong mô h ình trình diễn “sản xuất lúa chất lượng
và hiệu quả (1 phải 5 giảm 1P5G) kết hợp với việc san phẳng  mặt ruộng ứng dụng
kỹ thuật laser” tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành với diện tích 4,3 ha. Kết quả đạt
được như sau:

Trước khi san có độ chênh lệch mặt bằng ruộng là 8 cm; sau khi san có độ chênh
lệch 1 cm; từ 3 thửa ruộng nhỏ đã chuyển thành một thửa ruộng có diện tích lớn
thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật của mô h ình “1 Phải 5 Giảm” như
giảm giống (kéo hàng, mật độ 80 kg/ha), giảm phân N, giảm thuốc bảo vệ thực vật
và điều tiết nước hợp lý hơn (áp dụng đúng qui trình tưới nước tiết kiệm – tưới ngập
khô xen kẻ) và đặc biệt là thuận lợi cho việc áp dụng máy gặt đập li ên hợp khi thu
hoạch. Kết quả về mặt hiệu quả kinh tế nh ư sau:

Bảng 2.3: Hiệu quả kinh tế ruộng ứng dụng san laser v à áp dụng 1P5G tại Châu Thành
 (vụ hè thu 2006).

Chỉ tiêu Ruộng ứng dụng
  1P5G và san laser

Ruộng canh tác theo
phương pháp truyền thống

Tổng chi phí: (đồng/ha)
Tổng thu: (đồng/ha)
Năng suất: (kg/ha )
Giá bán: (đồng/kg )
Lợi nhuận: (đồng/ha)

6.585.700

18.850.000

6.500

2.900

12.264.300

8.500.000

17.400.000

6.000

2.900

8.900.000
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Từ hiệu quả của điểm tr ình diễn, Chi cục Bảo vệ Thực vật Tỉnh tiếp tục phối hợp với
Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp – Trường ĐH Nông Lâm TPHCM thực
hiện trình diễn và chuyển giao kỹ thuật tại các huyện Tri Tôn, Thoại S ơn với diện
tích ruộng đã san phẳng đạt 123 ha. Hiệu quả đạt đ ược tương tự như tại điểm trình
diễn.
Bảng 2.4: So sánh chi phí sản xuất và năng suất

              giữa vụ đông xuân 2006 (chưa san phẳng) và vụ đông xuân 2007 (đã san phẳng)

Chi phí và năng suất Vụ đông xuân
năm 2006

Vụ đông xuân
năm 2007

Tỷ lệ tăng (+),
giảm (–),  %

Thuốc bảo vệ thực
vật + phân bón

22 000 000 đồng 22 000 000 đồng 0%

Công làm cỏ 6 000 000 đồng 2 000 000 đồng – 67%

Giống 114 kg/ha 114 kg/ha 0%

Chi phí bơm nước 80 lít dầu 30 lít dầu – 62%

Năng suất 6,9 tấn/ha 8,4 tấn/ha 22%

Năng suất toàn tỉnh 6,8 tấn/ha 7,18 tấn/ha

Nguồn:  Chi Cục BVTV An Giang, 2007. http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn

Chi phí san phẳng, tùy địa hình, nằm trong khoảng 3 – 8 triệu/ha (giá 2006 ###),
trong đó 90% là khấu hao và nhiên liệu, mỗi mục chiếm 45%. Với các lợi ích nh ư đã
nêu, nông dân san ruộng có thể lấy lại vốn đầu tư cải tạo ruộng trong khoảng 3 năm.

Với kết quả đạt được như trên, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn số
916/UBND-KT ngày 01/04/2011 về việc giao Chi cục Bảo vệ Thực vật xây dựng dự
án san phẳng mặt ruộng ứng dụng kỹ thuật laser cho diện tích 300 ha của tiểu v ùng
triển khai mô hình thí điểm dự án canh tác lúa giảm kh í thải nhà kính từ năm 2010 –
2013 tại xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. D ự án khởi động thực hiện vào năm
2012.

Long An
(Trích và tổng hợp từ báo cáo “Đánh giá hiệu quả ứng dụng kỹ thuật laser san
phẳng mặt ruộng”. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học & C ông nghệ tỉnh Long
An. Tháng 6/2012)

Thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tổng hợp trong sản xuất lúa, tại v ùng
lúa chất lượng cao ở 4 huyện vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An” thuộc Ch ương
trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát
triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn 2011 – 2015.

### Điều chỉnh theo giá xăng dầu và nhân công năm 2011, chi phí khoảng 5 – 15 triệu đồng/ha
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Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học v à Công nghệ Long An đã triển khai thực
hiện mô hình ứng dụng trên diện tích 200 ha đất chuyên trồng lúa nước thuộc 4
huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và Tân Thạnh.

Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng bao gồm: kỹ thuật sử dụng hợp lý phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật xạ h àng, kỹ thuật quản lý nước, kỹ thuật phòng trừ
dịch hại tổng hợp và đặc biệt là ứng dụng công nghệ saser để san phẳng mặt ruộng.

Thực tế vận hành thiết bị cho thấy: Với công nghệ san laser mặt ruộng đ ược san
phẳng từ mức chênh ban đầu từ 30 – 35 cm xuống chỉ còn ≤ 3 cm, đây là điều kiện
lý tưởng cho sản xuất lúa nước, mặt ruộng bằng phẳng giúp giảm các chi p hí sản
xuất. Kích thước lô thửa trung bình đạt 1 – 1,3 ha/ lô.

Đặc biệt, trong vụ hè thu nguồn nước tưới rất khan hiếm, nên việc giảm lượng nước
sử dụng một cách đáng kể mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nguồn
tài nguyên nước, góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Dự án triển khai được bà con nông dân hưởng ứng nhiệt tình với niềm phấn khởi
được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Tỉnh Ủy Long An,
UBND Tỉnh Long An và Lãnh đạo các cấp.

Ứng dụng Công nghệ san laser kết hợp cùng các ứng dụng tiến bộ khác như Mô hình
3 Giảm – 3 Tăng, Mô hình 1 Phải – 5 Giảm,… sẽ là cơ sở giúp cho tỉnh Long An
xây dựng thành công 40.000 ha lúa chất lượng cao theo quy hoạch.

Bảng 5 thể hiện chi phí san phẳng v à chi phí sản xuất giảm sau khi san phẳng trên
diện tích 3 ha, độ chênh lệch mặt đồng dưới 10cm.

Nếu tính cả chi phí đầu tư thiết bị, khấu hao, giá gia công khoảng 700 000 đồng/giờ,
chi phí tổng khoảng 8 000 000 đồng/3ha, b ình quân 2 600 000 đồng/ha. Vậy sau 2
vụ canh tác, người trồng lúa đã thu hồi chi phí san laser. Số vụ canh tác sau đ ược
xem là phần “lời” (Bình quân sau 8 – 10 vụ canh tác mới san lại với thời gian san
thấp hơn). Bảng trên chưa đề cập đến chỉ tiêu năng suất lúa. Tuy nhiên, căn cứ vào
các mô hình đã thực hiện tại An Giang, khả năng tăng suất lúa là hiện thực.

Trung tâm UDTB KHCN Long An đ ã nêu các lợi ích của việc san phẳng nh ư
Bảng 6.
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Bảng 2.5: Chi phí san phẳng và chi phí sản xuất giảm sau khi san phẳng (3 ha).

(Đơn vị tính: đồng)

Chi phí san phẳng Các chi phí sản xuất giảm sau khi san phẳng
Chi phí cắt rạ; 1 050 000
Chi phí  cày xới; 2 400 000 Giống  (tính mức thấp nhất);

30 kg * 12 000
360 000

Nhiên liệu;
7 lít/giờ * 10,82  =   76 lít  *
21.600

1 641 000 Thuốc bảo vệ thực vật ;
(thuốc trừ ốc các loại, trừ cỏ) 150 000 * 3
ha

450 000

Dầu bội trơn;
3% * 1 641 000

49 000 - Giảm 30% cho mỗi lần bơm;
(30% * 8 * 35 000 đ/giờ) = 84 000 * 6  lần
- Giảm được 1 lần bơm/vụ (8 *
35 000đ)

504 000
280 000

Công đo bình đồ (khảo
sát); 4  * 150 000đ

600 000 Công dặm giảm 70%;
10  công  dặm  * 1 20 000

1 200 000

Công lái máy;
30 000  đ/giờ  * 10,82

324 000 5% phân bón;
5% * 3 * 5 000 000

750 000

Tổng 6 064 000 3 544  000
Chi phí san1 ha
(có thể không cần tính
chi phí cày xới)

2 021 000 Chi  phí  giảm được  cho 1 ha / vụ
(tính theo mức ít nhất; trung b ình
từ 2 – 2,5 triệu/ha)

1 181 000

Bảng 2.6: Các lợi ích khi san laser

STT CÁC LỢI ÍCH

1 Giảm hẳn 1 lần trục trước gieo sạ.

2 Giảm lượng giống gieo sạ (10 – 30kg/ha).

3 Giảm 30 – 50 % thời gian mỗi lần bơm nước; giảm hẳn 1 lần bơm trong 1 vụ, điều
này có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện khan hiếm n ước đầu vụ hè thu, bảo vệ
nguồn tài nguyên nước phục vụ nông nghiệp theo hướng bền vững.

4 Giảm hẳn 1 – 2 lần thuốc trừ cỏ dại đầu vụ.

5 Giảm hẳn 1 – 2 lần thuốc trừ ốc bưu vàng đầu vụ.

6 Giảm công gieo sạ, công phun thuốc trừ cỏ, công phun thuốc trừ ốc b ưu vàng,
công cấy dặm lúa.

7 Giảm  5– 10% lượng phân bón, tăng khả năng hiệu quả cho phun thuốc trừ sâu bệnh.

8 Thuận lợi cho cơ giới hóa như sử dụng máy gặt đập liên hợp, thiết bị sạ hàng.

9 Tăng năng suất ruộng lúa.
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Hình 2.15: Hệ thống san laser với đầu kéo trên 300
mã lực.    [Nguồn: John Deere]

Hình 2.16: Các máy công suất lớn đang san laser
tại Úc     [Nguồn: Rice Journal]

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Với những ưu điểm rõ nét như trên nhưng tại sao công nghệ tiên tiến như san laser
chưa phổ biến rộng rãi và nhanh hơn tại Việt Nam?

Nguyên nhân là: /1/ Đầu tư thiết bị tương đối cao nhưng thời gian làm việc trong
năm không nhiều do tập quán canh tác và thời tiết. /2/ Chưa có một mô hình được tổ
chức bài bản để tạo niềm tin cho những ng ười quan tâm và là nơi để mọi người học
tập, rút kinh nghiệm; /3/ Tập quán canh tác (nhiều vụ trong nă m); hoặc không quan
tâm (hoặc thiếu hiểu biết) đến việc canh tác bền vững.

Vì vậy, giải pháp cần thiết để triển khai rộng r ãi công nghệ san laser cần sự hỗ trợ từ
các công ty sản xuất thiết bị như Trimble (Mỹ), Leica (Đức) và cần sự hỗ trợ từ các
cơ quan quản lý khoa học công nghệ, nông nghiệp, ng ành tài chính trong nước để
/1/ Giá thiết bị hợp lý, phù hợp với nhiều người hơn; /2/ có điều kiện thuận lợi để
nghiên cứu về các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, quản lý; /3/ hỗ trợ tài chính để lập mô
hình canh tác điểm (có đối chứng), hỗ trợ tài chính cho các nhà có nguyện vọng đầu
tư như ưu đãi lãi suất, thời hạn cho vay; điều kiện thế chấp,… để nhiều ng ười có thể
đầu tư; /4/ tăng cường công tác khuyến nông, tuy ên truyền vận động để nhiều chủ
ruộng thấy được lợi ích của việc san phẳng mặt đồng, sẵn sàng chấp nhận thay đổi
cơ cấu mùa vụ, cây trồng để san phẳng đất ruộng nh à mình. /5/San laser có ưu điểm
lớn khi cần phá bờ, dồn thửa tạo điều kiện tăng diện tích, tăng khả năng c ơ giới hóa;
giảm lao động,... vì vậy cần thuyết phục nông dân có đất liền kề n ên liên kết mở
rộng diện tích. Với kỹ thuật định vị ti ên tiến, có thể tách thửa dễ dàng, chính xác khi
có yêu cầu, vì vậy bà con nông dân yên tâm. Hiện lĩnh vực cây trồng cạn nh ư cây
mía, đã có mô hình dồn điền nhưng không đổi thửa hoạt động tốt, hiệu quả cao.
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Nếu thực hiện được những vấn đề nêu trên sẽ góp phần lớn vào chủ trương xây dựng
nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ta; tạo được bước đột phá về hiệu quả trong
canh tác, và hướng nền nông nghiệp Việt Nam theo h ướng canh tác bền vững.
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Các vấn đề nông nghiệp Việt Nam
có thể được san laser góp phần giải quyết

Phan Hiếu Hiền #

DẪN NHẬP
Sau các bài giới thiệu về tình hình phát triển san phẳng ruộng điều khiển bằng
laser (san laser), bài này nêu các vấn đề liên quan đến cơ giới hóa (CGH) nông
nghiệp Việt Nam có thể được san laser góp phần giải quyết.

Mức độ CHG cây trồng hiện tại khá khác nhau, cao nhất  là lúa ở ĐBSCL, nhưng khá
thấp với các cây trồng khác như ngô, mía... ở các vùng khác.

Cùng với các biện pháp nông học và thủy lợi, CGH được thừa nhận như là yếu tố
quan trọng làm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, là yếu tố hiện
đại hóa nông nghiệp.

Hiện tại mức độ trang bị cơ giới ở Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ so sánh với các nước
trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc,... ta vẫn còn thua.

Vì vậy, nhìn lại vấn đề để thấy rõ các hạn chế và các ưu tiên phải giải quyết,... là rất
cần thiết.  Phần trình bày giới hạn với cây lúa và các cây trồng cạn như bắp, đậu,
mía,...

TÓM LƯỢC HIỆN TRẠNG CGH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VÀ CÁC HẠN CHẾ CẢN TRỞ CGH NÔNG NGHIỆP

Cây lúa
Nói chung, cơ giới hóa cây lúa có tiến bộ và đạt mức cao hơn nhiều so với các cây
trồng khác, nhất là ở ĐBSCL.  Ở vùng này, làm đất bằng máy đạt coi như 100%,
bơm tưới hơn 90%.  Trước kia thu hoạch hai giai đoạn, chủ yếu gặt thủ công hoặc
bằng máy cắt xếp dãi, thì cũng đập lúa 100%.  Gần đây chuyển qua máy gặt đập liên
hợp đảm trách được 40 – 70% diện tích, tùy tỉnh.

Nguồn động lực cho làm đất lúa trư – 80 HP
(ngựa) ở các Trạm máy kéo quốc doanh.  Các trạm n ày đã tỏ ra kém hiệu quả và
không phù hợp với chuyển đổi của ngành nông nghiệp nên từ 1987 đã lần lượt bị

# Cán bộ giảng dạy / nghiên cứu (đã nghỉ hưu), Khoa Cơ khí Công nghệ/ Trung tâm Năng lượng-
Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ; Tư vấn Dự án IRRI-ADB,

# 3
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giải thể. Mức độ cơ giới hóa làm đất toàn quốc giảm từ 27% năm 1980 xuống c òn
21% năm 1990; ĐBSCL cũng chỉ đạt 45%.  Sau 1990, máy kéo 4 bánh đ ã qua sử
dụng (second hand) 14 – 25 HP Nhật được nhập nhiều, từ đó đã hình thành một cỡ
động lực khác, góp phần đáng kể cho việc làm đất lúa.  Hệ máy kéo nhỏ hai bánh
tiếp tục phát triển, với 2 nguồn l à chế tạo trong nước và nhập second hand từ nước
ngoài.

Sau khâu làm đất là các nguồn động lực chuyên dùng cho từng loại máy công tác, ví
dụ máy gặt đập liên hợp (loại bánh xích cao su) dùng động cơ 40 – 60 HP, máy sạ
lúa theo hàng dùng động cơ 12 HP,...

Có hai vấn đề với đất lúa:  Ruộng nền yếu, và ruộng nhỏ.

a)  Đất mềm lầy thụt cản trở sử dụng c ơ giới nặng.  Thời kỳ trước 1988, bánh lồng
theo máy kéo MTZ-50 (hoặc thêm thuyền phao, hoặc với bánh hơi thêm bánh phụ
bằng thép,…) cho phép máy l àm đất ruộng nước nền yếu, tăng thời gian làm việc
của máy kéo từ 1 vụ lên 2 vụ.  Thực ra, do không còn chọn lựa với cỡ máy kéo nào
khác, nên phải chấp nhận máy kéo làm việc với hiệu suất nhiên liệu thấp trên ruộng
nước. Độ trượt bánh trên 40%, lực cản lăn chiếm hơn 50% so với lực kéo,… cho
thấy sự kém hiệu quả này. Máy kéo 50 HP trên đất khô có thể phát huy công suất
kéo 30 HP, nhưng ở ruộng nước chỉ công suất kéo chỉ  còn 16 HP (TT Khảo nghiệm
MNN 1977).

b)  Ruộng nhỏ, manh mún.  Cần có mặt ruộng bằng phẳng để giữ mức n ước không
quá 0,15 m không ngập cây lúa, đáp ứng yêu cầu canh tác lúa nước.  Nghĩa là với
đất chỉ dốc nhẹ 0,5%, kích thước ruộng theo hướng dốc này không quá 30 m.  Từ đó
hình thành các mảnh ruộng manh mún nhỏ hẹp, không thuận lợi cho c ơ giới hóa
(Hình 3.1).

Hình 3.1:  Đất lúa, ruộng nhỏ và manh mún [Ảnh: P.H.Hiền]
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Cây trồng cạn
Tương phản với các tiến bộ của cây lúa, cơ giới hóa cây trồng cạn (bắp, đậu, mía,...)
hầu như chưa có gì ngoài khâu làm đất.  Có nhiều đề tài khoa học cho cơ giới hóa
các loại cây này cũng như nhiều thử nghiệm của các cơ sở sản xuất, nhưng đến nay,
mức độ áp dụng bền vững và đại trà vẫn chưa khẳng định được.

Trái ngược với các khắc phục đạt được với cây lúa để cơ giới hóa, trở ngại trên đất
cao với cây trồng cạn có vẻ nan giải hơn.  Đó là sự xói mòn đất, giải thích bằng
"vòng lẩn quẩn":

 Xói mòn đất đai Năng suất thấp  Không đủ vốn đầu tư cải tạo đất
và cơ giới hóa  Xói mòn đất đai Năng suất thấp ...  ...

Quá trình canh tác bao gồm từ chuẩn bị đất, gieo trồng chăm sóc, thu hoạch.  C ày
bừa, xới chăm sóc làm đất tơi mịn, và đất dễ bị rửa trôi, chảy vào vùng thấp, làm lớp
đất mùn màu mỡ trên mặt đồng mất dần, đất còn lại thành phần nghèo dinh dưỡng,
thậm chí là đá, laterit.  Trên đất dốc, khi bón phân vào mùa mưa, sáng bón chiều
mưa rửa trôi là chuyện thường xảy ra, hiệu suất sử dụng phân bón rất thấp.  L ượng
nước cung cấp cho cây phần lớn đều nhờ nguồn n ước mưa hoặc nước tưới theo
phương pháp tưới ngập hoặc tưới theo rãnh. Đất dốc, hiệu suất sử dụng nước không
cao vì chảy tràn và rửa trôi.  Hình 3.2 minh họa  những sự việc kể trên.

Đất dốc Đất cục lộ ra sau cơn mưa

Hom mía trôi dạt về vùng thấp sau cơn mưa
(cùng với phân bón và đất mặt)

Sau thời gian xói mòn,
đất chỉ còn lại đá ong

Hình 3.2: Hình ảnh đáng báo động đối với các nguồn t ài nguyên đất và nước trên đất dốc
[Ảnh: P.H.Hiền]

α
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Như vậy, năng suất thấp của cây trồng cạn (trên diện rộng) có yếu tố đất đai bị xói
mòn.  Khác với lúa nước cần ruộng càng phẳng càng tốt, cây trồng cạn cần độ dốc
hơn 0,2% để có thể tiêu thoát nước từ từ.  Nhưng, khoa học thủy lợi đã xác định độ
dốc cũng không được quá 0,5% vì xói mòn đất xảy ra do nước chảy tràn mạnh
(Arnold 1986).

Thử suy ngẫm vì sao có cụm từ “văn minh lúa nước” ở Việt Nam và vài nước châu
Á khác?  Do mùa mưa, nước ào ạt từ đồi núi chảy xuống chổ tr ũng ở đồng bằng, rồi
ông cha ta trồng lúa ở đó, nhiều và nhiều đến độ hình thành cụm từ trên.  Ngược lại,
ở đồi núi, nước chảy xối xả khi mưa, chẳng giữ được nên cũng chẳng trồng gì được
trên diện rộng, tới mùa nắng lại thiếu nước.  Chỉ còn rừng cây, cây rừng, du canh du
cư, không gọi là nền văn minh được.  Lượng mưa và phân bố mưa là điểm khác biệt
cơ bản của vùng nhiệt đới so với ôn đới.  H ình 3.3 minh họa lượng mưa ở TP Hồ
Chí Minh, khác hẳn với các thành phố khác của Âu Mỹ
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Hình 3.3:  Lượng mưa và phân bố mưa ở TP Hồ Chí Minh và một số thành phố Âu Mỹ.

Nguồn: http://www.worldclimate.com

Do lượng mưa dịu, ở Bắc Mỹ và Âu Châu có thể trồng trọt bắp, lúa mì, đồng cỏ,...
(Hình 4), nhưng ở Việt Nam thì chỉ có được năng suất thấp, vì nước thì quá thừa khi
mưa ào ạt, hoặc quá thiếu khi không mưa.  Nước chảy tràn kéo theo tất cả xuống chổ
trủng, trong đó phân bón và thuốc hóa học sẽ là nguồn ô nhiễm nước ngầm và nước
mặt sông hồ.  Trong lúc đó, cây trồng bị tước hết phân và nước; nôm na so sánh với
một đứa trẻ không được ăn bột không được bú sữa thì làm sao lớn nổi!

Tổng lượng mưa
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Hình 3.4:  Đất dốc ở các xứ ôn đới với lượng mưa dịu thì trồng trọt được,
nhưng ở vùng mưa nhiệt đới thì không thể, vì xói mòn. [Ảnh: P.H.Hiền].

Tóm tắt, vấn đề của cây trồng cạn là phải chống xói mòn để giữ được đất và nước,
trước khi nói đến cơ giới hóa đồng bộ.

ÁP DỤNG SAN LASER Ở VIỆT NAM CHO CÂY LÚA
Giải pháp cơ bản để phát triển cơ giới hóa cho cây lúa là áp dụng thiết bị san laser,
laser land leveling tạo ra các thửa ruộng bằng phẳng với diện tích nh ư mong muốn,
đa số trường hợp là hợp nhất nhiều mảnh ruộng nhỏ lại , và kiểm soát được nước cho
cây trồng phát triển (Hình 3.5).

(a)

(b)

Hình 3.5:  (a) Yêu cầu giữ nước cho cây lúa, và (b) Tác động của san laser

Các bài báo cáo khác (trong cùng K ỷ yếu này) trình bày chi tiết các lợi ích thu được
qua thực tế sản xuất. Bài này chỉ nhấn mạnh ở 2 điểm sau:

(a) San phẳng laser tạo thửa ruộng lớn thuận tiện cho c ơ giới hóa

Ở Trại Giống Lâm Hà (Lâm Đồng), trước đây, diện tích 28 ha của Trại gồm hơn 300
mảnh ruộng nhỏ  dưới 1000 m2, chỉ thu hoạch thủ công.  San phẳng laser v à gom lại
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còn khoảng 40 thửa, kích thước 4000 – 10000 m2, nên có thể thu hoạch bằng máy
gặt đập liên hợp.  (Hàng Phi Quang và ctv 2013, bài cùng Kỷ yếu này)

Ở Miền Trung và miền Bắc, san phẳng laser sẽ tăng sản lượng lúa 5 – 7% (vẫn giữ
các biện pháp nông học như cũ) đơn giản vì diện tích bờ ruộng phá đi là 5 – 7%,
bằng diện tích gieo trồng có th êm.

Chương trình "Cánh đồng mẫu lớn, CĐML" theo chủ trương lớn của Nhà nước hiện
nay, cũng cần san laser để có các thửa ruộng khá lớn  cho các máy móc cơ giới hoạt
động hiệu quả.  Khó h ình dung 50 ha CĐML với 500 mảnh ruộng đủ kiểu dáng nh ư
Hình 1  (Xem bài của P.V.Dư và L.T.Tùng, Kỷ yếu này).

(b) Lợi ích liên quan đến sau thu hoạch

Ngoài ưu thế thửa ruộng lớn thuận tiện cho GĐLH hoạt động, san phẳng laser góp
phần giảm hao hụt của máy GĐLH.  Ruộng bằng phẳng, đồng đều và chủ động về
mức nước làm cho lúa cứng cây, lúa chín đồng đều, ít đổ ng ã; đất có độ chặt ít sai
biệt nên máy không bị lún lầy.  Do đó, giảm được hao hụt trong quá tr ình thu hoạch.
Sai biệt hao hụt giữa độ hao hụt do rơi vãi giữa ruộng đổ ngã và ruộng lúa đứng cây
(7-10% -- 2% = 5-8%) là con số đáng kể.  Cứ 5% của 1 triệu tấn thu hoạch, hay
50 000 tấn lúa tương ứng trị giá hơn 200 tỷ đồng (10 triệu USD). Đây là lý do san
laser được đưa vào các hoạt động của Dự án Sau thu hoạch lúa gạo IRRI -ADB.

Ghi chú:  San laser là cải tạo đất, không phải là làm đất.  Làm đất mỗi vụ phải lặp
lại các thao tác như cày, bừa, trục, kể cả san thủ công.  Cải tạo đất chỉ l àm một lần,
lý thuyết là vĩnh viễn; thực tế sau 5 – 7 năm phải san lại "bảo trì", nông dân gọi là
"lau lại"; còn san thủ công vì máy gặt đập liên hợp quay vòng đầu bờ mỗi năm
không tốn nhiều thời gian, coi như không đáng kể.

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG SAN  LASER  CHO CÂY TRỒNG CẠN
Thế kỷ 21, nông nghiệp Việt Nam không th ể bằng lòng với lúa ở ĐBSCL và ĐB
Sông Hồng.  Thống kê đất trồng cây được ở Việt Nam, diện tích trồng lúa chỉ bằng
1/7 diện tích cây rừng và cây trồng cạn hoặc bỏ hoang; trong đó, trừ phần đất núi rất
dốc thì diện tích lúa chỉ bằng 1/2 – 1/3 đất dốc nhẹ cho cây trồng cạn với thời gian
sinh trưởng từ 4 – 12 tháng như cây họ đậu, bắp, mía, khoai m ì,...  Nông nghiệp
nước ta giữa thế kỷ 21 phải dựa trên diện tích đất dốc này, khó còn cách nào khác.

Tất cả các ưu điểm trên của san phẳng laser đều có thể thực hiện tr ên đất cao với kỹ
thuật thích hợp để chống xói mòn cho các cây trồng cạn.  Số liệu thực sự tr ên đất cao
ở Việt Nam chỉ sơ bộ với 5 ha ở Trại Giống Lâm H à (Lâm Đồng) sản xuất hạt giống
dưa hấu; năng suất hạt dưa sau san laser năm 2009 tăng đạt 220 kg/ha, so với trung
bình của ba năm trước chỉ có 135 kg/ha, tức là tăng 63% (Nguồn: GĐ Trại Giống
Nguyễn Hoàng Dũng. 2010).  Xem xét các số liệu tương tự ở Pakistan, Tajikistan và
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Tanzania (Abdullaev et.al 2007; Jat et.al. 2006, Phan.H.Hien 2008) , với cây trồng
cạn, cho thấy ưu điểm của san phẳng laser trên đất cao, cho phép tin tưởng vào kỹ
thuật này. Ví dụ ở Tanzania, năng suất mía đã tăng đến 120 tấn/ha, so với 48 – 60
tấn/ha trên ruộng không san phẳng.

Tuy nhiên, trên đất hơi dốc không dễ như ở vùng trũng cứ dồn điền đơn giản 3 – 4
mảnh thành một mảnh to hơn, mà phải tạo thành những ruộng bậc thang đồng mức
(contour terraces). Ý tưởng thực hiện của ông cha ta đời tr ước (với dải đồng mức
rộng 1 – 2 m canh tác thủ công) cần được nâng tầm lên với thiết bị cơ giới, mà bắt
đầu là san phẳng laser.

Hình 3.6:   Sơ đồ dải đồng mức bậc thang  cho cơ giới hóa

Các dải ruộng bậc thang “cơ giới hóa” có bề rộng 15 – 30 m, để giảm bớt khối
lượng đất đào đắp; và cũng thuận lợi cho việc vận h ành máy, máy kéo có thể chạy
hàng trăm mét, tăng hiệu suất sử dụng máy (H ình 3.6). Độ dốc mỗi bậc thang rất nhỏ
khoảng 0,3%, nước sẽ thoát từ từ.  Với kỹ thuật sử dụng laser để san phẳng, việc n ày
không vượt tầm tay chúng ta.  Đầu tư kiến thiết mỗi hecta ước lượng 20 – 40 triệu
đồng, cũng không quá lớn so với ích lợi lâu d ài và bền vững cho nông nghiệp.

Làm dải đồng mức như trên cũng là cách tốt nhất để giữ đất, chính xác là giữ độ phì
nhiêu đất đai.  Một tài liệu ở Nebraska của Mỹ (Dickey et.al., 1985) cho thấy khả
năng giảm đến 80% lượng thất thoát đất trôi, nhờ kỹ thuật canh tác theo dải đồng
mức bậc thang.

Một "biến tấu" khác trong điều kiện nhiều nông dân sở hữu đất đai khác nhau l à tạo
các thửa ruộng 0,5 – 1,0 ha tùy điều kiện độ dốc (Hình 3.7).  Cải tạo mỗi thửa có
chiều dài nhất gần theo đường đồng mức để giảm thiếu khối lượng đất di chuyển.
Giữa các thửa có thể chừa bờ khá rộng kết hợp trồ ng hàng cây chắn gió.
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Hình 3.7:  Tạo các thửa ruộng tuy chênh lệch độ cao,
nhưng đủ lớn (0,5 – 1,10 ha) để thuận lợi cho cơ giới hóa.  [Ảnh: P.H.Hiền]

Tạo mặt đồng bằng phẳng với đất độ dốc lớn, không chỉ có biện pháp san laser; có
thể kết hợp các phương tiện khác như máy ủi, máy xúc kết hợp xe vận chuyển,…
nhưng với yêu cầu chống xói mòn, và để không bị ứ đọng nước cục bộ, hoặc nước
thoát quá chậm trên diện tích lớn, khi qui hoạch và thiết kế lô thửa, cần tạo độ dốc
mặt đồng khoảng 0,25% nhưng không quá 0,5%. Với yêu cầu như vậy, san laser là
giải pháp hữu hiệu khi thi công ở mức ch ênh lệch dưới 35 cm.

San laser tốn nhiều diesel (khoảng 50% tổng chi phí), d ù vậy, rất cần thiết làm càng
sớm, càng nhiều cho đất canh tác cây trồng cạn.  Chi phí cải tạo  sẽ thấp hơn so với
tương lai vì nhiên liệu hóa thạch hiện ngày càng khan hiếm; và vì đất đai của chúng
ta đang “nghèo” đi hàng năm.  C ần từng bước khảo sát, qui hoạch những n ơi ưu tiên
làm (độ dốc không lớn, dưới 3%), vùng canh tác cây ngắn ngày (thời gian canh tác
dưới 6 tháng), dùng nước trời.  Qui hoạch đồng bộ từ khi bắt đầu: đ ường giao thông
nội đồng, hệ thống kênh mương tưới, tiêu nước,…

Chi phí san phẳng đất đồi dốc là rất lớn, khó tìm được một cơ sở hay người sản xuất
nào có thể đầu tư làm mô hình điểm. Vì vậy, vì sự phát triển bền vững, cần có các
dự án được Nhà nước hỗ trợ để thành lập các mô hình trình diễn; sau đó là hỗ trợ
cho người dân muốn đầu tư.

CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN
Công nghệ san laser khá mới ở Việt Nam, có nhiều vấn đề phức tạp đối chiếu với
các điều kiện đất đai, địa h ình, kinh tế, xã hội,... Các báo cáo tiếp theo sẽ đi v ào chi
tiết, thành tựu và khó khăn,... làm nền cho các thảo luận để có các giải pháp phù hợp.
Vài vấn đề thảo luận:

- San laser phù hợp với điều kiện đất đai, địa h ình nào ở Việt Nam?
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- Các điểm mô hình chứng minh về lợi ích san laser qua thực tiễn có thể nhân
rộng? Trong điều kiện nào?

- Vấn đề đầu tư trang thiết bị và sử dụng gặp những trở ngại g ì? Có thể giải quyết?

- Các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường ảnh hưởng đến phát triển san laser?

- Làm thế nào để triển khai và nhân rộng san laser, để Việt Nam bắt kịp các nước
trên thế giới, ví dụ Ấn Độ?

- v.v...

THAY LỜI KẾT
Nông nghiệp sản xuất cây trồng có thể tóm gọn bằng 4 chữ Nước, Phân, Cần, Giống
mà ông cha đã đúc kết bao đời nay.  Theo yêu cầu hiện đại hóa, dùng cơ giới để làm
nhiều và nhanh, kịp thời vụ, tăng năng suất và sản lượng cây trồng, Cần có thể hiểu
đơn giản là dùng máy móc để giúp Giống phát triển với Phân và Nước, và các khâu
chăm sóc và thu hoạch. San laser chính là công cụ giúp đạt được mục tiêu trên cả
cho cây lúa nước (độ dốc <0,02%) và cho cây trồng cạn (0,25 % < độ dốc < 0,5%).
Với lúa nước cũng như cây trồng cạn, san laser tạo cánh đồng mẫu lớn với chi phí
sản xuất thấp hơn, tạo điều kiện để cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam vươn lên
ngang hàng với các nước tiên tiến trong khu vực.

Thời gian không còn nhiều !  Nhiều người quan tâm đến năng lượng cảnh báo rằng
70 – 100 năm nữa năng lượng hóa thạch sẽ cạn kiệt.  Nh ưng tài nguyên đất của ta
còn mau cạn kiệt hơn, chỉ cỡ 30 năm nữa.  Khi Việt Nam không còn xuất khẩu gạo
vì dân số tăng nhanh, nông nghiệp Việt Nam sẽ không còn gì để đổi các nguyên liệu
nhập khẩu, vì năng suất cây trồng cạn quá thấp. Hôm nay là thời điểm cải tạo đồng
ruộng để giữ đất giữ nước, 10 năm sau sẽ là quá trễ với hàng chục triệu mảnh ruộng
manh mún, hàng triệu hecta đất cao bạc màu, khi đó có muốn cơ giới hóa cũng
không còn khả năng.  Hạnh phúc của chúng ta là để lại tài nguyên đất nước bền
vững cho con cháu.
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Hiện trạng đồng ruộng ở Việt Nam
trước yêu cầu chuyển đổi nền nông nghiệp

theo hướng sản xuất hàng hóa
Nguyễn Trọng Uyên #

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng ruộng là điều kiện, là địa bàn và là tư liệu sản xuất không thể thay thế đ ược để
sản xuất ra lương thực, thực phẩm thiết yếu cho con ng ười và nguyên liệu cho công
nghiệp trong điều kiện hiện nay  cũng như lâu dài. Sự phân chia đất đai để h ình thành
đồng ruộng phụ thuộc rất lớn v ào điều kiện tự nhiên như địa hình địa mạo, khí hậu
thời tiết, sông ngòi, chế độ thủy văn, hệ sinh thái và các điều kiện xã hội như dân số,
mật độ dân số, tổ chức sản xuất,  phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, v.v…

Đồng ruộng ở Việt Nam nói chung v à ở các tỉnh phía Nam nói riêng đang trong tình
trạng manh mún về số lượng ô thửa và kích thước một ô thửa, phân tán về địa b àn
phân bố các ô thửa đối với một đơn vị sản xuất (chủ yếu là nông hộ). Đặc điểm này
đã hạn chế không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, khả năng đổi mới v à ứng dụng tiến bộ
khoa học và kỹ thuật; ứng dụng các quy tr ình sản xuất tiên tiến đồng bộ; tổ chức thu
mua, sơ chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời còn gây nên khó khăn trong quy
hoạch, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai.

Những năm qua, nhà nước đã triển khai nhiều chính sách tác động đến hộ nông dân
nhằm mở rộng quy mô diện tích đất sản xuất, cải thiện điều kiện đồng ruộng ph ù
hợp với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa theo xu hướng phát triển của thị trường
như khuyến khích phát triển hợp tác x ã, tổ kinh tế hợp tác, trang trại, dồn điền đổi
thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng cánh đồng lúa chất l ượng cao,…
nhưng kết quả đạt được còn khá khiêm tốn và quá trình triển khai gặp không ít khó
khăn trở ngại cả về khách quan và chủ quan, trong đó sự manh mún, phân tán của
đồng ruộng là một trong những yếu tố hạn chế không nhỏ đối với quá tr ình tổ chức
lại sản xuất nông nghiệp. V ì vậy, việc tìm hiểu về đặc điểm đồng ruộng và các nhân
tố tác động đến việc h ình thành đồng ruộng, từ đó đề ra giải pháp tác động nhằm
giảm bớt sự manh mún, tạo thuận lợi đ ưa tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng, nâng cao
hiệu quả sử dụng tài nguyên đất là hết sức có ý nghĩa.

#   Tiến sĩ, Phó phân v iện trưởng  Phân viện Quy hoạch  và thiết kế nông nghiệp,
  Bộ NN-PTNT.  Email: uyenniapp@yahhoo.com.vn

# 4
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ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG RUỘNG CỦA VIỆT NAM

a) Đất nông nghiệp chủ yếu do hộ nông, lâm, thủy sản sử dụng v à giảm không
đáng kể trong những năm gần đây

Năm 2011, cả nước có gần 10,4 triệu đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp v à thủy sản,
giảm 94.730 đơn vị so với năm 2006, trong đó: đơn vị là doanh nghiệp tăng 427 đơn
vị, (+20,0%), đơn vị là hợp tác xã giảm 935 đơn vị (-12,9%) và đơn vị là hộ giảm
94.224 đơn vị (-0,09%).

Bảng 4.1: Số đơn vị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2006 v à năm 2011

2006 2011 2011 so với 2006
Hạng mục

Số đơn vị (%) Số đơn vị (%) Số đơn vị (%)

Tổng 10.471.740 100,00 10.377.008 100,00 -94.732 0,00
1. Doanh nghiệp 2.136 0,02 2.563 0,03 427 0,01

2. Hợp tác xã 7.237 0,07 6.302 0,06 -935 -0,01

4. Hộ 10.462.367 99,91 10.368.143 99,92 -94.224 0,01

(Nguồn: Điều tra NT, NN&TS năm 2011)

Trong những năm qua, mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách để tăng quy mô đất
sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị sử dụng đất, nhưng số đơn vị giảm không đáng
kể (-0,90%) và số hộ sử dụng đất là hộ nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm tỷ lệ cao,
99,92% so với tổng số đơn vị nông, lâm, thủy sản cả nước.

b) Hộ sử dụng đất phần lớn là hộ nông nghiệp với quy mô diện tích thấp v à số ô
thửa nhiều

Trong giai đoạn 2006 - 2011, hộ nông nghiệp chiếm đại đa số, năm 2011 với gầ n 9,6
triệu hộ, chiếm 92,5% so với tổng số hộ nông, lâm v à thủy sản, giảm 149.000 hộ
(-1,5%) so với năm 2006. Sau hộ nông nghiệp l à hộ thuỷ sản, năm 2011 với gần
720.000 hộ, chiếm 6,94% so với tổng số hộ nông, lâm v à thủy sản và tăng gần
32.000 hộ (+4,6%) so với năm 2006; hộ lâm nghiệp 57.000 hộ, chiếm 0,55% v à tăng
gần 23.000 hộ (+65,6%) so với năm 2006.

Hộ nông nghiệp năm 2011 sử dụng 9,05 triệu ha trong tổng số 10,13 triệu ha đất sản
xuất nông nghiệp của cả nước (chiếm 89,40%), b ình quân hộ sử dụng trên 0,94 ha,
nhưng do số hộ sử dụng đất có quy mô nhỏ h ơn 0,2 ha và từ 0,2 ha đến 0,5 ha chiếm
tỉ lệ cao (69,0%), nên số ô thửa cao hơn nhiều so với số hộ sử dụng đất.

Theo vùng sinh thái, t ỉ lệ hộ sử dụng đất nông nghiệp <0,5 ha cao nhất là vùng Đồng
bằng sông Hồng với 97,54%, kế đến là vùng Trung du Bắc bộ và Duyên hải miền
Trung với 81,90%, vùng Trung du miền núi phía Bắc với 71,69%, vùng Đông Nam
Bộ với 50,47%, vùng Tây nguyên với 45,80% và thấp nhất là vùng Đồng bằng Sông
Cửu long với 41,97%, chỉ bằng 43% so với vùng Đồng bằng sông Hồng.



41

Bảng 4.2: Cơ cấu hộ (%) phân theo quy mô đất nông nghiệp

Vùng sinh thái < 0,2 ha
0,2-< 0,5

ha
0,5-< 2,0

ha
> 2,0 ha

Cả nước 39,56 36,03 20,31 4,04

Đồng bằng sônsg Hồng 61,62 35,92 2,43 0,03

Trung du miền núi phía Bắc 36,71 34,98 24,29 4,02

Bắc trung bộ và DH miền Trung 38,37 43,53 16,35 1,75

Tây nguyên 22,02 23,78 41,87 12,33

Đông Nam Bộ 20,09 30,38 40,86 8,67

Đồng bằng sông Cửu Long 12,45 29,52 45,6 12,42

(Nguồn: Điều tra NT, NN&TS năm 2011)

Bảng 4.3: Mức độ manh mún ruộng đất ở các vùng sinh thái

Số thửa/hộ Diện tích BQ/thửa (m2)
Vùng sinh thái

Trung bình Cá biệt Đất lúa Đất rau
1. Trung du miền núi Bắc Bộ 10- 20 150 150- 300 100- 150

2. Đồng bằng sông Hồng 7 25 300- 400 100- 150

3. Duyên hải Bắc Trung Bộ 7- 10 30 300- 500 200- 300

4. Duyên hải Nam Trung Bộ 5- 10 30 300- 1000 200- 1000

5. Tây Nguyên 5 25 200- 500 1000- 5000

6. Đông Nam Bộ 4 15 1000- 3000 1000- 5000

7. Đồng bằng sông Cửu Long 3 10 3000- 5000 500- 1000

(Nguồn: Tổng cục địa chính, năm 1997)

Mức độ manh mún của ruộng đất có sự khác nhau rất lớn theo v ùng sinh thái và có
xu hướng chung là các vùng sinh thái thuộc khu vực phía Bắc có số thửa nhiều hơn
và diện tích bình quân mỗi thửa nhỏ hơn các vùng ở khu vực phía Nam. Vùng có số
thửa bình quân hộ cao nhất và diện tích đất bình quân thửa thấp nhất là vùng Trung
du miền núi phía Bắc, trung b ình là 10 – 12 thửa, cá biệt có hộ lên đến 150 thửa,
diện tích bình quân thửa là 150 – 300 m2 đối với đất trồng lúa và 100 – 150 m2 đối
với đất trồng rau. Vùng có số thửa bình quân hộ ít nhất và diện tích đất bình quân
thửa cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung b ình là 3 thửa, cá biệt là 10
thửa, diện tích bình quân thửa là 3.000 – 5.000 m2 đối với đất trồng lúa và 500 –
1.000 m2 đối với đất trồng rau.
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CÁC YẾU TỐ CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG RUỘNG

Sự phức tạp của địa hình, địa mạo và đất đai

a) Dạng địa hình núi cao, bị chia cắt mạnh, độ dốc >25 o, thường sử dụng cho trồng
và khoanh nuôi rừng, được chia thành các khu và tiểu khu, diện tích một tiểu khu từ
1.000 – 2.000 ha; dưới tiểu khu là các khoảnh, diện tích từ 300 – 500 ha.

b) Dạng địa hình đồi cao (15 – <25o), thường ở đỉnh đồi và các khe dốc được sử
dụng cho trồng và khoanh nuôi rừng, phần còn lại chủ yếu được sử dụng trồng các
cây công nghiệp dài ngày như chè, trẩu, quế, cao su. Đồng ruộng đ ược phân chia
theo thành lô, thửa với diện tích khá lớn, từ v ài ha đến vài chục ha, trong từng lô
thửa có thể trồng cây theo đường đồng mức (Hình 4.1).

Hình 4.1: Địa hình đồi cao, độ dốc 15 – 25o

c) Dạng địa hình đồi thấp, bình nguyên như vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam
bộ, độ dốc từ 3 – 15o, thường được sử dụng cho trồng các cây công nghiệp d ài ngày
như cao su, chè, cà phê, tiêu, đi ều, dâu tằm và cây ăn quả, hoặc trồng cây công
nghiệp ngắn ngày như khóm, mía, khoai m ì, bông vải, … (Hình 4.2)

Hình 4.2: Địa hình đồi thấp (Tây Nguyên và Đông Nam bộ)
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Đồng ruộng được phân thành lô, thửa với quy mô diện tích đa dạng t ùy thuộc vào
địa hình, diện tích đất của hộ và loại cây trồng trên đất, nhưng nhìn chung vẫn chủ
yếu là hộ có quy mô vừa và nhỏ. Theo kết quả Tổng điều tra năm 2011, n hóm từ 0,2
ha đến dưới 0,5 ha cả nước có 17,1% số hộ, gần như không có thay đổi qua 5 năm;
nhóm có quy mô trung bình và khá (t ừ 0,5 ha đến dưới 2 ha) cả nước có 18,4%, tăng
nhẹ (2,3%) so với năm 2006; nhóm có quy mô lớn (từ 2 ha trở l ên), cả nước có chưa
đến 5%, tăng 1% so với năm 2006, tập trung chủ yếu ở v ùng Đông Nam Bộ (đạt
20,8%) và vùng Tây Nguyên (16,8%), các vùng còn l ại có tỷ lệ rất thấp và không có
biến động lớn so với năm 2006.

Cao su, Bình Phước Điều & màu, Bình Phước Màu, Bình Thuận

Hình 4.3:  Bản đồ giải thửa vùng đất cây lâu năm và đất màu

d) Đối với dạng địa h ình đồi núi bằng và thung lũng (<3o), thường là các dải đất
thấp phân bố chạy dọc ven các bờ sông suối v à các hợp thủy hoặc là các vùng đất
thung lũng, thích hợp cho trồng lúa v à rau màu (Hình 4.4). Tuy nhiên, do địa hình
thấp và không đồng nhất, nên dễ bị ngập khi mưa lớn và bị hạn khi mưa ít, tình trạng
xói mòn và tích tụ diễn ra khá mạnh. Để khắc phục những hạn chế n ày, đồng ruộng
thường được phân nhỏ theo đường đồng mức hoặc theo ô thửa, n ên số ô thửa thường
nhiều và có quy mô diện tích nhỏ.

Hình 4.4: Địa hình đồi núi bằng và thung lũng

e) Dạng địa hình đồng bằng: bao gồm  phần lớn diện tích của vùng Đồng bằng sông
Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long v à các đồng bằng ven biển. Đất đai chủ yếu sử
dụng cho trồng cây hàng năm, trong đó phần lớn là lúa và nuôi trồng thủy sản. Quy
mô diện tích sử dụng đất cây hàng năm của hộ hết sức nhỏ. Năm 2011, cả nước có
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gần 10,36 triệu hộ có sử dụng đất trồng cây hàng năm, bình quân 1 hộ có sử dụng
đất là 0,62 ha. Trong đó, số hộ sử dụng đất trồng cây hàng năm, số hộ sử dụng dưới
0,2 ha đất trồng cây hàng năm chiếm tới gần 40% và số hộ sử dụng dưới 1 ha chiếm
tỷ lệ 88,3%; nhóm hộ sử dụng từ 1 đến 2 ha chiếm 7,7% tổng số hộ sử dụng đất
trồng cây hàng năm, tăng 1,16% so với năm 2006; nhóm hộ sử dụng trên 2 ha chiếm
4,07% (chỉ tăng 0,08% so với năm 2006).

Nhóm hộ sử dụng đất lúa có gần 9,3 triệu hộ, chiếm gần 90% số hộ sử dụng đất cây
hàng năm và giảm 12.000 hộ (– 0,13%) so với năm 2006; bình quân 1 hộ có sử dụng
đất lúa là 0,44 ha/hộ, hầu như không thay đổi so với năm 2006; nhóm hộ sử dụng đất
có quy mô nhỏ (dưới 0,5 ha) chiếm đến 85% tổng số hộ có sử dụng đất trồng lúa;
nhóm có quy mô vừa phải (từ 0,5 đến dưới 1 ha) chiếm 8,5% , nhóm có quy mô khá
(từ 1 đến dưới 2 ha) chiếm 4,4% và nhóm hộ sử dụng đất lúa với quy mô lớn (tr ên 2
ha) chiếm 2,3%. Trong bối cảnh hộ trồng lúa có quy mô nhỏ chiếm đại đa số,  vùng
lúa lớn nhất cả nước là ĐBSCL có tỷ lệ những hộ sử dụng đất có quy mô lớn (chiếm
đến 87% số hộ có sử dụng từ 2 ha trở lên), làm tiền đề cho việc tích tụ ruộng đất
trồng lúa, thực hiện chủ trương phát triển mô hình các cánh đồng mẫu lớn.

Nghi Lộc, Nghệ An Ứng Hòa, Hà Nội Long Mỹ, Hậu Giang

Hình 4.5: Bản đồ giải thửa vùng đất trồng 2-3 vụ lúa
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Bảng 4.4: Diện tích đất các vùng phân theo địa hình

(ĐVT: 1000 ha)

Độ dốc địa hình (o) Chia ra
Vùng sinh thái

Tổng
diện tích

đất

Đất đồi
núi < 3 < 15 < 25 > 25

Đất bằng,
thung lũng Cao T.Bình Thấp

1. Trung du miền núi Bắc bộ 10.575,6 9.745,4 145,0 839,1 3.059,2 5.702,1 830,2 293,7 399,2 137,3

    Cơ cấu (%) 100,0 92,1 1,4 7,9 28,9 53,9 7,9 2,8 3,8 1,3

2. Đồng bằng sông Hồng 1.546,8 353,4 82,1 106,3 140,9 24,1 1193,4 41,2 1029,8 122,4

    Cơ cấu (%) 100,0 22,8 5,3 6,9 9,1 1,6 77,2 2,7 66,6 7,9

3. Duyên hải Bắc Trung Bộ 5.610,9 4.646,6 107,6 678,0 1.492,9 2.368,1 964,3 471,6 338,8 153,9

    Cơ cấu (%) 100,0 82,8 1,9 12,1 26,6 42,2 17,2 8,4 6,0 2,7

4. Duyên hải Nam Trung Bộ 6.587,4 5.810,5 570,6 1.808,7 2.786,4 644,8 776,9 398,6 261,3 117,0

    Cơ cấu (%) 100,0 88,2 8,7 27,5 42,3 9,8 11,8 6,1 4,0 1,8

5. Tây Nguyên 9.237,4 8.992,7 1.676,6 2.384,7 3.252,5 1.678,9 244,7 55,5 183,1 6,1

    Cơ cấu (%) 100,0 97,4 18,2 25,8 35,2 18,2 2,6 0,6 2,0 0,1

6. Đông Nam Bộ 4.630,1 4.318,3 864,0 1.585,4 1.759,2 109,7 311,8 75,5 193,1 43,2

    Cơ cấu (%) 100,0 93,3 18,7 34,2 38,0 2,4 6,7 1,6 4,2 0,9

7. ĐB Sông Cửu Long 3.834,0 48,9 4,9 8,6 21,9 13,5 3785,1 731,8 1378,4 1674,9

    Cơ cấu (%) 100,0 1,3 0,1 0,2 0,6 0,4 98,7 19,1 36,0 43,7

(Nguồn: Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp)
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Dân số, mật độ dân số sống ở nông thôn có ảnh hưởng đáng kể đến diện
tích đất bình quân đầu người và của hộ nông nghiệp
Vùng ĐBSH có mật độ dân số sống ở nông thôn cao h ơn 2 lần vùng ĐBSCL và đất
sản xuất nông nghiệp thấp hơn 3 lần; hầu hết các vùng có mật độ dân số nông thôn
giảm, đất sản xuất nông nghiệp b ình quân đầu người tăng.
Bảng 4.5: Mối quan hệ giữ mật độ dân số nông thôn và đất nông nghiệp

2005 2010 Tăng ( + ), giảm (–)

STT Vùng
Mật độ
dân số

nông thôn
(ng/km2)

Đất SX
NN/đầu

người NT
(ha/người)

Mật độ dân
số nông

thôn
(ng/km2)

Đất SX
NN/đầu

người NT
(ha/người)

Mật độ
dân số

nông thôn
(ng/km2)

Đất SX
NN/đầu

người NT
(ha/người)

CẢ NƯỚC 182 157 182 168 0 11

1 ĐB Sông Hồng 679 58 654 57 -25 -1

2 TD&MNúi phía Bắc 96 156 98 168 2 13

3 Duyên hải Bắc TB 167 93 163 102 -4 8

4 Duyên hải Nam TB 133 159 130 172 -3 13

5 Tây Nguyên 64 461 68 525 5 64

6 Đông Nam bộ 232 230 263 218 32 -12

7 ĐB Sông Cửu Long 338 192 325 198 -12 6

(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống k ê)

Chế độ kế thừa bằng cách chia đất cho các con sau khi ra ở ri êng
Đây là tình trạng phổ biến ở tất cả các vùng trong cả nước, khi con cái trưởng thành,
nếu không thoát ly ra thành thị, sau khi lập gia đình được bố mẹ chia ruộng đất để
lập nghiệp, dẫn đến không chỉ lô thửa đất đai bị chia nhỏ th êm, mà số hộ nông
nghiệp cũng giảm chậm. Đặc biệt, nhiều hộ c òn làm nhà trên phần đất được chia,
làm cho địa bàn sản xuất tập trung bị thu hẹp dần.

Tâm lý tiểu nông của hộ sản xuất nhỏ
Hầu hết các hộ sản xuất nông nghiệp sử dụng ít đất đều ngại đứng tr ước mỗi thay
đổi, trong khi kinh tế hợp tác v à các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp
chậm phát triển; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề để tạo cơ hội cho hộ tìm kiếm việc
làm mới, tạo thuận lợi để từng bước rút bớt lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp,
nông thôn, thúc đẩy tích tụ đất đai thực hiện còn nhiều hạn chế.
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Chính sách quản lý và sử dụng đất đai còn nhiều bất cập, chậm được
cải thiện so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa
Việc chia ruộng bình quân theo nguyên tắc tất cả các hộ đều phải có ruộng, xa, gần,
tốt, xấu khi thực hiện Nghị định 64/NĐ -CP năm 1994 của Chính phủ nhằm đảm bảo
tính công bằng giữa các hộ đã làm cho đất đai ở đồng bằng Bắc bộ đ ã manh mún lại
càng manh mún thêm.

Giá đất đai nông nghiệp những năm gần đây tăng cao, nhất l à các khu nằm gần các
trục đường chính và các khu quy hoạch phát triển đô thị, phát triển khu công nghiệp
và dịch vụ, dẫn đến tình trạng mua bán, sang nhượng diễn ra hết sức sôi động, nh ưng
không được kiểm soát chặt chẽ, kể cả đất lúa 2 – 3 vụ năng suất cao cũng làm cho
đất đai bị chia nhỏ và sử dụng kém hiệu quả.

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác x ã, phát triển trang trại, dồn điền đổi
thửa, tích tụ đất đai và xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp tuy
đã được triển khai nhưng hiệu quả thực hiện còn nhiều mặt hạn chế.

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA TÌNH TRẠNG MANH MÚN RUỘNG ĐẤT ĐỐI VỚI
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT

a) Quy mô ruộng đất bình quân hộ nhỏ, nhiều đơn vị tham gia sản xuất, làm giảm
lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp về sản l ượng, chất lượng và chi phí giá
cả do không đáp ứng kịp thời thị tr ường về số lượng, không đồng đều về chất lượng
và giá thành sản xuất cao.

b) Mảnh ruộng nhỏ hạn chế đến khả năng áp dụng c ơ giới hóa, dẫn đến không giảm
được chi phí lao động đầu vào; năng suất lao động thấp, thời gian canh tác tr ên đồng
kéo dài, hạn chế đến khả năng tăng vụ , rải vụ trong nông nghiệp.

c) Đất bình quân hộ thấp, mảnh ruộng nhỏ, khiến ng ười dân ít quan tâm đầu tư tiến
bộ kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.

d) Hộ có nhiều mảnh ruộng nhỏ, nằm phân tán nhiều n ơi, điều này sẽ làm tăng chi
phí thăm đồng, vận chuyển phân bón và thu hoạch, tăng chi phí bảo vệ.

e) Ô thửa ruộng đất nhỏ dẫn tới lãng phí đất canh tác do phải làm nhiều bờ ngăn,
kênh mương; công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn, tăng chi phí xét cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cũng nh ư chi phí làm thủ tục mua, bán, sang nhượng
quyền sử dụng đất,…
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KẾT LUẬN
Tình trạng đồng ruộng ở Việt Nam hiện nay c òn phổ biến manh mún và phân tán, có
thể xem là yếu tố hàng đầu cản trở quá trình chuyển đổi từ nền sản xuất nông nghiệp
nhỏ sang nền sản xuất hàng hóa lớn; hạn chế không nhỏ đến việc đ ưa tiến bộ kỹ
thuật vào sản xuất, đến kết quả và hiệu quả thực hiện các chính sách phát triển nông
nghiệp, nông thôn; gây lãng phí sử dụng đất đai, lao động và gây khó khăn cho công
tác quy hoạch, quản lý đất đai.
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Các phương pháp san bằng đồng ruộng
phổ biến ở vùng Nam sông Hậu

Nguyễn Văn Khải #

Từ khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long, nông dân luôn mong muốn thửa ruộng
canh tác được bằng phẳng. Trên mỗi thửa ruộng canh tác nông dân luôn biết chỗ n ào
gò, chỗ nào trũng. Trước đây, mỗi năm làm một vụ lúa mùa, người dân chưa quan
tâm đến vấn đề trang bằng đồng ruộng. Từ khi bắt đầu l àm lúa ngắn ngày và tăng lên
2 hoặc 3 vụ trong năm, người dân bắt đầu quan tâm đến l àm bằng mặt ruộng canh
tác. Độ bằng phẳng mặt ruộng ảnh hưởng đến chi phí bơm nước, phân bón, năng
suất lúa,.... Do đó người dân bắt đầu cải tạo mặt bằng đồng ruộng với các công cụ
thủ công như cuốc, vá, cộ, xuồng kết hợp với sức kéo trâu, b ò và công lao động của
người dân.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MẶT RUỘNG THỦ CÔNG
Đầu mùa khô khi đất còn mềm nông dân dùng vá để chuyển đất gò xuống trũng với
khoảng cách gần, với khoảng cách xa kết hợp với cộ d ùng sức trâu để kéo đất từ gò
đến các chỗ trũng. Khi ruộng có n ước người dân dùng xuồng để chuyển đất.  Từng
ngày nông dân đã san từ chỗ gò xuống chỗ trũng để làm bằng mặt ruộng giúp hiệu
quả hơn trong canh tác lúa.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SAN BẰNG MẶT RUỘNG BẰNG CƠ GIỚI

San bằng mặt ruộng mùa khô
Ngày nay, với máy móc cơ giới hỗ trợ, nông dân đã đỡ vất vã trong việc san bằng
đồng ruộng. Vào mùa khô, nông dân đã ứng dụng phương tiện cơ giới vào san bằng
đồng ruộng với các dạng như sau:

a) Dùng máy kéo cày đất, sau đó dùng máy kéo kết hợp với dàn trang móc phía sau
để chuyển đất từ nơi gò xuống nơi đất trũng để làm bằng mặt ruộng. Phương pháp
này sẽ cho độ bằng phẳng của mặt r uộng không đồng đều, v ì khi san phẳng ở mùa
khô, không có mặt chuẩn chính xác để người vận hành máy đối chiếu, so sánh trong
khi làm việc, tất cả phụ thuộc vào chủ đất xác định vùng đất gò và trũng trong thửa

# Tiến sĩ,  Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.
Email: nvkhai@ctu.edu.vn

# 5
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ruộng và kinh nghiệm của người vận hành máy kéo. Chi phí san phẳng tính theo giờ
máy vận hành hoặc khoán theo diện tích, tuỳ theo thỏa thuận giữa chủ đất v à chủ
máy làm dịch vụ san phẳng.

b) Dùng máy kéo cày đất, sau đó sử dụng máy chuyên dùng bánh hơi dùng để làm
đường để trang bằng mặt ruộng.

c) Dùng máy ủi bánh xích để trang bằng đồng ruộng, dựa tr ên kinh nghiệm chủ đất
xác định các vùng gò và trũng trên một thửa ruộng. Dùng máy ủi san phần đất gò
xuống lấp dần các nơi đất trũng. Giá thuê máy ủi tính theo giờ máy chạy, dao động
từ 200.000 – 250.000 đ/giờ # #. Tuỳ theo điều kiện mỗi thửa ruộng thời gian san
phẳng nhiều hay ít.

San bằng mặt ruộng mùa nước
Vào mùa mưa áp dụng trang nước. Dùng máy kéo cày đất ở mùa khô, sau đó chờ
mưa lấy mực nước làm chuẩn hoặc chủ động bơm nước ngọt vào, ở những vùng đất
không bị phèn, xác định các vùng đất gò, sử dụng máy kéo kết hợp với bánh lồng v à
dàn trang kéo đất từ chỗ cao xuống chỗ trũng làm bằng mặt ruộng hoặc sử dụng bừa
kết hợp làm dụng san đất (Hình 5.1). Nếu không bơm nước ra thì phương pháp này
làm hàng năm, mỗi năm mặt ruộng bằng phẳng hơn một ít, hiện nay giá trang nước
sử dụng máy cày tay làm qua một lượt dao động từ 70.00 - 80.000 đ/công tầm cấy
(1296 m2). Nếu bơm nước ra (hoặc xã nước) để tiếp tục xác định các vùng còn gò
tiếp theo và san bằng mặt ruộng tiếp tục  sẽ rút ngắn thời gian cải tạo mặt ruộng.
Phương pháp này cần làm nhiều lần trong năm và làm nhiều năm mới có được mặt
ruộng tương đối bằng phẳng (Hình 5.2), vì bánh lồng di chuyển trên mặt ruộng nhiều
dễ làm đất bị lầy. Do đó, mỗi năm chỉ san đ ược một diện tích nhất định của thửa
ruộng.

Dùng máy ủi bánh xích để trang bằng đồng ruộng, lấy mặt n ước làm chuẩn, dùng
máy ủi phần đất gò lấp phần đất trũng. Phương pháp này làm được ở mùa khô và
mùa mưa ở những nơi đất có nền cứng (Hình 5.3), ở những nơi đất có nền yếu sẽ bị
hạn chế vì vết bánh xích sẽ lún sâu vào mặt ruộng tạo các vết lõm

NHẬN XÉT
San bằng mặt ruộng bằng phương pháp thủ công có ưu điểm là dễ thực hiện, các
dụng cụ đều có sẳn trong gia đình nông dân, có thể tiến hành trong mùa khô và mùa
mưa. Tuy nhiên, cần có nhiều thời gian và công lao động mới thực hiện được việc
trang bằng mặt ruộng.

# # Số liệu lấy năm 2012 ở Huyện Trần Văn Thời, tỉnh C à Mau; vùng này trước đây là lâm trường.

nvkhai@ctu.edu.vn
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San bằng mặt ruộng bằng cơ giới có ưu điểm là tiến hành nhanh chóng trong cả hai
mùa mưa, nắng, giảm được công lao động vất vả của nông dân. San bằng mặt ruộng
bằng cơ giới cần phải có thiết bị và trình độ tay nghề của người sử dụng máy mới có
hiệu quả. Để thực hiện việc san bằng mặt ruộng bằng cơ giới điều cần thiết là nông
dân phải có vốn đầu tư.

San bằng mặt ruộng vào mùa khô, cần phải tiến hành ít nhất 2- 3 năm liên tiếp mới
có được mặt ruộng bằng phẳng . Năm thứ nhất, sau khi san phẳng thấy được mặt
ruộng tương đối bằng phẳng, nhưng đến mùa mưa đất rã ra và dẽ lại sẽ xuất hiện các
chỗ lồi lõm. Do đó, các năm tiếp theo cần phải tiếp tục san phẳng để có mặt ruộng
tương đối bằng phẳng phục vụ việc canh tác lúa.

Hình 5.1:   Bừa kết hợp san phẳng ruộng nước [Ảnh: N.V. Khải]
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Hình 5.2: Mặt ruộng sau một thời gian san phẳng [Ảnh: N.V. Khải]

Hình 5.3: Dùng máy ủi san phẳng các gò đất về một chỗ trên ruộng [Ảnh: N.V. Khải]
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Báo cáo tổng hợp các kết quả đo đạc thực tế
về độ chênh lệch mặt đồng

Nguyễn Văn Xuân (1), Nguyễn Đức Cảnh (1), Phạm Duy Lam (1)

Nguyễn Văn Hùng (2), Phan Hiếu Hiền (1), Trương Quang Trường(2)

DẪN NHẬP
Số liệu thống kê về địa hình và đất nông nghiệp Việt Nam thường chỉ bao gồm cỡ lô
thửa, hoặc độ dốc vĩ mô, nghĩa là của một vùng nông nghiệp.  Ví dụ địa hình Miền
Đông Nam bộ, độ dốc từ 0 – 14% chiếm 76%, độ dốc 14 – 26,8% chiếm 14% và độ
dốc trên 26,8% chiếm 10% (Phạm Q. Khánh. 1995) .  Hầu như không có số liệu về
độ chênh lệch mặt ruộng tại một địa phương cụ thể.

Báo cáo nhằm giúp các đại biểu tham dự Hội thảo h ình dung khái quát về độ chênh
lệch mặt đồng ruộng ở một số địa điểm tiêu biểu thuộc các Tỉnh phía Nam. Các số
liệu bao gồm:

 Tổng hợp các số liệu về độ chênh lệch ban đầu ở các nơi đã san phẳng trong
8 năm qua.

 Các số liệu từ đợt khảo sát nhanh tại một vài địa phương, thực hiện trong
tháng 1 và tháng 3/2013.

THAM KHẢO CÁC TIÊU CHÍ LIÊN QUAN
Đã lưu ý đến 2 tiêu chí quan trọng sau:

- Nếu độ dốc thửa ruộng vượt quá 0,5%, đất với cây trồng cạn sẽ bị xói m òn, đặc
biệt với mưa nhiệt đới (Arnold, 1986) .

- Trong một thửa ruộng trồng lúa, để khống chế cỏ dại v à các yêu cầu khác của
ruộng ngập nước (Rickman 2002) nếu chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp
nhất (Max-Min) vượt quá 0,15 m (tương đương với độ đốc 0,3% trên chiều dài
50 m) cần yêu cầu bơm nước hơn gấp đôi thửa ruộng bằng phẳng, so với
(Max-Min) bằng 0,04 m, ứng với độ dốc 0,08% trên chiều dài 50 m, hay 0,04%
trên chiều dài 100 m.

(1) Trung tâm Năng lượng- Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh.
(2) Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh.

# 6
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PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

 Số liệu khảo sát nhanh
Do thời gian hạn chế, để h ình dung chung, đã tiến hành đo rút gọn như sau:

Chọn 3 tỉnh trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long v à 2 tỉnh trồng cây trồng cạn
ngắn ngày (bắp, mía) ở Miền Đông Nam bộ hay Tây Nguy ên. Cụ thể đã đo ở An
Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai v à Lâm Đồng. Trong mỗi tỉnh, thăm dò
trước các vùng đặc trưng tiêu biểu canh tác, chú ý để đo thực tế.

Đã chọn: Chợ Mới, Châu Thành, Cao Lãnh, Tháp M ười, Tân Phước (lúa);  Trảng
Bom, Lâm Hà, Đạ Tẻh (lúa, bắp, khoai m ì); Định Quán (mía).  Từ đây, gọi các địa
điểm này là "Huyện".

Mỗi Huyện, chọn ngẫu nhiên 5 – 10 lô ruộng.  Với cây trồng cạn (bắp, mía ,...) các lô
ruộng này không liền kế nhau, để ước lượng độ dốc. Với lúa, chọn từng cụm 2 – 3 lô
liền kế nhau, để phân tích lý do phân lô manh mún.

Mỗi lô ruộng, đo:

- Kích thước Dài và Rộng, để ước
lượng diện tích.  Không theo mức
chính xác của địa chính.  Ví dụ: các
thửa "dị dạng" (minh họa ở H ình 6.1)
ước lượng thành các thửa chữ nhật.
Mục đích chính là ước lượng độ dốc
mặt ruộng.  Đo kích thước bằng
thước dây 50 m, hoặc bằng dụng cụ đo khoảng cách bằng laser + tấm chận phản
chiếu.

- Mỗi thửa ruộng, đo độ cao ở 4 góc và ở chính giữa (các điểm  ở Hình 1). Đo
bằng bộ phát laser và bộ nhận tín hiệu laser gắn trên thước đo.  Đo được cao độ
so với mặt chuẩn tự chọn, từ đó tính ch ênh lệch giữa các điểm đo.  Cao độ mỗi
điểm được đo 3 lần và lấy trung bình.  Nếu thấy số đo 3 điểm này quá sai khác
(do vị trí đặt bộ nhận), th ì đo thêm 1 – 2 điểm bổ sung.

- Mỗi địa điểm , chụp 1 – 2 hình ảnh tiêu biểu.

Xử lý số liệu

- Tính chênh lệch bằng Max-Min (mm)

- Tính Độ dốc = Max-Min / Khoảng cách giữa 2 điểm đo * 100%

Dùng Excel, tất cả các tính toán đều "tự động" sau khi nhập các số liệu.

Hình 6.1: "Chuyển đổi" dạng các thửa ruộng.
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Số liệu đo đạc trong 8 năm qua để san laser
Do mục đích khảo sát trước khi san nhằm xác định đường chạy máy tối ưu, nên đo
toàn mặt ruộng theo ô vuông cách nhau 5 – 15 m (tùy diện tích). Phần khảo sát này
chỉ trích dẫn các số liệu (Max – Min) để hình dung độ chênh lệch của các thửa ruộng
đã san.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, PHẦN I:
KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHANH

Đất cây trồng cạn:  Ruộng tương đối phẳng

Hình 6.2:  Số liệu đo độ dốc ở Trung tâm NC Nông nghiệp H ưng Lộc,
(đo ngày 30-01-2012, đất mới thu hoạch khoai mì)

Ghi chú:  (Hình 2 đến Hình 12):
Đơn vị Cao độ = mm
Số trung bình: In  đậm, nghiêng
Đơn vị Chiều dài = m, giữa hai mũi tên
Hình lô thửa:  Chỉ để xem vị trí

cần xem kích thước cụ thể)
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Tiêu biểu là các thửa ruộng tại Trung tâm Nghi ên cứu Nông nghiệp Hưng Lộc,
huyện Trảng Bom, Đồng Nai.  Đất đ ược khai hoang cải tạo từ lâu, qua nhiều năm
canh tác, nên tương đối bằng phẳng (Hình 6.2).

Đa số các lô có độ dốc trong khoảng 0,1 – 0,4%, phù hợp với cây trồng cạn.  Nhưng
vài nơi, dốc đến 0,5 – 0,6%, là giới hạn bắt đầu nước gây xói mòn.

Đất cây trồng cạn:  Ruộng dốc
Tiêu biểu là các ruộng trồng mía ở La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai (Hình 6.3).

Hình 6.3:  Số liệu đo độ dốc ở La Ngà (km 104 QL20 vào 3 km), H . Định Quán, Đồng Nai
(đo ngày 01-02-2013. Ruộng mới thu hoạch mía xong)

Hình 6.3a là các đường đồng mức độ cao (mm) vẽ bằng MATLAB. Độ cao 0 ứng
với điểm thấp nhất (màu xanh đậm),  trên hình là độ cao thực tính từ điểm thấp nhất
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có độ cao = 0, tương ứng trên thước đo có số lớn nhất là 2318 mm ở Thửa 2 hoặc
3568 mm Thửa 1 của Hình 3.  Vùng màu nâu ứng với các điểm cao nhất.  Qua đó,
thấy được "dị dạng" về cao độ của các thửa đất; và trong mỗi thửa chênh lệch
Max-Min có thể đến hơn 1,5 m.

Thửa 2  (10896 m2 ) Thửa 1 (4007 m2)

Hình 6.3a: Các đường đồng mức độ cao (mm) vẽ bằng Matlab.
Độ cao 0 ứng với điểm thấp nhất  (màu xanh đậm);  các điểm cao nhất (nàu nâu đậm)

Số liệu đo tại 2 thửa ruộng (H ình 3) cho thấy, độ dốc lớn nhất theo một chiều trong
khoảng 1,0 – 2,5%, vượt xa mức giới hạn 0,5% nên xói mòn do nước khá nghiêm
trọng.  Những phản ảnh của người dân rằng trước đây 15 năm khi mới khai hoang
năng suất mía khá cao, nay năng suất ng ày càng giảm, có thể tìm được lời giải thích
qua yếu tố xói mòn đất đai và dưỡng chất này.

Đất lúa :  Trại giống Lâm Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
Chọn cụm nhiều thửa liền sát nhau, để thấy tính manh mún của các lô nhỏ để giữ
nước.  Tiêu biểu là 6 lô kề nhau (Hình 6.4).

(Hình 6.4)
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Hình 6.4:  Số liệu đo độ dốc ở Trại Giống Lâm H à, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
(các lô chưa san; đo ngày 31-01-2013. Ruộng mới thu hoạch lúa xong)

Tổng diện tích 6 mảnh ruộng là 0,52 ha, phải chia nhỏ để giữ nước.  Dầu vậy, đa số
(5/6 mảnh) vẫn bị độ dốc cục bộ 0,20 – 0,53% làm tiêu tốn nước gấp đôi yêu cầu.

Đất lúa (đã san): Trại giống Lâm Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng
Để so sánh, đã đo một mảnh ruộng đã san năm 2009, diện tích 0,33 ha (H ình 6.5),
cũng được gộp từ nhiều mảnh nhỏ nh ư trên ***. Từ đó đến nay, sau 7 vụ lúa, độ dốc
vẫn giữ được ở mức trung bình 0,054%.

***Cần phân biệt: San laser là cải tạo đất, không phải là làm đất.  Làm đất mỗi vụ phải lặp lại các
thao tác như cày, bừa, trục, kể cả san thủ công.  Cải tạo đất chỉ l àm một lần, lý thuyết là vĩnh viễn;
thực tế sau 5-7 năm phải san lại "bảo trì", nông dân gọi là "lau lại"; còn san thủ công do máy gặt đập
liên hợp quay vòng đầu bờ mỗi năm không tốn nhiều thời gian, coi như không đáng kể.
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Hình 6.5:  Đất lúa (đã san 2009) tại Trại giống Lâm Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Đất lúa:  Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

Cũng chọn nhiều thửa liền kế nhau (c ùng một chủ).  Ví dụ (Hình 6.6 và 6.7) ba thửa
đất của ông Dũng, nằm trong thí điểm trồng lúa với "cánh đồng mẫu lớn".  Tuy diện
tích thửa lớn hơn ở Lâm Hà nhưng cũng chỉ 0,11 – 0,15 ha để độ dốc dưới 0,05% dễ
kiểm soát nước.  Nếu gộp 2 thửa lại cho lớn khoảng 0,25 ha, độ dốc sẽ tăng đến hơn
0,1%.
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Hình 6.6:  Số liệu đo độ dốc
(đo ngày 01-02-2013, tại ấp 4B, Xã An Nhơn, Huyện ĐẠ TẺH, Lâm Đồng)
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Hình 6.7:   Đo độ dốc ruộng lúa ở ấp 4B, Xã An Nhơn, Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng)

Số liệu đo ba mảnh ruộng khác (cũng c ùng một chủ) lúa luân canh với bắp (đang
trồng bắp, Hình 6.8) cho kết quả tương tự.  Trong mỗi thửa (diện tích khoảng 0,1 ha)
độ dốc trong khoảng 0,03 – 0,10%.  Nếu gộp ba mảnh lại, độ dốc tăng đến 0,3 –
0,4% tuy vẫn phù hợp trồng bắp, nhưng mùa sau trồng lúa trở lại sẽ khó kiểm soát

nước.

Hình 6.8:  Đo độ dốc ba mảnh ruộng bắp (luân canh sau thu hoạch lúa), Đạ Tẻh, Lâm Đồng
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Đất lúa ĐBSCL: Huyện Tân Ph ước, Tiền Giang
Đã khảo sát 3 lô ruộng không cùng chủ liền kế nhau, tại ấp Mỹ Xuân, x ã Phú Mỹ,
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (H ình 6.9). Các lô có diện tích từ 0,5 đến 1,3 ha,
độ dốc không đáng kể, lô có độ dốc trung b ình lớn nhất chỉ khoảng 0,04%.

1894 1900 1938 1926 2116 2064
1890 1908 1910 1920 2004 2042
1916 1910 1910 1920 2042 2064
1900 -0.01 % dốc  1906 1919 0.00 % dốc  1922 2054 0.00 % dốc  2057

1914 1910 2056
96 1896 174 1908 78.5 2042
m 0.02 1882 0.00 m -0.01 1912 -0.01 m -0.04 2066 0.04

% 1897 % % 1910 % % 2055 %
     

1876 1900 1934 1950 2136 2044
1888 1908 1938 1922 2066 2020
1880 1910 1938 1930 2060 2020
1881 -0.03 % dốc  1906 1937 0.00 % dốc  1934 2087 0.09 % dốc  2028
<--------------- 84.5 m -----------> <--------------- 75 m -----------> <--------------- 66 m ----------->

DỐC Trung bình theo  -0.018 % Trung bình theo  0.000 % Trung bình theo  0.043 %
Trung bình theo  0.010 % Trung bình theo  -0.008 % Trung bình theo  -0.003 %

  

Hình 6.9:  Đo độ dốc ruộng lúa sau khi thu hoạch tại Tân Ph ước, Tiền Giang



63

Đất lúa ĐBSCL: Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đo 3 lô diện tích từ 0,6 ha đến 1,3 ha, tại x ã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp (Hình 6.10). Các lô này trồng lúa từ năm 1979, nhưng mỗi năm phải san
phẳng thủ công với chi phí khoảng 350.000 đ cho một giờ san máy; nông dân
thường chỉ san cục bô, tổng cộng chỉ vài giờ, không ai san 1 – 2 ha cả.  Nhờ chăm lo
sửa sang hàng vụ nên ruộng khá bằng phẳng. Tại thời điểm sau thu hoạch (tháng
2/2013), độ dốc các lô này dao động trong khoảng 0,01 – 0,06%.

1710 1712 1780 1722 1708 1730
1718 1780 1770 1728 1718 1756
1710 1686 1788 1730 1744 1732
1713 -0.02 % dốc 1726 1779 0.08 % dốc 1727 1723 -0.02 % dốc 1739

1726 1768 1728
85 1710 149 1760 150 1732
m -0.02 1738 0.00 m 0.02 1774 -0.01 m -0.03 1728 0.00

% 1725 % % 1767 % % 1729 %
     

1742 1712 1764 1750 1780 1730
1720 1780 1758 1742 1771 1740
1730 1686 1744 1730 1764 1756
1731 0.01 % dốc 1726 1755 0.02 % dốc 1741 1772 0.03 % dốc 1742
<--------------- 72.5 m -----------> <--------------- 66.5 m -----------> <--------------- 90 m ----------->

DỐC Trung bình theo -0.006 % Trung bình theo 0.051 % Trung bình theo 0.008 %
Trung bình theo -0.011 % Trung bình theo 0.003 % Trung bình theo -0.017 %

  

Hình 6.10:  Đo độ dốc ruộng lúa tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
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Đất lúa ĐBSCL: Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Đã khảo sát 3 lô liền kế, không cùng chủ, có diện tích từ 0,8 ha đến 2,1 ha, tại xã
Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (H ình 6.11). Độ dốc các lô trái
ngược theo diện tích, lô nhỏ nhất có độ dốc trung b ình theo chiều ngang khoảng
0,3%, trong khi lô lớn nhất trung bình theo chiều ngang chỉ gần 0,04% và trung bình
theo chiều dọc chỉ khoảng 0,002%.

1742 1830 1748 1730 1808 1774
1744 1824 1724 1750 1816 1780
1742 1820 1750 1722 1790 1800
1743 -0.26 % dốc 1825 1741 0.01 % dốc 1734 1805 0.03 % dốc 1785

1774 1800 1794
254 1778 261 1768 299 1770
m 0.01 1804 0.00 m -0.01 1780 -0.02 m 0.00 1760 0.00

% 1785 % % 1783 % % 1775 %
     

1726 1830 1788 1770 1780 1784
1724 1824 1764 1778 1806 1756
1690 1820 1738 1780 1826 1774
1713 -0.36 % dốc 1825 1763 -0.02 % dốc 1776 1804 0.05 % dốc 1771
<--------------- 31 m -----------> <--------------- 63 m -----------> <--------------- 70 m ----------->

DỐC Trung bình theo  -0.312 % Trung bình theo  -0.005 % Trung bình theo  0.038 %
Trung bình theo  0.006 % Trung bình theo  -0.012 % Trung bình theo  0.002 %

  

Hình 6.11:  Đo độ dốc ruộng lúa vừa thu hoạch xong tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
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Đất lúa ĐBSCL: Huyện Chợ Mới, An Giang
Đã khảo sát 3 lô lân cận của 3 chủ ruộng tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới,
tỉnh An Giang (Hình 6.12). Đất khá phẳng do được chủ động san phẳng thủ công sau
thời gian nhất định (1 hoặc 2 năm). Độ dốc trung  bình theo chiều ngang chỉ dao
động từ 0,003% đến 0,02%, và theo chiều dọc từ 0,006 đến 0,007%.

1800 1804 1892 1904 1936 1952
1798 1800 1900 1878 1930 1960
1800 1774 1912 1912 1956 1940
1799 0.01 % dốc  1793 1901 0.01 % dốc  1898 1941 -0.02 % dốc  1951

1824 1884 1930
91 1816 142 1882 86 1930
m 0.00 1830 -0.01 m -0.01 1884 0.00 m -0.01 1950 0.03

% 1823 % % 1883 % % 1937 %
     

1820 1800 1928 1904 1950 1930
1812 1816 1914 1896 1956 1936
1774 1794 1910 1894 1954 1916
1802 0.00 % dốc  1803 1917 0.03 % dốc  1898 1953 0.04 % dốc  1927
<--------------- 82 m -----------> <--------------- 58 m -----------> <--------------- 58.5 m ----------->

DỐC Trung bình theo  0.003 % Trung bình theo  0.020 % Trung bình theo  0.014 %
Trung bình theo  -0.007 % Trung bình theo  -0.006 % Trung bình theo  0.006 %

  

Hình 6.12:  Đo độ dốc ruộng lúa tại huyện Chợ Mới, An Giang
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Tóm tắt, đất lúa ở các địa điểm trên của ĐBSCL khá bằng phẳng, độ dốc dưới 0,1%
dù với thửa ruộng lớn hơn so với ở Tây Nguyên.  Lý do là dân đã làm lúa cả mấy
chục năm, thậm chí hơn trăm năm; và họ tu sửa san thủ công hàng năm, thực hiện ở
các phần cao hơn mặt nước “chuẩn”, không san toàn bộ ruộng.  Chi phí này không
nhỏ, khoảng 0,35 – 0,7 tr.đ / hecta /năm, chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí
làm đất khoảng 1,2 – 1,6 tr.đồng /ha.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, PHẦN II:
ĐỘ CHÊNH BAN ĐẦU ở CÁC NƠI ĐÃ SAN TRONG 8 NĂM QUA

Đất lúa: Bà Rịa Vũng Tàu
Lô đất của một hộ nông dân xã An Nhất huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
diện tích khoảng 2 ha, gồm 9 mảnh, rộng từ 0,17 ha – 0,27 ha. Đất chia nhỏ vì độ
lệch mặt đồng khá lớn, theo h ướng ngang, chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp
nhất (cách nhau 65 m) là 0,17 m tương đương với độ dốc 0,27%, và theo hướng dọc
chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất (cách nhau 129 m) l à 0,22 m tương
đương với độ dốc 0,17%. Khi chia làm 9 mảnh, độ dốc trung bình trong các mảnh đo
được chỉ dao động từ 0,03 – 0,07%, rất thích hợp cho quá tr ình canh tác (Hình 6.13).

Tuy nhiên, ruộng chia nhỏ, rất khó cơ giới hóa từ làm đất đến thu hoạch, chi phí sản
xuất cao, chủ hộ đã quyết định “dồn điền, đổi thửa” bằng giải pháp “san phẳng
laser” để biến lô đất 9 mảnh còn lại 4 với diện tích 0,5 ha/mảnh và độ dốc trung bình
trên mỗi mảnh chỉ còn 0,02% – 0,03%.

Hình 6.13: Độ dốc ban đầu của lô đất 9 mảnh tại Xã An Nhất, huyện Long Điền, tỉnh BRVT

Hình ảnh lô đất trước khi san  và sau khi san

Đất lúa:  Tây Ninh
Lô đất khoảng 2,7 ha của một chủ hộ ở Phường 1 Thị xã Tây Ninh, gồm 3 "Lô nhỏ"
liền kế nhau, diện tích 0,76 ha; 0,92 ha; 1,07 ha. Thực tế mỗi Lô nhỏ gồm 4 – 5
mảnh nhỏ ngăn bờ do độ dốc nếu phá bờ các mảnh ruộng c òn khá lớn. Lấy điển hình
Lô nhỏ 1 gồm 5 mảnh, chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất (Hình 6.14) theo
đường chéo (dài 215 m) là 640 mm tương đương đ ộ dốc 0,3%, và theo đường dọc



67

(dài 212 m) là 627 mm tương đương đ ộ dốc 0,3%. Tất cả đều vượt xa so với tiêu
chí cho đất trồng lúa đã tham khảo ở Mục 2.

Chủ hộ đã quyết định “san phẳng laser” để khống chế độ dốc tr ên các mảnh ruộng
nằm trong giới hạn cho phép.

Hình 6.14: Số liệu đo độ dốc đất lúa tại Phường 4 Thị xã Tây Ninh

Đất cây trồng cạn: Xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương
Lô đất ở xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương, thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
Nông nghiệp U&I, hiện đang trồng các loại rau đậu d ùng cho xuất khẩu. Với diện
tích 5,4 ha và chỉ có 1 mảnh nên độ dốc khá lớn.  Chênh lệch giữa điểm cao nhất và
thấp nhất (trên chiều dài 243,3 m) là 1,7 m, tương đương v ới độ dốc 0,7% (H ình
6.15).

Công ty đã quyết định “san phẳng laser” phân l àm 8 lô, có độ dốc phù hợp với cây
trồng cạn trên vùng đất đồi Miền Đông Nam bộ.

Hình 6.15: Đo độ dốc đất cây trồng cạn tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương
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Đất cây trồng cạn: Xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Bình Dương
Đất khảo sát 4 lô đất, thuộc sở hữu Công  ty CP Giống Cây trồng Miền Nam  tại xã
Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, B ình Dương. Các lô đều có diện tích khá lớn, từ 1,85 ha
đến 3,58 ha, và có độ dốc khá cao. Lấy điển h ình Lô thứ 3, chênh lệch giữa điểm cao
nhất và thấp nhất (chiều dài 148 m) là 1,05 m, tương đương với độ dốc 0,71%. Hoặc
Lô 2 chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất (theo chiều dọc, dài 132 m) là 0,86
m, tương đương với độ dốc 0,65%. Tất cả đều v ượt quá tiêu chí cho phép của cây
trồng cạn như tham khảo ở Mục II.

130 m
1954 2038 2170 2150 2282 2394 2554 2706 2820
1990 2030 2090 2250 2300 2322 2508 2604 2850
1996 2000 2034 2200 2292 2362 2490 2664 2886

142 m 2000 2020 2150 2280 2350 2370 2472 2680 2950
2010 2068 2140 2250 2234 2388 2484 2660 2942
1910 1950 2046 2070 2210 2370 2440 2610 2906
1900 1976 2118 2100 2226 2276 2454 2610 2659

Lô 3
142 m

2100 2240 2212 2300 2362 2300 2446 2444 2408
2222 2230 2292 2408 2414 2432 2472 2404 2512
2188 2302 2256 2348 2322 2340 2492 2460 2450
2250 2200 2220 2270 2580 2456 2414 2494 2520
2308 2260 2275 2338 2454 2492 2430 2600 2580

200 m 2150 2220 2264 2310 2468 2440 2500 2574 2652
2378 2290 2210 2318 2460 2474 2472 2662 2654
2188 2280 2250 2404 2520 2564 2550 2740 2760
2200 2210 2240 2312 2500 2490 2594 2722 2710
2148 2162 2164 2250 2450 2516 2500 2690 2792
2050 2012 2132 2254 2420 2450 2550 2680 2870

Lô 2
Hình 6.15b: Đo độ dốc đất cây trồng cạn tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Bình Dương

Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Các thửa ruộng được san laser đầu tiên năm 2005 không bằng phẳng.  Ví dụ với 2 lô
có diện tích 8600 m2 (Lô A) và 22.800 m2 (Lô B).  Hình 16 là đồ thị đường đồng
mức của 2 lô này vẽ với MATLAB.  Đơn vị các đường đồng mức là mm với 0 mm
ứng với điểm thấp nhất, trên đồ thị nằm ở vùng tô màu xanh đậm. Vùng màu nâu
đậm ứng với các điểm cao nhất. Đồ thị cho thấy chênh lệch Max-Min 0,35 m ở
Lô A, và 0,26 m ở Lô B.

Theo tiêu chí cho đất trồng lúa đã tham khảo ở Mục 2, cả hai lô đều cần mức nước
hơn gấp đôi so với ruộng phảng.
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Lô 8600 m2 (Lô A)

Lô 22800 m2 (Lô B)

Hình 6.16: Hai lô đất ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu trước khi san laser (số liệu 2005)
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
PHầN III: VẤN ĐỀ BỜ RUỘNG

Đã đo bề rộng bờ ruộng ở Đạ Tẻh, lấy trung bình từ 9 vị trí, tính từ đáy bờ
(Hình 6.17).

Kết quả ở Bảng 6.1:

Bảng 6.1:  Kích thước bờ ruộng

    Bờ ruộng  LÚA Bờ ruộng  Bắp
Trung bình, mm   238 (  0,24 m) 296

Độ lệch chuẩn, mm       11 34

Lưu ý cây hàng lúa gần bờ không được trồng sát bờ mà cách khoảng 0,25 m,  mục
đích để cách ly cây lúa với mầm sâu bệnh trong bờ cỏ.  Đo thực tế, khoảng cách giữa
2 hàng lúa ở hai bên bờ khoảng 0,70 m.

Như vậy diện tích đất do bờ choán chỗ (thay v ì trồng thêm lúa) là:

0,70 m – 0,24 m = 0, 46 m

Tính với bề rộng trên, tỷ lệ đất trồng lúa bị mất do bờ ruộng (Bảng 6.2):

Bảng 6.2:  Tỷ lệ đất trồng lúa bị mất do bờ ruộng

Lâm Hà (Hình 5) Đạ Tẻh (Hình 7) Đạ Tẻh (Hình 9)

Đất mất do bờ, m2  234 m2 165 m2 145 m2

Diện tích các thửa, m2 5177 m2

(6 thửa)
4047 m2

(3 thửa)
3222 m2

(3 thửa)
Tỷ lệ mất đất trồng 4,5% 4,1% 4,5%

Như vậy, nếu bỏ được các
bờ ruộng, ngoài việc
thuận tiện cho cơ giới hóa,
sản lượng trồng trọt sẽ
tăng được 4,1 – 4,5% vẫn
với các kỹ thuật canh tác
không đổi.  Chưa nói đến
chuyện bờ ruộng là nơi ẩn
náu của sâu bệnh, ốc bươu
vàng...

Hình 6.17:  Bờ ruộng làm giảm diện tích canh tác
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KẾT LUẬN
Với kết quả đo đạc không nhiều (v ài chục thửa ruộng so với mấy triệu thửa ở phía
Nam) chúng tôi chưa dám kết luận gì chắc chắn; tuy nhiên cũng thu được một ít số
liệu làm cơ sở để "hình dung" tình trạng chung về độ chênh lệch hay độ dốc ruộng,
coi như là "giả thuyết" để tiến hành các nghiên cứu với đầy đủ kinh phí hơn.  Đó là:

- Ở ruộng nhỏ cỡ 0,1 – 0,3 ha (Miền Đông, Tây Nguyên,…) độ dốc khá lớn.  Nếu
trồng lúa, phải ngăn bờ thành các thửa manh mún.

- Ở ruộng lớn 0,5 – 2 ha (Miền Đông, Tây Nguyên,…) trồng màu, độ dốc lớn gây
xói mòn đất, càng ngày đất càng cạn kiệt dưỡng chất.  Cây trồng chỉ "lớn nhờ
phân hóa học, không nhờ đất", một quan điểm tuy sai về khoa học nh ưng đúng
với thực tế.

- Ở ruộng lớn 0,5 – 2 ha (Đồng bằng Sông Cửu Long) nơi vùng trồng lúa lâu đời,
người dân đã giữ được ruộng bằng phẳng, duy tu hàng năm.  Nhưng ở các nơi
mới khai hoang phục hóa, độ dốc còn khá lớn, cần tiếp tục cải tạo đồng ruộng
cho bằng phẳng hơn.
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Báo cáo về việc áp dụng máy san điều khiển bằng laser
tại Công ty TNHH MTV SD, An Giang

Nguyễn Lợi Đức #

KHỞI ĐẦU
Lương An Trà là một xã vùng sâu, được thành lập từ năm 1995. Đây là một xã hình
thành từ vùng kinh tế mới, diện tích tự nhiên của xã trên 8.000 ha. Đất nhiễm phèn
nặng đa phần là đất bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu, chỉ có cây tr àm sống nổi. Hệ thống
kinh mương chưa hoàn ch ỉnh, giao thông đi lại rất khó khăn, điện sinh hoạt không
có, muốn có nước sinh hoạt phải chuyển bằng can  nhận cách nơi ở 4 – 5 cây số. Đời
sống nhân dân vô cùng vất vả, mặc dầu được sự hổ trợ của nhà nước và chính quyền
địa phương rất nhiều. Năm 1993 theo chủ tr ương của UBND tỉnh An Giang xây
dựng vùng kinh tế mới ở xã Lương An Trà. Vào thời điểm này bà con nông dân
nghèo không có đất sản xuất, họ nô nức làm đơn đăng ký đi xây dựng vùng kinh tế
mới ở xã Lương An Trà. Nhưng do điều kiện khó khăn nêu trên cộng thêm chưa có
kinh nghiệm sản xuất trên đất phèn nặng, không có việc làm tại chổ. Bởi vì đi kinh
tế mới mỗi hộ đều nghèo và khó khăn như nhau, nên không ai thuê mư ớn lao động
cuộc sống hàng ngày dựa vào sự hổ trợ của Đảng và chính quyền địa phương, cùng
các tổ chức từ thiện.

Năm 1997 tôi vào xã Lương An Trà tìm hiểu tình hình và tìm mua đất để sản xuất
lúa. Khi đến xã Lương An Trà nhìn quang cảnh thê lương và đời sống người dân quá
nghèo khó. Tôi cũng thấy nản lòng, ý muốn rút lui nhưng nhớ lại lời nói khẳng định
của mình khi bạn bè can ngăn. Họ bảo tôi đừng vào vùng đất chết sẽ không có kết
quả. Tôi nói rằng “đi lập nghiệp nếu không thành công tôi không trở về’’. Việc đầu
tiên của tôi là mua 3 ha đất để sản xuất thử nghiệm và mở một cửa hàng VTNN để
phục vụ cho bà con. Bước thứ hai là tôi đi khảo sát tiếp cận với một số hộ nông dân
còn đang sản xuất để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của những người đi trước. Tôi ra
phòng nông nghiệp huyện tìm xin tài liệu sản xuất lúa trên vùng đất phèn để về
nghiên cứu và tôi phát hiện ra một điều bà con làm ruộng đất phèn nhưng không
chịu sử dụng phân lân nung chảy để rửa ch ua cho đất. Sau khi tìm hiểu kỷ lưỡng tôi
bắt đầu sản xuất thử nghiệm 3 ha đất mới mua. Tôi thu ê đào mương xả phèn, hệ
thống bơm tưới. Tôi thuê máy cày sửa đất cho mặt bằng tương đối một chút. Vụ

# Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SD. Email: ctysdag2010@gmail.com
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đông xuân 1997 – 1998 tôi xuống giống 3 ha để thử nghiệm. Sa u khi áp dụng kỹ
thuật mới, cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau, nh ưng tôi kiên định lập trường của
mình nhờ vậy mà ruộng lúa tôi phát triển khá tốt, nhờ sử dụng phân lân đúng cách,
lúa tôi không bị chết. Đến khi lúa chín tôi thu hoạch đ ược gần 5 tấn/ ha. Đây quả là
sự thành công ngoài mong đợi của tôi và của bà con lân cận. Đảng ủy, UBND xã
Lương An Trà cũng đến chúc mừng và động viên.

MỞ RỘNG SẢN XUẤT
Bắt đầu từ thời điểm 1998 bà con nông dân chuyển qua sử dụng phân lân nung chảy
rất nhiều. Tôi chuyển phân về không kịp để bán. Nhờ vậy mà tôi có thêm nguồn thu
nhập đáng kể. Tôi mạnh dạn mua th êm 10 ha đưa vào cải tạo sản xuất. Do giá lúa có
lúc xuống chỉ còn 400 – 500 đồng/kg mặc dầu sản xuất được lúa nhưng nông dân
không có lãi. Trải qua một vụ sản xuất tôi nghiệm ra rằng đây không phải là vùng
đất chết, Chẳng qua bà con không ứng dụng đúng kỹ thuật trên đất phèn. Không đủ
vốn để cải tạo đất cho tốt trước khi bước vào gieo xạ và cũng từ ý nghĩ đó, tôi bắt
đầu mua đất để mở rộng sản xuất, đầu t ư cơ giới để phục vụ sản xuất nhằm giảm chi
phí, nâng cao năng xuất lúa. Năm 1999 khi đất bắt đầu l àm lúa được, nhiều bà con
nông dân ở các địa phương trong tỉnh và một số nông dân các tỉnh lân cận cũng t ìm
đến mua đất để sản xuất. Từ thời điểm đó đời sống của b à con nông dân ở xã Lương
An Trà bắt đầu khởi sắc, những người nông dân đến mua đất họ tạo công ăn việc
làm cho người địa phương. Diện tích đất sau khi đầu tư cải tạo năng suất không
ngừng tăng theo từng vụ. Năm 2001 Tôi đ ược Trung tâm Khuyến nông tỉnh mời dự
lớp tập huấn kỹ năng lai tạo lúa giống do tr ường Đại học Cần Thơ giảng dạy. Ngoài
ra Tôi cũng tham dự nhiều lớp tập huấn nh ư: IPM, 3 giảm 3 tăng, và 1 phải 5 giảm,
qua những lớp tập huấn trên giúp tôi có những kiến thức về ứng dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất rất hiệu quả. Tuy nhiên do mặt ruộng không được bằng phẳng, lúa
dể bị đỗ ngã, thất thoát sau thu hoạch cao, năng suất v à lợi nhuận không cao.

ỨNG DỤNG  SAN LASER
Năm 2006 qua sự giới thiệu của Chi cục bảo vệ thực vật An Giang, tôi đ ược Trung
tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp (thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí
Minh) cho mượn bộ thiết bị san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng tia laser  (gọi tắt
san laser hoặc trang laser), thời gian sử dụng l à 3 năm, và được tập huấn sử dụng
thiết bị này. Khi nhận thiết bị san tôi bắt đầu đưa vào cải tạo những khu đất trước đó
đã san bằng máy ủi. Tôi đưa đất đã san laser vào sản xuất lúa, rất thuận lợi trong
việc quản lý nước và chăm sóc cây lúa, tôi đã ứng dụng kỹ thuật tiết kiệm n ước
nhằm hạn chế sâu bệnh giúp cho cây lúa không đổ ngã, thuận lợi trong thu hoạch,
tăng năng suất khoảng 20% so với trước đây. Công nghệ này cũng giúp hạn chế đổ
ngã sau thu hoạch. Và đến nay trên diện tích 70 ha của tôi được san laser. Ngoài
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diện tích đất nhà tôi phục vụ san cho một số hộ nông dân ở huyện Thoại S ơn và
được bà con rất hoan nghinh ủng hộ.

Việc áp dụng máy san laser làm giảm chi phí như: thuốc cỏ, nhân công khử lẩn và
chi phí bơm tưới nước. Nếu trước kia ruộng chưa được san phẳng, chi phí đầu tư cho
mỗi ha khoảng 2.800.000 đồng, sau khi áp dụng công nghệ trang tia laser chi phí
mỗi ha còn khoảng 2.200.000 đồng, giảm được 600.000 đồng/ha. Vài ví dụ điển
hình về hiệu quả kinh tế:

Khu đất trước khi san bằng tia laser tôi phải đ ào 3 đường dẫn nước vào ruộng và
phải đặt 3 máy bơm.  Mỗi một vụ lúa tôi phải bơm nước ít nhất 7 lần.  Mỗi lần bơm
nước tôi tốn chi phí mua dầu 4 lít/ha x 70 ha = 280 lít.  Sau khi san bằng tia laser tôi
sử dụng kỹ thuật chắt nước giữa vụ, chỉ tốn 1,5 lít/ha x 70 ha = 105 lít, giảm đ ược
63% chi phí dầu diesel.

Khi áp dụng chương trình một phải năm giảm tôi giảm được:

- Số lượng giống từ 200 kg/ha xuống còn 120 kg/ha, không phải dặm lại.

- Giảm được 50 kg phân trên ha trong một vụ, nhờ phân bố nước đồng đều.

- Giảm 01 lần xịt thuốc 300.000 đ/ha trong một vụ.  Khi mặt ruộng bằng phẳng
tôi đưa nước vào ruộng sớm và giữ nước để hạn chế cỏ lên, do đó giảm được
thuốc diệt cỏ.

Các tiết giảm trên cũng thuận lợi hơn nhờ mặt ruộng bằng phẳng.

Với những thuận lợi nêu trên cây lúa phát triển tốt, cứng cây không đổ ngã từ đó tạo
điều kiện tốt cho việc thu hoạch bằng máy c ơ giới (máy cơ giới do tôi tự đầu tư
mua).  Tôi chỉ tốn tiền thuê thợ lái 150.000 ngàn/ha, và tiền mua dầu; tôi giảm chi
phí gần một triệu đồng trên 1 ha trong một vụ.

Khu đất trước khi san laser thì năng suất bình quân đạt khoảng 6,5 đến 7 tấn /ha.
Sau khi san laser thì năng suất đạt khoảng 7,5 đến 8 tấn /ha.

NHỮNG TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN
Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại và khó khăn như sau:

- Chi phí đầu tư cho bộ san laser khá cao.

- Do máy nhập khẩu của nước ngoài, nên khó tìm phụ tùng thay thế.

- Đề nghị nhà nước hổ trợ như vay với lãi suất thấp để nông dân đầu tư mua bộ
thiết bị trang tia laser.

TÓM TẮT
Nhờ san phẳng đồng ruộng diều khiển bằng tia laser m à tôi tiết kiệm được chi phí
sản xuất và nâng suất, chất lượng nông sản đều tăng lên.  Từ đó tôi tăng thu nhập và
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đạt thành tựu như hôm nay. Tôi nghĩ nếu nông dân An Giang ai cũng áp dụng san
laser như tôi thì mỗi vụ lúa nông dân sẽ tiết kiệm đ ược chi phí vật tư và gia tăng
năng suất, nên nông dân sẽ tăng thêm thu nhập khoảng 600.000 đồng trên mỗi ha.

Hình 7.1: Máy ủi, máy cày, và máy san laser phối hợp làm việc

Hình 7.2:  Ruộng lúa sau 4 năm san laser (mỗi thửa khoảng 2 hecta)
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Hiệu quả san phẳng mặt ruộng điều khiền bằng laser
tại Bạc Liêu

Phan Văn Liêm 1, Nguyễn Tâm Đạo 2

MỞ ĐẦU
Ở Bạc Liêu có hơn 90% diện tích đất canh tác lúa có độ chênh lệch đồng ruộng cục bộ
từ 5 – 30 cm, vì vậy trong quá trình gieo trồng hàng vụ đã phát sinh các chi phí như:
tốn nhiều công tỉa dặm, sâu bệnh gây hại nhiều (ở những nơi trũng thấp trong ruộng),
cỏ dại phát triển mạnh (ở những nơi gò cao trong ruộng) và khâu điều chỉnh mực nước
ruộng không đồng đều, nhất là tình hình hạn hán hiện nay và trong tương lai muốn áp
dụng qui trình tưới tiết kiệm nước rất khó khăn và trong vụ lúa phải bơm tưới, tiêu
nhiều lần,… dẫn đến hiệu quả sản xuất ch ưa cao.

Từ những yếu tố còn bất cập trong sản xuất nói trên. Vào năm 2004, Trung Tâm
Giống Nông Nghiệp – Thủy Sản (TTGNN-TS) Bạc Liêu được Viện lúa quốc tế
(IRRI) tài trợ hệ thống san phẳng mặt ruộng định vị bằng tia laser (gồm: đầu phát tia
laser, bộ điều khiển tự động nâng hạ gàu san, gàu san và thiết bị đo cao trình trước và
sau khi san phẳng). Với sự giúp đỡ tận t ình và có hiệu quả của Trung Tâm Năng
Lượng và Máy Nông Nghiệp (TTNL&MNN) trường Đại học Nông Lâm Tp . HCM đã
từng bước cải thiện một số linh phụ kiện cho ph ù hợp với đồng đất Bạc Liêu. Mùa khô
năm 2005 – 2006, TTGNN-TS Bạc Liêu bắt đầu thực hiện thí điểm san phẳng 10 ha
đất sản xuất tại Trại và đạt kết quả khả quan.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thực hiện năm 2005 - 2006
Năm 2005 - 2006, TTGNN-TS phối hợp với TTNL&MNN thực hiện san phẳng tại
trại sản xuất giống cây trồng thuộc TTGNN -TS với diện tích 10 ha.

1  Giám đốc; 2 Phó giám đốc, Trung tâm Giống Nông nghiệp – Thủy sản Bạc Liêu.

Email: nguyentamdao@gmail.com
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a) Kết quả
Bảng 8.1. So sánh độ bằng phẳng mặt đồng trước và sau khi san phẳng

Chênh lệch độ cao mặt đồng (cm)

Trước khi san Sau khi san
Lô

Diện
tích
(ha) Độ lệch

trung bình
H(max-min)

Độ lệch
trung bình

H(max-min)

1 0,86 11,5 35 0,5 2,2

2 0,96 4,7 26 0,6 2,2

3 1,29 3,5 19 0,7 3,4

4 2,71 4,3 22 0,6 2,7

b) Đánh giá hiệu quả

Tăng năng suất lúa từ 500 – 700 kg/ha (từ năm 2006 đến nay năng suất lúa tại trại
trung bình đạt từ 5,3 – 5,9 tấn/ha).

Dễ dàng khống chế cỏ dại, giảm 70 – 80% công lao động làm cỏ.

Tăng diện tích đất hữu hiệu 7% (trước khi san phẳng mỗi thửa khoảng 0,5 ha, sau
khi san phẳng do phá bỏ bờ tạm ở giữa nên đã hình thành ba thửa lớn có diện tích từ
2,0 ha – 2,6 ha, còn lại từ 1,0 ha. Mặt khác, trong quá tr ình vận hành máy nông cụ sẽ
tiết kiệm thời gian hơn.

Khâu điều tiết nước trong quá trình canh tác dễ dàng hơn và tiết kiệm được gần 50%
chi phí bơm tưới, cây lúa giảm đỗ ngã, chất lượng hạt giống tốt. Đặc biệt, ph ù hợp
cho qui trình tưới tiết kiệm nước.

Thực hiện năm 2007
Kết hợp với nông dân thực hiện san phẳng mặt ruộng định vị bằng tia laser và thí
nghiệm tưới tiết kiệm nước trên ruộng sản xuất giống lúa OM2717 vụ Đông Xuân
2007 – 2008, tại CLB Nông dân ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình.

Thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức:

Nghiệm thức 1 (Khu 1) diện tích 0,5 ha san phẳng và tưới tiết kiệm nước.

Nghiệm thức 2 (Khu 2) diện tích 1,0 ha san phẳng, tưới nước theo tập quán của
nông dân.

Nghiệm thức 3 (Khu 3) diện tích 0,5 ha làm đối chứng không san phẳng, tưới
nước theo tập quán của nông dân.

nguyentamdao@gmail.com
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a) Kết quả san phẳng định vị bằng tia laser
Bảng 8.2. Kết quả đo đạc độ chênh lệch mặt đồng trước và sau khi san phẳng

Chênh lệch độ cao mặt ruộng (cm)
Trước khi san Sau khi san

Mã số lô Chủ hộ

Diện
tích
(ha) Độ lệch

TB
H(max-

min)
Độ lệch

TB
H(max-

min)
Khu 1 Phạm An Lạc 0,50 12,7 44,0 2,3 4,1
Khu 2 Phạm An Lạc 1,00 13,3 45,0 2,4 6,7
Khu 3
(đối chứng) Phạm An Lạc 0,50 3,7 11,0 - -

Khu 1 và 2: Tổng diện tích được san phẳng là 1,5 ha, chủ hộ là ông Phạm An Lạc,
trước khi san phẳng độ chênh lệch cao nhất biến động từ 44,0 cm đến 45,0 cm. Sau
khi san phẳng chênh lệch cao nhất biến động từ 4,1 cm đến 6,7 cm (Bảng 8.2).

Khu 3: Diện tích 0,5 ha, độ chệnh lệch cao nhất của thửa ruộng l à 11,0 cm nhưng
không san phẳng.

b) Lượng nước tưới cho khu thí nghiệm (được đo đạc phụ thuộc theo diện tích
từng khu ở Bảng 8.2)

Tổng số giờ tưới cho 3 khu là 145 giờ, trong đó số giờ tưới cho Khu 1 là 20 giờ; Khu
2 là 83 giờ và Khu 3 là 42 giờ.

Tổng số nước tưới cho 3 khu là 18 200 m3, trong đó lượng nước tưới cho Khu 1 là
2 550 m3/0,5 ha; Khu 2 là 10 433 m3/1,0 ha và Khu 3 là 5 217 m3/0,5 ha.

Tổng số tiền bơm nước cho 3 khu là 3.625.000 đồng, trong đó số tiền tưới cho Khu 1
là 508.000 đồng/0,5 ha; Khu 2 là 2.078.000 đồng/1,0 ha và Khu 3 là
1.039.000 đồng/0,5 ha.

c) Năng suất và thành phần năng suất
Bảng 8.3. Thành phần năng suất và năng suất

Mã số lô
Chiều cao
cây (cm)

Bông/m2

(bông)
% hạt

chắc (%)

Trọng
lượng

1000 hạt
(g)

Năng suất
(tấn/ha)

Khu 1 79,07 423 86,3 26,7 4,70
Khu 2 79,30 394 84,9 26,4 4,33
Khu 3
(đối chứng) 78,57 384 72,7 26,3 4,20

Chiều cao cây lúa ở các khu chênh lệch nhau không đáng kể, biến động từ 78,57 cm
đến 79,30 cm.

Số bông/m2 biến động từ 384 bông đến 423 bông.
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Tỷ lệ hạt chắc/bông biến động từ 72,7% đến 86,3%.

Năng suất thực tế ở các khu thí nghiệm biến động từ 4,20 tấn/ha đến 4,70 tấn/ha.

d) Tình hình sâu bệnh

Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển ở các khu thí nghiệm có xuất hiện sâu
cuốn lá rải rác, rầy nâu xuất hiện với mật độ 20 – 30 con/m2, bệnh đạo ôn và bệnh
khô vằn xuất hiện theo chòm, sâu đục thân xuất hiện gây hại không đáng kể.

e) Nhận xét

Độ chênh lệch cao nhất của 2 lô sau khi san phẳng định vị bằng tia laser l à 5,4 cm,
giảm gần 40 cm so với trước khi san phẳng.

Lượng nước sử dụng cho khu thí nghiệm sa n phẳng định vị bằng tia laser và tưới
nước tiết kiệm (0,5 ha) so với tưới nước theo tập quán của nông dân l à giảm được 5
lần tưới, tương ứng 2.000 m3 ứng với số tiền là 398.000 đồng.

Chiều cao cây ở 3 khu th ì tương đối bằng nhau, còn số bông/m2, tỷ lệ hạt chắc, trọng
lượng hạt, năng suất, th ì khu 1 đều vượt cao hơn so với  khu 2 và 3.

Năng suất thực tế ở các khu thí nghiệm biến động từ 4,20 tấn/ha (đối chứng) đến
4,70 tấn/ha. Từ kết quả trên chúng tôi nhận thấy độ bằng phẳng càng cao thì năng
suất lúa càng cao và chi phí tưới càng thấp (Bảng 8.3).

Thực hiện năm 2008 (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi)

a) Kết quả mặt đồng trước và sau san phẳng

Diện tích thực hiện là 20 ha với 14 hộ tham gia. Có độ chênh lệch ban đầu theo đo
đạc bình quân từ 7– 14 cm. Cả 100% diện tích đất đều có độ chênh lệch cục bộ, tập
trung ở mức 7 – 15 cm chiếm 78% tổng diện tích ruộng san phẳng; 12% diện tích có
độ chênh lệch cao hơn 15 cm;  10% còn lại có độ chênh lệch dưới 7 cm.

Hình 8.1. Mặt ruộng sau khi san phẳng được ngập nước [Ảnh: TT Giống Bạc Liêu]
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Sau khi san phẳng và đo đạc thực tế 04 ruộng ngẫu nhiên có các số liệu như sau
(Bảng 8.4):

 Lô 1: cao trình máy phát đặt ở 281,2 cm. Độ lệch so với điểm cao nhất
(283,0 cm) là 1,8 cm; độ lệch so với điểm thấp nhất (280,0 cm) là –1,2 cm; độ
lệch giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất là 3,0 cm.

 Lô 2: cao trình máy phát đặt ở 271,0 cm. Độ lệch so với điểm cao nhất
(272,1 cm) là 1,1 cm; độ lệch so với điểm thấp nhất (269,6 cm) là –1,4 cm; độ
lệch giữa điểm cao  nhất và điểm thấp nhất là 2,5 cm.

 Lô 3: cao trình máy phát đặt ở 272,0 cm. Độ lệch so với điểm cao nhất
(273,1 cm) là 1,1 cm; độ lệch so với điểm thấp nhất (270,7 cm) là –1,3 cm; độ
lệch giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất là 2,4 cm.

 Lô 4: cao trình máy  phát đặt ở 271,0 cm. Độ lệch so với điểm cao nhất
(272,8 cm) là 1,8 cm; độ lệch so với điểm thấp nhất (270,5 cm) là –0,5 cm; độ
lệch giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất là 2,3 cm.

Bảng 8.4. Độ cao mặt đồng sau khi san

Chênh lệch độ cao mặt đồng sau khi san phẳng  (cm)

Lô
Diện
tích Cao trình

chuẩn

Trung
bình 15 số

đo

Số đo cao
nhất

Số đo thấp
nhất

Chệnh lệch
(HMax – HMin)

1 1,0 281,2 280,8 283,0 280,0 3,0

2 1,2 271,0 270,8 272,1 269,6 2,5

3 0,9 272,0 271,9 273,1 270,7 2,4

4 0,9 271,0 271,7 272,8 270,5 2,3

b) Hiệu quả kinh tế của ruộng được san phẳng

Sau khi san phẳng qua một vụ canh tác chúng tôi ghi nhận đ ược kết quả như sau:

Về phân bón ruộng san phẳng ít hơn ruộng không san phẳng 30 kg phân Uréa.

Quản lý cỏ dại dễ dàng hơn do chế độ điều tiết nước hợp lý, giảm được một lần xử
lý cỏ, giảm chi phí 200.000 đ/ha

Về sâu bệnh, đặc biệt là các ruộng san phẳng ốc bươu vàng không đáng kể nên
không sử dụng thuốc trừ ốc do quản lý đ ược nước ruộng rất tốt. Chỉ phun xịt 5 lần
thuốc trong suốt chu kỳ sinh  trưởng của cây lúa còn ruộng không san phẳng phải
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phun xịt đến 7 lần, tăng thêm 2 lần so với ruộng san phẳng (chi phí b ình quân
khoảng 200.000 đ/ha/lần phun xịt).

Mặc dù, ruộng lúa được theo dõi trong vụ Hè Thu mưa nhiều nhưng qua 2 đợt hạn ở
giữa cuối tháng 6 và trong tháng 7 thì cho th ấy ruộng san phẳng chỉ bơm nước 2 lần
nhưng ở ruộng không san phải bơm 4 lần.

Mặt khác, trong diện tích sản xuất giống th ì chất lượng hạt giống tăng lên đáng kể,
hạt giống có màu vàng sáng đặc trưng của giống và đẹp hơn so với ruộng không san
phẳng.

Bảng 5 so sánh hiệu quả kinh tế của ruộng san phẳng v à ruộng không san phẳng qua
vụ Hè thu 2008 ở Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi. Kết quả:

- Chênh lệch chí phí:  ruộng san phẳng thấp h ơn ruộng không san 1.943.500 đ/ha

- Chênh lệch thu nhập: ruộng san phẳng cao hơn ruộng không san 1.755.000 đ/ha

            Tổng chênh lệch do giảm chí phí + tăng thu nhập = 3.698.500 đ/ha

Ngoài ra, các thao tác kỹ thuật được ứng dụng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn trong quá
trình đầu tư thâm canh lúa cao sản.
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Bảng 8.5. Phân tích hiệu quả kinh tế của ruộng san phẳng v à ruộng không san phẳng qua vụ Hè
thu 2008 ở Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi

Đơn vị tính 1.000đồng

Ruộng san phẳng Ruộng không san phẳng

T
T

Nội dung Đvt Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền Số lg Đơn giá Thành

tiền

1 Phân bón 4.300,0 4.606,0

- Urê kg 150 10,2 1.530,0 180 10,2 1.836,0

- DAP " 100 12,0 1.200,0 100 12,0 1.200,0

- KCl " 100 15,7 1.570,0 100 15,7 1.570,0

2 Thuốc BVTV đồng 1.000,0 1.740,0

- Trừ ốc bươu vàng " - - - 40 8,5 340,0

-  Thuốc BVTV " 5 lần 1.000,0 7 lần 1.400,0

3 Công lao động công 920,0 1.480,0

- Đắp bờ, đánh rãnh " 4 60,0 240,0 6 60,0 360,0

- Làm cỏ đồng 1 lần 200,0 200,0 2 lần 200,0 400,0

- Phun thuốc công 6 80,0 480,0 9 80,0 720,0

4 Chi khác 337,5 675,0

- Dầu bơm  nước lít 15 14,5 217,5 30 14,5 435,0

- Công bơm nước công 2 60,0 120,0 4 60,0 240,0

Chi phí 6.557,5
(1)

8.501,0
(2)

Chệnh lệch chi phí (2 – 1 = 3)
1.943,5

(3)

Năng suất kg 5.700 3,9 22.230,0 5.250 3,9 20.475,0

Chênh lệch năng suất
450kg/ha

1.755,0
(4)

Chênh lệch thu nhập (đồng/ha) = (3) + (4) 3.698,5

Ghi chú: Các công lao động có chi phí tương đương nhau ở hai qui trình như làm
đất (cày, trục), gieo sạ, thu hoạch,… không đ ưa vào bảng phân tích này.
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Thực hiện năm 2009
(hoàn thành nghiệm thu tháng 4/2010): xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai.

Diện tích san phẳng 22,3 ha, với 16 hộ nông dân tham gia. Các khu ruộng có độ
chênh lệch ban đầu từ 7 – 30 cm (trong đó: ruộng có độ lệch ban đầu từ 20 – 30 cm
của 5 hộ là 73 công ≈ 9,5 ha chiếm 42,4%; số còn lại có độ lệch cục bộ từ 7  đến
20 cm). Sau khi san phẳng và đo đạc thực tế 07 ruộng ngẫu nhiên của 5 hộ (có 2 hộ
đo 2 khu ruộng riêng) có các số liệu sau:

 Hộ 1: Độ lệch chuẩn 1,60 cm; độ lệch của cao trình máy so với điểm thấp nhất
2,55 cm.

 Hộ 2: Độ lệch chuẩn 1,48 cm; độ lệch của cao trình máy so với điểm thấp nhất
2,18 cm.

 Hộ 3: Ruộng 1 có độ lệch chuẩn 1,17 cm; độ lệch của cao trình máy so với điểm
thấp nhất 1,37 cm; Ruộng 2, độ lệch chuẩn 1,0 cm; độ lệch của cao trình máy so
với điểm thấp nhất 1,0 cm.

 Hộ 4: Độ lệch chuẩn 1,09 cm; độ lệch của cao trình máy so với điểm thấp nhất
1,19 cm.

 Hộ 5: Ruộng 1 có độ lệch chuẩn 1,07 m; độ lệch của cao trình máy so với điểm
thấp nhất 1,14 cm ; Ruộng 2, độ lệch chuẩn 2,00 cm; độ lệch của cao trình máy
so với điểm thấp nhất 3,99 cm.

Nhận xét

- Các trà lúa trên chân ruộng được san phẳng sinh trưởng và phát triển tốt hơn các
trà lúa trên chân ruộng không được san phẳng.

- Quản lý cỏ dại trên chân ruộng san phẳng dễ dàng hơn bằng biện pháp điều tiết
nước để khống chế cỏ dại sau gieo sạ, qua đó cũng giúp cho cây lúa cứng, ít đổ
ngã.

- Sâu bệnh phát triển ít hơn, vụ Hè thu năm 2010 các hộ nông dân tham gia san
phẳng trong quá trình canh tác giảm được từ 2 – 3 lần phun xịt thuốc.

- Năng suất lúa trên các chân đất san phẳng cao hơn từ 330 – 570 kg/ha. Các hộ
tham gia sản xuất giống hạt lúa giống vàng sáng đẹp, năng suất đạt trung b ình 5,7
– 5,9 tấn giống nguyên liệu/ha.

KẾT LUẬN CHUNG
Độ chênh lệch của mặt ruộng trong cùng một thửa sau khi san phẳng biến động từ
2,3 cm đến 3,0 cm, do đó khả năng ứng dụng các công nghệ ti ên tiến vào sản xuất
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rất thuận lợi. Mặt khác, sau khi san bằng diện tích hữu dụng tăng thêm khoảng 3 –
7% mỗi ha so với diện tích ban đầu do bỏ bờ v ùng, bờ thửa.

Lượng nước tưới tiết kiệm cho 01 ha/vụ Đông xuân khoảng 4.000 m3 trên chân đất
sau san phẳng. Qui ra tiền, lợi nhuận từ giảm chi phí b ơm nước ở ruộng đã san
phẳng định vị bằng tia laser so với ruộng không san phẳng khoảng
340.000 đồng/ha/vụ, nhưng điều đáng quan tâm là trên mỗi vụ tiết kiệm được một
lượng nước tưới đáng kể mà lúa vẫn cho năng suất cao hơn (Bảng 3 và Bảng 5).

Qui trình quản lý cỏ dại dễ dàng kết hợp với điều tiết nước hợp lý giúp cho cây lúa
đẻ nhánh khỏe, tập trung và cây lúa cứng cáp hơn so với mặt ruộng không được san
phẳng, giảm đổ ngã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong khâu thu hoạch.

Về năng suất lúa: ruộng san phẳng t ưới tiết kiệm nước thì năng suất tăng
500 kg lúa/ha/vụ so với ruộng không san phẳng canh tác theo tập quán của nông dân.
Tăng hơn 370 kg lúa/ha/vụ so với canh tác trên chân đất đã được san phẳng nhưng
tưới nước theo tập quán của nông dân (Bảng 3). Ở điểm H ưng Hội năng suất ruộng
san phẳng tăng 450 kg lúa/ha/vụ so với chân ruộng không được san phẳng (Bảng 5).

Về môi trường: độ bằng phẳng của mặt ruộng tốt n ên quản lý nước đạt yêu cầu kỹ
thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh tr ưởng và phát triển tốt ít sâu bệnh, v ì
vậy mà ít sử dụng các loại nông dược trên đồng ruộng, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường và sự tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản.

Chất lượng hạt: ở ruộng được san phẳng kích cỡ hạt đồng đều, m àu hạt sáng và chắc
hơn so với ruộng không san phẳng (Bảng 8.3).

CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT

Các vấn đề tồn tại
Hoạt động chuyển giao cho nông dân còn chậm. Thời gian đơn vị tiếp nhận công
nghệ đã qua nhiều năm nhưng chỉ thực hiện được khoảng 100 ha, do nhiều nguyên
nhân tác động như sau:

Thời gian máy hoạt động trên đồng chỉ được khoảng 3 tháng mùa khô (tháng 2 đến
tháng 4), nhưng trong mấy năm qua mùa khô thường xuyên xuất hiện những đợt
mưa trái vụ có tần suất lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nông dân Bạc Liêu đã chú ý đến lợi ích và sự thuận tiện trong canh tác lúa khi mặt
ruộng bằng phẳng, cũng rất muốn đầu tư công nghệ tiến bộ để phục vụ sản xuất cho
mình và cộng đồng, nhưng chi phí đầu tư một bộ thiết bị hoàn chỉnh để hoạt động
được khá cao và thời gian hoạt động quá ngắn trong năm nên thời gian thu hồi vốn
vượt quá giới hạn đầu tư của nông dân.

Kỹ thuật điều khiển toàn bộ hệ thống của thiết bị cũng yêu cầu có tay nghề cao,
không phải ai muốn làm là có thể làm ngay được.
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Nếu tự đầu tư thuê mướn thì chi phí cũng khá cao (khoảng 6 – 7 triệu đồng/ha).
Đồng thời, yêu cầu trong cộng đồng có đất ruộng liền canh, không thể san phẳng
được cạnh ruộng gieo sạ, do ruộng gieo sạ bơm nước để xuống giống, nước sẽ ngấm
qua làm đất đủ ẩm máy không hoạt động được.

Diện tích 3 vụ lúa/năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích đất canh tác của toàn
tỉnh nên địa bàn hoạt động bị giới hạn.

Đề xuất
Nhà nước cần tăng cường hoạt động khuyến cáo nông dân về các mặt lợi ích của
việc ứng dụng công nghệ laser để san phẳng mặt ruộng phục vụ cho sản xuất lúa
hàng hoa chất lượng cao.

Tận dụng khả năng điều khiển của đầu phát laser để điều khiển nhiều máy kéo cùng
hoạt động đồng thời trong bán kính phát sóng của thiết bị (có thể hợp tác nông dân
đầu tư máy kéo, nhà nước đầu tư cụm thiết bị nhận sóng laser và hộp điều khiển
cùng với gàu san), tổ chức dịch vụ. Như vậy, dù thời gian hoạt động ngắn trong năm
cũng có thể tổ chức thực hiện được. Nhưng muốn tổ chức dịch vụ, máy kéo và gàu
san cũng nên thiết kế ở mức 30 – 35 HP, để khi không san phẳng nông dân tận dụng
làm đất, bơm nước (tạo điều kiện cho họ dễ thu hồi vốn) mới có điều kiện khả thi.

Dự án ADB-IRRI Việt Nam, nghiên cứu thiết kế hệ thống thủy lực giữa máy kéo và
bơm thủy lực của gàu san làm việc hiệu quả hơn (yêu cầu nhiệt độ của nhớt trong
quá trình làm việc khoảng tốt nhất từ 900C trở xuống, tối đa 1000C.

Dự án ADB-IRRI Việt Nam, nghiên cứu thiết bị hoạt động san phẳng trên chân
ruộng nước (nếu được, để nâng thời gian hoạt động của máy kéo, rút ngắn thời gian
thu hồi vốn đầu tư).
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Phụ lục (Bài #8)

Một số hình ảnh hoạt động của máy trên đồng

Hình 8.2. Điều chỉnh hệ thống [Ảnh: TT Giống Bạc Liêu]

Hình 8.3. Cùng nông dân đo đạc độ bằng mặt đồng sau khi san phẳng

[Ảnh: TT Giống Bạc Liêu]

http://www.thanhnien.com.vn/News/0109/Pages/200907/20090212112751.aspx


88

Các thí nghiệm năm 2008



89

Hình 8.4. Thí nghiệm năm 2008 - đặt ống nước theo dõi chế độ tưới tiết kiệm nước

Hình 8.5. Ruộng thí nghiệm tưới tiết kiệm nước

[Ảnh: TT Giống Bạc Liêu]
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Báo cáo quá trình ứng dụng thiết bị
san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser

Trương Thị Thanh Nhàn #

LỊCH SỬ ĐẤT NÔNG TRẠI TRƯỚC KHI SAN

Nguồn gốc đất trước khi san phẳng
Diện tích đất của trang trại chủ yếu là đất rừng khai phá, có một ít diện tích l à đất rẫy
đã được trồng lúa rẫy tập trung chủ yếu v ào mùa mưa, mỗi năm được 1 vụ, sản
lượng rất thấp.

Tổng diện tích đất của trang trại khoảng 70 ha. Diện tích qui hoạch trồng lúa nước là
50 ha, hiện tại diện tích đã cải tạo đưa vào sử dụng trồng lúa nước là 18,5 ha chia
thành 38 miếng diện tích trung b ình là 0,5 ha trong đó có một số mảnh ruộng có diện
tích 0,2 ha và 1 ha chênh lệch trung bình từ 40 cm đến 60 cm.

Hình 9.1:  Đất trước khi san phẳng [Ảnh: T.T.T. Nhàn]

# Chủ Nông trại Thanh Nhàn, Xã EaBung, Huyện EaSup, Đắk Lắk.

# 9
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Tình trạng của đất trước khi san
Đặc tính của đất tại trang trại rất cứng v ào mùa khô, dể bị lún lầy khi có nước, nhiều
đá, và gốc cây, gốc tre.

Đặc tính của thiết bị san phẳng điều khiển bằng laser th ì đất phải khô, không quá
cứng để gàu san có thể lấy đất và rải đất do đó phải có những b ước cải tạo đất ban
đầu như sử dụng máy ủi san thô, ủi tinh kết hợp thiết bị đo độ ch ênh lệch của đất
giảm được độ chênh lệch của đất từ 40 – 60 cm thành 10 – 20 cm, bừa lấy gốc cây.

Hình 9.2:  Máy ủi đang san đất [Ảnh: T.T.T. Nhàn]

Thành phần hóa học trong đất tại trang trại (H ình 9.3)

Hình 9.3:  Bảng kết quả phân tích mẫu đất của nông trại



93

Dựa trên kết quả phân tích mẫu đất các chuy ên gia nông học có những khuyên cáo
trồng những loại cây phù hợp tại nông trại trong đó có cây lúa nước. Tùy vào mỗi
thời điểm mà ta cần bón phân như sau:

 pH đất: Thích hợp, không cần bón vôi.

 Chất hữu cơ: Cao, nhưng cần duy trì chất hữu cơ trong đất nên bón lót 2-3 tấn
phân chuồng/năm.

 Đạm: Trung bình-cao. Bón phân theo qui trình hướng dẫn, nếu trồng giống năng
suất cao hơn 5 tấn/ha, bón khoảng 100 kgN/ha (khoảng 200kg Urea /ha). Bón 3
lần: lót (bón 1/4), đẻ nhánh (bón 2/4), l àm đòng (1/4).

 Lân: Rất thấp, cần bón lót 50 – 60 kg P2O5/ha (300 – 350 kg super lân). Nên bón
super lân vì trong super lân có l ượng Ca khá cao, do đất có lượng Mg cao hơn
Ca, nên bón phân này có thể làm giảm sự mất cân đối giữa Ca và Mg (do đất này
không cần bón vôi).

 Kali: Rất thấp: nên bón 120 – 150 K2O/ha (200 – 250 kg KCl). Bón 3 lần cùng
lúc với bón phân đạm, mỗi lần bón 1/3.

 Ca và Mg: trung bình – cao: nhưng Mg > Ca nên bón phân có Ca (super lân).

KẾT QUẢ SAU SAN

Kết quả sau san phẳng bằng thiết bị điều khiển bằng laser
Kết quả sau khi áp dụng san phẳng ruộng bằng thiệt b ị điều khiển bằng laser cho
đồng ruộng của nông trại: Có 31 miếng ruộng, sau khi sử dụng máy ủi, có độ ch ênh
lệch trung bình từ 10 cm – 20 cm, sau khi san laser thì độ chênh lệch chỉ còn 2 cm –
4 cm. Độ chênh trên miếng có diện tích là 0,5 ha do Trung tâm Năng lượng và Máy

Nông nghiệp (Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh) l àm mẫu khá chuẩn, đạt
1 cm – 3 cm; tuy nhiên khi người bên nông trại áp dụng kết quả  là 2 cm – 5 cm.
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Hình 9.4:  Đất sau khi san phẳng [Ảnh: T.T.T. Nhàn]

Kết quả sử dụng đất sau san  laser

a) Gieo sạ truyền thống

Sau khi san phẳng tiến hành cho nước vào ruộng, phay cho đất tơi xốp, kéo cây gỗ
để đất bằng phẳng rồi tiến hành sạ lúa.

Hình 9.5: Ruộng lúa được sạ sau khi san phẳng

b) Gieo sạ trên đất khô

Dựa vào hiện trạng đất xử lý san phẳng  là đất khô, tơi, bằng phẳng nên áp dụng được
thiết bị sạ khô được kết hợp nghiên cứu và thiết kế của Trung tâm Năng lượng và
Máy Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm và nông trại.
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Ưu điểm của phương pháp sạ khô bằng thiết bị sạ:

 Tận dụng được ưu thế của thiết bị san phẳng điều khiển bằng laser;

 Tiết kiệm được công phay, san nước, nhân công sạ;

 Thời gian xử lý giống ngắn hơn chỉ cần ngâm 24 giờ là có thể tiến hành sạ;

 Không cần quá nhiều nhân công trong quá tr ình sạ;

 Rút ngắn được thời gian sạ, kịp thời vụ do diện tích cần sạ lớn.

Hình 9.6: Thiết bị sạ khô ứng dụng trên đồng ruộng đã san phẳng điều khiển bằng tia laser
[Ảnh: T.T.T. Nhàn]

CÁC LỢI ÍCH TỪ SAN LASER
■ Tiết kiệm nước
■ Tiết kiệm giống, phân bón
■ Giảm công làm đất
■ Giảm công dặm lúa
■ Thuận lợi cho quá trình chăm sóc
■ Quy hoạch được những thửa ruộng với diện tích từ 0,5 ha – 1 ha

(Hình 9.7), lớn hơn nhiều so với các thửa ruộng của nông dân b ên cạnh
nông trại (Hình 9.8)
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Hình 9.7:  Ruộng lúa của trang trại Hình 9.8: Ruộng lúa của nông dân

CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG VÀ ĐỀ XUẤT

a)  Các vấn đề tồn đọng

- Do nguyên trạng của đất là sự chênh lệch lớn (40 – 60 cm) nên lượng đất từ phần
cao bị lấy đi  khá nhiều, dẫn đến chân ruộng ở phần n ày sau  khi san phẳng toàn
đất sỏi phải cải tạo nhiều, tốn th êm công cày và san đất lại, tốn nhiều phân và
công chăm sóc trong mùa đầu.

- Nguồn pin cung cấp cho thiết bị phát tín hiệu laser c òn hạn chế.

- Quá trình điều chỉnh nhiều lần gây khó khăn cho ng ười sử dụng.

- Không sử dụng được thiết bị trong mùa mưa.

- Do mới ứng dụng thiết bị san phẳng trong vụ đầu tiên nên chưa có báo cáo cụ thể
về năng suất và chất lượng lúa gạo.

b) Đề xuất

+ Cần cung cấp thêm những thiết bị đi kèm theo bộ laser như:
Thiết bị điều khiển từ xa tạo thuận lợi cho quá tr ình điều chỉnh.
Nguồn cung cấp cho bộ phát từ bình acqui.

+ Nghiên cứu ứng dụng thiết bị trên ruộng nước.

+ Ứng dụng thiết bị laser trên máy ủi.

+ Ứng dụng trên máy cày kéo điều khiển thanh treo nâng hạ bằng thủy lực c ùng
với thiết bị san dùng trên ruộng nước. Thiết bị san phẳng được sử dụng tương tự
như nâng hạ cày treo, nhưng được điều khiển bằng laser.
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Vai trò của khoa học công nghệ
trong việc ứng dụng công nghệ laser vào sản xuất lúa

Lê Quốc Dũng #

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ NÔNG NGHIỆP
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER

Nông nghiệp năm 2012 giữ vững nhịp điệu tăng trưởng 2,7% và là điểm sáng nổi bật
trong bối cảnh khó khăn chung.  Sản l ượng lúa đạt 43,7 triệu tấn, xuất khẩu gạo đạt
8,1 triệu tấn, tăng 13,9% về lượng và 2,1% về giá trị so với năm 2011, nâng vị thế
của Việt Nam lên hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo.  Điều quan trọng h ơn là nông
nghiệp đã trở thành chỗ dựa vững chắc giúp nền kinh tế đất n ước vượt qua suy thoái.

Đạt được thành tựu toàn diện và to lớn như trên càng thấy rõ chủ trương đúng đắn
của Đảng và Nhà nước ta về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.  Bên cạnh nhiều
yếu tố quan trọng như: điều kiện tài nguyên đất, nước, không khí và thời tiết thuận
lợi, người nông dân Việt Nam sản xuất lúa giỏi, công tác dự báo v à phòng trừ dịch
bệnh của ngành nông nghiệp tốt,… còn có điểm nhấn ấn tượng là việc đẩy mạnh ứng
dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất lúa.  Cụ thể là sử dụng các giống lúa mới
kháng sâu bệnh, cho năng suất cao, chất l ượng tốt, phù hợp với điều kiện địa
phương; là áp dụng tốt các quy trình kỹ thuật tiên tiến và cơ giới hóa trên đồng
ruộng,… và đặc biệt là có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp, trong đó, điển h ình như mô hình ứng dụng công nghệ laser san phẳng
mặt ruộng đã thực sự đem lại hiệu quả to lớn.

Ứng dụng công nghệ laser vào nông nghiệp ở các nước tiến tiến đã được áp dụng từ
những năm 1980, hiện nay năng suất lúa ở California của Mỹ đạt trung bình
9 tấn/ha/vụ và hơn 99% diện tích trồng lúa được san phẳng bằng công nghệ laser ,...
Tuy nhiên ở các nước đang phát triển thì còn ở mức hạn chế.

Tại Ấn Độ công nghệ laser được áp dụng từ năm 2004 đến nay đã có hơn 10.000 bộ
thiết bị và tổng diện tích san phẳng đạt h ơn 1,2 triệu ha.  Cùng năm 2004, Viện
Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) đã chuyển giao công nghệ và thiết bị laser cho
Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp - Đại học Nông Lâm TP .HCM để triển
khai tại Việt Nam.  Năm 2005, lần đầu ti ên Trung tâm Năng lượng và Máy nông

# Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học -CN, Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

# 10
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nghiệp đã chuyển giao kỹ thuật san phẳng tại Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc
Liêu với diện tích 10,2 ha.  Từ 2006 đến nay đã tiếp tục giới thiệu và trình diễn
nhiều nơi như An Giang, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế,… nhưng
kết quả vẫn còn hạn chế về qui mô.  Tính đến nay Việt Nam mới chỉ có h ơn 10 bộ
thiết bị và tổng diện tích đất được san phẳng ước chỉ khoảng hơn 400 ha.

VAI TRÒ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
LASER SAN PHẲNG MẶT RUỘNG

Đáp ứng mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển to àn diện theo hướng hiện
đại, Tỉnh Long An thực hiện chủ tr ương đẩy mạnh Ứng dụng Tiến bộ Khoa  học và
Công nghệ vào sản xuất, tiếp cận và làm chủ một số công nghệ cao trong nông
nghiệp của thế giới có thể ứng dụng v ào điều kiện cụ thể của Long An, để sản xuất
nông nghiệp mà trọng tâm là sản xuất lúa theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, tăng
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần đưa trình độ công nghệ
nông nghiệp trong tỉnh nhà  từng bước ngang bằng trình độ tiên tiến của các nước
Hiệp hội Đông Nam Á.

Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ KH -CN Long An được giao nhiệm vụ triển khai Dự
án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tổng hợp trong sản xuất lúa, tại v ùng lúa chất lượng
cao ở 04 huyện vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An”. Dự án thực hiện trên diện tích
200 ha đất chuyên trồng lúa nước thuộc 4 huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa
và Tân Thạnh, nằm trong chương trình 40 000 ha lúa chất lượng cao của tỉnh Long
An. Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng bao gồm: kỹ thuật sử dụng hợp lý phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật sạ h àng, kỹ thuật quản lý nước, kỹ thuật phòng trừ
dịch hại tổng hợp,…

Đặc biệt Lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ Long An đã quyết định cho đầu tư 04
bộ máy kéo và thiết bị laser để ứng dụng san phẳng mặt ruộng, đây quả thực l à bước
đột phá trong việc đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa với qui mô diện
tích lớn, qui mô cánh đồng  mẫu lớn, là đáp ứng mong muốn bao đời nay của ng ười
dân làm ruộng.

Thực tế ứng dụng công nghệ laser san phẳng (H ình 1) cho thấy mặt ruộng đạt độ
bằng phẳng lý tưởng, độ chênh lệch ≤ 3 cm trên toàn diện tích 2 – 2,5 ha/thửa, sau
khi san phẳng các chi phí sản xuất giảm hơn 3 triệu/ha/vụ, đặc biệt năng suất tăng kỷ
lục tại vụ hè thu 2012 giống OM 4900 đạt 8,3 tấn/ha, Ước tính giá trị sản xuất trên
một đơn vị diện tích tăng hơn 2 lần/vụ, cụ thể: Hè-Thu 2011, giá lúa 4500 đ/kg, chưa
san: 50 ha chi phí sản xuất là 1020 triệu, thu hoạch 310 tấn, lãi 7,5 triệu/ha/vụ;
Hè-Tthu 2012, giá lúa 4500 đ/kg sau khi san: 50 ha chi phí s ản xuất là 737 triệu, thu
hoạch 352 tấn, lãi 16,9 triệu/ha/vụ. Thực tiễn trên cho thấy ứng dụng công nghệ
laser san phẳng mặt ruộng đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đúng theo
tinh thần Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị, là triển khai
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nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp
nhằm nâng cao giá trị sản xuất tr ên diện tích canh tác, mục tiêu vào năm 2020 tăng
1,5 lần so với năm 2010.

Hình 10.1:  San phẳng mặt ruộng ứng dụng công nghệ laser tại Long An năm 2012
[Ảnh: Sở KHCN Long An]

Như vậy, khoa học và công nghệ ngày càng thể hiện vai trò là động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần chủ đạo trong phát triển nông
nghiệp.  Tuy nhiên kết quả khoa học, tiến bộ công nghệ vẫn c òn không ít khó khăn
để đến được với người sản xuất, nhất là nông dân, cần phải nhanh chóng tháo gỡ các
khó khăn vướng mắc để kịp thời ứng dụng các thành tựu khoa học, tiến bộ công
nghệ vào quy trình sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất v à chất lượng lúa gạo,
tạo xung lực mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến tr ình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Công nghệ laser hiện nay đã được cán bộ kỹ thuật của chúng tôi nắm bắt đ ược, hiệu
quả rất tốt của Công nghệ đã được chứng minh bằng thực tiễn tr ên đồng ruộng trong
hơn năm qua, để nhân rộng ứng dụng này vào sản xuất lúa đồng thời thể hiện tốt vai
trò của Khoa học và Công nghệ, xin nêu một một số khó khăn và đề xuất một vài
giải pháp như sau:

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG THỰC TIỄN
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER SAN PHẲNG MẶT RUỘNG

Bên cạnh những thuận lợi trong quá tr ình ứng dụng công nghệ laser san phẳng mặt
ruộng còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, điển h ình như:

Khó khăn về thời vụ
Thực hiện ứng dụng công nghệ laser san phẳng mặt ruộng l à quá trình san đất khô,
như vậy vùng Đồng bằng Sông Cửu Long chỉ thực hiện đ ược trong khoảng từ tháng
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2 (âm lịch) đến tháng 4 (âm lịch) h àng năm.  Mặt khác những năm gần đây lũ
thường rút chậm và luôn xuất hiện các đợt mưa trái mùa càng làm cho thời gian cho
phép san phẳng hạn chế nhiều hơn; thực tế tại các huyện Đồng Tháp M ười của tỉnh
Long An trong năm 2012 ch ỉ thực hiện được trong khoảng 30 ngày.

Trong khi đó thời gian san phẳng mặt ruộng ứng dụng công nghệ laser cho 1 ha
trung bình khoảng 10 giờ, như vậy 01 bộ máy và thiết bị laser trong thực tế mỗi năm
chỉ san được khoảng 30 ha, đây thực sự l à khó khăn lớn.

Khó khăn về chi phí đầu tư
Chi phí đầu tư gồm phần cứng và phần mềm:

a) Phần cứng khoảng 700 triệu đồng gồm:

01 bộ máy kéo: Loại chủ động 4 bánh  50 Hp, khoảng 400 triệu.

01 bộ thiết bị laser: Thiết bị phát laser, thiết bị nhận laser, thiết bị điều
khiển, hệ van thủy lực và gàu san khoảng 300 triệu.

b) Phần "mềm" khoảng 04 cán bộ (cho 4 bộ laser Sở KHCN đầu tư), trong đó:

02 cán bộ trình độ Trung cấp trở lên: Được đào tạo tiếp nhận công nghệ để
thao tác đo bình đồ mặt ruộng, tính vị trí đặt g àu san, tính đường chạy máy
kéo,…

02 công nhân vận hành thiết bị: lái máy kéo và vận hành thiết bị san.

Khó khăn về chi phí dịch vụ san phẳng
Thực tế ứng dụng công nghệ laser san phẳng tại Long An cho thấy hiệu quả rất tốt,
giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, đặc biệt l à tiết kiệm nguồn nước tưới đang
ngày càng trở nên khan hiếm, góp phần bảo vệ tài nguyên và xây dựng nền sản xuất
nông nghiệp bền vững,… Mặc dù chi phí dịch vụ san phẳng hiện nay ước tính trong
khoảng từ 3 – 5 triệu/ha là không nhiều nhưng cũng là khó khăn nhất định đối với
nhà nông, đặc biệt là giá lúa trong nhiều năm qua còn luôn ở mức thấp.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER
SAN PHẲNG MẶT RUỘNG

Nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu,
giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao kết hợp với cơ giới hóa nông nghiệp theo tinh thần Quyết định Số
27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 c ủa Thủ Tướng Chính Phủ;

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm
2013 theo chỉ đạo của Chính phủ là: “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Trung
ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ứng dụng khoa học công nghệ v à tổ
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chức thị trường để phát triển mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế.
Nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu, sản xuất có hiệu quả cao”.  Xin đề xuất
các nhóm giải pháp như sau:

Nhân rộng mô hình ứng dụng
Bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học v à công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ
chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất và tổ chức
thực hiện các dự án nhân rộng mô h ình ứng dụng công nghệ laser san phẳng mặt
ruộng trên địa bàn các tỉnh, tập trung là vùng qui hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn
của tỉnh.  Nhằm trình diễn, giới thiệu, tạo điều kiện cho các nh à quản lý và người
dân tiếp xúc trực tiếp, cũng như thấy rõ hiệu quả của công nghệ laser trong san
phẳng mặt ruộng. Bên cạnh đó kết hợp chuyển giao công nghệ v à đào tạo đội ngũ
cán bộ kỹ thuật tiếp nhận và triển khai ứng dụng vào sản xuất lúa.

Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách
Theo Nghị định Số: 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 c ủa Chính Phủ về
Quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012:

Điều 11.  Chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa
Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ người sản xuất lúa như sau:

1.  Hỗ trợ sản xuất lúa hàng năm:
a) Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đ ình, cá nhân sản xuất lúa

trên đất chuyên trồng lúa nước;
b) Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho … đất lúa khác trừ đất lúa n ương được

mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch  sử dụng đất trồng lúa.
2.  Hỗ trợ sản xuất lúa bị thiệt hại do thi ên tai, dịch bệnh:

a) Hỗ trợ 70% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa bị
thiệt hại trên 70%;

b) Hỗ trợ 50% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa b ị
thiệt hại từ 30 - 70%.

3.  Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa:
a) Hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, ………;
b) Hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu ………;
c) Hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để sản xuất tr ên diện tích đất lúa khác

được cải tạo thành đất chuyên trồng lúa nước.”
Ngoài ra còn hỗ trợ chi phí bảo hiểm sản xuất lúa…

Đặc biệt ở Khoản 3 "Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa" chúng tôi kiến nghị
Nhà nước hỗ trợ người dân một phần chi phí mua sắm thiết bị .  Vì rằng đầu tư 300
triệu đồng để mua 01 bộ thiết bị laser (máy kéo có sẳn) m à trước mắt chỉ thấy sử
dụng được khoảng 30 ngày mỗi năm và san được trên dưới 30 ha nên khó có người
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nông dân nào dám đầu tư.  Trên thực tế cân đối với lợi ích gia tăng khoảng 9 triệu
đồng/ ha/ vụ (dè dặt 12 tr.đ/năm), thì 30 ha đó sẽ đem lại 360 tr.đ trong năm đầu, coi
như lấy lại vốn đầu tư, và tiếp tục lãi 30, 60, 90 ha,… trong những năm tiếp theo.
Chỉ có Nhà nước mới thấy và cân đối được lợi ích và chi phí toàn cục, và như vậy
chỉ có Nhà nước (thông qua Sở KHCN và Sở NN-PTNT và Ngân hàng để hỗ trợ
nông dân) mới thúc đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ san laser để hiện đại
hóa nông nghiệp, đem lại lợi ích toàn cục.

Trên cơ sở chính sách như nêu trên đề xuất giải pháp tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh
phí cho người trồng lúa như tinh thần Nghị định Số: 42/2012/NĐ -CP, đặc biệt ưu
tiên cho các Hợp tác xã, các mô hình cánh đồng mẫu lớn, các vùng qui hoạch sản
xuất lúa chất lượng cao, các vùng lúa đặc sản nổi tiếng như Nàng thơm chợ Đào để
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ  cao vào sản xuất.

Nội địa hóa và cải tiến sự phù hợp trong ứng dụng thiết bị laser
Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa
học nhằm từng bước nội địa hóa các bộ phận, các thiết bị thuộc Phần cứng của Công
nghệ laser.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ laser san phẳng mặt ruộng kết hợp c ùng
kinh nghiệm tích lũy trong quá tr ình thực tiễn, để sáng tạo và cải tiến để từng bước
tháo gỡ các khó khăn như đã nêu trên. Đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2015 đạt
1/10, đến năm 2020 đạt 1/5 tổng diện tích đất trồng lúa n ước được san phẳng mặt
ruộng ứng dụng công nghệ laser.

Các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ
laser san phẳng mặt ruộng

Để những thành tựu đạt được tương xứng với tiềm năng, lợi thế và phát triển bền
vững, để tốc độ tăng trưởng ổn định và sức cạnh cao, cần phát huy tốt h ơn nữa các
nguồn lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò chủ đạo, trong thời gian tới ngo ài
ứng dụng công nghệ laser cho sản xuất lúa nước, hoạt động khoa học và công nghệ
cần thiết phải đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo
nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp nhận các tiến bộ khoa học, các ứng dụng công
nghệ cao, góp phần tổ chức lại sản suất theo hướng tập trung với quy mô diện tích
lớn - cánh đồng mẫu lớn.  Cung cấp luận cứ khoa học v à tham gia cùng các ngành
hữu quan trong việc qui hoạch ho àn chỉnh kết cấu hạ tầng cần thiết cho các v ùng sản
xuất nông nghiệp tập trung như đê bao lửng, trạm bơm điện; từng bước xây dựng
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nhãn hiệu tập thể, giúp người trồng lúa có thể quyết định một phần giá lúa dựa tr ên
nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa của mình,…

Có như vậy mới thực hiện thành công Chương trình Khoa học - công nghệ phục vụ
nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định Số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng
01 năm 2012 của Thủ Tướng Chính Phủ.
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San phẳng laser và hiệu quả trong
sản xuất lúa giống và cây trồng cạn

Hàng Phi Quang, Ngô Văn Giáo, Nguy ễn Hoàng Anh #

TỔNG QUAN
Công ty cổ phần Giống cây trồng miền  Nam (SSC) hoạt động chủ yếu trên các lĩnh
vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các chủng loại hạt giống phục vụ sản xuất
nông nghiệp. Với hoạt động nghiên cứu và sản xuất, hàng năm SSC tổ chức sản xuất
hạt giống lúa, bắp và rau, đậu các loại với diện tích trên 3.500 ha; Trong đó, di ện
tích nghiên cứu sản xuất hạt giống tại các chi nhánh trực thuộc SSC h ơn 350 ha.
Hiện tại, các chi nhánh đã có quy hoạch đồng ruộng theo ô/thửa ph ù hợp i) Quy mô
thí nghiệm/sản xuất; ii) Chủng loại cây trồng; iii) Điều kiện tưới-tiêu nước; và
iv) Trình độ ứng dụng cơ giới hóa trong quá trình canh tác và thu hoạch,…  đáp ứng
các yêu cầu cho công tác nghiên cứu và sản xuất hạt giống bố mẹ bắp lai, lúa lai, hạt
giống lai và các cấp hạt giống của nhiều chủng loại giống rau, đậu k hác.

Tuy nhiên, để công tác đánh giá sản phẩm nghi ên cứu được chuẩn xác, hạt giống sản
xuất đạt chất lượng cao, đòi hỏi cây trồng trên đồng ruộng phải có cùng điều kiện tối
ưu để phát triển, nhằm tạo được quần thể đồng nhất (uniform). Để đáp ứng đ ược
điều kiện trên trước tiên mặt ruộng phải bằng phẳng, thuận lợi t ưới tiêu, dễ dàng
phòng trừ sâu bệnh hại, quản lý cỏ dại hiệu quả v à thuận lợi cho cơ giới hóa để tăng
quy mô sản xuất, hạ giá thành,…

Với những nhận định như trên, năm 2008 SSC đã hợp đồng với Trường Đại học
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện san laser cho đồng ruộng nghi ên cứu
sản xuất hạt giống tại xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với diện tích
28,6 ha gồm hơn 330 mảnh nhỏ và độ cao khác nhau thành 40 thửa ruộng bằng
phẳng thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu sản xuất hạt giống với năng suất v à chất
lượng giống đều tăng (xem chi tiết phần kết quả ứng dụng). Năm 2012, sau khi đ ược
Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp (thuộc ĐH Nông Lâm TPHCM) đ ào tạo
và chuyển giao sử dụng công nghệ; công ty SSC đã đầu tư mua bộ laser và chủ động
tổ chức công tác san phẳng phục vụ nội bộ; đầu ti ên là triển khai san phẳng gần
60 ha đất canh tác cây trồng cạn (gồm bắp, rau, đậu,…) tại Huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương và sẽ lần lượt triển khai san laser ở các Chi nhánh khác như: Cờ Đỏ

#  Công ty cổ phần Giống Cây Trồng M iền Nam

# 11
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(Tp. Cần Thơ), Củ Chi và định kỳ sẽ có kế hoạch sửa san mặt ruộng nghi ên cứu và
sản xuất hạt giống.

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SAN PHẲNG TẠI SSC CHO RUỘNG SẢN XUẤT
GIỐNG

Tại Trại Giống cây trồng Lâm H à
 Diện tích trước khi san phẳng: 28,6 ha / 330 mảnh ( ≈ 0,1 ha/mảnh)
 Sau khi san phẳng còn lại 40 mảnh, mỗi mảnh có diện tích từ 0,5 – 1 ha;

 Đánh giá hiệu quả qua sản xuất hạt giống lúa xác nhận sau khi san laser:

- Trước san laser: năng suất lúa giống 3,0 tấn/ha (vụ H è Thu 2007);
- Sau san laser: 4,62 tấn/ha (vụ Hè Thu 2008); 4,77 tấn/ha (Hè Thu 2009) và

tiết kiệm chi phí thủy lợi; tăng tr ên 50% (do thay đổi cơ bản tình trạng ngập
úng trước đây).

 Hiệu quả kinh tế (triệu đồng/ha) :

• Tăng 1500 kg/ha * 8.000 đ/kg (lúa gi ống)  = 12,0 tr.đ

• Chi phí sử dụng máy gặt đập LH: giảm chi (4,6 – 2,5) =   2,1 tr.đ

• Giảm 10 công lao động (làm cỏ, nước)  =   0,4 tr.đ

• Tổng cộng giảm chi phí và tăng năng suất  = 14,5 tr.đ

Hình 11.1:  Ruộng sản xuất lúa lai tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, sau khi san phẳng [ảnh: P.H.Hiền]
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Tại Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC)
Lần đầu tiên chủ động ứng dụng công nghệ san laser n ên công ty xác định vừa làm
vừa hoàn thiện kỹ năng điều khiển máy và cần phải giải quyết bài toán đầu tư cùng
giải pháp kỹ thuật cải tạo chất lượng đất ruộng sau khi san laser.

Hình 11.2: Khuôn viên và đất canh tác 77,7 ha của SRC tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo [ảnh: SRC]

SRC chọn lô 18 và lô 20 gần kênh tưới chính để chủ động đưa ruộng vào sử dụng
sau khi san laser và k ịp mùa vụ gieo trồng. Đối tượng cây trồng tại SRC là các loại
cây trồng cạn như bắp, khổ qua, dưa leo, dưa hấu, bí, mướp, đậu đũa, đậu xanh, đậu
nành,… và hình thức tưới rãnh giữa các luống trồng chiếm hơn 80% diện tích canh
tác hàng vụ.

Tổ Cơ khí của SRC tiến hành khảo sát, thu thập, xử lý số liệu, lập dự toán v à hoàn
thành san laser cho diện tích khoảng 5 ha theo kỹ thuật san phẳng mặt ruộng (nh ư
ruộng trồng lúa nước). Bài toán chi phí đầu tư được xác định như sau:

+ Kích thước 2 lô ruộng (D x R) = 320 x 15 7 m = 50.240 m2 (5,02 ha);

+ Độ cao trung bình lớp đất cần lấy đi h tb = 0,125m

+ Lượng đất cần lấy và vận chuyển V = (50.240 : 2) x 0,125m = 3.140 m 3;

+ Chi phí nhiên liệu cho máy cày và san laser là: 25,38 triệu đồng /5.2 ha =
khoảng 5,1 tr.đ/ha (sử dụng dầu DO khoảng 220  lít/1 ha, dầu nhờn và pin);

ß
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+ Thời gian thực hiện thực tế 33,5 ca máy (7 giờ/ca) hay khoảng 6,7 ca/ha;

+ Nếu công nhân lái máy có chi phí trung b ình 400.000 đồng/ca thì chi phí nhân
công san laser 5,02 ha là: 33,5 x 0,4 = 13,4 trđ =  kho ảng 2,7 trđ/ha;

+ Chi phí khấu hao máy móc thiết bị tạm tính bằng 30% tổng chi phí

:# 4,0 trđ/ha.

Chi phí san phẳng mặt ruộng khoảng 11,8 triệu đồng/ha cao hơn mức dự kiến, do
lần đầu triển khai chưa có kinh nghiệm tổ chức và kỹ thuật san phẳng; mặt khác th ời
gian thực hiện kéo dài do mưa không thể làm đất cũng ảnh hưởng đến thời gian hoàn
thành và không kịp thời vụ gieo trồng nên chưa có số liệu đánh giá hiệu quả sản xuất
hạt giống cây trồng cạn sau san phẳng.  Tuy nhiên, với điều kiện mặt bằng đồng
ruộng hiện nay việc tiết kiệm nước, nhân công và chi phí phân bón sẽ làm chi phí
sản xuất giảm.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIỐNG
SAU SAN PHẲNG ở LÂM HÀ

3.1 Dễ kiểm soát cỏ dại, do khống chế mức n ước, giảm 70% công lao động làm cỏ;
3.2 Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5 – 7% vì không cần bờ ruộng;
3.3 Vận hành máy canh tác hiệu quả hơn, do giảm được 10–15% thời gian quay vòng;
3.4 Thuận tiện cho sử dụng máy sạ hàng;
3.5 Tiết kiệm nước, giảm nước tưới còn chừng một nửa;
3.6 Lúa cứng cây hơn, ít đổ ngã hơn, thuận lợi cho thu hoạch bằng máy;
3.7 Giảm ốc bươu vàng phá hại lúa, do giảm số mương lạch nơi chúng trú ẩn.

CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
KHI TIẾN HÀNH SAN LASER ở SRC

Các vấn đề
- SRC có khoảng 60 ha đất canh tác, theo tiến độ thực hiện nh ư lô 18 và lô 20 sẽ

cần thời gian hơn 400 ngày nắng liên tục hoặc chỉ có mưa nhỏ để thuận lợi cho
san laser. Ngoài ra, máy kéo và nhân công lái máy c ần có 90-100 ngày làm đất
(cày, lên luống,…) phục vụ gieo trồng cho mỗi năm;

- Địa hình đồng ruộng SRC nói riêng, miền Đông và Việt Nam nói chung thường
có bề mặt lồi lõm cục bộ và hướng dốc cao từ phía Tây Bắc thấp dần về phía
Đông Nam. Do đó, thiết kế hệ thống thủy lợi, luống trồng,… cho cây trồng cạn
thường đi theo hướng dốc để thuận tiện tưới-tiêu nước;

- Để giảm chi phí và tăng năng suất lao động, công tác cơ giới hóa trong các khâu
làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch,… đ òi hỏi đồng ruộng phải được quy
hoạch và có quy mô mỗi lô đất canh tác đủ lớn (từ 1,5 đến 3,5 ha). Do vậy, hạn
chế chia nhỏ diện tích ruộng hoặc gi ới hạn chiều dài các lô đất;
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- Hiện trạng mặt ruộng sau san phẳng sẽ có chất l ượng đất tầng canh tác không
đều, cần đầu tư thêm chi phí cải tạo đất như phân bón, chi phí làm đất và chăm
sóc cây trồng bổ sung,…

Đề xuất giải pháp sản phẳng tr ên nền đất có độ dốc cho cây trồng cạn
Trước bài toán cần giảm chi phí đầu tư, nâng hiệu quả sử dụng đất, đẩy nhanh tiến
độ san laser và có tính đến trình độ cơ giới hóa cao trong kỹ thuật làm đất, chăm
sóc cây trồng và thu hoạch,… SRC đã nghiên cứu tài liệu chuyên môn (Giáo trình
Hệ thống Tưới tiêu, chương 4 của TS. Lê Anh Tuấn), kết hợp thực tiễn điều kiện t ưới
– tiêu nước, kỹ thuật làm luống trồng cây bắp, rau, đậu,… v à đề xuất giải bài toán
san phẳng có độ dốc 0,8‰ (± 0,2‰).

Lô 18 có dữ liệu khảo sát như sau: chiều dài 320 m, diện tích 1,31 ha, hiện trạng độ
cao mặt ruộng chênh lệch trung bình 0,15 m. Yêu cầu độ dốc mặt ruộng sau san
phẳng bằng laser phải < 0,8‰ (± 0,2‰).

Với độ dốc tối đa 0,8‰ và chiều dài luống canh tác từ 25 – 50 m thì chênh lệch độ
cao rãnh tưới thực tế chỉ là 2 - 4 cm. Đồng thời, so sánh độ dốc từ 2 – 4cm trên rãnh
tưới với độ cao luống canh tác trung bình từ 18 đến 20cm, thì độ đốc này gần như rất
ít ảnh hưởng đến vấn đề nước tưới, dinh dưỡng cây trồng,… vả lại rất có ý nghĩa
trong điều kiện cần tiêu thoát úng trong mùa mưa.

Hình 11.3: Hiện trạng mặt ruộng Lô 18 và Lô 20 sau khi san laser [Ảnh: N.H.Anh]
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Kết quả tính toán chi phí san laser  tại lô 18 với độ dốc tối đa 0,08% (± 0,02%) so với
san phẳng không có độ dốc (chấp nhận ch ênh lệch ± 0,02%) nghĩa là chênh lệch
8 cm trên chiều dài 100 m, cho thấy tiến độ thực hiện nhanh hơn, chi phí nhiên liệu,
nhân công và máy móc thiết bị đều giảm. Uớc tính tiết kiệm trung b ình 30% chi phí
so với phương pháp san phẳng không có độ dốc, chủ động thời vụ cao và tầng đất
mặt canh tác vẫn đảm bảo chất lượng.
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Hoạt động khuyến nông với việc ứng dụng công nghệ san
phẳng điều khiển bằng tia laser

Nguyễn Thanh Tùng #

Công việc cày bừa, chuẩn bị đất kỹ lưỡng, thiết kế lại mặt bằng đồng ruộng l à khâu
rất quan trọng nhằm tạo điều kiện cho một quá tr ình sinh trưởng, phát triển thuận lợi
cho hầu hết các loại cây trồng. Đối với cây lúa n ước, thực tế sản xuất đã khẳng định
nếu nông dân cày trục, làm đất kỹ lưỡng đúng quy trình, làm tốt khâu san bằng mặt
ruộng thì cây lúa sau khi gieo sạ sẽ phát triển rất đồng đều, quản lý cỏ dại, ốc b ươu
vàng thuận lợi, ít tốn chi phí tỉa dặm, b ơm tưới. Thời gian qua, hoạt động khuyến
nông đã rất cố gắng để vận động nông dân tham gia ứng dụng trồng lúa ngắn ng ày
theo quy trình 3 giảm, 3 tăng (hoặc 1 phải, 5 giảm). Có thể khẳng định, nếu mặt
bằng đồng ruộng được chuẩn bị san phẳng tốt là yếu tố có tính đột phá  để nông
dân mạnh dạn giảm lượng giống gieo sạ và ứng dụng thành công quy trình canh tác
3 giảm 3 tăng.

Hiện nay, đa số nông dân đã chỉnh sửa lại mặt bằng ruộng với ph ương pháp dùng
mặt nước làm chuẩn. Sau khi cày đất qua một lượt, nông dân thường cho nước vào
ruộng, có độ cao vừa phủ đều khắp ruộng để l àm chuẩn (Hình 1). Sau đó cho máy
làm đất lần 2, phía sau máy có gắn th êm một tấm ván (giống như cái bừa đất) để kéo
đất từ những nơi cao xuống chỗ thấp. Đây là việc làm khá tích cực, đã góp phần cải
thiện được mặt bằng đồng ruộng, nhưng chỉ có tính tương đối mà thôi.

Hình 12.1: San phẳng mặt ruộng theo phương pháp của nông dân
dùng mực nước làm chuẩn [Ảnh: TTKN Long An]

#  Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Long An.

# 12
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Thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học, Trung tâm Khuyến nông Long An đ ược
nghe giới thiệu về kỹ thuật ứng dụng công nghệ san phẳng mặt ruộng điều khiển
bằng tia laser. Bước đầu, đơn vị xác định đây là một trong những tiến bộ kỹ thuật có
tính công nghệ cao, là đối tượng để hoạt động khuyến nông cần phải tiếp cận v à
chuyển giao cho nông dân trong thời gian tới. Sau khi tham quan kết quả thực tế việc
ứng dụng công nghệ san phẳng bằng tia laser tại Trại Giống thuộc  Trung tâm Giống
Bạc Liêu. Năm 2011, Trung tâm Khuy ến nông Long An đã mạnh dạn đề xuất lãnh
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và lãnh đạo Tỉnh cho phép được trang bị 2 máy cày
John Deere kèm theo đồng bộ các thiết bị để san phẳng mặt ruộng bằng tia laser, kể
cả công cụ đắp bờ để phục vụ công việc thiết kế lại lô thửa ruộng cho nông dân cho
Trại Giống lúa trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Long An.

Toàn bộ hoạt động tư vấn cũng như chuyển giao hướng dẫn thực hành các thiết bị
trên cho Trung tâm Khuyến nông đã được sự giúp đỡ rất tận tình của các cán bộ
thuộc Trung tâm Năng lượng - Máy nông nghiệp của Đại học Nông lâm TP HCM.
Tháng 4 năm 2012, công cụ san phẳng bằng laser đã ứng dụng thử nghiệm cho 14 ha
tại Trại lúa giống Hòa Phú thuộc Trung tâm Khuyến nông (H ình 2) và 1 ha cho nông
dân lân cận. Mặc dù còn trong giai đoạn thử nghiệm máy, nhưng Trung tâm Khuyến
nông đã tranh thủ tổ chức quảng bá cho hơn 40 nông dân lân cận đến tham quan, học
tập. Đồng thời kết hợp với đài Phát thanh Truyền hình Long An thực hiện các bản
tin, phóng sự nhằm quảng bá kịp thời cho nông dân trong Tỉnh. Mặc d ù, chỉ mới lần
đầu tiên tiếp cận một thiết bị hoàn toàn mới lạ, nhưng nhiều nông dân đã mạnh dạn
đăng ký muốn đưa máy về ứng dụng cho ruộng của m ình ngay tại buổi tham quan.
Tuy nhiên do vụ Hè Thu 2012, mùa mưa đến sớm nên không thể thực hiện theo
nguyện vọng người dân như dự kiến. Điều này cho thấy nhu cầu khá lớn của nông
dân trong san phẳng mặt ruộng và bước đầu họ đã có quan tâm đến thiết bị san
phẳng bằng laser. Như vậy, khả năng có thể quảng bá, ứng dụng rộng thiết bị n ày
trong thời gian tới là rất khả thi.

Thực tế ứng dụng trên 14 ha tại Trại lúa giống Hòa Phú cho kết quả như sau:
- Lúa cấy ít bị chết cây.
- Giảm 1 lần bừa trục.
- Giảm được 1 lần bơm trong 1 vụ.
- Giảm 50% thời gian cho 1 lần bơm.
- Giảm công dặm lúa: 10 công/ha.
- Giảm công làm cỏ (5 công lao động).
- Hiệu quả diệt cỏ tiền nảy mầm cao h ơn, giảm lượng thuốc cỏ hậu nảy mầm.
- Tăng hiệu quả xử lý ốc bươu vàng.
- Giảm khoảng 10% lượng đạm.
- Lúa không bị đổ ngã, thuận lợi cho thu hoạch.
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Hình 12.2: San bằng mặt ruộng điều khiển bằng tia laser tại Trại lúa giống H òa Phú
[Ảnh: TTKN Long An]

Vụ Đông Xuân 2012-2013, trên cơ sở những ruộng đã được san phẳng bằng tia
laser, Trung tâm Khuyến nông cho ứng dụng cấy lúa bằng máy cấy Kubota. Kết quả
cho thấy, nhờ mặt đất được bằng phẳng, nên hiệu quả việc ứng dụng cấy lúa bằng
máy cho kết quả tốt (Hình 3 và 4). Thực tế này sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông
mạnh dạn hơn để đầu tư đồng bộ việc ứng dụng cơ giới trong hệ thống nhân giống
của Tỉnh trong thời gian tới. Thực tế, trong hoạt động sản xuất giống của Tỉnh hiện
nay, việc sử dụng lao động thủ công c òn chiếm khá nhiều trong các khâu nh ư gieo,
cấy mạ, khử lẫn… nên chi phí giá thành sản xuất giống còn cao. Do đó, nếu được
ứng dụng thiết bị cơ giới đồng bộ từ khâu cày bừa, san bằng mặt ruộng, gieo v à cấy
mạ bằng máy thay cho công lao động sẽ góp phần l àm giảm chi phí sản xuất giống,
tạo điều kiện để nông dân sử dụng giống xác nhận nhiều h ơn trong sản xuất trong
thời gian tới.

Một trong những trở ngại của việc ứng dụng công cụ san phẳng bằng laser cho ruộng
lúa nước là máy chỉ hoạt động được khi ruộng khô nước sau khi thu hoạch lúa Đông
Xuân. Điều này sẽ làm giới hạn thời gian hoạt động của máy trong năm. Do đó, ở
những thời vụ không hoạt động được trên ruộng lúa nước, Trung tâm dự kiến sẽ
chuyển thiết bị này đến san bằng cho các khu vực v ùng đất cao, đất xám của Tỉnh
như Đức Hòa, một phần của Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Hưng… để phục vụ cho cây
trồng cạn. Đây là những vùng đất rất dễ thiếu nước khi trời ngưng mưa, sẽ giúp việc
san bằng với thiết bị này được thuận lợi hơn.



114

Hình 12.3: Thiết bị gieo mạ khay tự động

Hình 12.4: Cấy mạ bằng máy cấy Kubota tr ên ruộng đã được san phẳng bằng tia laser

[Ảnh: TTKN Long An]

Kể từ vụ Hè Thu 2012, toàn tỉnh Long An đã có 6 công cụ san phẳng bằng laser hoạt
động (Sở Khoa học Công nghệ 4 máy, Trung tâm Khuyến nông 2 máy). Kết quả
hoạt động của thiết bị này đã được nông dân đánh giá cao về hiệu quả kỹ thuật lẫn
kinh tế. Tuy nhiên, so với nhu cầu đòi hỏi hiện nay của nông dân th ì số lượng và thời
gian để ứng dụng thiết bị này trong thời gian tới sẽ không đủ đáp ứng. Vấn đề đặt ra
cho các ngành chức năng trong thời gian tới, trong đó có hoạt động khuyến nông l à
phải tiếp tục quảng bá, tư vấn và vận dụng các chính sách của nhà nước để giúp
người dân có điều kiện ứng dụng công nghệ n ày ngày càng nhiều hơn nữa; nhất là
các vùng sản xuất lúa hàng hóa, các cánh đồng mẫu lớn theo quy hoạch v ùng sản
xuất lúa chất lượng cao mà UBND tỉnh đã phê duyệt, góp phần thực hiện chủ trương
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp.
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Triển vọng san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng tia
laser trong chương tr ình thực hiện “cánh đồng mẫu lớn”

Phạm Văn Dư 2, Lê Thanh Tùng 3

MỤC TIÊU THỰC HIỆN “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN”
Mục tiêu của việc xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” kết hợp với “Ghi chép sổ
tay sản xuất lúa theo hướng VietGAP” là tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu lúa đạt
hiệu quả cao nhất cho nông dân v à doanh nghiệp, cho xuất khẩu với giá trị cao khi
xây dựng thương hiệu gạo xuất khẩu Việt Nam.

Tại sao gọi Mô hình “cánh đồng mẫu lớn”? Đó là thông điệp mô hình mang ý nghĩa
“cánh đồng lớn nhưng trong đó có nhiều nông dân nhỏ” hay nói cách khác l à một
hình thức mới để tập hợp nông dân trong điều kiện thâm canh sản xuất lúa hi ện nay.
Trong khi diện tích đất canh tác lúa của từng hộ vẫn c òn nhỏ bình quân chỉ khoảng
1 ha/hộ, chỉ rất ít hộ có diện tích v ào khoảng vài chục ha và việc sản xuất lúa càng
ngày càng mang tính hiện đại hơn, việc tiêu thụ đòi hỏi phải đạt chất lượng cao hơn
để mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân v à cho quốc gia thì những cánh đồng lớn,
những vùng nguyên liệu đủ sức cung ứng cho chế biến, xuất khẩu có thể từ v ài ngàn
đến vài chục ngàn ha là cần thiết, và là yêu cầu của sản xuất và tiêu thụ.

Ngày nay, trình độ canh tác lúa của nông dân đ ược nâng cao, máy móc, thiết bị phục
vụ sản xuất ngày càng nhiều, khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa có nhiều tiến bộ,
bộ giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đa dạng và phong phú; sản xuất, thương mại
lúa, gạo diễn ra liên tục, mạnh mẽ, xuyên suốt trong năm ở trong nước và trên thế
giới do vậy đòi hỏi các hình thức quản lý sản xuất và cung ứng lúa, gạo phải kịp thời
và đạt hiệu quả cao nhất cho các th ành phần tham gia.

Hướng tới sản xuất lúa theo VietGAP l à yêu cầu và cũng là giải pháp tốt nhất để có
thể ứng dụng một cách đầy đủ và hiệu quả các tiến bộ KHKT: cải tạo san phẳng mặt
ruộng bằng tia laser, cơ giới hóa trong làm đất, dùng giống lúa xác nhận, áp dụng
IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý n ước, cơ giới hóa trong thu hoạch, tồn
trữ, bảo quản, chế biến,...  Sản xuất lúa theo VietGAP vừa mang lại sự an to àn cho
người sản xuất và người tiêu thụ theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa duy tr ì

2  Phó Cục Trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3   Phó phòng, Bộ phận thường trực Cục Trồng trọt tại TPHCM.

# 13
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được sự ổn định và bền vững của môi trường sinh thái và quan trọng hơn là truy
nguyên được nguồn gốc sản phẩm – đây là một trong những xu hướng và yêu cầu
trong tiêu thụ nông sản trên thế giới. Xuất khẩu gạo của Việt Nam với sản l ượng
khoảng 6 – 6,5 triệu tấn hàng năm, cần phải chuẩn bị cho các yêu cầu nêu trên để
giảm những rủi ro, khó khăn khi các vấn đề về vệ sinh an to àn thực phẩm, truy
nguyên nguồn gốc được các đối tác đặt ra. Mặt khác, trong quá tr ình triển khai thực
hiện mô hình “cánh đồng mẫu lớn” và “Ghi chép sổ tay sản xuất lúa theo VietGAP”
hướng tới vùng nguyên liệu xuất khẩu sẽ mang lại một bộ mặt mới cho nông thôn do
từng bước thực hiện các tiêu chí về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, kết
cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn sẽ được đổi mới.

TIÊU CHÍ, ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN”

Tiêu chí “cánh đồng mẫu lớn”

Quy hoạch

Cánh đồng mẫu lớn phải nằm trong quy hoạch tổng thể nông nghiệp nông thôn,  theo
chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, có điều kiện tự
nhiên (đất đai, thời tiết, khí tượng thủy văn,...) phù hợp, hạ tầng kinh tế xã hội (hệ
thống thủy lợi, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tr ình độ, tập quán canh tác của nông dân)
tương đối tốt.

Quy mô diện tích

Mô hình “cánh đồng mẫu lớn”: 300 – 500 ha.

Việc lựa chọn cánh đồng liền canh với diện tích từ 300 – 500 ha xuất phát từ thực
tiễn sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long với những cánh đồng t ương đối lớn,
phổ biến trung bình khoảng 500 – 1.000 ha; mặt khác trong nhiều năm qua nhiều
tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều mô hình cánh đồng ứng dụng tiến bộ KHKT với
nhiều tên gọi khác nhau: cánh đồng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, cánh đồng hiện
đại, cánh đồng 1 giống ,… với quy mô từ 50 – 100 ha là phổ biến.

Mở rộng quy mô diện tích từ 300 – 500 ha cho mô hình cách đồng mẫu lớn nhằm
mục đích:

- Quy mô vừa để có vùng điển hình cho các doanh nghiệp đầu tư đầu vào, thu
mua lúa, gạo.

- Tổ chức sản xuất với quy mô vừa, rút kinh nghiệm để tiến tới xây dựng v ùng
nguyên liệu với quy mô lớn có thể đến 10 ng àn hoặc 20 ngàn ha.

- Quy mô vừa với điều kiện canh tác của địa ph ương, tổ chức ứng dụng các tiến
bộ kỹ thuật đồng loạt.

- Định hướng cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế x ã hội trước mắt và lâu dài.
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Yêu cầu mô hình Cánh đồng mẫu lớn

a/ Điều kiện tự nhiên

- Diện tích thực hiện mô h ình phải có hệ thống đê bao, cống bọng hoàn chỉnh, an
toàn, chủ động hoàn toàn về thủy lợi bao gồm cả việc tưới và tiêu thoát nước.

- Vị trí địa lý thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất v à thu mua: trong bước đầu của
việc xây dựng mô hình vị trí càng thuận lợi càng dễ dàng thực hiện các nội dung
theo yêu cầu, khi tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu những vùng khó khăn cần
từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng cho phù hợp.

b/ Điều kiện kinh tế - xã hội

- Nông dân tự nguyện tham gia, bảo đảm quyền lợi cho nông dân, nông dân phải
hoàn toàn tự giác và chủ động trong việc thực  hiện mô hình.

- Có hạ tầng giao thông tốt phục vụ đ ược cho công tác cơ giới hóa các khâu trong
sản xuất lúa từ làm đất, đến thu hoạch, bảo quản, tồn trữ.

- Trong mô hình phải có một hình thức liên kết có pháp nhân: hợp tác xã hoặc tổ hợp
tác.

c/ Kỹ thuật canh tác

- Nông dân phải được tập huấn kỹ thuật canh tác tr ước và sau thu hoạch, phải áp
dụng triệt để theo 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, xuống giống đồng loạt, tập trung
né rầy, sử dụng giống xác nhận. Điều kiện ph ơi sấy, tồn trữ, bảo quản lúa sau thu
hoạch tốt.

- Phải ghi chép sổ tay sản xuất lúa, Sổ tay ghi chép sản xuất lúa theo VietGAP do
Cục Trồng trọt ban hành. Đây là cơ sở và nền tảng bước đầu cho việc tiến tới
sản xuất lúa theo VietGAP.

- Về giống lúa: 100% diện tích phải sử dụng giống lúa cấp xác  nhận (XN1, XN2).
Mật độ sạ 80 – 100 kg/ha.

- Làm đất: cơ giới hóa khâu làm đất: 100% diện tích được cày ải (vụ Đông xuân
sang Hè thu), cài ngâm rũ (Hè thu sang Thu đông, Thu đông sang Đông xuân), v ệ
sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch vụ tr ước. Làm bằng mặt ruộng bằng tia
laser.

- Gieo sạ: sạ hàng, áp dụng biện pháp gieo sạ đồng loạt theo dự báo né rầy của c ơ
quan BVTV vùng và cơ quan BVTV đ ịa phương trên cơ sở theo dõi bẫy đèn kết
hợp với sự chủ động về nguồn n ước phục vụ sản xuất.

- Bón phân cân đối, sử dụng phân đạm hợp lý, hiệu quả, bón phân đạm theo bảng so
màu. Có thể sử dụng các loại phân bón chuy ên dùng, phân chậm tan: sử dụng phân
bón trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.
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- Không phun thuốc hóa học định kỳ. Dùng thuốc hóa học khi cần thiết, có sự
khuyến cáo của cán bộ chuyên ngành, khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh thái
trong quản lý dịch hại.

- Cơ giới hóa thu hoạch đạt 100% diện tích.

- 100% sản lượng lúa trong vụ Hè thu và Thu đông được phơi, sấy đạt yêu cầu.

d/ Hình thức liên kết

- Mô hình được xây dựng trên nền tảng của sự liên kết 4 nhà, trong đó các hình thức
liên kết được thể hiện thông qua hợp đồng giữa các tổ chức, doanh nghiệp với
HTX hoặc tổ hợp tác sản xuất.

- Các thỏa thuận phải tuân thủ theo những quy định phá p luật hiện hành.

Đặc trưng của mô hình “cánh đồng mẫu lớn”
Sản xuất - tiêu thụ theo phương thức “cánh đồng mẫu lớn” thực chất cũng l à một
hình thức liên kết sản xuất – tiêu thụ theo Quyết định 80/2002/QĐ -TTg. Bên cạnh
những đặc trưng chung, phương thức “cánh đồng mẫu lớn” có những khác biệt c ơ
bản sau:

(i) Liên kết nông dân – nông dân là quyết định để tổ chức lại sản xuất theo h ướng
“nông dân nhỏ – cánh đồng lớn”.

(ii) Liên kết doanh nghiệp – nông dân là quan trọng: bao gồm doanh nghiệp cung
ứng đầu vào và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, có sự liên kết doanh nghiệp –
doanh nghiệp để phục vụ nông dân tốt hơn.

(iii) Mục tiêu của sự liên kết là giảm chi phí; nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng,
nên có thể áp dụng kể cả trường hợp nông dân tự tiêu thụ một phần hoặc toàn bộ
sản phẩm.

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SAN PHẴNG BẰNG L ASER TRÊN DIỆN
RỘNG
Theo TS. Phan Hiếu Hiền, giảng viên trường Đại học Nông lâm TP. HCM, kết quả
thực nghiệm của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) tại Philippines, Ấn Độ và
Campuchia cho thấy các lợi điểm của mặt ruộng bằng phẳng:

a/  Tăng năng suất lúa khoảng 0,5 tấn/ha;

b/  Dễ kiểm soát cỏ dại, do khống chế mức n ước, giảm 70% công lao động l àm
cỏ;

c/  Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5 – 7% vì không cần bờ ruộng;

d/  Vận hành máy hiệu quả hơn, do giảm được 10 – 15% thời gian quay vòng;
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e/  Thuận tiện cho sử dụng máy sạ hàng;

f/  Tiết kiệm nước, ví dụ  một cánh đồng chênh nhau 160 mm sẽ đòi hỏi 100 mm
nước nhiều hơn, tức là hơn gấp đôi nhu cầu nước cho cây lúa.

Qui tất cả thành tiền, hiệu quả kinh tế khá rõ rệt. So với máy san phẳng thông
thường, san phẳng laser đòi hỏi đầu tư thiết bị laser khá cao, cần người vận hành
thành thạo, bù lại có thể kiểm soát độ chênh lệch mặt ruộng ở mức ≈ 20 mm.

Tỉnh An Giang
Ông Nguyễn Lợi Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là nông
dân đầu tiên được áp dụng công nghệ san phẳng mặt ruộng bằng tia laser. Ông Đức
cho biết: "Năm 2006, tôi mượn một bộ thiết bị san đất điều khiển bằng tia laser của
Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh về sử dụng, thấy đạt kết quả rất khả quan. Thiết
bị này giúp tôi giảm chi phí sản xuất 1 triệu đồng/ha/vụ. Khi sử dụng bộ thiết bị n ày
để san bằng mặt ruộng sẽ giúp giảm chi phí b ơm nước, giống, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật,… nhưng năng suất lại tăng lên từ 0,5 đến 1 tấn/ha. Mấy mùa vụ gần
đây, gia đình ông Đức đã sử dụng thiết bị này để san bằng mặt ruộng trên 150 ha
đất".

Sau 3 năm sử dụng thiết bị san phẳng đồng ruộng bằng tia laser, ông Đức bắt đầu
tính đến chuyện đầu tư mua sắm để trang bị cho đồng ruộng của m ình và làm dịch
vụ ở các địa phương lân cận, được nông dân hưởng ứng vì mang lại hiệu quả cao.
Ông Đức cho biết: “Gia đ ình tôi dự kiến sẽ thuê hoặc đầu tư mua thiết bị định vị
bằng tia laser để sử dụng trên đồng ruộng của mình. Bộ thiết bị có giá không cao,
khoảng 180 triệu đồng (chưa tính máy kéo và gàu) th ì nhà nông có thể chấp nhận
được vì hiệu quả mang lại rất cao”.

Tỉnh Bạc Liêu
Riêng ở Bạc Liêu, từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh đã áp dụng san phẳng mặt ruộng
điều khiển bằng tia laser khoảng 100 ha. Một số thành viên câu lạc bộ (CLB) sản
xuất lúa giống ấp Láng Giài (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) là những nông dân
đầu tiên được Trung tâm Giống Nông nghiệp – Thủy sản đầu tư san phẳng mặt
ruộng điều khiển bằng tia laser (đ ã có 20 ha được san phẳng). Ông Phạm  An Lạc,
chủ nhiệm CLB sản xuất lúa giống ấp Láng Gi ài, cho biết: “Ứng dụng san phẳng
mặt ruộng bằng tia laser sẽ giảm chi phí đầu t ư trong sản xuất và tăng năng suất lúa”.

Không chỉ có CLB sản xuất lúa giống ấp Láng Gi ài, năm 2008, CLB nông dân x ã
Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) cũng được Trung tâm Giống NN -TS đầu tư san phẳng
mặt ruộng bằng tia laser. Theo anh Thạch Minh Tú, Phó Chủ nhiệm CLB nông dân
xã Hưng Hội: “CLB có 20 ha được san phẳng mặt ruộng bằng tia laser. Ph ương pháp
này giúp nông dân trong CLB gi ảm chi phí bơm nước, giống, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật,… nhưng năng suất lại tăng lên từ 0,5 – 1 tấn/ha”.
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Theo ngành chức năng, lợi ích của việc san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng tia
laser sẽ giảm được lượng lúa giống, tiết kiệm nước, giảm phân bón,  dễ kiểm soát cỏ
do khống chế được mực nước, lúa cứng cây, ít đổ ngã,… Và năng suất lúa tăng từ
0,5 – 1,5 tấn/ha. Việc san phẳng mặt ruộng cũng thuận tiện cho máy gặt đập li ên hợp
hoạt động khi thu hoạch lúa. Song, hiện nay, việc nhân rộng san phẳng mặt ru ộng
bằng tia laser đã gặp không ít khó khăn do chi phí khá cao (giá dao động từ 8 – 9,5
triệu đồng/ha). Ngay cả Trung tâm Giống NN -TS tỉnh dự định sẽ đầu tư san phẳng
mặt ruộng bằng tia laser khoảng 20 ha cho tổ sản xuất lúa giống ấp B ình Minh (xã
Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), vậy mà không có nguồn để đầu tư.

San phẳng mặt ruộng định vị bằng tia laser đ ã mang lại hiệu quả cao trong sản xuất,
góp phần đáng kể vào việc giảm thất thoát sau thu hoạch. Đây cũng l à khâu đầu tiên
và quan trọng nhất để nông dân tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật
vào sản xuất như sạ hàng, máy cấy,… đến cơ giới hóa khâu sau thu hoạch. V ì thế,
Nhà nước cần có chính sách đầu tư cho nông dân, mà trước hết là các CLB, tổ hợp
tác,… để nông dân giảm chi phí đầu t ư, tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao
mức sống. Đó cũng là mục tiêu của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Long An
Từ tháng 4-2012, Long An bắt đầu ứng dụng công nghệ này với 6 bộ máy (trị giá
khoảng 600 triệu đồng/bộ kể cả máy kéo). Thực tế ứng dụng tại Long An mặt ruộng
được san phẳng mức chênh ban đầu từ 30 – 35 cm xuống chỉ còn khoảng 3 cm, đây
là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lúa nước, mặt ruộng bằng phẳng giúp giảm các
chi phí sản xuất.

Cụ thể chi phí đầu vào giảm từ 3 – 7,7 triệu/ha, các chi phí giảm gồm chi phí l àm
đất, giống, nước, phân, thuốc,… Không chỉ giảm chi phí đầu v ào, năng suất lúa cũng
tăng đáng kể. Với giống OM4900, năng suất l ên đến 8,3 tấn/ha, thấp nhất cũng tr ên
7 tấn/ha,...

Khảo sát tại cánh đồng xã Khánh Hưng, nơi có 50 ha đất trồng lúa đã được san
phẳng, ông Lê Quốc Dũng cho biết, sử dụng công nghệ mới n ày giúp mặt ruộng
được san phẳng từ mức chênh lệch ban đầu 30 – 35 cm xuống chỉ còn nhỏ hơn 3 cm,
đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lúa nước. Mặt ruộng bằng phẳng giúp giảm
các chi phí sản xuất như giảm lượng giống gieo sạ từ 10 – 30 kg/ha, giảm 5 – 10%
lượng phân bón (khoảng 2 bao/ha); giảm 30 – 50% thời gian mỗi lần bơm nước.
Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiệ n khan hiếm nước đầu vụ hè thu,
bảo vệ nguồn nước phục vụ nông nghiệp theo h ướng bền vững.

Tính bình quân, mặt ruộng bằng phẳng sẽ giúp giảm các chi phí sản xuất khoảng
2,5 triệu đồng/ha. Quan trọng hơn, ứng dụng công nghệ này sẽ giúp tăng năng suất
lúa bình quân từ 1 – 1,5 tấn/ha. Nếu lần đầu san bằng mặt ruộng bằng công nghệ
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laser phải đến 5 năm sau mới làm mặt ruộng lại. Ứng dụng công nghệ laser san
phẳng mặt ruộng kết hợp cùng các tiến bộ kỹ thuật khác: Kỹ thuật xạ h àng, kỹ thuật
phòng trừ dịch hại tổng hợp, kỹ thuật sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật,… sẽ là cơ sở giúp cho tỉnh Long An xây dựng th ành công 40.000 ha lúa chất
lượng cao theo quy hoạch trong thời gian tới.

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN”
Sản xuất – tiêu thụ sản phẩm theo phương thức “cánh đồng mẫu lớn” đem lại các
hiệu quả sau:

(1) Tăng thu nhập cho nông dân: do tăng năng suất, giảm chi phí, hạ giá th ành; lợi
nhuận thu được từ mô hình cao hơn so ngoài mô hình từ 2,2 – 7,5 triệu đồng/ha.

(2) Tăng tính cộng đồng, sự đồng đều: khắc phục hạn chế sự chênh lệch giữa các hộ
nông dân (đầu tư, áp dụng các biện pháp kỹ thuật,…) tạo n ên sự đồng đều trên
toàn bộ cánh đồng về năng suất, chất l ượng sản phẩm; thức đẩy sự phát triển hợp
tác xã kiểu mới.

(3) Vật tư đầu vào được cung ứng tốt: kịp thời, chủ động, giá cả hợp lý, bảo đảm
chất lượng và được tư vấn, hướng dẫn sử dụng nên hiệu quả cao hơn; khắc phục
tình trạng mua bán vật tư trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

(4) Áp dụng đồng bộ cả gói TBKT trên quy mô lớn: cho hiệu quả cao hơn nhiều so
với áp dụng đơn lẻ.

(5) Giám chi phí sản xuất: dịch vụ làm đất, tưới nước, gieo cấy, thu hoạch; áp dụng
quy trình sản xuất tiên tiến, quản lý dịch hại tổng hợp v à cơ giới hóa, nên giảm
chi phí nhân công, giảm lượng và số lần phun thuốc, giảm lượng giống, lượng
phân bón và tăng hiệu quả sử dụng, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho nông dân,
so với cách làm riêng rẽ từng hộ như trước đây.

(6) Thúc đẩy cơ giới hóa: hình thành các cánh đồng lớn, cải tạo mở rộng để áp dụng
máy móc có công suất lớn, cơ giới hóa đồng bộ.

(7) Bảo vệ môi trường, giảm phát thải: Thông qua việc giảm sử dụng hóa chất, thuốc
bảo vệ thực vật, phân bón và điều tiết nước hợp lý trên phạm vi rộng cả cánh
đồng lớn.

(8) Sản xuất gắn với thị trường: nông dân tiếp cận được thị trường thông qua liên kết
với doanh nghiệp và doanh nghiệp đặt hàng nông dân sản xuất theo yêu cầu thị
trường về chủng loại, số lượng, chất lượng nên sản xuất – tiêu thụ bền vững, hiệu
quả cho nông dân và doanh nghiệp.
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(9) Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có vùng nguyên
liệu ổn định, chất lượng sản phẩm được cải thiện, đảm bảo an toàn thực phẩm, có
nguồn gốc; giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

(10) Góp phần hình thành người nông dân mới: sản xuất hàng hóa, biết gắn kết sản
xuất với thị trường, doanh nghiệp; không chỉ v ì lợi ích của mình, mà còn vì lợi
ích của cộng động, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN “CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN”
ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 ở NAM BỘ

Quy mô diện tích của mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" rất biến động tùy theo địa hình
và thực trạng sản xuất lúa của từng v ùng, từng địa phuơng.

Diện tích của từng mô h ình có thể từ 50 – 100 ha/mô hình (hầu hết các tỉnh) đến 400
– 500 ha/mô hình (rất ít mô hình đạt diện tích này). Phổ biến nhất ở tất cả các tỉnh
vùng đồng bằng sông Cửu Long là 150 – 200 ha/mô hình (Bảng 1).

Bảng 13.1:  Diện tích các cánh đồng mẫu lớn ở các địa phương

ĐÔNG XUÂN 2012-2013 CĐML
STT Địa phương

Diện tích (ha) (ha)

I Đông Nam bộ 122.800 4.613

1 Ninh Thuận 14.300 300

2 Bình Thuận 31.200 2.600

3 Tây Ninh 45.800 1.500

4 Bình Dương 3.000 60

5 Bình Phước 2.700 0

6 Bà Rịa -Vũng Tàu 5.400 70

7 Đồng Nai 15.000 83

8 TP HCM 5.400 0
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Bảng 13.1 (tiếp)

ĐÔNG XUÂN 2012-2013 CĐML
STT Địa phương

Diện tích (ha) (ha)

II  ĐBSCL 1.529.597 71.946

1 Long An 212.400 5.023

2 Đồng Tháp 208.352 20.044

3 An Giang 236.016 20.000

4 Tiền Giang 80.494 300

5 Vĩnh Long 63.751 950

6 Bến Tre 20.200 300

7 Kiên Giang 296.000 1.450

8 Cần Thơ 87.800 11.200

9 Hậu Giang 77.927 619

10 Trà Vinh 53.500 2.000

11 Sóc Trăng 138.552 10.000

12 Bạc Liêu 54.605 60

13 Cà Mau 0 0

Tổng cộng 1.652.397 76.559

KIẾN NGHỊ
Diện tích mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" trong vụ đông xuân 2012 – 2013 tại Đồng
bằng sông Cửu Long khoảng  hơn 70.000 ha và trong các v ụ tới sẽ còn tiếp tục gia
tăng diện tích hơn nữa. Với những hiệu quả của việc san phẳng mặt ruộng bằng tia
laser đã được chứng minh trong thực tiễn sản xuất th ì việc mở rộng ứng dụng biện
pháp kỹ thuật này (đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ) là cần
thiết và góp phần quan trọng trong việc mở rộng v à nâng cao hiệu quả trong sản xuất
của mô hình "Cánh đồng mẫu lớn".

Đề nghị trong thời gian tới đưa tiêu chí san phẳng mặt ruộng bằng tia laser trong nội
dung thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong mô h ình "Cánh đồng mẫu lớn" với các tỉ
lệ diện tích phù hợp trong từng giai đoạn phát triển./.
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Phụ lục
PHỤ LỤC 1: CÁC ĐOẠN PHIM VIDEO VỀ SAN LASER

CÓ THỂ TẢI TỪ INTERNET
1) http://www.youtube.com/watch?v=1s1NZzI1PPY . Phim ngắn về “San ruộng

lúa điều khiển bằng laser ở Đông Nam Á” tr ên trang Youtube.

2) http://thvl.vn/?p=254789 : Chương trình “công nghệ sinh thái” của Đài truyền
hình Vĩnh Long: San laser

3) <http://canthotv.vn/videos/ps-loi-ich-su-dung-tia-laser-san-phang-mat-
ruong/> Lợi ích sử dụng tia laser san phẳng mặt ruộng. Phóng sự Đ ài truyền
hình Cần Thơ.

PHỤ LỤC 2: CÁC BÀI BÁO VỀ SAN LASER CÓ THỂ TẢI TỪ INTERNET
1) Bài giới thiệu về san laser của Trung tâm Năng l ượng - Máy nông nghiệp,

ĐHNL TPHCM
<http://caem.hcmuaf.edu.vn/data/SanPhangMatRuongDieuKHienBangLaser.
pdf>

2) N.HẬU - S.LÂM - V.ĐÁT. Khi nông dân "chơi" với khoa học - Kỳ 3: San
phẳng mặt ruộng bằng laser.  <http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-
Ky-su/530055/san-phang-mat-ruong-bang-laser.html>, đăng ngày
16/01/3013.

3) Lê Quốc Dũng. Ứng dụng nông nghiệp công ng hệ cao trong phát triển nông
nghiệp tại Long An.

 <http://www.longan.gov.vn/tintuc/Pages/201211/20121128163350.aspx >,
đăng ngày 28/01/2012

4) Lê Việt Nhân. San phẳng mặt ruộng bằng tia laser.

http://nld.com.vn/20090211102916702p0c1038/san -phang-mat-ruong-bang-
tia-laser.htm, đăng ngày 11/02/2009

http://www.youtube.com/watch
http://thvl.vn/
http://canthotv.vn/videos/ps-loi-ich-su-dung-tia-laser-san-phang-mat-
http://caem.hcmuaf.edu.vn/data/SanPhangMatRuongDieuKHienBangLaser
http://www.longan.gov.vn/tintuc/Pages/201211/20121128163350.aspx
http://nld.com.vn/20090211102916702p0c1038/san-phang-mat-ruong-bang-
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PHỤ LỤC 3  (APPENDIX 3)

Laser-controlled land levering
for saving water and energy in agriculture #

Phan Hieu Hien # #

Abstract

This paper reviews the laser-controlled land leveling in advanced countries
with  large farms as in North America and Europe, in developing countries
such as India, Pakistan..., and describes the successful application of this
techniques in Viet Nam for rice land by Nong-Lam University Hochiminh
City.  Next, projection on the use of this laser technology in the upland areas
of Viet Nam is discussed.  This is viewed a s a major step toward a large-scale
mechanized agriculture of Viet Nam in this 21st century, using the soil and
water resources effectively,  and saving of depleting fossil fuels.

San phẳng mặt đồng điều khiển bằng laser để tiết kiệm n ước và năng lượng

Tóm tăt

Bài viết này giới thiệu kỹ thuật san phẳng điều khiển bằng laser ở các nước phát triển ở
Bắc Mỹ và Âu Châu, ở các nước đang phát triển như Ấn Độ và Pakistan...; và  trình bày
các áp dụng thành công ở Việt Nam do Trường Đại học Nông Lâm  Tp Hồ Chí Minh thực
hiện trên đất ruộng lúa. Tiếp theo là phần trình bày về viễn cảnh áp dụng công nghệ san
phẳng laser cho cây trồng cạn, đặc biệt là trên đất dốc. Điều này được nhìn như là một
bước tiến cơ bản đến một nền nông nghiệp cơ giới hóa trên diện rộng cho nông nghiệp
Việt Nam ở thế kỷ 21, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất và nước, tiết kiệm nguồn
năng lượng hóa thạch đang cạn kiệt.

INTRODUCTION
Energy in agriculture is an input under the form of fuels for operating machines such
as tractors, pumps, harvesters...; it is embedded in pesticides and fertilizers, as
energy (also from fossil sources) is needed to produce these chemicals.   Fossil fuels
as we all know will be depleted at the end of this 21 st century.

Water is the prerequisite for agriculture to exist, no water no agriculture.  In this era
of climate change with rising sea water level, fresh water becomes more scarce for
agriculture, or even for human living needs.

#  Paper for presentation at the Summer School “Water and energy i n South East Asia”, 25 th March
- 01st April, 2012 at Nong-Lam University and Vietnam-Germany University, Viet Nam.

# #  Ph.D., Lecturer / Researcher (Retired) Faculty of Engineering / Center for Agricultural Energy
and Machinery, Nong-Lam University, Ho-Chi-Minh City, Viet Nam.
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Thus saving of these two precious inputs for  agriculture, water and energy, is now
the effort of every people related to this primary industry .

This paper presents one technique for water and energy saving , namely the
laser-controlled land leveling  (LLL).  First, an overview of the utilization of LLL in
the world agriculture and in Viet Nam; rice crop is used as illustration from which to
draw a perspective applicable to other crops.  Saving of water and energy is
discussed along these topics.

PRINCIPLES AND OPERATION OF LASER LEVELING
The objective of laser leveling is to cre ate a leveled field at a desired size (in most
cases, merging several smaller fields) for ease of water management.

Figures 1 and 2 show various components of the laser leveler.  The laser rays are
released by the laser transmitter (1) in a horizontal plan e, thus determines the
altitude of the reference plane.  The laser receiver (3) ---mounted on the bucket---
receives the laser rays and determines the altitude of the bucket blade relative to the
reference plane, and relays the signals to the control box ( 8).  The control box
processes the signals and actuates the hydraulic distributor (7) and the hydraulic
cylinder to lift the bucket or let it lower by its own weight, so that the point 0 on the
laser receiver (3) is always on the reference plane, thus keep s the bucket blade on a
fixed horizontal plane too.

Figure 1:  Schematic of the laser-controlled leveler and the tractor.

(1) Laser transmitter.  (2) Hydraulic lift cylinder. (3) Laser receiver.  (4) Leveling bucket.
(5) Heat-removing device for hydraulic oil.   (6) Hydraulic oil pipe.

(7) Hydraulic distributor box.    (8) Control box and panel.     (9) Tractor
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 Figure 2:   Drag bucket, laser -controlled unit, and tractor MTZ-892 (110 HP).

APPLICATION OF LASER-CONTROLLED LAND LEVELING IN THE
WORLD
Laser was a discovery of physics in late 1960's.  Leveling of crop lands by laser -
controlled equipment ( laser leveling for short) is a widely used technology in
developed agriculture such as the United States, Japan, Australia… (Fig.3 and 4).
The rice yield of 9 ton/ha in California is on its fields with 99% laser -leveled.

India and China have applied LLL recently.  In particular, India has promoted LLL
very fast in the last 7 years:  In 2005 the first laser unit was applied; in 2011 about
7000 farmers owning 10 000 units, and they have the plan to level 1 million hectares
(Ferrer 2011)

(a) (b)

Figure 3:   Laser levelers in the United States (a),  and  Australia (b)
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Figure 4:  Laser-leveled rice fields in California, with yield of 9 ton/ha

Experiments at Uttar Pradesh of India in 2005 -2007 with the rice-wheat rotation
resulted in yield increase by 7%, irrigated water decrease by 10 - 14%, and increase
of farmers' profit by US$145 per hectare annually (Jat et.al 2009).

LASER LEVELING IN VIETNAM
In Viet Nam from 2004, this technology has been transferred by the International
Rice Research Institute (IRRI) to NLU Center for Agricultural Energy and
Machinery (CAEM) which in turn collaborated with the Provinces of Ba c Lieu, An
Giang, and Lam Dong (Phan H. Hien et.al., 2007) for application in these areas.

At Bac-Lieu Province:  Laser leveling work was completed in May 2005 on 12 ha of
Bac-Lieu Seed Center with good results.  For example, the initial surface differential
of 220 mm of a 2.7-ha plot was reduced to only 26 mm (equal to  13 mm) after 53
hours, not including 3 hours of plowing for easier bucket raking .

With the technology transfer from NLU, Bac -Lieu Seed Center has leveled a further
total of 80 hectares up to 2010.

At An Giang Province, the introduction of laser leveling has been in collaboration
with the An-Giang Plant Protection Sub-Department (AGSPP).  An-Giang is the
leading rice-producing province with an annual paddy output of 3 million tons and
accounts for about 1/5 of Vietnamese rice export.  We have leveled 3.8 ha in Chau -
Thanh District of An-Giang in April 2006.  During the leveling period, AGSPP
organized a seminar-cum-field visit, with about 100 participants, including farmers,
cooperatives staff, and technical staff of the An -Giang Department of Agriculture.

Also in An-Giang, the IRRI laser kit was transferred as equipment loan to Mr.
N.L.Duc, a farmer- tractor owner in Tri-Ton District, and one NLU staff stayed with
Mr. Duc for 2 weeks to train him and his personnel on the surveying and operation
of laser leveling.  After the NLU left, Mr. Duc continued leveling and up to 2010 has
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leveled 120 ha of his own fields and neighbors’ fields.  The transfer of a high
technology to a simple farmer  has been a challenging success.

At Lam Dong in 2008, we leveled 28 ha of Lam Ha Seed Station (Southern Seed
Company).  This area used to be of 330 field plots of about 0.1 ha each, making it
difficult for variety trials.  After laser leveling, these plots were pooled into only 40
plots, with 0.4- 1 ha for each plot.

In other Provinces, laser leveling has been a component and IRRI -ADB Post-
harvest Project.  Merged with demos and training for extension workers, we leveled
about 15 ha in 3 places.

In May 2010, the Ministry of Agriculture  and Rural Development of Vietnam has
recognized that laser leveling is a technological advance, that is to be encouraged for
promotion throughout the country.

BENEFITS OF LASER LEVELING
Similar to experimental results by IRRI in the Philippines and Cambodia, the
following advantages of a leveled field were found in An Giang and Bac Lieu of
Vietnam:

 Increase of rice yield by about 0.5 ton per hectare.

 Ease of weed control, due to proper water adjustment, hence about 70 %
decrease of labor for weeding.  More import antly, the decrease in using
herbicides contributes greatly to environmental protection.

 Increase of effective land area by 5 - 8 % by removing unnecessary levees.

 More effective operation of field machines due to less turning.

 Convenience for using row seeders.

 Save of water; a field of 100 mm surface differential would require 100 mm of
more water, that is more than twice the actual water need.

 More resistance to lodging (upright plants); this reduces post-harvest losses by
combine-harvesters.  The reduction is 5- 7% as the difference of shattering losses
between harvesting on the unleveled field with lodged plants and harvesting on
leveled grounds.

Some agronomic experimental results by collaborating agencies are shown in Tables
1 & 2.
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Table 1:  Comparison of production costs (US$) #1  and yields
   between  Wet-season crop 2005 (NOT leveled)  and Wet-season crop 2006 (leveled)

Items Wet-season
crop 2005

Wet-season
crop 2006

Increase (+),
Decrease  (– ),

%
Pesticides + Fertilizer, US$ 1375 1000 – 27 %
Seeds, kg/ha 110 70 36 %
Labor for weeding, US$ 94 156 + 40 % #

Pumping cost, US$ 50 25 – 50 %
Yield, ton/ha 8.4 6.0 +28 %
Provincial average yield, ton /ha 5.42 5.02

Note: # Due to less herbicide.

Table 2:  Comparison of production costs  and yields
  between  Dry-season crop 2006 (NOT leveled)  and Dry-season crop 2007 (leveled)

Items Dry-season
crop 2006

Dry-season
crop 2007

Increase (+),
Decrease  (– ),

%
Pesticides + Fertilizer, US$ 1375 1375 0%
Labor for weeding, US$ 375 125 – 67%
Seeds, kg/ha 114 114 0%
Pumping fuel,    Liter diesel 80 30 – 62%
Yield, ton/ha 6.9 8.4 +22%
Provincial average yield, ton /ha 6.8 7.2

Source: An-Giang Plant Protection Sub-Department, 2007.

The % increase (+) or decrease (– ) showed that laser leveling has contributed to
current "One must & Five reductions", a program of the Ministry of Agriculture to
boost rice production #2.

The cost of leveling depends on the topography, on the initial differential... was
roughly estimated to be between 3 to 9 million VND per hectare  (US$200– 600,
price in 2006 ), of which 45% and 45% were equally for depreciation and diesel
fuel. Comparing costs and benefits, a farmer who contract laser leveling for
reclaiming his/her field can get the pay-back in about 3 years.

#1 Monetary values are converted to US$ at the 2006 exchange rate of 16000 VND = 1 US$
#2 One Must = must use certified seed. Five Reductions = reduction of

1) fertilizers, 2) pesticides, 3) seed quantity, 4) water, and 5) post-harvest losses.
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Among the above benefits, in the
context of small-size farms (Fig.5), the
increase of total production to 5- 8 %
simply by removing unnecessary
levees seems most attractive, assuming
no other intervention is made.  For an
area producing 10 million tons per year
(like the Red River Delta of Vietnam)
this means an annual production
increase of up to 80 000 tons, quite sizable.

ANALYSIS OF WATER AND ENERGY SAVING BY THE LASER
LEVELING

Water saving
Figure 6 illustrates how  water is saved with a leveled surface. To suppress weed
growth, the water level should be about 5 cm above the ground surface.  To fulfill
that condition with an original surface differential of 10 cm, the volume of water
should be twice the volume required for a leveled surface.   This was confirmed in
practice through the reduction of pumping costs (Table 1 & 2) or through the fuel
consumption for pumping.

Figure 6:  Schematic of how water is saved by 50% on leveled field

Mr. Nguyen Loi Duc of An Giang Province recorded the diesel for pumping on the
70 hectares of rice he cultivated, and came up with the following data:   For the
whole crop duration, he pumped 7 times.  Before, with unleveled fields, he had used
4.0 liter/ha for each pumping.  After leveling, he only used 1.5 liter/ha, or a saving
of 63% on diesel cost.  For 7 times of pum ping, the difference was 7 * (4.0 – 1.5) =
28 – 10.5 = 17.5 liter per hectare.

Figure 5:  Destruction of levees for larger field
size will increase the total production by

5- 8%, besides other benefits
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Energy saving, direct
The direct energy saving from fossil fuel as above can be converted in energy units,
J or MJ.  Each liter of diesel oil  contains a heating value of 38.7 MJ .  But for that
liter to be at the processed state and available  at the field site, some energy should be
added to account for processing and transportation, the average value of which is  9.1
MJ (Kitani 1999).  Thus one liter of diesel takes the value of 47.8 MJ ( = 38.7 + 9.1).
In the above case at An Giang, per hectare, the difference was between 28 * 47.8 MJ
and 10.5 * 47.8 MJ or between 1338 MJ for unleveled field, and 502 MJ for leveled
field. This difference of 836 MJ/ha was the energy saving due to laser leveling for
the entire crop season with 7 pumping operati ons.

The water requirement under flooded conditions, including direct evaporation ,
transpiration, percolation and transport losses is 10 mm or 100 m3/ha-day, or
10 000 m3/ha per crop season of 100 days (Chancellor 2002).  For the pumping head
of 1.0 m to 2.5 m (typical of the Mekong Delta of Viet Nam), the theoretical energy
requirement (at 100% efficiency) is 100 to 250 MJ per hectare.  For an average and
typical pumping efficiency of 50%, the energy needed is 200 to 500 MJ/ha.  Thus
data at An Giang on leveled field showed that the minimum energy has been reached
thanks to laser leveling.

Energy saving, indirect
Besides saving of energy for pumping, other benefits resulted from laser leveling.
For example in the above case of Mr. Duc, the saving per hectare thanks to leveled
field is listed in Table 3:

Table 3: Saving of agricultural inputs per hectare

 80 kg of paddy seed (from 200 kg down to 120 kg).

 50 kg of all chemical fertilizers .

 04 liters of post-emergence herbicides, which was not used on leve led
field, (only 2 liters of pre-emergence is needed as in other non -leveled
fields)

Based on the unit price of these inputs:

Paddy seed: 12 000 VND/kg ;

Chemical fertilizers (pooled value): 13 800 VND/kg

Herbicides: 85 000 VND /Liter

Then the total cash saving is 1 990 000 VND or about US$100
(the exchange rate in 2011 was 1 US$  20 00 VND)
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The value of the equivalent energy may be estimated by two ways.  One is based on
the monetary values of the inputs, comparing to the price of one Liter of diesel oil,
which was 16 000 VND in 2008 and equivalent to 47.8 MJ.

Thus the conversion of the above saving (1 990 000 VND) is equivalent to 5945 MJ,
and is the energy of 124 liters of diesel oil.

The other way to cross-check refers to published values (Kitani 1999):  The unit
energy value of paddy seed, urea fertilizer, and paraquat herbicide are 25, 78, and
450 MJ respectively.  Multiplied by the quantity in Table 3,  the result is 7700 MJ.,
or equivalent to the energy of 161 L of diesel oil.

Both ways of estimates gave discrepancies, of course as estimates.  The implication
is that, while the direct saving in pumping is 17,5 L/ha, the indirect saving of other
inputs (whether equivalent to 124 or 161 L/ha) is more impressive in magnitude,
which is at least 5 times compared to the direct energy.

Let's take 120 liter per hectare (or about 0.1 ton/ha) , a low number of energy saving
for both direct and indirect inputs, and multiply by 3.8 million hectare of planting
areas of the Mekong Delta (all crop s easons), then the potential saving is 380 000
tons of diesel oil, if all the fields were laser -leveled.  This represents about 6% of the
annual imported diesel oil for all Vietnamese sectors (transportation, industries,
agriculture, commerce).  In monetary  value, it is about 300 million US$ annually.

Energy gain: yield increase

The paddy yield increase of 500 kg per hectare is converted to MJ by taking 12.3
MJ/ kg paddy (Fluck 1980), thus is equal to 6150 MJ.

Actually, food is more than energy, so is usually taken in monetary value.   At the
current paddy price of US$250 per ton, 500 kg is worth $125.  Multiplied  by 3.8
million hectare of planting areas, the value is 475 million US$ annually.

Gain versus costs
For the whole Mekong Delta in one year, t he gain would be 300 million US$ of
energy saving, plus 475 million US$ of yield increase; so the total gain is 775
million US$ annually.

The average cost of leveling one hectare, taking the current 2012 fuel price, is about
US$500 /ha. For the total of 1.9 mi llion hectares of rice fields in the M ekong Delta,
the total re-forming cost by laser leveling would be 950 million US$.

Thus, comparing the annual gain of 775 million US$ versus the investment cost of
950 million US$, the pay-back period is 1.3 years or in 3 crop seasons.
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Few agricultural businesses can get the pay -back as fast.  Maybe from similar
calculations that India has pushed the laser leveling in the last 5 years to the target of
1 million hectares leveled.

PERSPECTIVE OF LASER  LEVELING FOR UPLAND CROP

Upland crops with low yield
Production and yield of upland crops are far behind rice.  Unlike Vietnamese rice
yield at above world average, upland crops yields are mostly under world average.
This impeded the spreading of upland crop areas, and re placed by long-duration
plants such as cashew nut, rubber, and forest trees.  Reasons are several, but can be
analyzed along the 4 keywords as in Vietnamese listing Nước, Phân, Cần, Giống
(Water, Fertilizer, Care, Variety).  Except for the Variety factor, the first three
factors are related to the word RAIN, which is the basic word differentiating the
tropical agriculture from the temperate agriculture.

Let’s think why there is the term “ rice civilization” in Viet Nam and some other
Asian countries?  The answer is that the tropical rain pours into low areas, and our
ancestors grow rice there.  In contrast, in upland and slope lands, the rain water
overflow together with nutrients, and these lands quickly dry out in the dry season,
few crop can survive.  The forest and nomad living can be hardly called “civilized”.
So the rain quantity and distribution are basic difference between tropical and
temperate agriculture.  Fig.7 illustrates that the rainfall patterns in Ho Chi Minh City
and Bangkok are quite different compared to other places of Europe and America .
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Figure 7: Rainfall and distribution of Ho Chi Minh City, Bangkok,
and other cites of Europe and America . (Source: http://www.worldclimate.com/ )

The crop yield not only depends on good variety, but also on the cultivation method,
of which soil and water are extremely important factors.  Yet, soil is eroded and
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http://www.worldclimate.com/
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water is run off (Fig.8).  In Europe and America, these slope lands are cultivable
(Fig.9), but in Viet Nam they give low yield since water is either too abundant or
severely lacking.  A metaphor can be made: A baby deprived of food and drink
cannot grow up healthily.

(a) Slope land (b) Crusty soil after water run-off

(d) All are run-off (seed billet, fertilizer, soil)
to the rain stream

(c) Lateritized soil

Figure 8:  Alarming pictures for the soil and water resources in slope land

The rain not only affect Water and
Fertilizer, but also affect Crop
care.  Excessive water from the
rain made imported wes tern
machinery nearly unsuitable for
local conditions.  Heavy tractors
bogged down in submerged soil or
sticky with mud in saturated
upland soil.  This is the basic
condition of the tropical soil and
climate:  the pouring rain makes the soil soft and stick y.

There have been efforts to adust the tractor, for example, to mount lugged wheels...
at the expenses of lower power output.  A 50 -HP tractor mounted with a cage wheel
can manage soft soil, but with wheel slippage of 40%, and the rolling resistance is
over 50% compared to the pull force.  On suitably dry soil, this 50 -HP-rated tractor

Figure 9:  Sloped lands in temperate climate with mild
rain is cultivable,but similar areas under tropical

rain are subject to soil and water erosion
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can deliver 30 HP of drawbar power, but only 16 HP on soft and submerged soil
(Source: Test data from Ag.Test Center, 1977).

In contrast, on upland soils, especially the r ed latosol soil, the rubber wheels (or any
other wheel) simply turn into a mass of adhered soil under conditions of stickiness.

These observations came from our own experience as pessimistic lessons (Fig.8).
We all are facing this basic problem.

Data is still incomplete, but enough to estimate that the areas for these slight slope
lands (excluded very slope lands of the mountains)  are probably 2 -3 times of the
rice areas of the Red River Delta and Mekong Delta pooled together.  These slope
lands are areas for upland plants including upland food crops.   To increase the yield
and production of  upland food crops directly contribute to the national food
security, so we should rely on these lands as the main way to solve the problem.

Proposed solution for upland crops.
Basic solution is to preserve water and soil fertility, using the laser -controlled land
leveling.

All the above advantages of laser leveling on rice lands can be transferred on slope
land with due technology.  We do not have actual experimen tal data on upland soils
in Viet Nam, but examining similar data in Pakistan, Tajikistan (Abdullaev et.al,
2007) and with upland crops (wheat, cotton, sugarcane...) gave us enough
confidence on this technology:

Pakistan

In Punjab of Pakistan, from 2005 to  2009, about 2000 laser kits have been promoted,
which have leveled 20 000 ha. The rapid spreading of laser equipment is thanks to
the Government’s subsidy on the equipment purchase (the cost of a laser kit is about
US$10 000).  Some data on wheat can be cited:  The yield increased from 3 -4 to 7
ton/ha.  The time for water pumping decreased from 4 hours down to 2.5 hours, or a
saving of 1 700 m3 of water per hectare or 32% in general . Increasing field size
from 0.1 ha to 0.5 ha resulted in the increase of the farming area between 5% and
7%.

The Government has an ambitious plan of laser leveling 2 million ha within the next
10 years (Jal et.al., 2006).

Tanzania

On a field trip to Tanzania (Africa) in October 2008, Dr. Phan Hieu Hien happened
to pass by the Kilombero Sugar Company (an South African investment) with their
20 000-ha plantation. The Chief Engineer in charge of machinery pool informed the
visitor that the Company started laser leveling their land with the GPS system
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(which enables accurate positioning within 10 km, instead of only within 400 m with
the ground laser transmitter).  The yield of sugarcane has increased to 120 ton/ha
compared to 48- 60 ton/ha on un-leveled land, while on farmers’ fields the yield was
only 25 ton/ha.

In short, there are enough evidence to infer on advantages of laser leveling on
upland soils.  Millions of hectares of slope land can be improved in a conservation
agriculture to preserve soil and water, to maintain food security and improve the
livelihoods of farmers on upland fields

However, the leveling in slope lands are not like in rice fields with simple reshaping
into larger rectangular plots, but should be in contour terraces.  Terraces have been
for hundred years in mountainous Northern Viet Nam, but only 1- 2 m wide for
manual cultivation.  These ideas can be elevated to this mechanical age, and started
with laser leveling.  The “mechanized” terraces of 15 - 30 m wide require reasonable
cut-and-fill, and suited for machine operation with travel distance over hundreds
meters before turning (Fig.10).  The slope for each terrace is about 0.3% so that
water can drain smoothly while being absorbed by the soil.  The reshaping cost by
laser leveling is estimated about US$600 - 1000 per hectare, which is not too large
compared to the sustainable benefits for agriculture.

By preserving water, the rainy season of 6 months may provide moisture for 8 - 9
months, while the lack of water during the 5 -month dry season may be reduced to
2- 3 months.  Thus there is enough water for two  short-duration crops per year (corn,
soybean, peanut, upland rice...).

The contour terrace is the best way to preserve soil, or to preserve soil fertility to be
accurate.  Data in Nebraska (Dickey et.al., 1985.) showed 80% decrease in soil
erosion due to the cultivation by the terrace system.

Farms in America and Europe, even with moderately sloped land , could enjoy large
size due to mild rain.  On the contrary, in Viet Nam and many other tropical
countries, pouring rain dictates small fields .  Thus, for years, throughout the
developing world, many efforts were struggled to mechanize agriculture, with
scattered results on different equipment, and mostly without economic return, due to
small plots and small farmers.  Laser leveling helps toward larger -field and more
efficient agriculture.
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Figure 10:   Schematic of the contour terraces for mechanization

CHALLENGES  AHEAD
Gauged against the above benefits, laser leveling are still facing many challenges
and barriers before it can be promoted widely in deve loping countries.  These are:

 The equipment are imported and the investment is high.

 The awareness of the benefits is not widespread, from the farmers' grass -root
level to the policy decision makers, thus not easy to find local acceptance or
government's subsidies as a promotional campaign.

 The technology comes from outside, that is from developed agriculture, thus is
not a "normal" indigenous tradition and knowledge.  This seems to be against the
concept of sustainability;  but as long as we reject an o bsolete tradition and
accept the improved new practices for our own benefits, then there would be no
contradiction.

CONCLUDING REMARK
The land leveling by the laser -controlled technology is popular in North America
and Europe to save water, to use fertili zer and pesticides efficiently and contributing
to safeguard the environment, to increase crop yield, and to increase farmers’
income.  In Viet Nam, similar experiments and application on about 300 ha of rice
land gave very good results, confirming the adv antages of a leveled field, for more
yields at fewer inputs.

The perspective of applying laser leveling on slope land to shape “mechanized
terraces” is realistic for a modern agriculture.  The population pressure in coming
decades requires a diversified ag riculture to cope with.  The climates change would
be a threat to the food security of nations with the perspective that the rice bowl of
the Mekong Delta would be reduced in cultivation areas  with water rise of 0.5 - 1 m.
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Thus the call is for a sustainable agriculture which shall efficiently use our main soil
and water resources, ensure food security and preserve the environment.

Problems are still many in the future to reduce the leveling cost, to promote to wider
scale of hundreds of thousand hectares.   Further efforts in research and extension, as
well as further focus from local governments, are needed to fulfill the dream of an
energy-efficient mechanized agriculture in this 21st century.
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Phụ lục 4: Hình ảnh về các hoạt động tiếp nhận, tập huấn, thao diễn
san laser của dự án ADB-IRRI-VN
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Phụ lục 5:  Trang giới thiệu của các nhà tài trợ
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