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ĐH Nông Lâm TPHCM  (thư ký Hội thảo) 

   TS Phan Hiếu Hiền, Phòng HTQT ĐH Nông Lâm TPHCM, Tư vấn Dự án 
       (Ủy viên). 

 

Ban Biên tập Kỷ yếu: 
 TS Phan Hiếu Hiền 

 ThS Trương Quang Trường  

Chuyển thành Ebook: Trương Quang Trường, Phan Hiếu Hiền. 

 

Ghi chú : 

Tài liệu Ebook này (bản in giấy đã phát cho các Đại biểu dự Hội thảo 30-
31/7/20134 tại Quảng Ngãi)  nhằm giúp thông tin tham khảo cho độc giả quan tâm 
đến vấn đề Sau thu hoạch lú gạo và San laser. Mọi người có thể 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 nghiệm 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 
Dự án sau thu hoạch RETA-14 và RETA-15 của IRRI-ADB-Việt Nam đã ứng dụng 
công nghệ sau thu hoạch trong sản xuất lúa gạo (thu hoạch, sấy, bảo quản, xay xát) ở 
nhiều tỉnh thành trong cả nước từ những năm trước đến nay đã mang lại hiệu quả 
đáng kể về giảm tổn thất và tăng chất lượng.  San phẳng ruộng điều khiển bằng tia 
laser (gọi tắt: san laser) được ứng dụng ở Việt Nam từ 2004 đã đem lại nhiều lợi ích 
cho nông dân, đến nay đã san được 700 ha; họ đã tăng lợi nhuận thêm 15% nhờ san 
laser, và có khả năng hoàn vốn sau 2 năm đầu tư cải tạo ruộng.  San laser hiện là 
điểm nhấn trong các hoạt động của Dự án.  Hai Hội thảo về Sau thu hoạch và San 
laser đã được tổ chức ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vào tháng 3-2012 và 
tháng 3-2013, nhằm truyền tải thông tin công nghệ tới cấp lãnh đạo để có được chủ 
trương, chính sách hỗ trợ sâu sát và đáp ứng theo yêu cầu phát triển nông nghiệp ở 
vùng này. 

Các Tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây Nguyên (với 60% dân số cả nước) sản xuất lúa 
gạo với các điều kiện khác hẳn ĐBSCL, cũng cần có những biện pháp, chính sách về 
sau thu hoạch phù hợp với địa phương. 

Do vậy, với cùng mục đích truyền tải thông tin công nghệ và thảo luận, trong kế 
hoạch năm 2013, Dự án “Sau thu hoạch lúa gạo ADB-IRRI – Việt Nam ” phối hợp 
với Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh 
Quảng Ngãi, và Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo về 
sau thu hoạch lúa gạo va công nghệ san laser dành cho các cấp lãnh đạo Sở, Ban, 
Ngành địa phương.  

 Mục đích và Kết quả mong muốn từ Hội thảo: 

 Hội thảo là diễn đàn thông tin thảo luận với các Ban Giám đốc (BGĐ) Sở NN-
PTNT, Trung tâm Khuyến nông Tỉnh, và một số sở Khoa học-Công nghệ 
(KHCN), sở Công Thương,... nhằm nhận diện các vấn đề, khó khăn, thuận lợi, 
tiềm năng mở rộng ứng dụng công nghệ sau thu hoạch và công nghệ san laser ở 
Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây Nguyên.  

 Thống nhất quan điểm và đề xuất hướng giải quyết chính sách, và giải pháp cho 
vấn đề phát triển sau thu hoạch và san laser ở các vùng nói trên.  Tóm tắt được 
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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: 

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

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

- Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Quảng 
Ngãi 

- Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi 

- Các cơ quan điều phối năm vùng Dự án gồm Trung tâm Năng lượng và Máy 
nông nghiệp, Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM, Viện Cơ điện Nông nghiệp và 
Công nghệ sau thu hoạch; Trường đại học Nông Lâm Huế; Phân viện Cơ 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 tài trợ, chúng tôi cám ơn sự hỗ trợ 
của các nhà tài trợ khác: 

- Công ty Trimble 

- Công ty cổ phần Nông nghiệp Lý Tưởng, Tp Hồ Chí Minh 

- Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi 

Chúng tôi cũng xin cám ơn sự đóng góp bài viết của quý đại biểu và sự tham dự của 
Quý đại biểu tạo nên sự thành công chính của Hội thảo. Xin gởi lời chúc sức khỏe 
đến tất cả quí vị đại biểu tham gia hội thảo và xin chúc hội thảo thành công tốt đẹp!  

 

    Ban điều phối Dự án sau thu hoạch ADB-IRRI-VN 
     Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. 
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.  1  .  
Giới thiệu Dự án IRRI-ADB  

và các vấn đề sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam  
Nguyễn Văn Hùng, Trương Quang Trường, Phan Hiếu Hiền * 

 

1. DẪN NHẬP 
Việt Nam là nước sản xuất lúa gạo hàng đầu trên thế giới với khoảng 42 triệu tấn lúa 
thu hoạch hoạch hàng năm, trong đó Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp 
hơn 53% (GSO, 2011). Chủ trương hỗ trợ đầu tư phát triển công nghệ và thiết bị 
nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng chất lượng gạo của chính phủ đã mang lại 
nhiều thành quả đáng kể với số lượng và giá gạo xuất khẩu tăng liên tục trong những 
năm gần đây. Tuy nhiên, so sánh với một số nước trong khu vực như Thái Lan, chất 
lượng và giá gạo của Việt Nam vẫn thấp hơn; mà một nguyên nhân là do ở công 
đoạn sau thu hoạch và chế biến.  Một số nước trong khu vực như Campuchia, 
Indonesia... cũng có những vấn đề tương tự về sau thu hoạch lúa gạo.   

Trong những năm gần đây, có nhiều yếu tố tác động đến sau thu hoạch lúa gạo như 
chính sách hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, sự chuyển đổi phương thức sản xuất kinh 
doanh lúa gạo ở Việt Nam từ nhỏ lẻ sang qui mô lớn, tập trung, các chương trình 
quốc tế như GTZ (Đức), ADB-IRRI, CARD,.. và Dự án sau thu hoạch lúa gạo đang 
triển khai do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa 
Quốc tế (IRRI) triển khai ở 3 nước Campuchia, Philippines, và Việt Nam .  Các hoạt 
động Dự án sau thu hoạch ADB-IRRI ở Việt Nam do Trường Đại học Nông Lâm Tp 
Hồ Chí Minh điều phối, với sự cộng tác của các đơn vị từ 5 Viện Trường trong 
nước.  Mục đích của Dự án nhằm tăng lợi nhuận cho người nông dân trồng lúa 
thông qua hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, công nghệ và thiết bị phục vụ thu 
hoạch và sau thu hoạch.   

Các yếu tố này đã đẩy mạnh sự phát triển của cơ giới hóa sản xuất lúa gạo, đặc biệt 
là các khâu “chìa khóa” của chuổi sau thu hoạch lúa gạo như máy GĐLH hiện nay 
tăng 10 lần với khoảng 7000 máy ở ĐBSCL so với năm 2007 (Đoàn Xuân Hoà, et 
al., 2012),   sấy lúa tăng từ 1000 máy năm 1996 đến 8000 máy sấy tĩnh năm 2011, và 
khoảng 20 nhà máy trang bị các hệ thống sấy tháp dùng cho sấy lúa năng suất 300 
đến 1000 tấn/ngày hiện nay. 

                                            
* Ban Điều phối Dự án IRRI-ADB -Việt Nam , Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 
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Bài viết tập trung sẽ tổng quan thực trạng sau thu hoạch lúa gạo ở Việt nam, giới 
thiệu Dự án ADB-IRRI sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam, một số vấn đề tồn tại và 
đề xuất một số giải pháp phát triển. 

2. SƠ LƯỢC THỰC TRẠNG SAU THU HOẠCH LÚA GẠO  
          Ở VIỆT NAM 
Tổn thất sau thu hoạch ở ĐBSCL năm 2003 khoảng 14% (Bộ NN-PTNT và Danida 
ASPS 2004).  Để giảm tổn thất này, cũng như tất cả các nước trên thế giới, chúng ta 
đã cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch.  Các bài tiếp theo sẽ trình bày chi tiết hơn, 
mục này chỉ tóm tắt một số nét chính.  

Gặt đập liên hợp 

Trong khoảng 5 năm gần đây, cơ giới hóa thu hoạch lúa gạo đã tăng mạnh. Diện tích 
lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp (GĐLH) đã tăng khá nhanh, năm 
2013 ước lượng ở ĐBSCL có 8500 GĐLH, thu hoạch khoảng 60% lượng lúa, nhưng 
phân bố không đều ở các Tỉnh từ 20-90% (Cục CBTMNLTS & NM, 2013), trong khi 
các vùng khác ĐBSCL có khoảng 1500 GĐLH thu hoạch khoảng 20% lượng lúa, 
(khác nhau tùy Tỉnh, từ 1 đến 30%). 

Với chủ trương hỗ trợ từ chính phủ, nhiều hội thi về máy GĐLH đã được tổ chức 
liên tiếp như tại Cần Thơ (2006), Kiên Giang (2007), Đồng Tháp (2008), An Giang 
(2009), Sóc Trăng (2010), và Bình Định (2011). Qua các hội thi này, hiệu quả và 
khả năng làm việc của máy GĐLH đã được chứng minh và trình diễn trực tiếp đến 
nông dân nên số lượng máy ở ĐBSCL tăng nhanh.  Kết quả đo lường, ví dụ với 14 
máy dự thi ở An Giang: Năng suất thực tế 0,25 ha/giờ trên 1 m bề rộng làm việc 
(0,16- 0,33 ha/h); tổng hao phí 1,6% (0,6-2.8%).  

Các nhà sản xuất đã "thi đua" cải tiến liên tục, ví dụ trong hai Hội thi 2006 và 2007 
với lúa đổ ngã chỉ 1-2 máy gặt được, thì từ 2009 tất cả các máy đều giải quyết được.  
Tuy nhiên lưu ý tổng hao phí trên phần ruộng lúa đổ ngã tăng đến 4-8%, nông dân 
phải chấp nhận, vì không còn lao động thủ công nữa.  

 
Hình 1. Thu hoạch lúa đổ ngã 

    
Hình 2.  Máy qua kênh  
trên 2 thanh lót đường  
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Tất cả các máy này đều sử dụng xích cao su (được coi là một tiến bộ kỹ thuật cơ 
bản), nên dù máy nặng 1,5- 2 tấn, vẫn di động được trên đất tương đối mềm và đã 
gặt được lúa đổ ngã ở mức tổn thất mà nông dân chấp nhận (Hình 1).  Thực sự 2 tấn 
cũng còn rất nhẹ so với các mẫu máy Âu Mỹ hay Thái Lan, (từ 5 đến 12 tấn) nên 
vẫn có thể di chuyển qua đường hẹp và kênh mương (Hình 2). 

Sấy và Bảo quản lúa gạo 

Sự phát triển máy sấy lúa ở Việt Nam bắt đầu từ chiếc máy sấy vỉ ngang đầu tiên do 
ĐHNL lắp ở Kế Sách (Sóc Trăng) năm 1982, đến 1990 ĐBSCL có khoảng 300 máy, 
một nửa ở Sóc Trăng; đến 1996 có khoảng 1500 máy, nhưng phân bố không đều 
theo lãnh thổ:  gần 60% số máy ở Kiên Giang (350 máy), Sóc Trăng, và Cần Thơ-
Hậu Giang.  Đến cuối 1996, các máy này sấy được khoảng 9% lúa hè-thu ở ĐBSCL.    

Chất lượng sấy cũng không đều trong thời kỳ đến 1996.  Có nơi sấy máy khẳng định 
tốt, chất lượng, hơn phơi, thương phẩm cũng như giống, ẩm độ hạt sấy đồng đều.  
Có nơi sấy "chỉ như rang gạo" nghĩa là gây ra gãy gạo nhiều hơn phơi, hoặc hạt bị 
tro đen bám và ám khói, nông dân chưa tin tưởng vào máy sấy. nên "mưa bão kẹt 
lắm mới sấy". 

Từ năm 1997 đến 2006, với sự hỗ trợ thúc đẩy của Dự án Danida ở Cần Thơ và Sóc 
Trăng (1997-2001), và Chương trình Sau thu hoạch Danida và Bộ Nông 
nghiệp-PTNT ở 12 tỉnh ĐBSCL (2002-2006), số máy sấy tăng nhanh đến 6200 máy, 
với khoảng một nửa ở ba tỉnh An Giang (1400 máy), Kiên Giang và Sóc Trăng.  
Tính chung, giải quyết sấy cho khoảng 30% lúa hè-thu ĐBSCL.  Tỷ lệ này vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu của các tỉnh.  Cao nhất là An Giang năm 2006 cũng chỉ 
khoảng 40% lượng lúa hè-thu.  Tại Kiên Giang năm 2006, số trung bình là 24%, 
nhưng ở một số huyện mới chỉ 3 % lúa thu hoạch vụ hè thu được sấy bằng máy.  Tỷ 
lệ lúa sấy bằng máy cũng không tương ứng với số lượng máy sấy, nhưng phụ thuộc 
vào thời tiết; nghĩa là dù có nhiều ưu điểm trên nhưng dân vẫn phơi nắng khi có thể.  
Điều này giải thích tại sao tại Cần Thơ lượng lúa sấy bằng máy chỉ từ 10 đến 20%, 
trong lúc năng lực có thể sấy đến 30%.   

Khoảng thời gian này, các máy sấy vỉ ngang (Hình 3) đã được cải tiến, đa số đã 
được khẳng định chất lượng “sấy tốt hơn phơi”.  Vào vụ Đông-Xuân (thu hoạch mùa 
khô), cũng nhiều nơi sấy bằng máy được phổ biến chiếm 30- 90% như tại huyện 
Giồng-Riềng, tỉnh Kiên-Giang, huyện Kế-Sách và Mỹ-Tú, tỉnh Sóc-Trăng, huyện 
Gò-Công và Chợ-Gạo, tỉnh Tiền-Giang… Nông dân chỉ bán lúa tươi.  Sấy bằng máy 
không chỉ giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn giữ được chất lượng hạt.  Nông dân 
và chủ nhà máy xay, các cán bộ nhận ra điều này, khác so với quan điểm 10 năm về 
trước.  Nhưng cá biệt vẫn có nhiều nơi sấy máy chưa đạt chất lượng, chỉ cứu lúa 
khỏi lên mộng mà thôi. 
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Trước 2007, các loại máy sấy tháp chưa được sử dụng nhiều để sấy lúa.  Lý do cơ 
bản, các loại máy này chỉ hoạt động hiệu quả với lúa có ẩm độ dưới 24%, chỉ có ở 
vụ Đông Xuân, còn Hè Thu thường 28 – 30%, và là thử thách đầu tiên của máy sấy 
là “đối phó” vụ Hè Thu, lúa vụ này thường rất "dơ" nghĩa là đầy tạp chất; đi vào 
tháp sấy lúa dơ này dính bết không di chuyển được.  Ngoài ra, vấn đề giá đầu tư và 
chi phí sấy các loại máy này đều khá cao so với các loại máy sấy tĩnh vỉ ngang, 
trong lúc nhân công còn rẻ (công lao động vào thời này qui ra giá 2012 chỉ khoảng 3 
USD/ngày, khác với hiện nay 6 USD/ngày).    

Năm 2012, số liệu cập nhật (Mai T. Phụng & L.V.Bảnh 2012) tiếp nối xu hướng 
tăng máy sấy vỉ ngang:  Với 9600 máy sấy, đã sấy được 45% lúa hè-thu ở ĐBSCL; 
vẫn phân bố không đều, có Tỉnh như An Giang sấy đến 70% bằng máy, nhưng có 
tỉnh chỉ đạt dưới 5%.  Ngoài ĐBSCL các vùng khác như miền Trung, miền Bắc, số 
lượng máy sấy rất ít, nên sấy chưa đến 1% tổng lượng lúa thu hoạch.   

Một số thay đổi về phương thức kinh doanh lúa gạo, chủ trương gieo sạ tập trung, 
lúa được gặt chủ yếu bằng máy gặt đập liên hợp, nhu cầu sấy năng suất lớn và đồng 
loạt tăng mạnh dẫn đến sự phát triển và tăng nhanh máy sấy tĩnh cũng như máy sấy 
tháp.   Máy sấy tĩnh đã được cải tiến thành máy sấy tĩnh đảo chiều không khí sấy, 
viết tắt SRA (Hình 4).    

Từ năm 2008, số lượng máy sấy tháp 
tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu thu 
hoạch tập trung bằng máy GĐLH, và 
đáp ứng phương thức mua lúa tươi ở các 
nhà máy xay xát lớn năng suất đến 1000 
tấn/ngày.   

Để có thể sấy được lúa ẩm độ cao vụ hè 
thu ở ĐBSCL, hiện nay nhiều nhà máy 
như ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long 
đã đầu tư hệ thống sấy tháp kết hợp với 
sấy tầng sôi ở giai đoạn đầu với chức 

 
Hình 3.  Máy sấy vỉ ngang 8 tấn/mẻ 

 
Hình 4.  Máy sấy SRA 

 
Hình 5.  Hệ thống sấy tầng sôi – tháp  

tại An Giang (2012) 
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năng làm sạch lúa và hạ ẩm độ khoảng 2-3%, năng suất đến 1000 tấn/ngày (Hình 5). 

Bảo quản lúa  

Bảo quản lúa là “nút thắt cổ chai" mà yêu cầu lúa trước khi đưa vào trữ phải được 
sấy.  Ở Việt Nam đang tồn tại chủ yếu là trữ gạo bằng bao trong kho, mà không trữ 
lúa.  Trữ lúa trong các silo lớn (Hình 6) hầu như không được sử dụng; lý do: 

- Chi phí đầu tư lớn 
- Kỹ thuật không được phổ biến hoặc chưa 

được áp dụng rộng rãi. 
- Lúa đầu vào không đồng đều 
- Sản phẩm đầu ra (lúa tồn trữ) không có giá trị 

tương xứng,… 
 

Xay xát lúa gạo  

Chế biến lúa gạo hiện nay ở Việt Nam đã sử dụng 
thiết bị hầu như 100% chế tạo trong nước. Thiết bị 
xay xát được sản xuất ở Việt Nam có thể nói đã phát triển ngang tầm thế giới.  Sản 
phẩm của một số công ty ở Việt Nam như Bùi Văn Ngọ và Cơ khí Long An 
(Lamico) có chất lượng cao, kiểu dáng đẹp, giá cả cạnh tranh  không những chiếm 
ưu thế ở thị trường trong nước mà đã xuất khẩu khá nhiều ra nước ngoài. 

Ở Việt Nam hiện nay, các hệ thống xay xát gạo chất lượng cao dùng ru-lô cao su để 
bóc vỏ, với ẩm độ lúa đầu vào dưới 15%.  Một số nhà máy sản xuất gạo thường 
(chất lượng thấp) thường xay xát lúa ở ẩm độ cao hơn (16-17%), dùng hệ thống bóc 
vỏ kiểu đĩa, xát trắng, rồi lại sấy gạo; theo một "qui trình ngược" làm giảm chất 
lượng gạo,  mà thế giới không ai làm cả. 

San phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật Laser 

San phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật Laser tuy không phải là khâu sau 
thu hoạch, mà là khâu cải tạo đất và làm giảm tổn thất sau thu hoạch:  Mặt ruộng 
bằng phẳng dẫn đến lúa ít đổ ngã, lúa đồng đều, do vậy giảm tổn thất rơi rụng khi 
thu hoạch và giảm tỷ lệ gãy vở hạt do sấy hoặc xay xát. 
Việc ứng dụng công nghệ san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật laser từ 
năm 2005 đến nay đã chứng minh được nhiều lợi ích san phẳng.  San laser đã được 
triển khai ứng dụng ở nhiều địa phương như Bạc Liêu, An Giang, Lâm Đồng, 
Đak Lak, Long An (Hình 14) và trong khuôn khổ Dự án sau thu hoạch IRRI-ADB-
Việt Nam đã được lồng vào nội dung tập huấn trình diễn ở Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Kiên Giang, Cần Thơ cho các cán bộ nông nghiệp và khuyến nông của 40 tỉnh 
thành.  Đến nay đã có hơn 700 ha lúa được san phẳng laser.  Tháng 5-2010, Bộ 

 
Hình 6. Silo tồn trữ 
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Nông nghiệp-PTNT đã công nhận đây là tiến bộ kỹ thuật, cần mở rộng qui mô áp 
dụng cho sản xuất ở ĐBSCL và các vùng trồng lúa cũng như cây trồng cạn khác.   

 
Hình 7.  Bốn máy kéo thao diễn san laser tại Long An, tháng 4-2012 

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN  
   CƠ GIỚI HÓA SAU THU HOẠCH LÚA GẠO  
- Tính năng động, tìm tòi,... của nông dân, nhất là ở Đồng bằng Sông Cửu Long  
- Sự tham gia của các nhà nghiên cứu ở các Viện Trường, theo sát diễn tiến trong 

sản xuất. 
- Sự tham gia của các nhà chế tạo thiết bị sau thu hoạch, lớn và nhỏ. 
- Hệ thống khuyến nông trong nước. Ví dụ: tổ chức bình tuyển máy gặt đập liên 

hợp. 
- Chính sách của hệ thống quản lý nhà nước (Trung ương hoặc địa phương); ví dụ:  

tín dụng ưu đãi, hỗ trợ một phần đầu tư máy móc. 
- Ảnh hưởng của sự thay đổi qui trình trồng lúa và phương thức kinh doanh lúa 

gạo. 
- Sự phát triển của mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”. 
- Các chương trình, dự án quốc tế hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo. 

Các chương trình, dự án quốc tế hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch lúa gạo 

Trong thời gian 20 năm qua, nhiều Dự án quốc tế đã hỗ trợ nghiên cứu và khuyến 
nông sau thu hoạch ở Việt Nam.  Tóm tắt tổng quát và một số kết quả của các Dự án 
từ năm 1990 đến nay như sau: 

1) Dự án IDRC 1993-1995 

- Cơ quan hỗ trợ:  International Development and Research Center 
- Đối tác: Đại học Nông Lâm Tp.HCM (NLU) 
- Kết quả: Mẫu máy sấy SHG4 (sau này nhân rộng đến hơn 600 máy) 
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2) Dự án GTZ  

- Cơ quan hỗ trợ:  GTZ (the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) 

- Đối tác: NLU 
- Kết quả: Mẫu máy sấy SRR-1 (sau này nhân rộng khoảng 1400 máy ở Việt Nam, 

và thử nghiệm ở 6 nước khác). 

3) Dự án ACIAR 

- Cơ quan hỗ trợ: ACIAR (Australian Centre for International Agricultural 
Research) 

- Đối tác: NLU 
- Kết quả: Qui trình sấy 2 giai đoạn trong điều kiện nóng ẩm ở ĐBSCL  
- Kết quả: Mẫu máy sấy tầng sôi STS-1 và STS-5 (sau này được 2 cơ quan tham 

khảo và cải tiến). 

4) Dự án Danida  

- Cơ quan hỗ trợ: Danida (Danish International Development Assistance) 
- Đối tác: Bộ NN-PTNT 
- Dự án Danida đã góp phần đáng kể tăng số lượng máy sấy ở ĐBSCL từ 1000 

máy (1996) lên đến 6000 máy (2006).  
- Gồm hai giai đoạn:  

a) Giai đoạn 1997-2001  ở Cần Thơ và Sóc Trăng, gồm xây dựng 2 nhà máy 
chế biến gạo hiện đại, và cung cấp vốn quay vòng (revolving fund) để nông 
dân vay làm máy sấy vỉ ngang.  Kết quả đã lắp đặt 1200 máy ở 2 Tỉnh này. 

b) Giai đoạn 2002-2006 với Chương trình Sau thu hoạch Danida-Bộ Nông 
nghiệp&PTNT ở 12 tỉnh ĐBSCL, chủ yếu hỗ trợ khuyến nông trong việc 
tuyên truyền phổ biến công nghệ sau thu hoạch.    

5) Dự án CARD “Investigation of rice kernel cracking and its control in the field and during post-
harvest processes in the Mekong Delta of Vietnam” 

- Cơ quan hỗ trợ: AusAID (Australian Agency for International Development) 
- Đối tác: Queensland University và NLU 
- Kết quả/tác động của dự án:  

+ Khuyến cáo về thời gian thu hoạch ảnh hưởng đến độ nứt hạt gạo. 

+ Khảo sát, khuyến cáo một số đặc tính kỹ thuật thu hoạch và sấy lúa ở Đồng 
bằng sông Cửu Long để kiểm soát chất lượng gạo. 
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6) Dự án ADB-IRRI sau thu hoạch lúa gạo đang triển khai (2009-2013) sẽ được giới thiệu 
trong phần kế tiếp. 

4.  GIỚI THIỆU DỰ ÁN SAU THU HOẠCH ADB-IRRI-VN #1 
Dự án ADB-IRRI sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam, với mục tiêu chính "Giảm tổn 
thất STH qua việc phổ biến các cải tiến về phương pháp quản lý STH, tăng thu nhập 
cho nông dân, và tăng cường các hệ thống khuyến nông" được bắt đầu từ tháng 04 
năm 2009.   Các hoạt động chính của dự án gồm hội thảo, tập huấn, trình diễn các 
mô hình hiệu quả, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng để khẳng định hoặc phát triển công 
nghệ và thiết bị sau thu hoạch hiệu quả, và hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh 
dịch vụ kỹ thuật sau thu hoạch hiệu quả.   

Hoạt động thông tin 

Các hoạt động như hội thảo sau thu hoạch cho cấp giám đốc (Hình 8), tập huấn chế 
tạo gặt đập liên hợp (Hình 9), tập huấn công nghệ sấy (Hình 10), trình diễn san 
phẳng (Hình 11) đã được triển khai trên cả nước, nhân lên (up-scaling, thông tin đến 
các cấp lãnh đạo), nhân rộng (out-scaling, thông tin đến người dân) góp phần phát 
triển công nghệ sau thu hoạch hiệu quả. 

Ngoài ra, góp phần vào nhân lên và nhân rộng thông tin công nghệ sau thu hoạch, 
trang web www.sauthuhoach.com đã được xây dựng nhằm giới thiệu, cung cấp 
thông tin hữu ích phát triển sau thu hoạch.  Hơn 10 đoạn phim (Video Clip) đã được 
thực hiện bởi một số đài truyền hình trong cả nước và 5 chương trình ngắn về 
GĐLH, sấy, bảo quản, san phẳng laser, xay xát lúa gạo đã được thực hiện và phát 
bởi Đài truyền hình Vĩnh Long (http://thvl.vn/?cat=235 ). 

 

                                            
#1 Tên Dự án:  ADB RETA 6489 “Bringing about a Sustainable Agronomic Revolution in Rice 
Production in Asia by Reducing Preventable Pre- and Postharvest Losses”; Subcomponent 2 
“Reducing postharvest losses and increasing income by producing better-quality rice” (Đưa cuộc 
cách mạng nông nghiệp bền vững vào sản xuất lúa gạo tại Châu Á bằng cách giảm thiểu các thất 
thoát có thể ngăn ngừa được, trước và sau thu hoạch. Hợp phần 2 "Giảm tổn thất sau thu hoạch và 
tăng thu nhập bằng lúa gạo chất lượng tốt hơn" ) 
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Hình 8.  Tài liệu về sau thu hoạch phục vụ Hội 

thảo "cấp Giám đốc” tại Cần Thơ 2012 

 

 
Hình 9. Tập huấn chế tạo đồ gá máy GDLH 

 tại Long An 2012 

 

 
Hình 10. Tập huấn công nghệ sấy  

tại Hưng Yên, 2011 

 
Hình  11. Trình diễn san phẳng laser  

tại Bà Rịa 2011 

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng 

Dự án hỗ trợ và triển khai nghiên cứu ứng dụng nhằm xác định hướng giải quyết và 
giải pháp cho các vấn đề liên quan đến lúa gạo, khuyến cáo các chủ dịch vụ và nông 
dân sản xuất lúa gạo lựa chọn công nghệ và thiết bị có hiệu quả. Các thí nghiệm 
nhằm trả lời các vấn đề thực tế đặt ra nhưng chưa có số liệu kiểm chứng trong điều 
kiện địa phương.  Có thể kể một số kết quả nghiên cứu điển hình như sau:   

So sánh hiệu quả của xay xát lúa ẩm độ  (16%) và ẩm độ (14%)  

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hai phương pháp đối với chỉ tiêu % tỉ lệ gạo 
nguyên.  Kết quả nghiên cứu được thể hiện như Hình 12 và 13.  Các kết quả thí 
nghiệm cho thấy rằng tỉ lệ gạo nguyên của lúa xay xát có độ ẩm 14% đạt khoảng 
50%, cao hơn nhiều so với tỉ lệ gạo nguyên chỉ đạt 34% khi xay xát lúa có độ ẩm 
16% (Nguyễn Văn Xuân và ctv, 2010). 



10 

 
Hình 12.  Thí nghiệm so sánh hiệu 

quả xay xát lúa theo ẩm độ 
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Hình 13. Tỉ lệ trung bình gạo nguyên của lúa xay xát  

ở ẩm độ 14% và 16% 

Đánh giá chất lượng và hiệu quả của công nghệ sấy lúa lớp dày 1 m 

Nghiên cứu đánh giá công nghệ và hiệu quả của sấy lớp dày 1 m đã được thực hiện 
tại một máy sấy hiện có ở Tiền Giang.  Nhiệt độ sấy từ 44 đến 49 oC. Kết quả đo 
giảm ẩm lúa tại các lớp cách lưới đáy 10, 40, 55, 70, và 90 cm được thể hiện như 
hình 20.  Kết quả đánh giá hiệu quả xay xát được thể hiện như Bảng 1 (Phạm Văn 
Tấn và ctv, 2010), qua đó trả lời đây cũng là cũng chọn lựa trong các giải pháp sấy 
vỉ ngang . 

 
Hình 14.  Đồ thị giảm ẩm tại các lớp  

cách lưới đáy 10, 40, 55, 70, và 90cm 

Bảng 1:  Hiệu quả xay xát các mẫu sấy  
Mẫu lúa  Tỷ lệ xay 

xát (%) 
Tỷ lệ gạo 

nguyên (%) 

Cách lưới  
 đáy 10cm  

65,1 60,8 

Cách lưới  
đáy 30cm  

64,7 60,7 

Mẫu hỗn hợp  64,8 60,3  

Sản xuất nấm rơm từ rơm do máy gặt đập liên hợp thải ra   

Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng rơm do máy gặt 
đập liên hợp thải ra bị nát nên không dùng sản xuất 
nấm rơm được, năng suất thấp.  Kết quả thí nghiệm 
đã bác bỏ các ý này. Nấm rơm sản xuất từ rơm do 
máy gặt đập liên hợp thải ra cho sản lượng cao hơn 
vì lượng rơm nhiều hơn, và thời gian sản xuất (chu 
kỳ sinh trưởng) ngắn hơn, do đó thu nhập sẽ cao hơn.  
Nghiên cứu cũng đề xuất cơ giới hóa với thiết bị thu 
gom rơm từ máy gặt đập liên hợp để nhanh chóng 
tận dụng lượng rơm có được (Hình 15).   

 
Hình 15. Thí nghiệm sản xuất 
rơm thải từ máy gặt đập liên 

hợp 
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Nghiên cứu máy sấy tháp  

Một nghiên cứu ứng dụng nỗi bật của Dự án là máy sấy tháp kiểu ngang dòng sấy 
lúa 10 tấn/mẻ (Hình 16), ẩm độ lúa từ 26% xuống còn 15% trong 10 giờ.  Suất giá 
thành máy sấy khoảng 30 triệu đồng/tấn/ngày, chấp nhận được so với máy sấy tĩnh 
là 20 triệu đồng/tấn/ngày.  Với một số thử nghiệm ban đầu, máy sấy này với một số 
cải tiến về lò đốt, quạt, giảm ồn, dòng chảy trong buồng sấy,... đã khắc phục được 
một số nhược điểm của sấy tháp dùng cho sấy lúa và mở ra tiềm năng lớn cho sấy 
lúa kiểu tháp ở Việt Nam, nhất là ĐBSCL. 

 
Hình 16. Máy sấy tháp kiểu ngang dòng 10 tấn/mẻ  

Hoạt động thiết lập các mô hình kinh doanh sau thu hoạch lúa gạo 

Chìa khóa chính thúc đẩy sự phát triển công nghệ và thiết bị giảm tổn thất sau thu 
hoạch chính là mô hình kinh doanh các dịch vụ này.  Các dịch vụ kinh doanh sau thu 
hoạch phát triển sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đồng ruộng như mở rộng diện tích, tiết 
kiệm nước và phân bón nhờ san phẳng laser, giải quyết kịp thời các khâu như thu 
hoạch, sấy, và bảo quản giúp giảm tổn thất và tăng chất lượng lúa gạo.     
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Hình 17. Máy sấy lúa giống ở Nam Định 

 

 
Hình 18. Máy sấy lúa trong nhà máy xay xát ở Huế 

 
Hình 19. Máy sấy lúa trong nhà máy xay xát  

ở Đồng Tháp 

 
Hình 20. Máy san phẳng laser ở DakLak 

 

Lĩnh vực sau thu hoạch lúa gạo đòi hỏi sử dụng thiết bị với đầu tư cao, không phải 
nông dân nào cũng sắm được.  Hỗ trợ các chủ kinh doanh dịch vụ sau thu hoạch 
nhằm phát triển năng lực sản xuất và thương mại lúa gạo là mảng hoạt động quan 
trọng, gần đây đã được IRRI tập trung nghiên cứu và hỗ trợ.  Các mô hình kinh 
doanh các dịch vụ liên quan đến sau thu hoạch lúa gạo như gặt đập liên hợp, san 
phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật laser, sấy lúa,… giúp giải quyết đúng 
thời vụ, tăng chất lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch.  Cả 5 Vùng Dự án đều đã tư 
vấn cho người dân chọn mô hình kinh doanh phù hợp.  Một số mô hình kinh doanh 
điển hình của Dự án như máy sấy lúa giống ở Nam Định (Hình 17), máy sấy lúa 
trong nhà máy xay xát ở Huế (Hình 18), máy sấy lúa trong nhà máy xay xát ở Đồng 
Tháp (Hình 19), và máy san phẳng laser ở DakLak (Hình 20). 
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4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SẢN XUẤT LÚA GẠO  
   VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
Một số vấn đề đang tồn tại trong sản xuất lúa gạo ở Việt Nam và các giải pháp đề 
xuất tương ứng được tóm tắt trong Bảng 2. 
Bảng 2: Vấn đề tồn tại trong sản xuất lúa gạo và giải pháp  

STT Vấn đề Giải pháp 

Vấn đề kỹ thuật  

- Diện tích manh mún, nhỏ (80% 
thửa ruộng có diện tích < 0.5 ha), 
nhất là ở Bắc Bộ, Trung Bộ, và 
Tây Nguyên.   

- Độ chênh lệch mặt đồng cao  

Phát triển san phẳng laser 

Với ĐBSCL: xu hướng canh tác tập 
trung, qui mô lớn và thu hoạch cùng 
thời điểm 

Yêu cầu các hệ thống sấy năng suất 
lớn: máy sấy hai giai đoạn (tầng sôi và 
tháp) 

1 

Ở các vùng khác: công nghệ sấy 
chưa phát triển mạnh, còn lạc hậu 

Phát triển các mô hình sấy hiệu quả, 
chú ý tập trung phát triển sấy tĩnh từ 4-
10 tấn/mẻ 

2 Vấn đề thông tin  

 Thiếu thông tin để quyết định: 

- Trữ lúa thay vì trữ gạo 
- Xay xát lúa ẩm độ thấp (14%)  
- San phẳng laser (phát triển chậm) 

do trở ngại về đầu tư lớn, hệ số 
sử dụng thấp 

- Đẩy mạnh thông tin thông qua TV, 
hội thảo, tập huấn, trình diễn,... 
công nghệ sau thu hoạch hiệu quả. 

- Phát triển các dịch vụ sau thu 
hoạch thông qua hỗ trợ kinh phí 
đầu tư và kỹ thuật. 

3 Vấn đề về chuỗi giá trị lúa gạo  

 Nông dân không được quyết định 
giá lúa mà họ sản xuất trong chuỗi 
lúa gạo dẫn đến chịu tổn thất kinh tế 
so với thương lái và nhà máy xay xát 

Xây dựng mô hình liên kết nông 
dân với chuỗi sản xuất lúa gạo 
khép kín: thu hoạch-sấy-bảo quản-
xay xát. 

4 Thiếu mối liên kết 4 nhà (nông, khoa 
học, nhà nước, thương mại). 

Tăng cường liên kết thông qua trực 
tiếp tham gia của 4 nhà trong chuỗi 
sản xuất lúa gạo. 
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Thay lời kết 
Thực trạng ở Việt Nam, mặc dù đã có nhiều dự án và chương trình được triển khai 
nhằm giải quyết vấn đề giảm tổn thất sau thu hoạch, nhưng do tập quán sản xuất và 
nhiều hạn chế khác mà nhiều nơi trong nước vẫn còn sử dụng nhiều khâu thủ công, 
bán thủ công, hoặc qui trình không hợp lý, như phơi lúa, sấy gạo,... Đây là các 
nguyên nhân gây nên hao hụt sau thu hoạch cả về số lượng và chất lượng lúa gạo.  
Dự án IRRI-ADB qua 4 năm thực hiện với các hoạt động như hội thảo, tập huấn, 
trình diễn và thiết lập các mô hình kinh doanh, bước đầu đã đạt được hiệu quả nâng 
cao năng lực sản xuất lúa gạo trong lĩnh vực sau thu hoạch.  Với bài học kinh 
nghiệm từ quá trình triển khai, một số phương hướng phát triển sau thu hoạch, giảm 
tổn thất và nâng cao chất lượng lúa gạo được đề xuất như sau: 

- Tăng cường nhân lên và nhân rộng thông tin công nghệ sau thu hoạch hiệu quả 
thông qua TV, hội thảo, trình diễn,... 

- Phát triển các dịch vụ sau thu hoạch thông qua hỗ trợ kinh phí đầu tư và kỹ thuật. 
- Tăng cường "liên minh học hỏi" phát triển sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam 

bằng cách xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất lúa 
gạo với sự tham gia của đủ các thành phần nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa 
học, và nhà nước, nhằm mang lại quyền quyết định giá lúa và lợi ích trực tiếp 
cho nông dân, tạo động lực phát triển sản xuất lúa gạo.  
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.  2  .  
THU HOẠCH LÚA  

Trần Văn Khanh * 

 

1. DẪN NHẬP 
Thu hoạch lúa trên thế giới đã được cơ giới hóa đồng bộ từ nhiều thập niên trước. 
Hiện nay nhiều thiết bị trên thị trường đã được tự động hóa ở mức độ cao. 

Trước đây, có 2 quan điểm chính về qui trình thu hoạch lúa, đó là qui trình thu hoạch 
nhiều giai đoạn và qui trình thu hoạch 1 giai đoạn.  Ngày nay, khi điều kiện đất đai 
và thời tiết thuận lợi, qui trình thu hoạch 1 giai đoạn được các nhà trồng lúa lựa 
chọn. 

Trước năm 2005, thu hoạch lúa tại Việt Nam (VN) chủ yếu là qui trình thu hoạch 
nhiều giai đoạn với các công cụ thủ công kết hợp với máy.  Từ năm 2005, Việt Nam 
đã phát triển nhanh qui trình thu hoạch lúa một giai đoạn với các loại máy gặt đập 
liên hợp.  

Sự phát triển này không đồng đều giữa các vùng sản xuất lúa do tùy thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó diện tích lô thửa là yếu tố chính. 

Theo Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, đến đầu năm 2013 cả nước thu hoạch lúa bằng máy 
khoảng 30% (riêng Đồng bằng Sông Cửu Long cơ giới hóa thu hoạch lúa đạt 58% 
với khoảng 9000 máy gặt đập liên hợp, 3500 máy gặt rãi hàng). 

Cây lúa có tầm quan trọng đặc biệt trong cơ cấu cây trồng nông nghiệp ở VN, trong 
đó khu vực Đồng Bằng Sông Hồng, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên với hơn 40% 
diện tích trồng lúa cả nước, là cây lương thực chính cho nhân dân các vùng nêu trên 
(Bảng 1). 

 

 

 

 

                                            
*  Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 

      Email: tvkhanh58@gmail.com  
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    Bảng 1: Diện tích một số loại cây trồng nông nghiệp tại Việt Nam, 2011   

                * 1000 ha 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê- 2012 

Yêu cầu kỹ thuật khi thu hoạch lúa 

Thu hoạch là quá trình thu hạt từ đồng lúa.  Mục đích của việc thu hoạch tốt là giữ 
được năng suất hạt tối đa, giảm thiểu sự hao hụt và suy giảm chất lượng hạt. 
  Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật khi thu hoạch lúa 

TT Chỉ tiêu Trị số 
1 Độ thất thoát trên đồng do gặt, gom (gặt sót, rơi vãi,…) ≤ 2% 
2 Độ thất thoát do quá trình đập tách hạt, làm sạch, vận chuyển hạt 

trong máy (đập sót hạt, hạt theo rơm, hạt tổn thương, rơi vãi,...) 
≤ 2% 

 
3 Độ sạch hạt ≥ 95% 

Ngoài các chỉ tiêu trên, máy cần thu hoạch được khi lúa ngã đổ; độ bền cao; dễ vận 
hành, dễ sửa chữa khi hư hỏng; chi phí năng lượng thấp và an toàn lao động. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt và chất lượng làm việc của máy 
khi thu hoạch 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt và chất lượng làm việc của máy khi 
thu hoạch, những yếu tố chính là: 

- Quá trình, phương pháp và kỹ thuật canh tác: Sâu bệnh, cỏ dại sẽ làm thay đổi 
thành phần hỗn hợp khi thu hoạch: Lá bị ủ mục làm tăng lực cản, hạt khó phân ly 
khi đập tách hạt; hạt cỏ là thành phần khó phân loại khi làm sạch,… Với kỹ thuật 
canh tác phù hợp (ví dụ “1 phải 5 giảm”; san phẳng mặt đồng) sẽ góp phần làm 
thân cây cứng vững; dễ phòng và diệt sâu bệnh, cỏ dại; lúa ít bị ngã đổ. 
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- Đồng ruộng: Mặt ruộng phẳng, điều khiển được mức nước trên ruộng trong từng 
giai đoạn canh tác; rút nước triệt để trước khi thu hoạch sẽ giúp máy vào thu 
hoạch dễ dàng. 

- Giống: Lúa đứng cây, ít ngã đổ là yếu tố quan trọng làm giảm thất thoát khi thu 
hoạch, bảo đảm năng suất làm việc của người hoặc máy thu hoạch. 

- Thời điểm thu hoạch: Thu hoạch đúng thời điểm rất quan trọng để giảm tổn thất. 
Hao hụt hạt  có thể xảy ra từ chuột, chim, côn trùng, khi cây bị ngập nước, cây bị 
rối. Thu hoạch kịp thời đảm bảo chất lượng hạt tốt và giá trị cao. Thu hoạch sớm 
sẽ dẫn đến một tỷ lệ lớn hơn các hạt non, kết quả là sản lượng thấp hơn và hạt vỡ 
trong quá trình chế biến cao hơn. Thu hoạch trễ sẽ dẫn đến tổn thất nhiều và gạo 
vỡ tăng. Thời gian thu hoạch cũng ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt lúa 
giống. 

Trước đây, xác định thời điểm thu hoạch ngoài việc căn cứ vào thời kỳ sinh 
trưởng của từng giống lúa, thời gian từ lúc lúa trổ bông đến chín 25-35 ngày, 
hoặc nhìn bằng mắt thấy 2/3 số hạt chuyển sang màu vàng. Nay cần khuyến cáo 
nông dân nên ghi chép quá trình canh tác và theo hướng dẫn của các nhà chuyên 
môn (nhân viên kỹ thuật, nơi cung cấp giống) để xác định thời gian thu hoạch tối 
ưu (Hình 1) 

- Qui trình  và thiết bị thu hoạch: Đây là yếu tố rất quan trọng để giữ vững năng 
suất cây trồng, chất lượng hạt sau thu hoạch. Chọn qui trình và thiết bị phù hợp 
sẽ làm giảm lượng hạt thất thoát trên đồng khi thu hoạch; giảm tỉ lệ hạt nứt vỡ, 
đổi màu của hạt do quá trình phơi lúa trên đồng hay chất đống; làm sạch hạt, loại 
bỏ côn trùng gây hại khi bảo quản,… từ đó cùng với kỹ thuật sau thu hoạch khác 
bảo đảm chất lượng hạt, tăng tỉ lệ thu hồi gạo, tăng tỉ lệ thu hồi gạo nguyên và 
các phụ phẩm khác khi chế biến. 
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Hình 1.  1. Năng suất (tấn/ha);   2. Tỉ lệ nảy mầm (%);   3. Tỉ lệ gạo nguyên (%);   4. Độ ẩm hạt (%);  
5. Tỉ lệ hạt non (%), là hàm của thời gian thu hoạch trong vụ mùa khô và vụ mùa mưa. 

Nguồn: IRRI Agricultural Engineering Unit. 2010 

2. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 

Các qui trình thu hoạch lúa tại Việt Nam 

Thu hoạch lúa là khâu cuối trong quá trình canh tác cây trồng trên đồng. Qui trình 
thu hoạch lúa phân loại theo qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn hoặc qui trình thu 
hoạch một giai đoạn. 

Qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn là qui  trình thu hoạch phổ biến từ lúc con người 
biết canh tác.Tùy theo trình độ phát triển, qui trình này dùng lao động thủ công, cơ 
giới từng phần hoặc cơ giới hoàn toàn. Với lúa, các công đoạn cắt gặt, gom lúa, đập 
tách hạt, làm sạch tiến hành riêng lẽ hoặc chỉ kết hợp một vài công đoạn (kết hợp hai 
khâu đập, làm sạch; phối hợp ba khâu gom, đập, làm sạch hạt,…). Hiện nay, việc cơ 
giới hóa toàn bộ thu hoạch nhiều giai đoạn ít dùng, thay vào đó là qui  trình thu 
hoạch một giai đoạn. 

Qui trình thu hoạch một giai đoạn được thực hiện trên một máy thu hoạch liên hợp 
với các bộ phận cắt, gom, vận chuyển lúa, đập (tuốt) hạt, làm sạch, chuyển lúa ra 
khỏi máy tiến hành liên tục. Thời gian một phần tử hạt, rơm di chuyển qua máy dưới 
10 giây. Đây là phương pháp thu hoạch tiên tiến, tuy cũng cần một số điều kiện về 
tình trạng mặt đồng nhưng nhìn chung có khả năng thu hoạch trên nhiều địa hình, 
nhiều tình trạng ruộng lúa khác nhau (lúa đứng, lúa ngã đổ, nhiều cỏ). 



21 

a) Qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn 

Thu hoạch thủ công 

Thu hoạch thủ công (gặt bằng lao động thủ công, gom, đập tuốt hạt bằng các công 
cụ cầm tay hoặc với bồ đập lúa) chỉ còn tại những vùng sản xuất nhỏ lẻ, "tự sản, tự 
tiêu" ở các vùng cao, vùng sâu. Tại các vùng sản xuất lúa có diện tích tương đối tập 
trung hầu như không còn sử dụng phương pháp này.  

Thu hoạch bán cơ giới 

Thu hoạch bán cơ giới là phương pháp sử dụng phổ biến hiện nay ở qui trình với 
nhiều qui trình khác nhau. 
  Bảng 3: Các qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn 

Qui trình Gặt Gom Tách hạt Làm sạch 

1 Thủ công Thủ công Máy tuốt hạt Thủ công 

2 Thủ công Thủ công Máy đập, làm sạch 

3 Máy gặt xếp dãy Thủ công Máy đập, làm sạch 

4 Máy gặt xếp dãy Máy liên hợp gom, đập và làm sạch 

Trong các qui trình trên, gom đống sau khi gặt có thể tiến hành ngay; hoặc phơi mớ 
để giảm độ ẩm hạt sau đó gom chuyển vào máy đập tách hạt. 

Phơi sau khi gặt là biện pháp làm giảm ẩm hạt và thân dùng phổ biến khi thu hoạch 
lúa vụ đông xuân. 

Qui trình 4 (thu hoạch hai giai đoạn) được sử dụng từ cuối năm 2006 . Việc gom, 
đập và làm sạch sử dụng máy gom, đập và làm sạch. Qui trình này tuy làm giảm 
công  phơi hạt, người dân có thể bán lúa “tươi” nhưng còn nhiều yếu tố không thuận 
lợi khác (chủ yếu do chi phí đầu tư tương đương với một máy thu hoạch liên hợp) 
nên không phát triển.  

Vấn đề cần xem xét hiện nay là việc phơi rãi trên đồng sau khi gặt ảnh hưởng thế 
nào đến chất lượng hạt khi chế biến. Nhiều chương trình nghiên cứu, trong đó có đề 
án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Úc (Đề án CARD- Xác định nguyên nhân 
sự nứt vỡ hạt lúa khi thu hoạch) đã kết luận khi thu hoạch phơi trên đồng, hạt lớp 
trên tiếp xúc trực tiếp ánh nắng nhiệt độ ban ngày cao, về đêm hút ẩm từ không khí, 
hoặc khi gom đống nhiệt độ lớp dưới, giữa đống tăng cao làm  ảnh hưởng chất lượng 
hạt khi chế biến, giảm tỉ lệ thu hồi gạo nguyên, giảm độ nảy mầm nếu thời gian chờ 
đập tách hạt kéo dài;… (CARD 026/VIE05, 2009). 

Các máy trong qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn đã có ở VN (Hình 2): 
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- Máy gặt rải hàng (gặt xếp dãy): Bề rộng cắt 1,2 m ÷ 1,5m. Các máy này cũng 
hiện được dùng khá nhiều ở các tỉnh Trung Bộ.  

- Máy tuốt lúa: Với nguồn động lực là sức người (máy tuốt lúa đạp chân) hoặc sử 
dụng động cơ. Máy chỉ còn sử dụng ở những nơi có diện tích canh tác không tập 
trung; nền ruộng yếu, lầy thụt hoặc thu hoạch lúa giống. 

- Máy đập làm sạch: Hầu hết các vùng trọng điểm sản xuất lúa từ Đồng bằng Sông 
Hồng đến Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đều sử dụng máy đập làm sạch 
để tách và làm sạch hạt; số lượng lên đến vài chục ngàn máy.  

Gom lúa cây là công việc nặng nhọc nhưng hiện ở VN gom bằng lao động thủ 
công hoặc lao động thủ công kết hợp với rơ- moóc, xe tự chế; công việc này càng 
vất vả khi gom lúa vụ hè thu, ruộng ướt, thân tươi khá nặng; đặc biệt khi lúa thu 
hoạch bằng máy gặt rải hàng, lượng rơm gấp hai lần so với cắt tay.  

   
Hình 2a. Gặt thủ công   Hình 2b. Máy gặt xếp dãy  Hình 2c. Gom lúa,  

Công việc nặng nhọc!      

   
Hình 2d. Hạt nảy mầm khi gom 
đống (hình chụp 1 ngày sau khi 

gom lúa vụ hè thu) 

Hình 2e. Máy tuốt hạt Hình 2f. Máy đập, 
   làm  sạch hạt 

Hình 2. Các công đoạn và thiết bị trong qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn 

b) Qui trình thu hoạch một giai đoạn 

Hiện nay tại các nước tiên tiến, việc thu hoạch lúa đều tiến hành theo phương pháp 
thu hoạch một giai đoạn với máy liên hợp gặt đập; máy gặt tuốt; máy tuốt hạt không 
gặt (stripper) cũng đã thử nghiệm. 

Ở Việt Nam, từ những năm 1980, Bộ Nông nghiệp-PTNT đã có Chương trình 
nghiên cứu Cơ giới hóa thu hoạch lúa tại ĐBSCL, trong đó có nội dung nghiên cứu 
thiết kế và chế tạo máy GĐLH.  Một số mẫu máy đã được thử nghiệm nhưng chưa 
đạt kết quả như mong muốn. 
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Những năm 1990, tại ĐBSCL cũng đã thu hoạch lúa với gặt tuốt  nhập khẩu (đã qua 
sử dụng) từ Nhật.  Tuy chất lượng thu hoạch khá tốt nhưng do máy đã qua sử dụng 
nên thường xuyên hỏng hóc, không có phụ tùng thay thế hoặc phụ tùng thay thế giá 
quá cao nên không được ưa chuộng. 

Từ năm 2000, một số cơ sở tư nhân tại ĐBSCL cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo 
máy GĐLH, nhưng không thành công. 

Năm 2005, chương trình hợp tác giữa Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp 
(Đại học Nông Lâm TPHCM), Công ty Chế tạo động cơ BS (Mỹ) và Viện Nghiên 
cứu lúa Philippines đã nghiên cứu, thử nghiệm máy GĐLH cỡ nhỏ thành công tại 
VN (Hình 3a).  Đến nay đã sản xuất và bán ra thị trường tại các tỉnh ĐBSCL, miền 
Đông Nam Bộ, Trung Bộ gần 1000 máy. 

Cùng thời gian này, nhiều cơ sở cơ khí tại các tỉnh ĐBSCL (Long An, Đồng Tháp, 
Cần Thơ, An Giang,…) đã nghiên cứu, chế tạo máy GĐLH. Một số mẫu máy đã 
được nông dân chấp nhận đầu tư đã đoạt giải trong các đợt bình tuyển máy GĐLH 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức như máy MGĐ 120 (Công ty 
VINAPPRO); cơ sở Chín Nghĩa (Long An); cơ sở Út Máy Cày và cơ sở Vạn Phúc 
(Đồng Tháp); cơ sở Tư  Sang (Tiền Giang); cơ sở Năm Sanh (Cần Thơ). 

Do nhu cầu sử dụng máy tăng nhanh, từ tháng 7/2007 đến tháng 3/2009 đã tăng từ 
500 máy đến gần 4000 máy; đến tháng 3/2010 cả nước có khoảng 4000 máy GĐLH 
cở trung (bề rộng cắt khoảng 2 mét) và gần 1000 máy GĐLH cở nhỏ (bề rộng cắt 
khoảng 1,2÷1,4 mét). Đến nay, cả nước có hơn 10 000 máy GĐLH cở trung.  

Từ khi máy GĐLH được dùng đến trước năm 2010, các cơ sở sản xuất máy GĐLH 
trong nước không đáp ứng được nên máy GĐLH nhập khẩu từ Trung Quốc là nguồn 
cung cấp chính cho thị trường VN.  Từ năm 2009, hãng Kubota (Nhật) đã bán máy 
GĐLH vào thị trường VN, đây là loại máy được nông dân ưa thích, vì vậy các nhà 
sản xuất máy GĐLH trong nước đang rất khó khăn khi phát triển thị trường ngay tại 
đất nước mình.  Từ hàng chục cơ sở gia công chế tạo máy GĐLH trước đây, hiện chỉ 
còn vài cơ sở chế tạo như Cơ sở Tư Sang (Tiền Giang), Phan Tấn (Đồng Tháp), 
Nhựt Thành (Long An) với số lượng không nhiều. 

Ngoài ra, các hãng sản xuất máy nông nghiệp khác trên thế giới như John Deere 
(Mỹ), Yanmar (Nhật),… cũng đã thăm dò để đưa máy GĐLH vào bán tại Việt Nam. 

Máy thu hoạch lúa liên hợp tại Việt Nam 

Qua gần 10 năm phát triển với số lượng khá lớn, hiện các kiểu máy thu hoạch liên 
hợp đang có tại VN có những mẫu máy sau: 
- Mẫu 1 (Hình 3a): Máy có bộ phận cắt kiểu tịnh tiến, vơ kiểu guồng gạt, chuyển 

lúa bằng vít; bộ phận đập kiểu dọc trục răng trụ, bộ phận làm sạch kiểu sàng lắc 
dọc, quạt thổi ly tâm (T.V.Khanh và ctv 2004).  Hệ thống di động kiểu bánh 
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bơm. Hiện mẫu này không còn được ưa chuộng như trong thời gian mới sản xuất 
(2005- 2007). 

- Mẫu 2 (Hình 3b và 3d): Máy có bộ phận cắt kiểu tịnh tiến, bộ phận vơ lúa kiểu 
guồng gạt, chuyển lúa bằng vít; bộ phận đập kiểu dọc trục răng trụ, bộ phận làm 
sạch kiểu sàng lắc dọc, quạt thổi ly tâm.  Hệ thống di động kiểu bánh xích cao su. 
Đây là các loại máy sản xuất từ Trung Quốc, Nhật. 

- Mẫu 3 (Hình 3c): Máy có bộ phận cắt kiểu tịnh tiến, vơ kiểu guồng gạt, chuyển 
lúa bằng vít; bộ phận đập kiểu dọc trục răng bản; bộ phận làm sạch kiểu sàng lắc 
dọc, quạt thổi dọc trục. Mẫu này do các cơ sở Việt Nam sản xuất. 

- Trước đây, có mẫu máy GĐLH với bộ phận cắt kiểu tịnh tiến, chuyển lúa dạng 
cánh sao, nhưng đã bộc lộ nhiều nhược điểm, trong đó nhược điểm cơ bản là 
không thu hoạch được lúa ngã nên các cơ sở chế tạo cũng đã chuyển sang sản 
xuất như mẫu 3. 

         
Hình 3a. Máy GĐLH Vinappro (mẫu 1), khá nhẹ nên 4 người có thể nâng một bên để thay bánh 

  
Hình 3b. Máy GĐLH Wordl, Trung Quốc (mẫu 2) Hình 3c. Máy GĐLH cơ sở  Tư Sang (mẫu 3) 

  
Hình 3d. Máy GĐLH Kubota (mẫu 2) Hình 3e. Máy gặt tuốt liên hợp, Hàn Quốc 

Hình 3. Một số máy thu hoạch lúa liên hợp tại Việt Nam 
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Hiện vẫn có nơi nhập máy gặt tuốt liên hợp (Hình 3e) đã qua sử dụng từ các nước 
vùng Đông Bắc Á về tân trang và bán ra thị tường VN; tuy số lượng không nhiều và 
có những ưu điểm như chi phí năng lượng riêng nhỏ, chất lượng tuốt hạt tốt; nhưng 
cũng cần lưu ý những nhược điểm như hao hụt nhiều hoặc không thu hoạch được khi 
lúa ngã đổ; dễ bị hỏng hóc; phụ tùng thay thế đắt tiền. 

Khái quát về máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa 

Các máy thu hoạch lúa dùng trong qui trình thu hoạch nhiều giai đoạn đã phổ biến 
tại VN mấy mươi năm qua như máy gặt xếp dãy, máy tuốt, đập lúa nên bài viết này 
trình bày các loại máy GĐLH mới phổ biến tại VN, đặc biệt là các vùng có diện tích 
canh tác lúa không nhiều. 

Hình 4 và 5 là sơ đồ cấu tạo các máy thu hoạch liên hợp đang dùng phổ biến hiện 
nay. 

 
Hình 4. Các bộ phận và hướng vật liệu di chuyển trong máy GĐLH (bộ phận đập kiểu tiếp tuyến) 

 

Với những ưu điểm của bộ phận đập dọc trục khi thu hoạch cây lúa nước; hệ thống 
di động với bánh xích cao su trên nền ruộng yếu cùng với sau thời gian sử dụng ở 
nước ta và qua 6 lần hội thi, bình tuyển máy thu hoạch lúa liên hợp, các nhà chế tạo 
máy GĐLH Việt Nam sản xuất kiểu máy GĐLH như các loại máy đã phổ biến trên 
thế giới, các mẫu máy nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật.  Các máy này gồm các bộ 
phận chính sau: Bộ phận cắt kiểu tịnh tiến, guồng gạt, trục vít gom lúa, băng chuyền 
chuyển lúa, bộ phận đập dọc trục, hệ thống làm sạch, vô bao (Hình 4).  Trong đó 
một số máy do VN sản xuất dùng trống đập dạng răng bản, máy nhập khẩu dùng 
trống đập dạng răng trụ. 
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Hình 5.  Các bộ phận, hệ thống chính trên máy GĐLH với bộ phận đập dọc trục 

Như vậy máy GĐLH là tổ hợp các bộ phận làm việc của máy gặt và máy đập làm 
sạch.  Vật liệu di chuyển từ bộ phận này đến bộ phận khác nhờ các vít tải, băng 
chuyền.  Nếu máy làm việc năng suất cao cần có thùng chứa hạt.  

Trên máy, tại cabin để người vận hành điều khiển máy có các cần điều khiển ly hợp 
cho các bộ phận làm việc (gặt, đập, làm sạch, chuyển hạt,…); hệ thống di động; các 
đồng hồ báo hiệu tình trạng làm việc của động cơ (đồng hồ báo tốc độ động cơ; áp 
suất dầu nhờn bôi trơn, nhiệt độ động cơ, hệ thống điện; các đèn, còi báo tín hiệu khi 
vận hành như báo lùi, thùng chứa hạt đầy,… 

Việc kết hợp nhiều bộ phận, hệ thống trên cùng một máy làm tăng trọng lượng máy, 
tạo áp lực lớn lên đồng ruộng, đây là điểm cần lưu ý khi thiết kế, chế tạo và sử dụng 
máy GĐLH.  Sử dụng bánh xích cao su cho máy GĐLH nhằm giảm trọng lượng 
máy, đồng thời tăng bề mặt tiếp xúc với nền ruộng.  Máy GĐLH di chuyển trên bánh 
xích cao su là bước đột phá về kỹ thuật; cùng với nhiều biện pháp khác nhưng đây là 
yếu tố quan trọng để máy GĐLH phát triển nhanh tại VN.  Tuy tính cơ động không 
cao, nhưng với những ưu điểm nổi bật thể hiện trên đồng ruộng, máy GĐLH như 
Hình 5 là chọn lựa số 1 của đa số người sử dụng máy trong nước hiện nay. 

Các loại máy thu hoạch liên hợp khác (tuốt lúa trên bông, gặt tuốt liên hợp; GĐLH 
với bộ phận cắt kiểu máy gặt xếp dãi) không được sử dụng hoặc ngày càng giảm số 
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lượng tại VN. Máy GĐLH mini di chuyển bằng bánh bơm (bề rộng cắt < 1,5 m) 
không còn được ưa chuộng. 

Hoạt động của máy gặt đập liên hợp 

Máy GĐLH như Hình 5 hoạt động như sau:  Lúa trên đồng được mũi rẽ phân vùng 
chưa cắt và vùng sắp cắt, guồng gạt vơ và hất lúa vào  mâm chứa sau khi BP cắt đã 
cắt thân cây.  Trục vít gom lúa trên bề rộng máy đã cắt đưa đến băng chuyền.  Băng 
chuyền chuyển lúa đến bộ phận đập, tại đây hạt được tách ra khỏi bông cùng rơm 
vụn phân ly qua máng trống rơi trên sàng; quá trình phân ly kéo dài khi rơm di 
chuyển dọc trục đến cửa  thoát rơm.  Hệ thống làm sạch gồm sàng dao động phân ly 
hỗn hợp theo kích thước kết hợp với luồng không khí thổi từ quạt phân ly tạp chất 
khác hạt theo nguyên tắc khí động.  Hạt (độ sạch trên 95%) được gom lại đưa đến 
thùng chứa hoặc bộ phận đóng bao.  Hỗn hợp di chuyển trên sàng tiếp tục phân ly 
theo chiều dài sàng, đến cuối sàng, hạt chưa phân ly cùng tạp chất nặng (gié lúa còn 
hạt) được thu hồi đưa về bộ phận đập để đập tách hạt lại.  Tạp chất nhẹ (rơm vụn) 
được luồng không khí từ quạt thổi ra xa rơi xuống đồng.  Khi có yêu cầu, nhà sản 
xuất có thể bán kèm bộ phận gom rơm thải đống trên đồng. 

Những điểm chung cần lưu ý khi sử dụng  máy gặt đập liên hợp 

Thu hoạch  bằng máy GĐLH không để thêm thời gian cho lúa tiếp tục “chín” trên 
đồng như thu hoạch nhiều giai đoạn nên cần chú ý về thời điểm thu hoạch.  Lượng 
lúa thu được nhiều, tập trung nên cần chuẩn bị phương án làm khô hạt. 

Thời tiết là yếu tố quan trọng, chú ý vụ thu hoạch vào mùa mưa. Máy không là việc 
được khi cây lúa còn ướt, vì vậy có thể bị động về kế hoạch thu hoạch. 

Máy GĐLH là máy có cấu tạo phức tạp, tuy liên hợp từ 2 cụm máy gặt và đập làm 
sạch nhưng vận hành không đơn giản. Để máy hoạt động ổn định, an toàn, bền lâu; 
người vận hành cần có kiến thức tối thiểu về cơ khí, động lực; phải được huấn luyện, 
nắm vững các chỉ dẫn của nhà sản xuất từ chăm sóc đến bảo dưỡng máy theo nội 
qui. 

Vận hành đúng cách (cài ly hợp khi tốc độ động cơ thấp, không tăng tốc độ động cơ 
đột ngột; kỹ thuật quay vòng đối với bánh xích, kỹ thuật vượt lầy..., tốc độ làm việc 
của các bộ phận) sẽ bảo đảm độ bền của máy, bảo đảm chất lượng thu hoạch (giảm 
độ cắt sót, rơi vãi, đập sót,…).  Các thao tác khi di chuyển, vượt bờ, lên xuống phà, 
chẹt,… phải cẩn thận để không xảy ra tai nạn.  

Máy GĐLH là máy chuyên dụng, cần lưu ý cách bảo quản máy khi hết thời vụ. 
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3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CÒN TỒN TẠI KHI THU HOẠCH LÚA 
        Ở CÁC VÙNG SẢN XUẤT NHỎ  
Cơ giới hóa canh tác nói chung, CGH khâu thu hoạch nói riêng chỉ mang lại hiệu 
quả khi có điều kiện thích hợp.  Tình hình chung trong sản xuất nông nghiệp, trong 
đó có việc sản xuất lúa ở nước ta hiện nay là: 

- Cùng với yêu cầu khống chế các loại dịch bệnh như bệnh vàng lùn, lùn xoắn 
lá; nguy cơ rầy nâu luôn rình rập; việc gieo, cấy lúa các vụ phải tiến hành 
đồng loạt trong thời gian ngắn (khoảng 15 ngày/vụ)  đã dẫn đến thời điểm thu 
hoạch tập trung tương ứng. 

- Trong nhiều năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa và xu thế thời đại, thanh 
niên- lực lượng lao động chủ lực tại nông thôn đã đến làm việc tại các khu 
công nghiệp, các thành phố, vì vậy thiếu nghiêm trọng lao động tại nông thôn  
vào những thời điểm cần nhất như khi thu hoạch lúa.  Từ đó chi phí thuê lao 
động tăng nhanh; lúa thu hoạch không đúng thời điểm cũng làm tăng tổn thất 
hạt trên đồng, giảm chất lượng hạt, giảm tỉ lệ thu hồi gạo nguyên,… 

Với vùng Đồng bằng Sông Hồng, Trung bộ và Tây Nguyên, trở ngại lớn nhất cho 
việc cơ giới hóa trong canh tác là diện tích lô thửa quá nhỏ!  Chỉ vài trăm đến một, 
hai ngàn mét vuông/ lô thì dù có thiết bị để cơ giới hóa, cũng không thể mang lại 
hiệu quả cao cho người sản xuất; giá thành sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh kém.  

Yếu tố khí hậu thời tiết không thuận lợi (mưa, bão), canh tác trong vùng đất thấp, 
thường xuyên ngập nước cũng là yếu tố trở ngại cho việc thu hoạch bằng máy. 

Với xu hướng toàn cầu hóa trên khắp các lĩnh vực kinh tế hiện nay, việc sản xuất 
máy canh tác cỡ nhỏ ngày càng thu hẹp, vì vậy việc chọn máy phù hợp không dễ, giá 
thành máy nhỏ cao.  Khi canh tác trên diện tích nhỏ, chi phí đầu tư cao do hệ số sử 
dụng đất thấp (nhiều bờ), hệ số sử dụng máy thấp do phải quay vòng nhiều, chi phí 
năng lượng cao,… Ngoài ra, do sở hữu diện tích đất không nhiều, ít có sự hợp tác 
giữa các chủ đất với nhau nên chi phí lao động trên một đơn vị diện tích không thể 
giảm thiểu được. 

Thu hoạch trên diện tích nhỏ dù được cơ giới hóa, thất thoát vẫn cao, chất lượng hạt 
thấp do vận tốc máy, tốc độ các bộ phận làm việc liên tục thay đổi, không bảo đảm 
được vận tốc tối ưu. 

Các yếu tố trên làm cho giá thành sản phẩm cao, lợi nhuận ít làm giảm thu nhập, lợi 
nhuận của người canh tác. 

4. ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
Những khó khăn trong việc sản xuất hạt lúa không thuần tuý là vấn đề kỹ thuật, dù 
chỉ kể đến các vùng sản xuất chỉ để cung cấp lương thực cho cư dân tại chổ; mà còn 
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nhiều yếu tố khác tác động.  Nếu người sản xuất lúa với giá thành cao, thị trường sẽ 
chọn phương án mua lúa/ gạo từ nới khác về tiêu thụ. 

Với các vùng Đồng bằng Sông Hồng, Trung bộ và Tây Nguyên; cùng với đức tính 
cần cù, chăm chỉ của nông dân; cần thiết phổ cập, nâng cao kiến thức canh tác cho 
người trồng lúa từ các cơ quan chuyên ngành; tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp 
nói chung, canh tác cây lúa trong đó có khâu thu hoạch nói riêng. Những vấn đề 
chính cần giải quyết là: 

 Mở rộng diện tích lô thửa: 
Đây là vấn đề tiên quyết để hướng đến sản xuất lớn hơn, trong đó có việc cơ giới 
hóa sản xuất. Việc mở rộng diện tích hiện nay gặp nhiều khó khăn, không đơn 
giản do tư tưởng của người sở hữu ruộng đất, nhưng là giải pháp chính để phát 
triển sản xuất trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay.  Cần vận dụng tổng 
hợp các giải pháp để vận động để dồn điền, đổi thửa; hoặc dồn điền nhưng không 
đổi thửa,… 

Với kỹ thuật san phẳng ứng dụng kỹ thuật laser mà Việt Nam đã triển khai, việc 
cải tạo, san phẳng nhiều thửa ruộng có cao độ khác nhau để có lô thửa diện tích 
lớn là công việc đơn giản.  Ngoài ra, việc san phẳng mặt ruộng cũng tạo nhiều 
thuận lợi khác trong quá trình canh tác, làm giảm thất thoát khi thu hoạch. 

Kỹ thuật định vị vệ tinh hiện nay cũng dễ dàng xác định mốc giới ban đầu khi 
chủ ruộng muốn nhận lại mảnh đất của mình sau khi dồn điền. 

 Lập các mô hình trình diễn: 

Mô hình là nơi trình diễn tổng hợp các giải pháp:  mở rộng diện tích, cải tạo đồng 
ruộng; ứng dụng công nghệ, thiết bị canh tác; thu hoạch.  Mô hình trình diễn 
thành công là tiền đề để nông dân thấy được kết quả, tự nguyện tham gia. 

 Hỗ trợ tài chính: 

Hỗ trợ toàn phần hay một phần tài chính từ ngân sách cho vài mô hình đầu tiên là 
cần thiết.  Khi nhân rộng mô hình, giải pháp hỗ trợ có thể là cho vay vốn dạng tín 
chấp; miễn hoặc giảm lãi suất trong một thời gian,... 

Ngoài ra, cần tổ chức các lớp tập huấn, khuyến nông để phổ cập kiến thức cơ bản 
về kỹ thuật canh tác, công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch để nông dân, người sử 
dụng máy áp dụng như: 

- Cần chú ý các yêu cầu kỹ thuật, thời điểm khi thu hoạch nhằm bảo đảm chất 
lượng hạt. 

- Người vận hành cần được huấn luyện và phải vận hành máy đúng kỹ thuật, an 
toàn để bảo đảm chất lượng hạt, giảm thất thoát khi thu hoạch, không để xảy ra 
tai nạn lao động. 
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Tóm tăt, phương pháp thu hoạch lúa một giai đoạn với máy GĐLH hiện đang 
được ưa chuộng tại Việt Nam.  Tuy nhiên do sản xuất nhiều vụ trong năm bao gồm 
cả các vụ trong mùa mưa, thời tiết thay đổi nên phương pháp thu hoạch nhiều giai 
đoạn với các phương tiện thiết bị truyền thống cần được tiếp tục cải tiến, hoàn thiện 
để góp phần bảo đảm đúng thời vụ, giảm hao hụt khi thu hoạch. 
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.  3  .  
Sấy lúa 

ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên 
Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Tuấn * 

1 1.  DẪN NHẬP 
Sấy lúa là quá trình làm giảm độ ẩm của hạt lúa đến mức an toàn để bảo quản tồn 
trữ. Sấy là một hoạt động sau thu hoạch quan trọng nhất của một vụ lúa. Trì hoãn 
sấy, sấy không hoàn tất hoặc sấy không hiệu quả sẽ giảm chất lượng hạt và gây tổn 
thất lúa. 

Việt Nam là nước nông nghiệp với vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo.  
Theo Cục Thống kê (2011), năm 2010 sản lượng lúa cả nước khoảng 40 triệu tấn, 
riêng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiến hơn 50% sản lượng của cả nước.  
Ở đây mức độ cơ giới hóa sản xuất lúa nói chung và sấy lúa nói riêng được xem là 
tốt nhất trong cả nước.  Còn gần 50% sản lượng lúa còn lại ở các vùng khác thì vấn 
đề cơ giới hóa cũng như sấy lúa là như thế nào?  Để trả lời một phần của câu hỏi 
trên, chúng ta cần nhìn lại hiện trạng sấy lúa trong khu vực, xem xét kế thừa các 
kinh nghiệm đã qua, nhằm tìm ra lời giải.   

Vì vậy, để góp phần thảo luận vấn đề sấy lúa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, 
bài viết này giới thiệu lại một số kinh nghiệm tạm gọi là thành công về các mô hình 
sấy lúa ở ĐBSCL cũng như của cả nước, phân tích hiện trạng sấy lúa trong vùng và 
đề ra một số giải pháp cho vấn đề sấy lúa Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.   

2. GIỚI THIỆU CÁC THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ SẤY LÚA   
      và PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM 

Máy sấy tĩnh vỉ ngang (MSTVN) 

Công nghệ sấy lúa bằng MSTVN có từ 1950 ở Mỹ, Nhật và 1970 ở Philippines. Ở 
Việt Nam, mẫu MSTVN xuất hiện đầu tiên ở tỉnh Sóc Trăng thuộc Đồng bằng sông 
Cửu Long vào năm 1983. 

Với cấu tạo đơn giản, chi phí đầu tư và chi phí sấy thấp, MSTVN đã được nông dân 
và các nhà sản xuất chấp nhận, trở nên phổ biến, góp phần đáng kể trong việc nâng 

                                            
*  Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 

    ĐT: 0918002312; Email: vanxuan310156@gmail.com  
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cao tỉ lệ lúa được sấy bằng máy ở nhiều tỉnh ĐBSCL. Đến 2009 đã có khoảng 7000 
máy, giải quyết được khoảng 1/3 của 7 triệu tấn lúa hè-thu ở vùng này. 

Về cấu tạo, MSTVN (ví dụ máy sấy SHG-4) gồm 4 bộ phận chính: quạt, lò đốt, 
buồng sấy và nhà che được bố trí như Hình 1.  Quá trình sấy được thực hiện như 
sau: lúa được đổ trên mặt sàn lưới lỗ với lớp dày khoảng 25-30 cm.  Không khí nóng 
tạo bởi lò đốt, được quạt sấy hút và thổi vào ống gió hông, sau khi đã hòa trộn với 
không khí môi trường đạt nhiệt độ khí sấy cần thiết.  Từ ống gió hông, khí sấy 
chuyển hướng qua buồng gió chính (buồng sấy) nằm phía dưới sàn lưới lổ và đi 
hướng lên xuyên qua lớp hạt mang ẩm thoát ra ngoài.  Quá trình sấy tiếp diễn cho 
đến khi lớp hạt dưới đạt yêu cầu, rồi tiến hành cào đảo lớp hạt và tiếp tục sấy sao 
cho lớp trên và lớp dưới đạt được ẩm độ cần thiết. 

Hiện nay ở ĐBSCL nông dân tự nghiên cứu và cải tiến MSTVN để sấy được lớp lúa 
dày từ 60- 100 cm, công suất có thể lên đến 30- 40 tấn/mẻ như Hình 2. Những mẫu 
máy này phát triển rất nhanh vì không cần cào đảo trộn lúa, nhưng thời gian sấy dài 
từ 30- 40 giờ cho một mẻ sấy.  Sau khi sấy ẩm độ của lúa ở lớp dưới và lớp trên 
chênh lệch từ 3- 5%, sau đó trộn chung lại với nhau để đat ẩm độ sau sấy cần thiết. 
Sự chênh lệch ẩm độ giữa các hạt lúa trong một khối lúa là nguyên nhân cho sự gãy 
vỡ của gạo sau khi xay xát. 

 
Hình 1.  MSTVN loại xây cố định SHG Hình 2.  MSTVN loại sấy lớp dày 6-10 cm 

Máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều không khí sấy 

Dù có nhiều ưu điểm nổi trội nhưng MSTVN vẫn còn vài nhược điểm: 1) Chiếm 
nhiều mặt bằng, tức năng suất thấp tính theo diện tích chiếm chỗ, 2) Phải đảo trộn 
thủ công để có sự đồng đều ẩm độ hạt sau khi sấy, nên không phù hợp với yêu cầu 
cơ giới hóa công đoạn sấy. 

Giải pháp khắc phục được nhiều nhà nghiên cứu đề ra là dùng máy sấy đảo chiều 
không khí sấy (SRA).  Thập kỹ 1980, SRA đã được nghiên cứu ở Mỹ, nhưng chỉ ở 
qui mô phòng thí nghiệm và có tính học thuật.  Một tài liệu ở Đài Loan năm 1981 
công bố kết quả nghiên cứu với mẫu máy SRA 1 tấn/mẻ, sử dụng máy sấy tĩnh thông 
thường, nghĩa là gió đi vào từ chính giữa.  Một Công ty Mỹ ở Việt Nam cũng có 
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máy sấy lúa đảo gió với lớp hạt dựng đứng, luồng khí đi ngang, rất khó thích ứng 
với các sản phẩm ẩm độ cao và dính bết. 

 
Hình 3.  Nguyên lý hoạt động của máy sấy SRA với lớp hạt nằm ngang 

 

Hình 4.  Máy sấy SRA trước khi đảo gió Hình 5.  Máy sấy SRA sau khi đảo gió 

Mẫu máy SRA hiện phổ biến ở Việt Nam từ năm 2001, Được thiết kế bởi Đại học 
Nông Lâm TP.HCM thuộc loại đảo chiều với lớp hạt nằm ngang, luồng khí thẳng 
đứng theo chiều lên và xuống, có nhiều cỡ công suất từ 2- 25 tấn/mẻ (Hình 3), giải 
quyết được bài toán đồng đều ẩm độ lúa sau khi sấy, vì về nguyên tắc, luồng khí đi 
lên hoặc đi xuống theo phương thẳng đứng thì đồng đều nhất. Ngoài ra, lớp hạt nằm 
ngang ít chịu nén, có khả năng tự điều chỉnh cục bộ khối vật liệu sấy do co rút khi 
vật liệu sấy khô dần, ít tác động xấu đến độ phân bố gió đã được thiết lập, do đó tăng 
được khả năng đồng đều về ẩm độ sau cùng của sản phẩm. Điều này sẽ không dễ đạt 
được nếu đảo chiều với lớp hạt đặt đứng như  nhiều máy hiện có (Hình 4 và 5). 

Mẫu máy vẫn có đầy đủ các ưu điểm của một máy sấy tĩnh vỉ ngang như đơn giản dễ 
vận hành, giá đầu tư và chi phí sấy thấp, sấy được hạt ẩm độ rất cao,… Điểm mới 
của nó là: 

- Kết cấu nhỏ gọn, so với các máy sấy tĩnh cùng năng suất, nó chỉ chiếm ½ diện tích 
mặt bằng lắp đặt. 

- Không tốn công lao động cào đảo, vẫn đảm bảo độ đồng đều ẩm độ sản hạt sau 
khi sấy. 
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- Có thể sấy nhiều sản phẩm khác nhau, đặc biệt là các loại vật liệu dính bết như 
lúa hè thu hoặc rất khó cào đảo như đầu tôm, cá, mực, đậu phộng, khoai mì (sắn) 
lát,… 

Máy “sấy rất rẻ” SRR-1  

Thiết kế dựa trên nguyên lý sấy nhiệt độ thấp, nghĩa là chỉ vài độ (oC) cao hơn nhiệt 
độ môi trường, và nhắm vào đối tượng nông dân nhỏ canh tác ít hơn 0,5 ha, và sống 
ở nơi có điện  lưới, có thể sấy ngay trong nhà với số lượng nhỏ (Hình 6).  Máy gồm 
ba bộ phận: Quạt hướng trục kéo bằng mô-tơ 0,37 kW, điện trở 1 kW, cung cấp 
nhiệt phụ thêm khi trời ẩm, hoặc lò đốt than tổ ong cung cấp nhiệt liên tục, nếu 
muốn tiết kiệm điện. Buồng sấy bằng bồ cót tre uốn thành hai vòng đồng tâm.    

Được thiết kế ở ĐHNL HCM và phổ biến từ 1995, máy sấy SRR-1 là sản phẩm từ 
chương trình hợp tác với IRRI và GTZ; đến năm 2003, đã có 1400 máy được nông 
dân mua.  Tuy không phát triển thêm nhiều, hàng năm vẫn có hàng chục nông dân 
mua máy. 

Máy sấy  STR-1 

Được thiết kế nhắm đáp ứng yêu cầu theo kết cấu rẻ tiền của SRR, nhưng không 
phải là máy sấy nhiệt độ thấp, vì áp dụng chế độ sấy tĩnh (42-45oC) để sấy nhanh 
khô, năng suất cao hơn. 

Máy có 2 buồng sấy cót tre, chứa 500 kg hạt/ buồng, để khi đang sấy ở một buồng 
thì đảo trộn lúa ở buồng kia (Hình 7).  Sấy 1 tấn lúa từ 24% ẩm độ xuống 14% trong 
18 giờ, tiêu tốn 11 kWh điện và 40 kg than.  Với cách sấy có đảo trộn, chênh lệch 
ẩm độ chỉ khoảng 1,5%. 

So với SRR-1, thì STR-1 năng suất sấy gấp đôi, nhưng đầu tư hơi cao hơn, và tốn 
công lao động hơn. 

  
Hình 6.  Cấu tạo máy sấy SRR-1  

với lò than tổ ong 
Hình 7.  Máy sấy  STR-1 với lò than tổ ong 
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Máy sấy tháp (MST) 

Máy sấy tháp thuộc loại tiêu biểu nhất và phổ biến nhất của sấy hạt di động (Hình 8, 
9 và 10). Hạt di chuyển từ trên cao bằng gầu tải và xuống dưới theo chuyển động 
thẳng đứng hay kiểu zích- zắc.  Không khí sấy được quạt hút ra hoặc thổi vào theo 
chiều cùng chiều, ngược chiều hay vuông góc với dòng hạt di chuyển. 

Tùy theo chọn lựa cách bố trí của dòng hạt di chuyển qua tháp sấy mà phân biệt 2 
phương pháp sấy khác nhau: sấy tháp tuần hoàn theo mẻ hoặc sấy tháp liên tục. 
Trong nhà máy sấy ở ĐBSCL hiện nay đa phần là bố trí sấy theo kiểu tuần hoàn theo 
mẻ, vì phụ thuộc vào khối lượng lúa của từng ghe chở đến, giống lúa, chủ lúa khác 
nhau.  

Cách đây vài năm, so với máy sấy tĩnh, các loại máy sấy tháp chưa được sử dụng 
nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là sấy lúa.  Lý do cơ bản, các loại máy này chỉ hoạt động 
hiệu quả với lúa có ẩm độ < 24%, chỉ có ở vụ Đông Xuân, còn Hè Thu thường 28– 
30%, và lúc đó “tập quán” sấy ở ta chủ yếu “đối phó” cho vụ Hè Thu.  Ngoài ra, vấn 
đề giá đầu tư và chi phí sấy các loại máy này đều khá cao so với các loại máy sấy 
tĩnh vỉ ngang.  

Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm gần đây với trình độ sản xuất hàng hóa hiện nay nhu 
cầu sấy lúa tập trung với sản lượng và quy mô lớn, máy sấy tháp bắt đầu phát triển 
mạnh và đã khắc phục được các nhược điểm nêu trên, đem lại kết quả sấy tốt, và có 
thể đáp ứng nhu cầu sản xuất và chế biến lúa gạo lớn xuất khẩu của nước ta.  Đây là 
quy mô sấy lúa hiệu quả hơn quy mô sấy lúa nhỏ lẻ trong nông hộ.    

 
Hình 8.  Máy sấy tháp của Dự Án ADB-IRRI, thiết kế tại ĐH Nông Lâm TPHCM  
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Hình 9.  Máy sấy tháp ở Tân Hồng,  

Đồng Tháp, thuộc CTBVTV An Giang 
Hình 10.  Hệ thống máy sấy tháp  
ở Cty chế biến lúa gạo Tây Ninh 

Máy sấy tầng sôi (MSTS) 

Máy sấy tầng sôi thuộc loại máy sấy động, lúa được chuyển động “sôi” trong buồng 
sấy. Gọi là sấy tầng sôi, vì không khí sấy “sục” qua lớp hạt lúa làm lớp lúa di 
chuyển, giống như trường hợp bọt không khí đi lên qua lớp nước đang sôi khi đun 
nước. Từ hơn 15 năm trước nhiều Trường và Viện đã nghiên cứa và triển khai thử 
nghiệm MSTS như: 

- Năm 1995, ĐHNL HCM đã thiết kế chế tạo 2 máy sấy tầng sôi liên tục, dùng sấy 
lúa hoặc bắp, năng suất 1 tấn/giờ (STS-1) và 5 tấn/giờ (STS-5) như Hình 11 và 12. 
Kết quả khảo nghiệm máy STS-1 với 10 tấn lúa vào vụ Hè-Thu 1995 tại Cần Thơ:  
Thời gian sấy hạt khoảng 2-3 phút, giảm độ ẩm của hạt từ 31 xuống 21%. Nhiệt độ 
sấy 115 oC.  Độ rạn nứt hạt qua xay xát so với phơi trong bóng râm là không khác 
biệt, độ trắng của gạo cũng như nhau. 

- Mẫu Máy tầng sôi thứ hai theo mẫu MTS-5, doViện Cơ Điện-CNSTH lắp đặt ở 
Long An, cho kết quả sấy tốt, nhưng không được sử dụng.  Đây là những kinh 
nghiệm về sự tương thích giữa yêu cầu xã hội và khả năng kỹ thuật khi muốn cơ giới 
hóa. 

- Kết quả kỹ thuật sấy của MSTS thời đó tốt, chứng tỏ được khả năng kỹ thuật của 
nguyên lý sấy tầng sôi, nhưng MSTS chưa áp dụng được thực tế nguyên do, giá máy 
khá đắt nông dân chưa sẵn sàng tiếp nhận, MSTS chỉ giải quyết hạ một phần ẩm độ 
lúa cần sấy. Vì vậy, MSTS cần kết hợp với các máy sấy khác trong hệ thống để sấy 
lúa đạt ẩm độ cho phép.   
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Hình 11.  Sơ đồ máy sấy tầng sôi Hình 12. Máy sấy tầng sôi STS-1 ĐHNL TPHCM 

Tuy nhiên, trong vòng vài năm gần đây nhu cầu lúa sấy lớn và đáp ứng được khả 
năng cơ giới hóa ngày một cao, MSTS (Hình 13, 14 và 15) được áp dụng rộng rãi ở 
các hệ thống nhà máy sấy lớn.  MSTS khi kết hợp với máy sấy tháp đem lại hiệu quả 
cao như: hạ một phần ẩm độ 5- 7% trong thời gian 2- 3 phút, để giảm thời gian sấy 
cho hệ thống sấy tháp phía sau, và khả năng làm sạch hạt tốt giúp cho quá trình di 
chuyển của lúa trong sấy tháp tốt hơn.  Với lợi thế trên, khả năng phát triển mô hình 
MSTS kết hợp với máy sấy tháp ngày càng nhiều ở Đồng bắng Sông Cửu Long.  

     
Hình 13.   MSTS và MST ở Tân Hồng,  
Đồng Tháp, thuộc CTBVTV An Giang 

Hình 14.  Hệ thống MSTS 10 tấn/giờ kết hợp 
với máy sấy tháp ở Cty Lương thực Vĩnh Long 

  
Hình 15.  Hệ thống máy sấy tầng sôi 10 tấn/giờ kết hợp với tháp ủ và làm nguội và silo sấy 

do ĐHNL TPHCM lắp đặt ở Tanzania, Châu Phi, 2013 
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3. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT  
          CỦA VIỆC SẤY LÚA 
Để vấn đề sấy lúa ở Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây Nguyên đươc hiệu quả, cần nhìn lại 
thực trạng và tồn tại của việc sấy lúa và các hướng giải quyết bàn luận sau đây. 

Phần trăm cơ cấu hộ sử dụng đất phân theo quy mô đất nông nghiệp 

Theo các vùng sinh thái trong cả nước Bảng 1, tỷ lệ sử dụng đất nông nghiệp có diện 
tích ≤ 0,5 ha tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi phía 
Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.  Như vậy với tình 
trạng đất nhỏ lẻ ảnh hưởng đến tình hình cơ giới hóa nói chung cũng như khâu sấy 
lúa nó riêng gặp nhiều khó khăn, khó phát triển được trong vùng.  

Bảng 1: Phần trăm (%) cơ cấu hộ phân theo quy mô đất nông nghiêp 
STT Vùng ≤ 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 
1 ĐB sông Hồng 61,62 35,92 2,43 0,03 
2 Trung du&MN phía Bắc 36,71 34,98 24,29 4,02 
3 Bắc Trung bộ và DH miền Trung 38,37 43,53 16,35 1,75 
4 Tây Nguyên 22,02 23,78 41,87 12,33 
5 Đông Nam Bộ 20,09 30,38 40,86 8,67 
6 ĐBS Cửu Long 12,45 29,52 45,6 12,42 

(Nguyễn Trọng Uyên, 2013) 

Diện tích, sản lượng và năng suất của lúa các vùng trong cả nước 

Theo Tổng Cục Thống kê (2011), năm 2010 sản lượng lúa cả nước hơn 40 triệu tấn 
trong đó đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 50% sản lượng, còn lại phân bổ trong 
các vùng.  Diện tích và sản lượng lúa phân bổ của từng vùng từng tỉnh ít.  Do vậy 
đây cũng ảnh hưởng đến vấn đề thu mua lúa và sấy lúa gặp nhiều khó khăn hạn chế. 
Bảng 2: Diện tích và sản lượng lúa các vùng trong cả nước năm 2005 và 2010 

      2005     2010   

STT Vùng 
Diện tích 

(Nghìn ha) 
Sản lượng 

(Nghìn tấn) 
Năng suất 

(Tạ/ha) 
Diện tích 

(Nghìn ha) 
Sản lượng 

(Nghìn tấn) 
Năng suất 

(Tạ/ha) 
  CẢ NƯỚC 7329.2 35832.9 48.9 7495.5 40005.6 53.4 
1 ĐB sông Hồng 1186.1 6398.4 53.9 1150.1 6805.4 59.2 
2 TD&MN phía Bắc 661.2 2864.6 43.3 666.4 3087.8 46.3 

3 
Bắc Trung bộ và 
DH miền Trung 1144.5 5342.5 46.7 1214.1 6152.0 50.7 

4 Tây Nguyên 192.2 717.3 37.3 223.9 1042.1 47.8 
5 Đông Nam Bộ 318.9 1211.6 38.0 295.1 1322.7 44.8 
6 ĐBS Cửu Long 3826.3 19298.5 50.4 3945.9 21595.6 54.7 

(Tổng Cục Thống kê, 2011) 
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Hiện trạng sấy lúa ở Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên 

Với diện tích và sản lượng lúa phân bổ trên nông hộ thấp, cho nên máy sấy lúa trong 
vùng Bắc bộ, Trung bộ, và Tây nguyên còn rất ít.  Hầu hết các máy sấy là để phục 
vụ cho quá trình sấy lúa giống của các cơ sở, hợp tác xã, công ty sản xuất lúa giống 
lớn.  Ví dụ Công ty CP Giống Cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế có mạng lưới sản 
xuất giống rãi khắp các tỉnh Miền Trung, các cơ sở gia công giống cho công ty đều 
trang bị một hoặc hai máy sấy lúa đảo chiều gió SRA-10 của Đại học Nông Lâm 
TpHCM (Hình 16 và 17). 

  
Hình 16.  Máy sấy lúa giống SRA-10 đốt trấu 

ở HTX Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng 
Hình 17.  Máy sấy lúa giống SRA-10 đốt than 

đá ở Trại Giống Nam Vinh Thuộc Cty CP 
Giống cây trồng Vật Nuôi, TT Huế 

Một số ít máy sấy phục phụ cho quá trình sấy lúa chất lượng cao như lúa Nhật, Lúa 
Đài Loan (Hình 18).  Còn lúa thương phẩm của người dân trong vùng hầu hết là 
phơi, và một ít lúa được sấy bằng máy sấy tĩnh vỉ ngang.  Nếu gặp lũ lụt thì người 
dân đem lúa đến sấy nhờ các máy sấy lúa giống, nhưng chịu chi phi sấy rất cao để 
cứu lúa khỏi bị hư. 

  
Hình 18.  Hệ thống máy sấy lúa Nhật chất lượng cao để xuất khẩu SRA- 60 tấn lúa/ngày ở 

Công ty An Đình, Mỹ Hào, Hưng Yên 

Tồn tại thói quen và nhận thức của người dân trong vấn đề sản xuất lúa 

Hầu hết lúa được sản xuất ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên chủ yếu tập trung ở 
nông hộ, do vậy người dân chưa có thói quen bán lúa ướt cho thương lái, hợp tác xã, 
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nhà máy xay xát hoặc công ty để sấy tập trung, mà chủ động phơi lúa để giảm chi 
phí sấy tăng lợi nhuận cho gia đình.  Mặt khác, một số người dân cũng ý thức được 
sấy lúa tốt hơn phơi nhưng hiện nay với sản xuất nhỏ lẻ, kinh tế thấp nên người dân 
không thể tự trang bị máy sấy riêng cho gia đình được.  Nhưng xu hướng quy luật 
của công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, lao động ngày còn khan hiếm và đắt 
đỏ, nên cần suy nghĩ là có thể hợp đồng bán lúa ướt cho thương lái, hay hợp đồng 
sản xuất và cung cấp lúa cho hợp tác xã, nhà máy xay xát hoặc công ty để sấy tập 
trung, với giá cả ổn định có lợi cho nông dân.  Nông dân để dành thời gian của mình 
làm việc khác có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc phơi lúa. 

Chi phí sấy lúa cao hơn phơi lúa 

Khi có nắng tốt người dân phơi lúa như vậy, sấy đắt hơn phơi, vì đây là cảm nhận 
của nông dân khi phải trả chi phí sấy và chi phí chuyên chở đến máy sấy.  Nhưng khi 
gặp thời tiết bất lợi trong mùa mưa, sấy giảm được hao hụt trực tiếp do không phơi 
được.  Như vậy, chịu tốn chi phí sấy mà không bị hao hụt lúa cũng hợp lý, nhưng 
cần có tuyên truyền, khuyến nông, thuyết phục nông dân hơn nữa.    

Mặt khác khi sấy lúa tốt thì chất lượng lúa gạo tăng lên, lợi nhuận này không phải là 
của nông dân mà là lợi nhuận của chủ nhà máy xay xát.  Như vậy, cần xác định được 
lợi nhuận chung từ khâu sấy mang lại, để từ đó chủ nhà máy xay xát hay thương lái 
đưa ra giá cả thu mua hợp lý có lợi cho nông dân. 

Máy sấy lúa liên kết với hợp tác xã trong cánh đồng mẫu lớn 

Hiện nay, với diện tích nhỏ lẻ sản lượng thấp phân bố không tập trung nên rất khó 
khăn trong quá trình phát triển của máy sấy.  Vì vậy, việc cần làm là sấy phải liên 
kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã, cánh đồng mẫu lớn,…  

Máy sấy lúa gắn kết với máy gặt đập liên hợp  

Hiện tại một số nơi vẫn còn dung máy gặt xếp dãi để thu hoạch lúa, nhưng vẫn còn 
nhiều hạn chế trong phương pháp thu hoạch này như: phải tốn công lao động để gom 
lúa và đập lúa, hao hụt lúa do qua nhiều công đoạn dẫn đến chi phí thu hoạch tăng 
cao.  Mặt khác, công lao động ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, đây là quy luật tất 
yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa, nên máy gặt đập liên hợp sẽ là giải pháp tốt 
nhất, như đã xảy ra mọi nơi ở các nước công nghiệp khác trên thế giới.  Nhưng gặt 
đập liên hợp sản lượng thu hoạch lớn và thu hoạch lúa ở ẩm độ cao để giảm rơi rụng 
hạt (ẩm độ thu hoạch mùa hè thu  khoảng 25- 30 % , nên cần phải sấy lúa ngay sau 
đó.  Vì vậy, máy sấy là phải kết hợp với máy gặt đập liên hợp. 

Máy sấy lúa trong nhà máy xay xát lúa gạo  

Ngày nay với nhu cầu phát triển hàng hóa lớn và cạnh tranh của thị trường, nhà máy 
xay xát muốn chủ động được sản lượng và chất lượng lúa để xay xát thì phải có máy 
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sấy.  Các máy sấy ở nhà máy xay xát là những hệ thống sấy động với quy mô lớn. 
Để đảm bảo chất lượng của gạo là cần phải sấy đúng quy trình, lúa được sấy xuống 
ẩm độ 14% sau đó bảo quản lúa khi cần xay xát thì lấy lúa ra xay và xuất gạo, bảo 
quản lúa tốt hơn bảo quản gạo. 

Máy sấy lúa gắn kết với  thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu gạo 

Thương lái và danh nghiệp xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chế 
biến lúa gạo nói chung, chủ động và nắm bắt được công nghệ chế biến trong đó có 
sấy lúa để đạt được sản lượng gạo đảm bảo chất lượng và đêm lại lợi nhuận cao. 

Các chính sách hỗ trợ từ cấp, các nhà 

Để áp dụng quy mô và công nghệ sấy tiên tiến nhất vào sản xuất là không đơn giản, 
cần sự tham gia và hỗ trợ của các nhà như: Nhà nước, Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, 
Nhà khoa học, Nhà ngân hàng,…    

4. KẾT LUẬN 
Cơ giới hóa sấy lúa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên còn tồn tại mô hình sản 
xuất nhỏ lẻ nên khó phát triển.  Vì vậy, cần được nghiên cứu và xem xét một cách 
chính xác để đưa ra hướng giải quyết, và cần có sự thống nhất và đồng lòng của các 
nhà để cho công cuộc cơ giới hóa sản xuất lúa nói chung và sấy lúa nói riêng từng 
bước đi lên và góp phần tăng năng suất, sản lượng và chất lượng lúa gạo của Việt 
Nam. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Dự Án Sau Thu Hoạch Lúa Gạo (ADB- IRRI RETA N0. 6489). 2010. Công nghệ 
sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam, trang 187: Sấy lúa. Nxb Nông nghiệp, TP.HCM. 

Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm, Lê Văn Bạn, Trương Vĩnh. 
2000. Máy Sấy hạt ở Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, TP.HCM. 

Nguyễn Trọng Uyên. 2013. Hiện trạng đồng ruộng ở Việt Nam trước yêu cầu 
chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trang 39. Kỷ yếu hội 
thảo San phẳng đồng ruộng ứng dụng kỹ thuật điều khiển laser, TP Tân An, Long 
An. 

Tổng Cục Thống kê. 2011. Niên giám thống kê 2010. Nxb Thống kê, Hà Nội. 

 



42 

 

 



43 

  4 
Bảo quản lúa  

ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên 
Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Tuấn* 

 

1  DẪN NHẬP 
Bảo quản là để duy trì chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, kéo dài 
thời gian tiêu thụ, mở rộng thị trường và chờ giá tốt nhất có thể được để bán sản 
phẩm. Vì vậy, bảo quản lúa đóng một vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh 
lương thực quốc gia, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong các hoạt động kinh 
doanh và xuất khẩu, giúp hạt gạo Việt Nam nâng cao uy tín trên thị trường và giúp 
người nông dân có thu nhập cao hơn.  

Hiện nay, vấn đề gieo sạ tập trung dẫn đến việc thu hoạch cùng lúc. Tại thời điểm 
thu hoạch rộ, giá lúa thường là thấp do cung vượt quá cầu, làm cho nông dân sản 
xuất lúa lúc nào cũng bị thiệt thòi do không thể ngả giá được với thương lái. Muốn 
bảo quản để chờ giá cao mới bán thì lúa phải được làm khô đúng yêu cầu. Tuy 
nhiên, nếu từng hộ nông dân nhỏ lẻ đầu tư máy sấy và kho chứa thì quá sức chịu 
đựng và không có hiệu quả kinh tế. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần nhìn lại 
hiện trạng bảo quản trong khu vực, xem xét kế thừa các kinh nghiệm bảo quản các 
vùng khác, nhằm tìm ra giải pháp.   

2 GIỚI THIỆU CÁC THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN LÚA 
PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM 

Bảo quản lúa có thể trong phạm vi: số lượng ít quy mô nông hộ và cho mục đích 
thương mại số lượng lớn, như: 

- Bảo quản trong các bao tải và chất trong không gian hở; 

- Bảo quản xá kết hợp sấy trong kho và thông gió cưỡng bức; 

- Bảo quản kín trong các vật chứa đựng khác nhau; 

- Bảo quản đổ xá trong các silo kín. 

                                            
* Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
   ĐT: 0918002312; Email: vanxuan310156@gmail.com  
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Phương pháp bảo quản truyền thống và thô sơ 

Phương pháp này thường được áp dụng cho các quy mô sản xuất nhỏ, lẻ để tiêu thụ 
trong phạm vi nông hộ, làm giống hoặc chỉ để bán với số lượng nhỏ (Hình 1). Ưu 
điểm của phương pháp này là chi phí đầu tư trong xây dựng thấp, đơn giản trong lắp 
đặt hoặc xây dựng, tiện lợi trong sử dụng. Nhưng tồn tại các nhược điểm: hạt dễ hút 
ẩm từ môi trường bên ngoài, bị mưa dột và bị xâm nhập, phá hoại bởi các loại côn 
trùng, sâu bọ và chim chóc, hạt bị suy giảm chất lượng nhanh và không thể bảo quản 
được lâu, chỉ thích hợp cho quy mô sản xuất nhỏ lẻ hoặc cấp hộ gia đình, không phù 
hợp để bảo quản cho mục đích thương mại. 

 

 
Hình 1.  Chứa lúa trong bao tải và chất trong kho của nông hộ 

Bảo quản trong các bao tải  và chất trong không gian hở 

Lúa được chứa trong các bao tải bằng đay hoặc PP từ 40kg đến 80kg. Các bao tải 
này được chất chồng lên nhau trên các pallet để chống hút ẩm từ nền nhà. Các pallet 
để chất các bao lúa được sắp xếp thành các hàng trong nhà kho để thuận tiện trong 
việc thông thoáng, làm mát, xông trùng và bốc dỡ lúa bằng xe nâng hoặc lao động 
thủ công.  
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Hình 2. Bảo quản lúa trong các bao tải chất trong các nhà kho hở 

Phương pháp này với ưu điểm: chi phí đầu tư xây dựng thấp chỉ đầu tư nhà xưởng, 
hệ thống pallet và bao chứa, đơn giản trong lắp đặt hoặc xây dựng. Tuy nhiên 
phương pháp này còn nhiều nhược điểm: hệ thống hở hoặc nửa hở nên hạt dễ hút ẩm 
từ môi trường bên ngoài, bị mưa dột và bị xâm nhập, phá hoại bởi các loại côn trùng, 
sâu bọ và chim chóc, không kiểm soát được nhiệt độ của hạt trong kho, thông thoáng 
và xông trùng hạt kém hiệu quả, hạt bị suy giảm chất lượng nhanh và không thể bảo 
quản được lâu, tốn nhiều bao bì và công lao động trong việc xếp dỡ. 

Bảo quản đổ xá kết hợp sấy trong kho và thông gió cưỡng bức 

Đây là phương pháp bảo quản với lớp lúa không quá cao, khoảng 2- 3 m.  Một thiết 
bị vừa có chức năng để sấy lúa sau khi thu hoạch, vừa có chức năng để bảo quản lúa 
sau khi được sấy đến độ ẩm yêu cầu. Thiết bị này sử dụng hệ thống sấy của nó để 
sấy hạt trong thời gian bảo quản nhằm duy trì độ ẩm của hạt theo yêu cầu. Đồng thời 
sử dụng quạt của chính máy sấy để thông thoáng cưỡng bức hạt trong quá trình bảo 
quản.  

Phương pháp bảo quản này đã được áp dụng thử nghiệm với nhiều qui mô khác nhau 
ở Việt Nam. Ví dụ sử dụng máy sấy SRR-1 để bảo quản lúa ở quy mô nhỏ (1-2 tấn) 
Sử dụng máy sấy SHG-4 (bin chứa 3 m * 8 m với vách xây cao để chứa lớp lúa dày 
1,9 m (để bảo quản lúa ở quy mô 30 tấn tại trại giống Long Phú, Sóc Trăng vào cuối 
năm 1999).  

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng phương pháp bảo quản này để bảo 
quản giống với quy mô lớn, 400 tấn trong vòng 7 tháng ở Trung tâm Giống An 
Giang vào năm 1996 (Hình 3). Hạt giống được sấy ở nhiệt độ thấp đến độ ẩm dưới 
13%. Sau đó hạt giống được bảo quản với thời gian thông thoáng cưỡng bức định kỳ 
là 4 giờ mỗi tuần.  
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Hình 3. Kho bảo quản 400 tấn, có thông thoáng ở Trung tâm Giống An Giang 

Phương pháp bảo quản này có các ưu điểm như: so với phương pháp bảo quản lúa 
trong các bao tải, phương pháp này duy trì được chất lượng của hạt tốt hơn do chất 
lượng thông thoáng hạt đều hơn, và nhờ có sấy trong quá trình bảo quản nên duy trì 
được độ ẩm của hạt tốt hơn; sử dụng cùng một thiết bị để vừa sấy, vừa bảo quản nên 
chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao hơn; đơn giản trong lắp đặt, xây dựng, vận 
hành và bảo trì, sửa chữa. 

Nhược điểm của phương pháp bảo quản này: nếu không phủ bạt (ngoài thời gian 
thông thoáng) để hệ thống hở phía trên, hạt dễ bị hút ẩm từ không khí trời ở lớp trên, 
và có thể  bị xâm nhập bởi chim chóc, chuột bọ; còn tốn nhiều công lao động trong 
việc nạp và tháo liệu ra khỏi hệ thống, nếu không cơ giới hóa các công đoạn này. 

Bảo quản kín 

Bảo quản kín là phương pháp bảo quản đơn giản nhất, các vật liệu chứa đựng lúa 
không cho phép sự xâm nhập của các loài côn trùng, chuột bọ và chim chóc xâm 
nhập. Hạn chế và ngăn chặn sự tác động của nhiệt độ và độ ẩm của môi trường tự 
nhiên bên ngoài. Tuy nhiên, tùy theo từng loại vật liệu chứa đựng và phương pháp 
làm kín, những phương tiện bảo quản này cho phép sự thẩm thấu một cách hạn chế 
khí oxygen từ bên ngoài vào bên trong và khí Carbonic từ bên trong môi trường bảo 
quản ra môi trường tự nhiên bên ngoài (Như bao “Superbag” với kết cấu 3 lớp đặc 
biệt, oxygen và  CO2 không thể thẩm thấu, coi như kín hoàn toàn như Hình 4). Nhờ 
vậy, các phương tiện bảo quản này tiết giảm được sự hô hấp của các đối tương bảo 
quản và bảo đảm chất lượng bảo quản tốt hơn so với các phương tiện bảo quản hở ở 
trên. Hàm lượng oxygen lúa bảo quản có thể giảm đến mức thấp nhất và ngăn chặn 
sự phát triển của con trùng và nấm mốc phát triển. 
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Hình 4. Bảo quản lúa với bao Superbag IRRI Hình 5. Đồ thị giảm hàm lượng oxygen trong bao 
bảo quản Superbag IRRI 

Các thí nghiệm ở Viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) từ Hình 5, cho thấy sau thời 
gian 3 tháng bảo quản lúa hàm lượng oxygen giảm từ 21% ban đầu xuống dưới 5%, 
lượng oxygen thấp không đủ để con trùng sống sót. 

  
Hình 6. Bảo quản lúa với bao Coccon IRRI 

 từ 1- 300 tấn 
Hình 7. Các can, thùng chứa bằng nhựa 

 

  
Hình 8. Bảo quản trong bao kín và khung lưới Hình 9. Bảo quản trong thùng kín 
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Hiện nay có công nghệ bảo quản trong bao kín cở lớn để ngoài trời, đây là công 
nghệ của Argentina được lắp đặt ở Tanzania. Công nghệ bảo quản này thực hiện 
hoàn toàn các công đoạn trải bao, vào và ra lúa hoàn toàn bằng cơ giới hóa (Hình 
10). Đây là loại bao bảo quản cở lớn đường kính bao 3m, chiều dày khoảng 1,5mm, 
xếp thành cuộn và được làm kín ở hai đầu khi chứa lúa. 

Theo như số liệu khảo sát, bao bảo quản này có khả năng chịu được ánh nắng mặt 
trời, và ngăn chặn được sự xâm nhập của môi trường bên ngoài nên chất lượng bảo 
quản tốt. Tuổi thọ của bao bảo quản ở đây được tính bằng một lần sử dụng, vì thực 
hiện vấn đề cơ giới hóa khi ra lúa nên bao bảo quản thường bị rách. 

  
Hình 10. Bảo quản kín trong bao lớn để ngoài trời công nghệ Argentina lắp ở Tanzania, Châu Phi 

Như vậy, với ưu điển của bảo quản kín là ngăn chặn sự trao đổi của môi trường bên 
trong và bên ngoài của các vật chứa lúa, ngăn chặn mọi con trùng phát triển. Đây là 
phương pháp tốt về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về giá thành đầu tư 
cao, và tuổi thọ của các bao bảo quản thấp dẫn đến chi phí bảo quản cao lên, và đây 
cũng là nguyên nhân mà các loại bao bảo quản kín này chưa phát triển được nhiều ở 
nước ta. 

Bảo quản xá trong các silo  

Phương pháp bảo quản này thường được áp dụng cho quy mô lớn hoặc cho mục đích 
thương mại. Có nhiều loại silo, silo có dạng hình tròn hay hình chữ nhật, có đáy 
phẳng hay đáy hình chóp, bằng bê tông hoặc bằng thép không gỉ, với công suất chứa 
từ vài trăm tấn đến hàng trăm ngàn tấn (Hình 11&12). 

So với các phương pháp bảo quản hiện có ở Việt Nam, bảo quản bằng silo là phương 
pháp hiện đại, nhiều ưu điểm như: tiết kiệm mặt bằng và không gian chứa, tiện lợi 
trong việc cơ giới hóa ra vào lúa. Nhưng hiện giá đầu tư còn khá cao vì trong nước 
chưa có đơn vị nào sản xuất. Một silo nhập ngoại hiện được chào giá từ 150 – 200 
USD/sức chứa 1 tấn lúa, chưa kể nền móng và các thiết bị phụ trợ đi kèm. Theo 
Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của chính phủ về kinh doanh xuất 
khẩu gạo phải có kho bảo quản lúa tối thiểu là 5.000 tấn. Vậy, nếu lắp đặt hệ thống 
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bảo quản silo có sức chứa 5.000 tấn, chỉ riêng phần thiết bị đã tốn từ 750.000-
1.000.000 USD, tức khoảng 15,75 – 21 tỉ đồng; một khoảng đầu tư không nhỏ! Điều 
đặc biệt là hiện chưa có số liệu minh chứng về sự an toàn khi bảo quản lúa vùng 
nhiệt đới trong thời gian dài như ở nước ta. 

  
Hình 11. Silo tròn có đáy phẳng bằng thép 

không rỉ 
Hình 12. Silo tròn có đáy hình chóp bằng 

thép không rỉ 

3 CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA VIỆC BẢO 
QUẢN LÚA 

Vấn đề tồn tại và tình hình bảo quản lúa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên 

Theo Tổng Cục Thống kê (2011), năm 2010 sản lượng lúa cả nước hơn 40 triệu tấn 
trong đó đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 50% sản lượng, còn lại phân bổ trong 
các vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây Nguyên. Với diện tích và sản lượng lúa phân bổ 
trên từng hộ của từng vùng từng tỉnh rất thấp, ảnh hưởng đến vấn đề thu mua lúa sấy 
và bảo quản gặp nhiều khó khăn và hạn chế. 

Mặt khác, đời sống kinh tế nông dân còn nhiều khó khăn nên khi thu hoạch phơi khô 
là bán ngay để chi trả cho chi phí sản xuất và chi tiêu cho gia đình, nên hầu như bảo 
quản và tồn trữ lúa ở trong nông hộ trong vùng là ít xảy ra, có một số ít bảo quản 
giống là chính. Như vậy, bảo quản lúa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên chủ yếu 
ở các thương lái mua và chờ được giá, chủ nhà máy xay xát lúa, hay các công ty chế 
biến lúa gạo.  

Hướng giải quyết và bàn luận 

Tại thời điểm thu hoạch rộ, giá lúa thường là thấp do cung vượt quá cầu, nếu có điều 
kiện, bà con trồng lúa nên bảo quản hạt lúa của mình một thời gian để bán được giá 
cao, tăng thu nhập cho gia đình. Nhưng hộ nông dân cá thể và nhỏ lẻ tự đầu tư máy 
sấy và kho chứa để sấy và bảo quản lúa nhà là không hiệu quả. Để có hiệu quả kinh 
tế, nông dân phải xây dựng mối liên kết với các đối tượng sản xuất và thu mua chế 
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biến lúa gạo, tất cả cùng làm ăn với nhau. Như vậy liên kết ở đây như thế nào, cụ thể 
ra sao? Chúng ta thử bàn luận 2 cách như sau: 

- Liên kết nhóm hộ nông dân, cơ sở sản xuất hay hợp tác xã sẽ cùng làm và phát 
triển dần dần hình thành một chuỗi sản xuất lúa gạo khép kín từ sản xuất lúa ngoài 
đồng  thu hoạch  sấy  bảo quản  xay xát  kinh doanh lúa gạo và các phụ 
phẩm nông nghiệp khác. Tổng diện tích của nhóm hộ nông dân, cơ sở sản xuất hay 
hợp tác xã phải từ 50- 70 héc-ta thì đầu tư máy sấy và kho bảo quản mới hiệu quả. 

- Liên kết nhóm hộ nông dân, cơ sở sản xuất hay hợp tác xã liên kết với doanh 
nghiệp xay xát chế biến lúa gạo xuất khẩu, thông qua các nguyên tắc hợp tác và hợp 
đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm.     

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Dự Án Sau Thu Hoạch Lúa Gạo (ADB- IRRI Reta N0. 6489). 2010. Công nghệ sau 
thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam, trang 65: Bảo quản lúa. Nxb Nông nghiệp, TP.HCM. 

Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm, Lê Văn Bạn, Trương Vĩnh. 
2000. Máy Sấy hạt ở Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, TP.HCM. 

Tổng Cục Thống kê. 2011. Niên giám thống kê 2010. Nxb Thống kê, Hà Nội. 

 



51 

  5   
CHẾ BIẾN LÚA GẠO 
(XAY XÁT LÚA GẠO) 

Trần Văn Khanh * 

1 TỔNG QUAN 
Thiết bị trong hệ thống nhà máy chế biến lúa gạo đã có từ thế kỷ 19 từ châu Âu. Đến 
nay các thiết bị ngày càng hoàn chỉnh với nhiều kiểu loại khác nhau đã cung cấp cho 
các nhà máy chế biến lúa gạo trên toàn cầu. Những thiết bị này được sản xuất châu 
Âu, Nhật Bản hoặc tại các nước có canh tác cây lúa nước. 

Lúa là cây lương thực chủ yếu tại Việt Nam, với khoảng 7,5 triệu ha, sản lượng lúa 
hàng năm thu được trên 42 triệu tấn (Bảng 1); gạo chế biến từ lúa đã cung cấp lương 
thực cho hơn 87 triệu dân và là mặt hàng quan trọng trong các loại nông sản xuất 
khẩu của Việt Nam. 

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2011 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với 
dân số hơn 55 triệu người (chiếm 64% dân số cả nước. Bảng 2), sản xuất được hơn 
17 triệu tấn lúa (chiếm 42 % sản lượng lúa cả nước. Bảng 1), đây là lượng lúa quan 
trọng đủ cung ứng cho dân cư tại các khu vực trên.  

Bảng 1: Sản lượng một số cây trồng nông nghiệp tại Việt Nam (sơ bộ năm 2011)        (Nghìn tấn) 

 
            Nguồn: Tổng cục Thống kê. 2012 

 

                                            
* Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 

   Email: tvkhanh58@gmail.com  
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      Bảng 2: Dân số các vùng ở  Việt Nam (2011) 
              Nghìn người 

 
            Nguồn: Tổng cục Thống kê.2012 

Để chế biến lượng lúa nói trên, những thiết bị trong các hệ thống máy chế biến đã 
được các nhà nghiên cứu và chế tạo máy tại Việt Nam thiết kế cải tiến từ những mẫu 
máy đã có trên thế giới. Những thiết bị, hệ thống máy chế biến lúa có năng suất từ 
1tấn/giờ (T/h) đến các nhà máy có năng suất chế biến đến 50÷ 60 T/h đã được lắp 
đặt tại các địa phương có sản xuất lúa. 

Trong những năm qua đã hình thành các hệ thống mua lúa gạo của nông dân tại 
ruộng hoặc tại các hộ sản xuất; các thành phần trong hệ thống sản xuất- kinh doanh 
lúa gạo đã ý thức được tầm quan trọng của công nghệ sau thu hoạch (thu hoạch, làm 
khô hạt, bảo quản, chế biến,…); những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hạt gạo 
cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. 

Tính chất hạt lúa, gạo    

Tính chất hạt gạo (độ thơm, dẻo, thành phần hóa học,…) tuỳ thuộc vào giống lúa. 
Các thiết bị chế biến từ hạt lúa thành hạt gạo về cơ bản không làm thay đổi đặc tính 
này, việc làm trắng hạt gạo sẽ giảm lượng chất béo có trong lớp vỏ cám đuợc bóc đi. 

Ngoài yếu tố thiết bị và qui trình công nghệ chế biến; tính chất của giống, cơ lý tính 
của hạt (qui trình thu hoạch, làm khô, độ ẩm hạt, kích thước hạt lúa,…)  chất lượng 
chế biến gạo từ hạt lúa tốt là yếu tố quyết định đến tỉ lệ thu hồi gạo nguyên của hệ 
thống chế biến lúa gạo, đây là chỉ tiêu thể hiện tính kinh tế và kỹ thuật của hệ thống 
nhà máy chế biến lúa. 

Hạt chín thu hoạch đúng thời điểm, làm khô đúng kỹ thuật (độ ẩm hạt tốt nhất nhất 
để chế biến khoảng 14%). Hỗn hợp đưa vào chế biến đồng nhất (không lẫn tạp chất, 
độ ẩm, kích thước hạt đều) là điều kiện đầu tiên để có chất lượng hạt gạo tốt. 

Hình 1 là vỏ ngoài hạt lúa ; Bảng 3 là thành phần hoá học của hạt gạo và cám. 
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Hình 1. Hạt lúa 

 Bảng 3: Thành phần hoá học của gạo và cám 

 

2 QUI TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN LÚA GẠO   
Phân loại qui trình chế biến lúa gạo (CBLG) 

Mục tiêu của một hệ thống chế biến lúa gạo là loại bỏ lớp vỏ trấu và cám từ hạt lúa  
để sản xuất hạt gạo toàn màu trắng không chứa tạp chất và có một lượng tối thiểu 
của gạo vỡ. Năng suất và chất lượng chế biến gạo phụ thuộc vào chất lượng của lúa, 
các thiết bị sử dụng và kỹ năng của các người vận hành nhà máy. 

Tại Việt Nam, cũng như một số nước trên thế giới hiện có 3 qui trình CBLG: 

- Qui trình chế biến 1 giai đoạn: Dùng cối, chày để giã từ lúa ra gạo; hoặc sử 
dụng máy trục thép (máy Engelberg).  

- Qui trình chế biến 2 giai đoạn: Các cụm máy chế biến với năng suất chế biến 
khoảng 1 T/h ở các địa phương sản xuất lúa không nhiều, giải quyết nhu cầu 
tiêu thụ tại chổ.  

- Qui trình chế biến nhiều giai đoạn: Là qui trình phổ biến tại các vùng sản 
xuất lúa tập trung, đòi hỏi chất lượng gạo chế biến cao để bán ra thị trường 
trong và ngoài nước.  

 

Hình 2 thể hiện tính năng 
trung bình của một hệ 
thống máy CBLG với lúa 
có chất lượng tốt (lúa đã 
làm khô thích hợp và đã 
phân ly tạp chất); các số 
liệu trong hình có thể thay 
đổi trong phạm vi hẹp 
(khoảng vài phần trăm) đối 
với các giống lúa khác 
nhau. 

   Hình 2. Tính năng trung bình của một hệ thống 
máy CBLG với lúa có chất lượng tốt 
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Qui trình chế biến 1 giai đoạn (“1 bước”) 

Chế biến 1 bước khi vỏ trấu, cám bóc ra khỏi hạt gạo trong cùng một vị trí để được 
gạo trắng trực tiếp từ lúa. 

Phương pháp thủ công với chày, cối (Hình 3) hoặc dùng máy trục thép Engelberg 
(Hình 4). 

 
  Hình 3. Giã gạo   Hình 4. Sơ đồ cấu tạo (a) và máy Engelberg cải tiến (b) 

Giã gạo hoặc dùng máy Engelberg chỉ còn dùng ở một số vùng cao, vùng sâu hẻo 
lánh nhằm giải quyết nhu cầu tại chổ. Máy Engelberg là loại máy có trục thép ma sát 
và sử dụng áp suất cao để bóc vỏ trấu và làm trắng các hạt trong khoảng không giữa 
trục và lưới phân ly bao quanh trục, điều này dẫn đến nhiều hạt bị vỡ, gạo trắng thu 
hồi thấp 50-55%, gạo nguyên thu hồi ít hơn 30% của tổng số lúa đưa vào chế biến. 
Hỗn hợp còn lại là trấu, cám và tấm vụn chủ yếu dùng làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm. 

Hiện ở nhiều nước đã cải tiến, lắp thêm một quạt, tạo luồng không khí để hút các 
trấu, cám, tấm vụn nhằm được hạt gạo trắng sạch hơn nhưng do hiệu suất thấp, nhiều 
nước đã cấm dùng máy này làm dịch vụ gia công thuê. 

Qui trình chế biến 2 giai đoạn 

Qui trình chế biến 2 giai đoạn chủ yếu dùng cụm máy gồm có máy bóc vỏ kèm bộ 
phận phân ly trấu và máy làm trắng lắp ngay dưới hoặc kề hai bộ phận trên để nhận 
hỗn hợp gồm gạo lức và ít lúa chưa bóc vỏ để làm trắng. Qui trình này dùng máy 
bóc vỏ kiểu ru lô cao su.  

Nhà máy chế biến 2 giai đoạn thường được gọi là nhà máy CBLG nhỏ gọn, và ở 
nhiều quốc gia nó đã thay thế các máy Engelberg. Máy có hai giai đoạn riêng biệt là 
bóc vỏ và làm trắng. Bóc vỏ trấu bằng ru lô cao su, gạo lức sau đó được làm trắng 
với một một bộ phận gồm trục thép ma sát, bao ngoài bằng lưới phân ly. Những nhà 
máy có công suất từ 0,5÷1 tấn lúa/giờ thường sử dụng ở các khu vực nông thôn ít 
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lúa, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chổ. Qui trình này cho gạo thu hồi 
trên 60%. 

  
Hình 5. Cấu tạo máy CBLG kết hợp 2 

giai đoạn (Satake, Nhật) 
Hình 6.  Máy CBLG 2 giai đoạn với 2 cụm tách rời 

(Vikyno, VN) 

Nhược điểm của qui trình này là lúa qua bộ phận bóc vỏ kiểu ru lô cao su chỉ bóc 
được trên 90% lượng hạt lúa đưa vào, lượng hạt chưa bóc vỏ không được phân ly mà 
cùng đưa vào làm trắng với lượng hạt đã bóc vỏ, vì vậy độ bóng của hạt gạo không 
cao, cám còn lẫn vỏ trấu,… Nếu tăng tỉ lệ bóc vỏ sẽ dẫn đến tỉ lệ rạn nứt hạt gạo cao 
do phải giảm khe hở giữa 2 ru lô làm tăng áp lực lên lúa cần bóc vỏ. 

Những mẫu đầu tiên được sản xuất từ Nhật, sau đó nhiều nước cũng đã sản xuất 
những mẫu tương tự. Tại VN, các loại máy với 2 cụm tách rời có khá nhiều ở miền 
Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 

Qui trình chế biến nhiều giai đoạn 

Để có được gạo chất lượng cao, cần thực hiện theo qui trình nhiều giai đoạn. Trong 
qui trình này, các thiết bị từng công đoạn sẽ thực hiện để có sản phẩm tốt, đồng nhất 
trước khi đưa vào chế biến ở công đoạn kế tiếp. 

Quá trình chế biến tại các nhà máy thương mại lớn kết hợp một số hoạt động để sản 
xuất chất lượng và sản lượng cao hơn gạo trắng từ lúa. Quá trình này bao gồm: 

1. Làm sạch trước khi bóc vỏ lúa; 
2. Phân ly vỏ trấu;  
3. Phân ly lúa chưa bóc vỏ ra khỏi gạo lức trước khi làm trắng; 
4. Làm trắng hoặc đánh bóng gạo lức để loại bỏ các lớp cám; 
5. Tách các hạt bị gãy (tấm) khỏi khối hạt; 
6. Hòa trộn gạo gãy theo tỉ lệ, đóng gói gạo thành phẩm; 
7. Quản lý các sản phẩm. 

Hai hệ thống chế biến lúa gạo hoàn chỉnh hiện đang sử dụng nhiều là hệ thống nhà 
máy chế biến kiểu châu Âu (Hình 7, 8) và hệ thống chế biến kiểu Nhật (Hình 9, 10). 

 



56 

 
Hình 7. Sơ đồ hệ thống nhà máy chế biến lúa kiểu châu Âu 

1-Thùng chứa;   2, 6- Cân;  3- Sàng làm sạch;   4, 11, 24- Cyclon;   5- Máy phân loại kiểu khí động; 
 7- Máy bóc vỏ kiểu đĩa;   8- Sàng kép phân ly cám thô, mảnh gạo vỡ nhỏ;   9, 13, 15 - Vít tải;  
10- Máy phân ly trấu;   12- Máy phân ly lúa- gạo lức (gạo lật);   14- Máy bóc vỏ kiểu đĩa (bóc vỏ lần 2);  
16- Máy làm trắng lần 1 (máy làm trắng kiểu côn trục đứng);  17-Sàng (tách tấm, phôi mầm);  
18- Máy làm trắng lần 2;   19-Sàng (tách tấm, phôi mầm, vụn nhỏ);  20- Máy làm trắng lần 3;  
21- Sàng (phân ly tấm);   22- Máy đánh bóng;   23- Sàng (phân ly tấm);   25, 26- Trống phân loại (tri-e);  
27, 28, 29- Thùng chứa gạo trắng các loại (gạo nguyên, tấm); 30- Bộ phận định lượng;  
31- Băng tải;   32- Thùng chứa;   33- Cân. 

 
Hình 8. Một góc nhà máy chế biến lúa gạo kiểu châu Âu 
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Hình 9.  Sơ đồ hệ thống nhà máy chế biến lúa kiểu Nhật 

1- Bồn chứa;    2; 6- Cân;   3- Sàng làm sạch;   4; 8; 18; 20- Cyclon;    5- Máy phân loại kiểu khí động; 
 7- Máy bóc vỏ và phân ly trấu;   9- Máy phân ly lúa – gạo lức;    10; 11; 32; 33- Vít tải; máy phân loại;  
13; 14; 15; Máy làm trắng (kiểu trục mài mòn cứng);   16- Máy làm trắng mài mòn (kiểu ma sát, có luồng gió 
thổi);   17- Máy đánh bóng;    19- Máy hút phôi mầm, cám;    21- Máy sàng tách tấm;    22; 23- Trống phân cấp;   
24; 25; 26- Thùng chứa gạo nguyên, gạo gãy các loại;    27- Bộ phận định lượng;   28- Băng tải;  
29- Thùng chứa;   30- Cân 

 

 
Hình 10. Toàn cảnh hệ thống máy chế biến lúa gạo kiểu Nhật.                                                   
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Ngành chế tạo máy CBLG tại Việt Nam đã phát triển nhanh trong thời gian qua, 
hiện đã chế tạo được hệ thống máy hoàn chỉnh, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Hệ 
thống máy kiểu Nhật có cải tiến là hệ thống được thị trường trong nước chọn lựa, và 
cũng đã xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới.  

3 TỔN THẤT KHI CHẾ BIẾN LÚA GẠO 
Những yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng hạt lúa và tổn thất khi CBLG: 

a) Yếu tố trước thu hoạch 
- Giống 

- Tác dụng của hóa chất (chất kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực 
vật) 

- Thời điểm thu hoạch 

b) Yếu tố sau thu hoạch 

- Độ tạp chất 

- Độ ẩm hạt (chú ý phương pháp làm khô hạt) 

- Độ đồng nhất về giống, kích thước hạt, độ ẩm hạt. 

c) Yếu tố công nghệ, thiết bị 

Hỗn hợp hạt sau khi làm sạch được cân lại để xác định trọng lượng nguyên liệu bắt 
đầu quá trình chế biến. Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật của hệ thống máy CBLG 
được xác định trên lượng nguyên liệu này. 

Những chỉ tiêu chính đánh giá chất lượng hệ thống CBLG gồm: 
- Tỉ lệ thu hồi gạo; 
- Tỉ lệ thu hồi gạo nguyên;  
- Tỉ lệ gạo gãy.  

Hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tỉ lệ thu hồi gạo và tỉ lệ thu hồi gạo 
nguyên là độ ẩm hạt và độ đồng đều của độ ẩm hạt lúa. 

Thông thường, độ ẩm tốt nhất để chế biến lúa là 14 ÷15%. Khi độ ẩm hạt cao hoặc 
thấp hơn mức trên, tỉ lệ thu hồi gạo nguyên giảm do gạo gãy nhiều.  

Sự đồng đều về độ ẩm hạt cũng là yếu tố rất quan trọng, vừa ảnh hưởng đến tỉ lệ thu 
hồi gạo nguyên, vừa là nguyên nhân có thể gây hại khi thời gian bảo quản dài. 

Với phương pháp làm khô thông thường như phơi đồng, phơi sân, việc đảo trộn 
không đều, không kiểm soát được độ ẩm khi phơi; thiết bị sấy không đạt yêu cầu là 
nguyên nhân chính của sự không đồng đều về độ ẩm hạt. Việc này khó phát hiện khi 
các thiết bị đo chỉ thể hiện trị số độ ẩm trung bình của tất cả các hạt trong mẫu đo. 
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Khi độ ẩm hạt cao sẽ làm hạt bị mốc, đổi màu khi bảo quản. Tại Việt Nam, cùng 
trong nhà máy CBLG, việc tồn trữ gạo lức là khá phổ biến ở các đầu mối kinh doanh 
gạo. Khi có nhu cầu, việc làm trắng mới bắt đầu. Tồn trữ gạo lức tuy làm giảm thể 
tích kho chứa nhưng dễ làm tăng độ ẩm trong gạo hơn tồn trữ lúa. Nhiều trường hợp 
sau khi làm trắng, nếu độ ẩm hạt chưa chưa đúng yêu cầu, gạo được sấy khô để bảo 
quản, tạm gọi là “qui trình ngược”, những nhà sản xuất chuyên nghiệp không bao 
giờ sử dụng phương pháp này! 

4 NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TỒN TẠI VỀ CHẾ BIẾN LÚA GẠO Ở 
BẮC BỘ, TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

Lượng lúa hàng hoá tại các tỉnh tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên không nhiều, 
chủ yếu tiêu thụ tại chổ hoặc các vùng lân cận.  

Tồn tại chính về công nghệ sau thu hoạch và chế biến lúa gạo tại khu vực nói trên là: 

- Khâu sau thu hoạch lúa (làm khô, làm sạch, tồn trữ,…) thực hiện không đạt 
yêu cầu. 

- Do sản xuất nhỏ, sản lượng thấp, canh tác tự phát, có nhiều giống lúa trong 
một khu vực; những yếu tố này làm giảm chất lượng nguồn nguyên liệu do 
kích thước, tính cơ lý của khối hạt đưa vào nhà máy chế biến không đồng đều. 

- Hiện nay, cũng đã có một số ít địa phương có sản lượng lúa không nhiều 
nhưng nông dân đã có tập quán bán lúa sau khi thu hoạch nên đã có các nhà 
máy CBLG nhiều giai đoạn, năng suất từ 3 ÷6 T/h (Quảng Trị, Đắk Lắc, 
Khánh Hoà). Tuy nhiên công nghệ và thiết bị cũ còn nhiều; việc tái trang bị 
nếu có cũng không đồng bộ, không hợp lý do chủ yếu dựa vào kinh nghiệm 
của chủ nhà máy.  

- Có địa phương có nhà máy hiện đại nhưng thiếu nguồn nguyên liệu (số lượng 
không đủ, chất lượng không đồng đều) nên hoạt động không hiệu quả. 

Những nhà máy có chất lượng tốt như nhà máy Hoành Huệ (thị xã Quảng Trị- Hình 
11), nhà máy thuộc Công ty An Định (tỉnh Hưng Yên- Hình 12) là những điểm sáng 
hiếm hoi về CBLG tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. 

  
Hình 11. Nhà máy CBLG Hoành Huệ,              

thị xã Quảng Trị. 
Hình 12. Nhà máy CBLG Công ty TNHH  

ĐT&PTCN An Đình, tỉnh Hưng Yên  
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5 ĐỀ NGHỊ 
Nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch, nâng cao chất lượng hạt gạo, các địa phương 
khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên tùy điều kiện địa lý, đề nghị xem xét 
các giải pháp sau: 

- Cần có sự liên kết “4 nhà” trong đó sự liên kết giữa nhà nông và doanh 
nghiệp là chủ lực để xây dựng các vùng sản xuất tập trung (như mô hình cánh 
đồng mẫu lớn), từ đó có đủ nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu cung cấp cho các 
nhà máy CBLG. Tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hoá bước đầu đã xây 
dựng thành công mô hình này. 

- Xây dựng các cụm chế biến với qui trình và thiết bị tiên tiến. Cần chú trọng 
kết hợp việc sấy làm khô hạt với chế biến lúa gạo. Lưu ý, việc đầu tư xây 
dựng vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài là yếu tố sống còn của nhà máy 
CBLG! 

- Nếu chưa thực hiện ngay các giải pháp trên, trước mắt cần nâng cấp các cơ sở 
chế biến hiện có: Bổ sung thiết bị để cải tiến hệ thống máy chế biến 2 giai 
đoạn thành hệ thống chế biến nhiều giai đoạn. Đây là mô hình đã được nhiều 
địa phương ở Miền Đông Nam bộ thực hiện có kết quả. Tuyệt đối không sử 
dụng thiết bị CBLG một giai đoạn.  

- Đầu tư hoặc cải tạo nhà máy CBLG, xây dựng vùng sản xuất tập trung cần 
nguồn vốn lớn, đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tài 
chính như miễn giảm thuế, lãi suất cho vay,… 

Cần nhắc lại rằng, nếu nguồn nguyên liệu đưa vào chế biến không đồng nhất, gạo 
không thể bảo quản tốt, và tỉ lệ thu hồi gạo nguyên không cao, các nhà kinh doanh 
lúa gạo (thị trường trong nước hoặc xuất khẩu) không thể bán với giá cao. Khi giá 
bán không cao, các nhà kinh doanh không thể mua lúa của nông dân với giá hợp lý. 
Như vậy, cuối cùng nông dân- người sản xuất lúa vẫn là người chịu thiệt thòi nhất!  

Nhằm làm tăng giá trị hạt gạo VN trên thương trường, việc nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, kiến thức về công nghệ sau thu hoạch lúa gạo, chú trọng việc tiếp thị; thể 
hiện bằng những việc làm cụ thể là cần thiết của tất cả các thành phần từ nhà quản 
lý, kinh doanh, nông dân, nhà khoa học trong cộng đồng sản xuất, kinh doanh lúa 
gạo tại nước ta. 
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.  6  .  
Ứng dụng san phẳng điều khiển bằng laser ở Việt Nam 

để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp   
Phan Hiếu Hiền  * 

1. VẤN ĐỀ QUI MÔ SẢN XUẤT LÚA 
Việt Nam có 7 vùng nông nghiệp, mỗi vùng đều có đặc trưng cây trồng rất đa dạng.  
Có thể nhận ra 2 đặc điểm về qui mô sản xuất với cây lúa:  

 Đất sản xuất của mỗi hộ nông dân có thể chia 2 nhóm.  Nhóm Bắc Bộ và miền 
Trung, đa số hộ canh tác dưới 0,5 ha,  riêng Đồng bằng Sông Hồng có hơn 60% 
số hộ dưới 0,2 ha (Hình 1).  Nhóm Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có 58% 
số hộ có trên 0,5 ha, trong đó 12% có trên 2 ha; tuy vậy phần còn lại 42% số hộ 
canh tác dưới 0,5 ha (Nguyễn Trọng Uyên 2013).  Còn miền Đông Nam Bộ và 
Tây Nguyên tuy hơn 50% hộ có trên 0,5 ha, nhưng đa số canh tác cây trồng cạn. 
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Hình 1.  Qui mô sản xuất của hộ nông dân  

 Điểm nổi bật nhất là tính manh mún của các lô thửa (Hình 2).   

Cần có mặt ruộng bằng phẳng để giữ mức nước không quá 0,15 m không ngập 
cây lúa.  Nghĩa là với đất chỉ dốc nhẹ 0,5%, kích thước ruộng theo hướng dốc 

                                            
*  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 TPHồ Chí Minh. 
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này không quá 30 m.  Từ đó hình thành các mảnh ruộng manh mún nhỏ hẹp, 
không thuận lợi cho cơ giới hóa. Do vậy, các lô thửa nhỏ hơn nhiều so với tổng 
đất canh tác.  Lớn nhất và bằng phẳng nhất là ĐBSCL bình quân mỗi hộ có 1 ha 
cũng chia thành 2-3 thửa.  Đồng bằng Sông Hồng mỗi hộ bình quân 2500 m2 
cũng phân tán trên 7 mảnh ruộng, trung bình 350 m2/thửa.  Trung du và Miền núi 
Bắc Bộ do đất dốc, nên mỗi hộ có đến 15 thửa, trung bình 220 m2/thửa.  Tương 
tự, Miền Trung, mỗi hộ có 8-9 thửa, 400-700 m2/thửa.   

Ruộng LÚA:    Diện tích/ hộ  = Số thửa/ hộ  x  Diện tích thửa/ hộ 
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Hình 2.  Tính manh mún của các lô thửa ruộng trồng lúa  

Cùng với các biện pháp nông học và thủy lợi, cơ giới hóa được thừa nhận như là yếu 
tố quan trọng làm tăng sản lượng, chất lượng, và giảm giá thành sản phẩm nông 
nghiệp.  Do vậy mức độ cơ giới hóa chỉ khá cao ở ĐBSCL với lô thửa 4000 m2 hoặc 
lớn hơn, từ đó hiệu quả sản xuất lúa có thể cạnh tranh với thế giới.  Ngược lại, với 
Đồng bằng Sông Hồng, Trung Bộ và Tây Nguyên, trên thửa ruộng 300- 700 m2 chỉ 
làm thủ công hoặc cơ giới nhỏ, đội chi phí sản xuất lên cao. 

Tóm tắt, một trong những vấn đề hạn chế sản xuất lúa hiệu quả là những thửa ruộng 
manh mún, không thuận lợi cho cơ giới hóa, nhất ở Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây 
Nguyên. 

2. VẤN ĐỀ VỚI CÂY TRỒNG CẠN (NGÔ, ĐẬU, MÍA...) 
Tương phản với các tiến bộ cơ giới hóa của cây lúa ở ĐBSCL, cơ giới hóa cây trồng 
cạn (bắp, đậu, mía,...) hầu như chưa có gì ngoài khâu làm đất, dù ở Đông Nam Bộ và 
Tây Nguyên, hơn 50% số hộ có hơn 0,5 ha nghĩa là tương đương ĐBSCL.  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.  
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Trở ngại trên đất cao với cây trồng cạn có vẻ nan giải hơn.  Có thể 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 ...  ... 

Cùng với sự tương phản về mức độ cơ giới hóa giữa lúa nước và một cây trồng cạn 
tiêu biểu như bắp (ngô), tương phản về tiến bộ kỹ thuật, năng suất, sản lượng của hai 
cây trồng này, là sự tương phản giữa Việt Nam xuất khẩu lúa gạo và nhập khẩu bắp. 
Việt Nam hiện nay hàng năm xuất khẩu gạo khoảng 3,5 tỷ USD, nhưng đồng thời 
nhập 2,5 tỷ USD bắp và đậu nành làm thức ăn chăn nuôi, vì sản xuất hai loại hạt 
này trong nước giá thành cao vì năng suất thấp.    

Quá trình canh tác bao gồm từ chuẩn bị đất, gieo trồng chăm sóc, thu hoạch.  Cày 
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.  Lượng 
nước cung cấp cho cây phần lớn đều nhờ nguồn nước 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 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. Hình ảnh đáng báo động đối với các nguồn tài nguyên đất và nước trên đất dốc 

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 

α 



66 

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 trũng 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.  Hình 4 minh họa lượng mưa ở TP Hồ Chí 
Minh, khác hẳn với các thành phố khác của Âu Mỹ (Nguồn: 
http://www.worldclimate.com ). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Thaùng

L
öô

ïng
 m

öa
 tr

on
g 

th
aùn

g,
  m

m

Tp. HCM
1903 mm
Louisiana
1536 mm
Sydney
1223 mm
Frankfurt
692 mm
Moscow
801 mm
Berkeley
617 mm

 
Hình 4.  Lượng mưa và phân bố mưa ở TP Hồ Chí Minh và một số thành phố Âu Mỹ. 

Do lượng mưa dịu, ở Bắc Mỹ và Âu 
Châu có thể trồng trọt bắp, lúa mì, 
đồng cỏ... (Hình 5), nhưng ở 
Việt Nam thì chỉ có 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 (Hình 3).  
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 ! 

Thế kỷ 21, nông nghiệp Việt Nam không thể 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 

 
Hình 5.  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.  

Tổng lượng mưa  
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dốc thì diện tích lúa chỉ bằng 1/2- 1/3 đất dốc nhẹ.  Nông nghiệp nước ta giữa thế kỷ 
21 phải dựa trên diện tích đất hơi dốc này, khó còn cách nào khác. 

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

3. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 
Giải pháp cơ bản để phát triển cơ giới hóa cho cả cây lúa (cần mặt ruộng bằng 
phẳng) và cho các cây trồng cạn (cần chống xói mòn) là áp dụng thiết bị san phẳng 
ruộng điều khiển bằng laser (gọi tắt là san laser, laser leveling).  Mục tiêu của san 
phẳng là tạo ra một thửa ruộng bằng phẳng với diện tích như mong muốn, đa số 
trường hợp là hợp nhất nhiều mảnh ruộng nhỏ lại, và kiểm soát được nước cho cây 
trồng phát triển. 

5.1 Thiết bị san laser: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động  

Liên hợp máy gồm có máy kéo liên kết móc với cụm gàu san (Hình 6).  Tia laser 
được phát bởi bộ phát (transmitter) tín hiệu laser tạo thành một mặt chuẩn laser cố 
định song song với mặt phẳng nằm ngang (Rickman 2002; Nguyễn Đ.Cảnh và ctv. 
2010).  Bộ nhận (receiver) nhận tín hiệu laser lắp cố định trên cụm gàu san, và có 
gắn các cảm biến xác định vị trí tương đối của mặt phẳng laser do bộ phát tạo ra so 
với vạch chuẩn của bộ nhận.  Hệ thống thuỷ lực gồm hộp xử lý và điều khiển nối với 
của máy kéo và xi lanh thuỷ lực, điều khiển nâng hạ gàu san. 

Gàu san sẽ tự động được hạ xuống hoặc nâng lên so với mặt chuẩn khi hệ thống làm 
việc trên điểm tương ứng là điểm cao hoặc điểm thấp. 

Áp dụng trên thế giới  

Tia laser là phát hiện vật lý khoảng cuối thập niên 1960.  San phẳng ruộng điều 
khiển bằng laser được Mỹ áp dụng từ thập niên 1970.  Ngày nay, năng suất lúa ở 
California đạt 9 tấn/ha là nhờ san phẳng trên hơn 99% diện tích lúa.  Ở Úc, Nhật 
cũng đã áp dụng nhiều từ thập niên 1980 (Hình 7).  

Ấn Độ và Trung Quốc mới áp dụng gần đây.  Đặc biệt, Ấn Độ đã phát triển rất 
nhanh trong 7 năm gần đây:  Năm 2005 mới ứng dụng bộ laser đầu tiên, 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) 

Thí nghiệm ở Bang Uttar Pradesh của Ấn Độ trong 3 năm 2005-2007 với luân canh 
lúa - lúa mì đã tăng năng suất lên 7%, giảm lượng nước tưới 10- 14%, và tăng thu 
nhập nông hộ thêm 145 USD mỗi năm trên 1 ha  (Jat và ctv, 2009). 
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Hình 6.   Liên hợp máy san phẳng laser và máy kéo MTZ-892 (110 HP). 

    
     (a)      (b) 

Hình 7.  San phẳng laser ở Mỹ (a),  và Australia (b) 

 

4. ÁP DỤNG SAN LASER  Ở VIỆT NAM CHO CÂY LÚA  
Kỹ thuật san laser được Viện Lúa Quốc tế IRRI năm 2004 chuyển giao kỹ thuật đến 
Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, (TTNL-MNN, thuộc Đại học Nông 
Lâm Tp Hồ Chí Minh). 

TTNL-MNNđã thử nghiệm san phẳng nhiều nơi (Phan Hieu Hien et.al. 2007), kết 
hợp với ngành nông nghiệp địa phương theo dõi các chỉ tiêu sản xuất và nông học 
(sử dụng nước, phân bón, thuốc cỏ..., năng suất lúa...).   

Ở Bạc Liêu:  Năm 2005, đã thử nghiệm san phẳng được 12 ha đất lúa tại Trung tâm 
Giống Nông nghiệp Tỉnh Bạc Liêu.  Kết quả rất khả quan.  Ví dụ: Một thửa đất 2,7 
ha với độ chênh lệch cao trình ban đầu 220 mm đã được giảm chỉ còn 26 mm 
( 13 mm) trên toàn lô này sau 53 giờ san, chưa kể khoảng 3 giờ cày chỗ đất cao để 
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dễ san. Từ 2006 đến 2010, Trung tâm Giống đã san thêm 80 ha trên địa bàn sản xuất 
giống lúa tại Bạc Liêu. 

Ở An Giang, đã san phẳng bằng thiết bị nói trên, kết quả đã được các bên tham gia 
thí nghiệm, chủ ruộng và bà con nông dân đánh giá cao.  Chi cục Bảo vệ Thực vật 
An Giang đã theo dõi các chỉ tiêu và chi phí trên các lô đất 3,3 ha đã san phẳng laser, 
và đối chiếu với thống kê của vụ năm trước cũng trên các thửa ruộng này khi chưa 
được san phẳng.  Một nông dân có sẵn máy kéo ở Tri Tôn đã mượn bộ thiết bị laser, 
chế tạo gàu san, và được kỹ sư của ĐHNL HCM tập huấn và chuyển giao kỹ thuật 
san phẳng laser trong 2 tuần trên 10 ha ruộng nhà;  sau đó đã thành thạo vận hành và 
tiếp tục san phẳng, tích lũy đến 2011 san được khoảng 150 ha ruộng  Vậy  kỹ thuật 
cao này có thể được nông dân trình độ bình thường làm chủ. 

Ở các nơi khác (Bà-Rịa-Vũng Tàu, Thừa Thiên-Huế, Kiên Giang, Savannakhet 
thuộc Lào), san laser là một thành phần ngày càng quan trọng của Dự án Sau thu 
hoạch IRRI-ADB.  Kết hợp với các khóa tập huấn cho cán bộ khuyến nông, đã san 
trình diễn mỗi nơi 3- 5 ha.  

Năm 2009, do nhiều nông dân hỏi thăm ĐHNL TPHCM và muốn mua máy san 
laser, chúng tôi đã nhờ IRRI giới thiệu để móc nối sao cho có được nơi cung cấp 
thiết bị ở Việt Nam.  Thương thảo thành công giữa Trimble, một nhà sản xuất hàng 
đầu về thiết bị laser của Mỹ, và một Công ty của Việt Nam ### làm đại lý cho 
Trimble ở Việt Nam, Lào, và Campuchia. 

Tháng 5-2010, Bộ Nông nghiệp-PTNT đã công nhận đây là tiến bộ kỹ thuật, cần 
mở rộng qui mô áp dụng cho sản xuất ở ĐBSCL và các vùng trồng lúa khác.   

Năm 2012 ở Tỉnh Long An, 06 thiết bị hoàn chỉnh gồm máy kéo, gàu san, và bộ 
laser được Sở Khoa học- Công nghệ và Trung tâm Khuyến nông trang bị để trình 
diễn cho nông dân, và để lập "cánh đồng mẫu lớn" trong đó áp dụng các tiến bộ khoa 
học khác, như "1 Phải 5 Giảm" (Hình 9).  Kế hoạch đến 2014 thí nghiệm trên 200 ha 
(kinh phí ước lượng khoảng 6 tỷ đồng) sẽ là cơ sở để mở rộng cho 40 000 ha lúa 
chất lượng cao của Tỉnh.  Đến tháng 5-2013 đã san laser được 500 ha.   

Năm 2012, Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam và Viện Lúa ĐBSCL đều 
đã trang bị bộ thiết bị san laser đầy đủ.  Hai đơn vị này là hàng đầu, một ở lĩnh vực 
sản xuất giống cây trồng, và một ở nghiên cứu khoa học, nên hy vọng kết quả sử 
dụng của họ sẽ lan tỏa rộng khắp trong tương lai. 

 

                                            
###  IDEAL FARMING CORPORATION.  Email: ngoc.nguyen@idealfarm.com.vn.  
       Tel: +84 907420006.   Websites: www.idealfarm.com.vn  
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Hình 9.  Bốn máy kéo và thiết bị san laser trong đợt thao diễn ở Long-An, th.4- 2012 

Lợi ích của san laser trên đất lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long  

Tháng 11-2011, cùng với một nhà khoa học xã hội của IRRI, chúng tôi ở Dự án 
IRRI-ADB đã khảo sát và phỏng vấn 16 nông dân ở Bạc Liêu và An Giang đã canh 
tác 5-10 vụ lúa sau san laser, với diện tích mỗi hộ 1-150 ha (đa số 1,5- 4 ha/hộ).  Kết 
quả tóm tắt ở Hình 10.  Nông dân tăng lợi nhuận 5,4 triệu đồng/ ha/ vụ lúa, gồm tăng 
năng suất, và giảm các chi phí đầu vào (nước, phân, thuốc cỏ...).   

a.      b.  
Hình 10.  Hiệu quả kinh tế của san laser (phỏng vấn 16 hộ ở Bạc Liêu và An Giang) 

Chi tiết như sau:  
a) Tăng năng suất trung bình 0,6 tấn/ ha /vụ. 
b) Tiết kiệm nước, ví dụ một cánh đồng chênh nhau 160 mm sẽ đòi hỏi 100 mm 

nước nhiều hơn, tức là gấp đôi nhu cầu nước cho cây lúa (Hình 11).  Tuy qui ra 
tiền tiết kiệm nước chỉ chiếm 18% tổng số (Hình 10b), nhưng là "đầu mối" cho  
tất cả các tiết kiệm khác.  Tiết kiệm cũng có ý nghĩa về mặt chống biến đổi khí 
hậu ở ĐBSCL, và giảm mức cạn kiệt nguồn tài nguyên nước ở vùng đất cao. 

 
Hình 11.   Sơ đồ cho thấy mặt ruộng phẳng tiết kiệm ít nhất 50% lượng nước tưới 
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c) Tiết kiệm thuốc diệt cỏ hậu-nẩy mầm vì không cần dùng trên đất bằng phẳng (chỉ 
dùng thuốc tiền-nẩy mầm như đang dùng với ruộng không san phẳng) và giảm 
công lao động làm cỏ.  Giảm thuốc cỏ có ý nghĩa về môi trường vì làm giảm 
nguy cơ ô nhiễm sông suối, để tôm cá phát triển.   

d) Giảm lượng giống gieo sạ và nhân công, do không phải trồng dặm tại các chỗ 
trũng bị úng. 

e) Phân bón phân bố đồng đều, nên giảm được lượng bón. 
f) Hạn chế được sâu bệnh, kể cả ốc bươu vàng.  
g) Thuận tiện cho cơ giới hóa và 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 ngã; đất có độ chặt ít sai biệt nên máy không bị lún lầy.  Do đó, giảm 
được hao hụt trong quá trình 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).     

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%. 

Cân đối  thu chi như trên, nông dân thuê san ruộng có thể lấy lại vốn đầu tư cải tạo 
ruộng trong 2 mùa lúa, tức là 1 năm.  Nếu tính dè dặt, thận trọng hơn, cũng chỉ 2 
năm là hoàn vốn.   

 

5.2 Lợi ích của san laser trên đất lúa ở Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây Nguyên  

Ngoài các lợi ích giống như ở ĐBSCL, có thể thấy 2 lợi ích khác đối với ruộng lúa ở 
Bắc Bộ, Trung Bộ, và Tây Nguyên,  
 Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5 - 7%.  San phẳng laser sẽ tăng sản 

lượng lúa 7% (vẫn giữ các biện pháp nông học như cũ), đơn giản vì diện tích bờ 
ruộng phá đi là 7%,  bằng diện tích gieo trồng có thêm.   

 Thuận tiện cho cơ giới hóa (Hình 12), do giảm được 10- 15% thời gian quay 
vòng với thửa ruộng lớn hơn; dễ dàng sử dụng máy sạ hàng hoặc máy cấy;  vận 
hành máy thu hoạch hiệu quả hơn . 

                                            
### Điều chỉnh theo giá xăng dầu và nhân công năm 2012, chi phí khoảng 5- 13 triệu đồng/ha 
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Hình 12.  Tạo ra mảnh ruộng lớn và bằng phẳng sẽ phát huy thế mạnh của cơ giới hóa 

 

Hai ví dụ minh họa san laser cho đất lúa ở Miền Trung và Tây Nguyên  

Mục đích: Có các thửa ruộng khoảng 0,5 ha, gom từ 
các thửa ruộng nhỏ và manh mún dưới 0,1 ha (Hình 
13). 

Hình 14.  Các thửa ruộng 0,5- 1 ha  
ở Trại Giống Lâm Hà, Lâm Đồng  

#1)  

Năm 2008 ở Lâm Đồng đã san phẳng 28 ha của Trại Giống Lâm Hà thuộc Công ty 
Giống Cây Trồng Miền Nam.  Diện tích này nguyên gồm 330 mảnh ruộng nhỏ cỡ 
0,1 ha, gây khó khăn cho các thí nghiệm giống.  Sau khi san, đã gộp chỉ còn 40 
mảnh, mỗi mảnh 0,5- 1 ha (Hình 14).   

Năng suất lúa giống trước khi san vào năm 2007 là 3,0 tấn/ha.  Sau khi san, năng 
suất vụ hè-thu 2008 là 4,62 tấn/ha, và hè-thu 2009 là 6,77 tấn/ha.  Thực sự năng suất 
"đột biến" này cũng nhờ thủy lợi tốt hơn, nhưng so với các thửa chưa san, tác dụng 
của san laser rất rõ rệt. (Nguồn: Nguyễn H.Dũng, GĐ Trại Giống Lâm Hà, 2010). 

Với 1500 kg tăng năng suất và giá giống 8000 đồng/kg, lợi nhuận tăng thêm 12 triệu 
đồng (giá năm 2009).  Ngoài ra, do thửa ruộng lớn hơn, đã có thể dùng máy gặt đập 

 
Hình 13. Đất lúa, ruộng nhỏ và 

manh mún 
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liên hợp thay vì thu hoạch thủ công, giảm chi phí thu hoạch từ 4,6 triệu đồng xuống 
còn 2,5 triệu đồng, tức là tiết kiệm được 2,1 triệu đồng/ha.  Thêm nữa, giảm công 
lao động bơm nước và làm cỏ được 0,4 triệu đồng/ha.  Cộng tất cả, đã tăng lợi nhuận 
= 12 + 2,5 + 0,4  15 triệu đồng/ha.  So với chi phí thuê san phẳng 9 triệu đồng/ha 
(giá 2009), đây là một cách đầu tư rất có lợi.   

 

#2)  

Năm 2012, ở Đak-Lak, cột mốc đáng nhớ là một trang trại tư nhân đầu tiên mua 
thiết bị laser để san 90 ha của nông trại (Hình 15) và dự kiến san cho nông dân 
quanh vùng.  Nông trại đã tạo mặt đồng bằng phẳng với đất độ dốc lớn, không chỉ có 
biện pháp san laser, mà kết hợp các phương tiện khác như máy ủi trước đó.  [xem 
báo cáo của Trương T.T. Nhàn, cùng kỷ yếu này]  

Hình 15.  San laser ở DakLak, 2012. 
Photo: T.V. Khanh 

 
Hình 16.  Các thửa ruộng tuy chênh lệch độ cao, 

nhưng đủ lớn (0,5-1 ha) để thuận lợi cho cơ giới hóa.   

 

 

 

Hình 17.  Ruộng lúa của trang trại     Hình 18.  Ruộng lúa của nông dân 
            Photo: TTT.Nhàn               Photo: PHHien 
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5. KHẢ NĂNG  ÁP DỤNG SAN LASER  Ở VIỆT NAM  
          CHO CÂY TRỒNG CẠN 
Tất cả các ưu điểm trên của san phẳng laser đều có thể thực hiện trên đất cao với kỹ 
thuật thích hợp.  Số liệu thực sự trên đất cao cho cây trồng cạn  ở Việt Nam chưa có 
(Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi mới bắt đầu thử nghiệm đầu năm 2013), 
nhưng xem xét các số liệu tương tự ở Pakistan, Tajikistan (Abdullaev và ctv. 2007), 
và Tanzania với cây trồng cạn, cho thấy ưu điểm của san phẳng laser trên đất cao, 
cho phép tin tưởng vào kỹ thuật này. 

Ở Bang Punjab của Pakistan, từ 2005 đến 2009, khoảng 2000 bộ laser đã được ứng 
dụng và san được 20 000 ha.  Tốc độ phổ biến nhanh này nhờ hỗ trợ 50% của Nhà 
nước trên giá mua máy khoảng 10000 USD/bộ.  Vài số liệu với lúa mì: Năng suất 
tăng từ 4 tấn lên 7 tấn/ha.  Thời gian bơm nước giảm từ 4 giờ xuống còn 2,5 giờ, 
nghĩa là tiết kiệm 1700 m3 nước/ha hay 32% lượng nước.  Mở rộng lô thửa từ 0,1 ha 
lên 0,5 ha đồng nghĩa với tăng diện tích đất trồng trọt được 5- 7%.  Nhà nước 
Pakistan đang có chương trình lớn để san phẳng 2 triệu hecta trong vòng 10-15 năm 
tới (Jat et.al. 2006). 

Trong chuyến đi đến Tanzania (Phi Châu) vào tháng 8-2008, TS Phan Hiếu Hiền đã 
ghé Công ty Mía Đường Kilombero do Nam Phi đầu tư, với đồn điền 20 000 ha.  Kỹ 
sư trưởng phụ trách Thiết bị cho biết Công ty đã dùng san phẳng laser định vị bằng 
GPS cho phép nhận tín hiệu trong vòng 10 km mà vẫn chính xác, thay vỉ chỉ 400 m 
với thiết bị phát laser đặt trên mặt đất.  Năng suất mía đã tăng đến 120 tấn/ha, so với 
48- 60 tấn/ha trên ruộng không san phẳng, còn ruộng của nông dân chỉ đạt 25 tấn/ha. 

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).  Ruộng bậc thang đã có cả ngàn năm ở Tây Bắc bộ, là những dải 
đồng mức rộng 1- 2 m chỉ hợp với canh tác thủ công.  Ý tưởng thực hiện của ông 
cha ta đời trước cần được nâng tầm lên với thiết bị cơ giới, mà bắt đầu là san phẳng 
laser.  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 hành máy, máy kéo có thể chạy 
hàng trăm mét, tăng hiệu suất sử dụng máy (Hình 19). 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 này 
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 dài 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.   
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Một "biến tấu" khác trong điều kiện nhiều nông dân sở hữu đất đai khác nhau là tạo 
các thửa ruộng 0,5 – 1,0 ha tùy điều kiện độ dốc (Hình 16).  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 trồng hàng cây chắn gió.   

Giữ nước được, mùa mưa 7 tháng sẽ có nước 8- 9 tháng, mùa khô 5 tháng chỉ thiếu 
nước 3- 4 tháng, vậy mỗi năm cũng có thể làm được hai vụ cây ngắn ngày.   

 
Hình 19.   Sơ đồ dải đồng mức bậc thang cho cơ giới hóa  

San laser tốn nhiều diesel (khoảng 45% tổng chi phí), dù 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.  Cần từng bước khảo sát, qui hoạch những nơi 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 san laser đồng bộ từ khi bắt đầu: đường 
giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương tưới, tiêu nước,… 

6. KẾT LUẬN  
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%). 

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.  Nhưng 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 như hiện nay, 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 
và của cải cho con cháu!  Và chỉ thực hiện được khi chính thế hệ tiếp nối bắt đầu 
đảm trách công việc này, được đào tạo bài bản cho một nền nông nghiệp cơ giới hóa.   
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Lời cám ơn 
Tác giả chân thành cám ơn sự đóng góp / hỗ trợ / tham gia tích cực từ 2005 đến 2008 để có 
được kết quả san phẳng laser tại Bạc Liêu, An Giang, và Lâm Đồng:   
- Dr J. Rickman và Dipl.Ing Martin Gummert, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI. 
- KS Diệp Chấn Ben, KS Phan Văn Liêm, Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu. 
- KS Nguyễn Văn Phương, ThS Nguyễn Hữu  An, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang. 
- KS Ngô Văn Giáo và KS Hàng Phi Quang, Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam. 
- TS Nguyễn Hữu Huân, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT.   
- Cán bộ Trung tâm Năng lượng-Máy nông nghiệp và Khoa Cơ khí Công nghệ (Trường 

Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh): ThS Trần Văn Khanh, KS Nguyễn Đức Cảnh, 
KS Phạm Duy Lam, ThS Nguyễn Văn Xuân, TS Nguyễn Văn Hùng. 
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.  7  .  
Mô hình liên kết sản xuất lúa Japonica xuất khẩu  

tại Thái Bình và Hưng Yên   
Nguyễn Thanh Nhị * 

1.  GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Đình 

- Địa chỉ: Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 

- Số ĐKKD: số 0900290164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp 
ngày 11/09/2008 

- Điện thoại: 043.9845160/62 ;  0983-22-4900. Fax: 043 9845161 

- Ngành nghề sản xuât kinh doanh chính:  Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất 
khẩu lương thực và các loại nông sản chất lượng cao. 

2.  MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP  
- Xây dựng mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao năng lực 

sản xuất của Doanh nghiệp, giảm giá thành sản phẩm, đầu tư công nghệ chế 
biến, bảo quản tạo ra nhiều sản phẩm Gạo sạch, Rau sạch chất lượng cao, có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

- Từng bước thực hiện chiến lược kinh doanh lâu dài, xây dựng hình ảnh để trở 
thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Bắc bộ trong lĩnh vực sản 
xuất và chế biến gạo và nông sản. 

- Mang lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho xã hội, tạo ra lợi nhuận cho Doanh 
nghiệp để tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng chiều sâu. 

- Đóng góp vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thông qua việc 
thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho 
người lao động góp phần ổn định và an ninh xã hội. 

 

                                            
* Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Đình, Hưng Yên 



78 

3. CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Quy trình quản lý sản xuất  lúa gạo 

- Nhập khẩu giống nguyên chủng từ Nhật Bản (đối với lúa Nhật Bản), sau đó 
nhân thành giống cấp 1. 

- Chọn vùng sản xuất lúa Nhật Bản:  Chân đất tốt, sạch, không ô nhiễm và chủ 
động tưới tiêu.  Sản xuất thử nghiệm trên diện tích nhỏ, theo dõi và đánh giá 
chất lượng, năng suất lúa.  Nếu cho kết quả tốt sẽ triển khai sản xuất lớn ở vụ 
sau. 

- Ký hợp đồng sản xuất bao tiêu lúa với nông dân, ứng trước giống.  Cung cấp 
quy trình kỹ thuật theo quy trình sản xuất lúa hữu cơ (sạch, an toàn). 

- Giám sát sự sinh trưởng của lúa trên đồng, đưa ra các biện pháp kỹ thuật phù 
hợp. 

- Tổ chức thu hoạch kịp thời đảm bảo chất lượng gạo tốt nhất 

Sơ đồ sản xuất gạo Chất lượng cao 

Hình 1.  Sơ đồ quy trình sản xuất gạo chất lượng cao 

Thuyết minh công nghệ chế biến gạo: 

- Lúa sau khi thu hoạch được mang về nhà máy sấy.  Sau khi sấy, chất lượng 
của lúa sẽ đồng đều và an toàn trong bảo quản do khống chế được độ ẩm ở 
mức cho phép. 

- Sau khi sấy, lúa được làm sạch và đóng bao.  Sau đó toàn bộ lúa đã đóng bao 
sẽ được bảo quản trong nhiệt độ lạnh (15-18 oC).  

- Bóc trấu và xay xát theo đơn hàng.  Đảm bảo chất lượng gạo luôn tươi mới  

Lúa tươi Sấy Bảo quản lạnh 

Khử trùng Đóng gói 

Bóc trấu  Xay xát 
Phân loại,  
tách màu 

Thành phẩm 
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- Máy bắn màu sẽ lọc sạch tạp chất, hạt khác màu, sạn,... đảm bảo chất lượng 
hạt đồng đều, bắt mắt. 

- Gạo thành phẩm được khử trùng, đóng gói, xuất khẩu. 

Máy móc thiết bị 
BẢNG 1: DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ  

DANH MỤC 

 
SỐ 

LƯỢNG 
CÔNG 
SUẤT XUẤT XỨ 

1. Máy sấy 6 60 tấn/mẻ ĐH Nông Lâm TPHCM &Nhật Bản 

2. Kho lạnh bảo quản lúa 1 1000 m3 Điện lạnh M. Châu - Việt Nam  

3. Dây chuyền xay sát 1 10 lúa/h Cty Bùi Văn Ngọ, TP HCM 

4. Máy đóng gói 1 5 tấn gạo/h Cty Bùi Văn Ngọ, TP HCM 

5. Máy tách màu 3 5 tấn gạo/h Cty Satake, Nhật Bản 

6. Silo chứa 1 200 tấn Cty Bùi Văn Ngọ, TP HCM 

7. Cân điện tử 1 100 tấn Việt Nam & USA 

4. MÔ HÌNH LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP & NÔNG DÂN  
  TẠI THÁI BÌNH và HƯNG YÊN 
Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa, có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, đất 
đai màu mỡ, phong phú, đa dạng về chủng loại, giống loài.  Tiềm năng phát triển 
nông nghiệp của Việt Nam là vô cùng to lớn.  Nhờ có công cuộc đổi mới, chính sách 
khoán ruộng đất cho người lao động ra đời, nền nông nghiệp Việt Nam đã có sự phát 
triển vượt bậc.  Từ một nước hàng năm phải nhập khẩu lương thực chúng ta đã trở 
thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới.  Mặc dù vậy, do hạn chế về tổ 
chức sản xuất, công nghệ bảo quản chế biến, mẫu mã bao bì và khả năng marketing, 
xúc tiến bán hàng nên giá bán những sản phẩm gạo của Việt Nam còn thấp, thua 
thiệt nhiều so với các sản phẩm gạo của Thái Lan ngay cả ở thị trường nội địa. 

Việc sản xuất và chế biến các sản phẩm gạo sạch, chất lượng cao, chiếm lĩnh thị 
trường nội địa, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu có một ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đòi hỏi một quy trình sản xuất hàng hóa khép kín từ nguyên liệu, bảo 
quản, chế biến và tiêu thụ.  Nòng cốt của chu trình này chính là mối liên kết giữa 
người sản xuất  (nông dân) và người bao tiêu sản phẩm (doanh nghiệp) 

1. Phương thức liên kết Nông dân – Doanh nghiệp trong việc sản xuất và bao 
tiêu lúa Japonica tại Thái Bình và Hưng Yên. 
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Nông dân và doanh nghiệp ký kết hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm, đại diện 
nông dân là trưởng thôn hoặc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Hợp đồng thể hiện rõ 
trách nhiêm của các bên. Trong đó: 

- Trách nhiệm của Doanh nghiệp: Cung ứng giống lúa đạt tiêu chuẩn, tập huấn 
kỹ thuật, kiểm tra và hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật 
gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ thực vật đat năng suất cao nhất, chất lượng tốt 
nhất, bao tiêu sản phẩm sản xuất ra ngay sau khi thu hoạch (thu mua lúa tươi) 
và thanh toán cho nông dân ngay sau khi thu mua. 

- Trách nhiệm của nông dân: Trực tiếp triển khai sản xuất lúa theo đúng quy 
trình kỹ thuật đã được tập huấn (gieo cấy, bón phân, điều tiết nước, phòng trừ 
sâu bệnh và thu hoạch) để có năng suất cao nhất, chất lượng tốt nhất.  Giao 
bán sản phẩm cho doanh nghiệp như đã cam kết trong hợp đồng. 

2. Hiệu quả của Phương thức liên kết  

a) Đối với nông dân: 

+ Nâng cao được năng suất, chất lượng lúa tốt, tiết kiệm được nhân công do 
không phải phơi lúa. 

+ Chắc chắn được thị trường tiêu thụ.  Giá thu mua được xác định trước 
đảm bảo sản xuất có lãi.  

+ Sau khi thu hoạch lúa tập trung, tạo tiền đề sản xuất hàng hóa các giống 
cây màu khác trên quy mô lớn (Thu hoạch lúa Nhật vụ xuân sớm, sản xuất 
dưa lê hè cho hiệu quả rất cao.  Ví dụ: Xã Song An, Vũ Thư Thái Bình) 

 Bảng 2: So sánh năng suất lúa Japonica với các giống khác tại Thái Bình, Hưng Yên 

 

Mô hình 

 

Giống 

Năng suất 
trung bình  

(kg/ha) 

Đơn giá  
trung bình 

(VNđ/kg) 

Thành tiền 

(VN đồng) 

Tự phát Q5 7300 5000 36 500 000 

Tự phát Bắc Thơm 5500  7000 38 500 000 

Liên kết Japonica (DS1) ** 8000 5500 44 000 000 

Liên kết Japonica (Hana & 
Akita * 

6300 7000 44 100 000 

  ** Năng suất của các giống lúa Japonica được tính theo năng suất lúa tươi. 

Với mức đầu tư như nhau, sản xuất lúa Japonica theo mô hình liên kết sẽ đem lại 
hiệu quả hơn, có tính ổn định cao hơn vì không lo tình trạng được mùa rớt giá, mất 
mùa được giá. 
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b) Hiệu quả kinh tế đối với doanh nghiệp 

+ Có nguồn nguyên liệu ổn định với chất lượng nguyên liệu được kiểm soát 
tốt (loại bỏ được việc sử dụng thuốc BVTV không được phép sử dụng) 
qua đó tiêu thụ được sản phẩm và nâng cao được giá bán. 

+ Tính toán được giá bán sản phẩm ngay từ đầu vụ, qua đó chủ động 
marketing và bán hàng. 

+ Hạ giá thành sản phẩm do tỷ lệ thu hồi gạo nguyên vượt trội, hạn chế tối 
đa phế phụ phẩm. 

  Bảng 3.  So sánh giá thành sản phẩm gạo Japonica của mô hình liên kết  (lúa sấy)  
   và sản xuất tự phát (lúa phơi) 

 

Giống lúa 

Giá thành 
1kg lúa 

(VNđ/kg) 

Tỷ lệ thu 
hồi 

(thành phẩm 
/thóc) 

Giá gạo 
thành 
phẩm 

(VNđ/kg) 

Thu hồi 
từ phế 

phụ phẩm 

Giá thành 1kg 
chưa bao gồm 
chi phí khác 
(VNđ/kg) 

DS1 – phơi 7000 58% 12.069 1360 10709 

DS 1 – sấy 7250 64% 11.328 1000 10328 

Hananomai phơi 
(Akiakomachi) 

8925 58% 15.378 1360 14018 

Hananomai sấy 
(Akitakomachi) 

9125 64% 14257 1000 13257 

- Có sự khác biệt rõ rệt về giá thành sản phẩm từ hai hình thức thu hoạch lúa 
khô và lúa sấy (khoảng 20 USD /tấn thành phẩm).  

- Về mặt chất lượng: Lúa sấy đảm bảo được thủy phần đồng đều theo quy định, 
hương vị và hình thức gạo được kiểm soát. Nói rõ hơn, với các giống lúa chất 
lượng cao không kiểm soát được độ ẩm đồng nghĩa với việc không thể xuất 
khẩu. 

- Rõ ràng để có thể thu mua được lúa tươi, nông dân phải sản xuất tập trung, 
gieo cấy đồng loạt theo quy trình kỹ thuật. Điều này chỉ thực hiện được khi 
nông dân và doanh nghiệp đã ký hợp đồng liên kết sản xuất tập trung. 

5. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH  
   LIÊN KẾT SẢN XUẤT  NÔNG DÂN – DOANH NGHIỆP 
Mặc dù môi trường kinh doanh chưa được thuận lợi ngay từ buổi đầu thanh lập, 
công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Đình vẫn kiên trì xây dựng mô 
hình và đã triển khai rộng rãi mô hình liên kết Nông dân – Doanh nghiệp trên địa 
bàn một số tỉnh Đồng Bằng Băc Bộ như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương trên quy 
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mô hàng ngàn hecta/vụ, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hàng trăm HTX 
Nông nghiệp.  Trong thời gian tới, Công ty An Đình sẽ mở rộng mô hình này trên 
quy mô chục ngàn hecta đối với lúa Japonica và phát triển trên một số giống rau xuất 
khẩu. 

Hiện tại, theo đánh giá chủ quan của doanh nghiệp, mô hình này đang đem lại hiệu 
quả rất thiết thực được nông dân hưởng ứng và chính quyền các địa phương rất ủng 
hộ.  

Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang thực thi các quyết sách nhằm chuyển đổi căn bản 
mô hình sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất hàng hóa (Mô hình 
cánh đồng mẫu lớn) thì sự liên kết chặt chẽ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi giữa Nông 
dân và Doanh nghiệp là nòng cốt, là nhân tố quyết định cho sự thành công của của 
chủ trương lớn này. 

6. MỘT VÀI ĐỀ XUẤT 
a) Chọn tạo giống mới cho xuất khẩu 

Đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chúng ta phải chọn tạo cho được những 
giống lúa mới đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường thế giới.  Chúng ta 
hiện tại có rất nhiều giống lúa nhưng thực sự chưa có một giống nào tầm cỡ, có 
thương hiệu lớn nhưa Thái Lan có gạo Homali, Nhật có Koshi Hikari. 

b) Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

Chúng ta đã có chính sách hỗ trợ để thúc đẩy cơ giới hóa trong nông nghiệp 
nhưng tốc độ cơ giới hóa còn rất chậm, chưa hiệu quả.  Máy móc phục vụ cho 
nông nghiệp chủ yếu là nhập khẩu hoặc có tỷ lệ nội địa rất thấp, giá thành cao, 
nông dân không muốn đầu tư. 

c) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất lúa gạo 

Chi phí cho đầu tư máy sấy rất lớn, thu hoạch lúa lại theo mùa vụ nên hiệu suất 
sử dụng không cao cho nên rất ít doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.  Nhà nước cần 
có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, lãi suất vay, thuế VAT, thuế nhập 
khẩu.  Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế tạo máy sấy trong nước để giảm giá 
thành máy sấy. 
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.  8  .  
Tình hình cơ giới hóa sau thu hoạch lúa  

ở các tỉnh Miền Trung 
Nguyễn Thanh Long * 

 

1 Tổng quan sản xuất lúa gạo ở các tỉnh miền Trung 
Các tỉnh duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận được phân chia làm 
hai khu vực: Bắc Trung Bộ (6 tỉnh) và Nam Trung Bộ (8 tỉnh và thành phố), với dân 
số 19,05 triệu người (Tổng cục Thống kê, 2011).  Miền Trung có gần 1,2 triệu ha đất 
nông nghiệp, trong đó có 600 000 ha đất cát ven biển và hàng trăm nghìn ha đất gò 
đồi. Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của các tỉnh miền Trung rất đa dạng 
phong phú với nhiều tiềm năng chưa khai thác hết.  Các tỉnh miền Trung sản xuất ra 
hơn 38% sắn, khoai, mía, lạc; 16-19% lúa và ngô, 25-32% thủy sản của cả nước (Tạ 
Minh Sơn 2007).  

Tùy theo từng năm và theo từng địa phương, sản lượng lúa chiếm 80-95% sản lượng 
lương thực có hạt ở miền Trung 

Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định (hơn 12,5 triệu dân) có tổng sản lượng lúa gạo 
sản xuất năm 2005 là 3,4 triệu tấn, năm 2008 là 3,9 triệu tấn, năm 2012 đạt 4,5 triệu 
tấn,... Mặc dù sản lượng lúa ở miền Trung ngày càng tăng, nhưng cho đến nay sản 
xuất lúa ở các tỉnh miền Trung vẫn nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực tại 
chổ, chưa thành một ngành sản xuất hàng hóa như ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long và Đồng bằng sông Hồng. 

Trong những năm gần đây, diện tích đất trồng lúa ở miền Trung giảm do quá trình 
đô thị hóa, nhưng năng suất và sản lượng lúa gạo ở miền Trung lại tăng lên nhờ áp 
dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong công tác giống, và tăng tỷ lệ cơ giới hóa nhiều 
khâu canh tác,... 

 

 

 

 

                                            
* Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế. 
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  Bảng 1:  Diện tích và sản lượng lương thực có hạt của các tỉnh miền Trung năm 2011 

Tỉnh 
Diện tích trồng cây lương thực 

có hạt (ha) 
Sản lượng lương thực có 

hạt (tấn) 
Thanh Hóa 309 900  1 641 000  
Nghệ An 243 900  1 160 000  
Hà Tĩnh 107 800  495 900  
Quảng Bình 57 500  281 500  
Quảng Trị  52 100  243 300  
Thừa Thiên Huế 55 200  305 503  
Đà Nẳng 7 300  38 800  
Quảng Nam 100 800  473 000  
Quảng Ngãi 82 800  432 300  
Bình Định 120 900  692 600  
Phú Yên 63 700  363 600  
Khánh Hòa 51 500  254 300  
Ninh Thuận 54 800  273 400  
Bình Thuận 128 700  698 700  
Tổng 1 436 900  7 354 500  

(Nguồn : Tổng cục thống kê, 2011) 
Bảng 2:  Diện tích và năng suất lúa vụ Đông Xuân 2013 ở một số tỉnh duyên hải miền Trung 

Tỉnh Diện tích lúa Đông Xuân 2013  
(ha) 

Năng suất trung bình 
(tấn/ha) 

Nghệ An 88 653  6,27 
Hà Tĩnh 55 345  5,47 
Quảng Bình 28 693  5,69 
Quảng Trị 24 995  5,08 
Thừa Thiên Huế 27 601  5,67 
Quảng Nam 43 108  5,59 
Quảng Ngãi 38 831  5,64 
Bình Định 45 621  6,21 
Phú Yên 27 000  6,73 
Bình Thuận 33 257  5,89 

 (Nguồn : Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, 2013) 
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2 Tình hình sau thu hoạch lúa gạo ở các tỉnh miền Trung 
Theo báo cáo của các Trung tâm Khuyến nông các tỉnh tại Hội thảo sau thu hoạch 
lúa gạo các tỉnh miền Trung, tổ chức tại Huế năm 2009, tổn thất sau thu hoạch ở các 
tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chiếm khoảng 8-9% sản lượng; ở 
các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tổn thất sau thu hoạch lớn hơn, 
khoảng 15-17% sản lượng.  Rõ ràng số liệu về tổn thất sau thu hoạch lúa gạo ở các 
tỉnh miền Trung chỉ là những con số ước lượng, chưa được đo đạc chính xác,... Tuy 
nhiên dù thất thoát 8% hay 17% sản lượng thì tổn thất đó cũng là những con số rất 
lớn: mỗi năm có từ 0,53 đến 1,12 triệu tấn lúa bị mất mát sau thu hoạch. 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, do sự chuyển dịch lực lượng lao động từ nông thôn 
về các khu công nghiệp và các khu đô thị, sự thiếu hụt nhân công ở nông thôn vào 
những lúc mùa vụ căng thẳng đã thúc đẩy việc áp dụng cơ giới hóa đối với những 
khâu lao động nặng nhọc, có tính thời vụ cao,... 

Khâu cắt tuốt lúa 

Tỷ lệ cơ giới hóa khâu cắt tuốt lúa bằng máy gặt đập liên hợp (GĐLH) ở các tỉnh 
miền Trung tăng rất nhanh, từ vài chục chiếc vào năm 2000, đến năm 2012 đã có 
trên 1000 máy GĐLH được sử dụng trên địa bàn miền Trung (Hình 1).  Đến nay một 
số tỉnh đã có 60-65% diện tích trồng lúa được thu hoạch bằng máy GĐLH.  

Tuy nhiên tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa khâu thu hoạch bằng máy GĐLH lại không 
đồng đều ở các tỉnh.  Một số tỉnh có số lượng máy GĐLH lên đến vài trăm chiếc như 
Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận,... (TT Khuyến nông QG, 2011).  Một số tỉnh 
có diện tích trồng lúa tương đối lớn nhưng chỉ có vài chục chiếc máy GĐLH.  Sở dĩ 
như vậy là do nông dân đang tìm kiếm, lựa chọn loại máy GĐLH phù hợp với điều 
kiện canh tác, tập quán canh tác của từng vùng.  

 
Hình 1.  Gặt lúa bằng máy GĐLH ở Thừa Thiên Huế 
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Trong khâu cắt tuốt lúa, bên cạnh việc sử dụng máy GĐLH, những máy gặt rải hàng 
với ưu thế nhỏ gọn, nhẹ vẫn phát huy tác dụng ở những vùng ruộng đất manh mún, 
hoặc nền ruộng yếu,... Nhiều nơi vẫn áp dụng phương pháp thu hoạch lúa nhiều giai 
đoạn: gặt lúa bằng máy rải hàng, vận chuyển lúa đến máy đập tuốt lúa để thu hạt. 

Thu hoạch bằng máy GĐLH đã giảm tổn thất cho khâu cắt tuốt lúa rõ rệt.  Ở những 
địa phương có điều kiện áp dụng đại trà việc gặt lúa bằng máy GĐLH, công việc thu 
hoạch lúa đã được thực hiện nhanh gọn, đã giảm tổn thất ở khâu cắt tuốt lúa từ 6% 
trước đây xuống còn 2-3% khi dùng máy GĐLH. 

 
 Hình 2.  Vận chuyển lúa sau khi gặt bằng máy GĐLH ở Bình Định 

Khâu phơi sấy và làm sạch lúa 

Cho đến nay, có thể nói hầu hết sản lượng lúa thương phẩm ở các tỉnh miền Trung 
vẫn được phơi sấy bằng thủ công, dùng trực tiếp năng lượng mặt trời. 

Hiện nay chỉ có những cơ sở sản xuất lúa giống ở các tỉnh mới sử dụng máy sấy 
trong quy trình sản xuất của mình.  Các loại máy sấy được sử dụng phổ biến là các 
loại máy sấy tĩnh vỉ ngang năng suất từ 4 đến 10 tấn lúa/mẻ.  Ước tính lượng lúa sấy 
bằng máy chiếm chưa đến 1% tổng thu hoạch trong vùng.   

Ở vụ Hè Thu, thời tiết không thuận lợi khiến tổn thất ở khâu phơi sấy lớn hơn vụ 
Đông Xuân. Tổng tổn thất do phơi sấy lúa thủ công ước tính khoảng 3-4% sản lượng 
thu hoạch cả năm ở miền Trung. 

Khâu bảo quản lúa 

Việc tổ chức kinh doanh lúa gạo có quy mô đáng kể chỉ mới bắt đầu xuất hiện ở một 
số tỉnh nên có thể nhận định rằng việc bảo quản lúa gạo ở miền Trung cho đến nay 
vẫn chưa được quan tâm đúng mức.  Ở những tỉnh không có nhà máy chế biến lúa 
gạo, sau khi phơi khô và làm sạch nông dân thường bán lúa thừa cho thương lái thu 
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gom đem đi nơi khác xay xát chế biến; phần lúa giữ lại để ăn thường không nhiều 
nên hầu hết đều được người dân bảo quản tại nông hộ bằng các dụng cụ thô sơ như: 
bồ cót bằng nan tre, hộc gỗ, bao gai, chum, vại,... 

Ở miền Trung, do độ ẩm không khí cao vào mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 1 năm 
sau) nên ẩm mốc, mối mọt,... là những nguyên nhân gây ra tổn thất ở khâu bảo quản 
sau thu hoạch.  Tổn thất trong giai đoạn bảo quản ước tính chiếm khoảng 1-2% sản 
lượng thu hoạch hàng năm. 

Khâu xay xát, chế biến và kinh doanh lúa gạo 

So với Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng, việc xay xát, chế biến 
và kinh doanh lúa gạo ở các tỉnh miền Trung được xem là chưa phát triển. Việc xay 
xát chế biến lúa gạo ở các tỉnh miền Trung vẫn được thực hiện bởi những loại máy 
công suất từ 0,5 – 1,0 tấn lúa/giờ, làm việc theo quy trình chế biến hai giai đoạn với 
lượng gạo thu hồi trên 60%, chất lượng gạo không cao. 

Tổn thất ở khâu chế biến lúa gạo do trang thiết bị kém thường nằm trong 2-3% sản 
lượng lúa đem xay xát.  

Đánh giá chung  

Với những đánh giá tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch như trên, ước tính có chừng 10-12% 
sản lượng lúa hàng năm bị mất mát trong điều kiện thời tiết thuận hòa, chưa tính đến 
những tổn thất do thiên tai, bão lụt gây ra. 

Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất lúa gạo vẫn mang tính tự phát, không 
đồng bộ, còn nhiều vấn đề bất cập.  Hệ thống máy sấy lúa vẫn chưa được quan tâm 
đầu tư đúng mức.  Hệ thống kho bảo quản lúa hầu như không có.  Hệ thống máy xay 
xát chưa đủ để nâng cao chất lượng chế biến lúa gạo.  Chuỗi giá trị lúa gạo vì vậy bị 
gián đoạn, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận ổn định 
cho người trồng lúa. 

Những năm gần đây, ở một số tỉnh đã có một số đơn vị sản xuất kinh doanh mạnh 
dạn đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo có công suất lớn, áp dụng quy trình chế biến 
nhiều giai đoạn để nâng cao chất lượng gạo tham gia thị trường như Công ty TNHH 
Vĩnh Hòa (Nghệ An), Nhà máy xay xát chế biến lúa gạo của ông Hồ Văn Hoành 
(Quảng Trị), Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Thanh 2 (Thừa Thiên Huế),... 

Với những cơ sở chế biến lúa gạo như vậy, tương lai ngành sản xuất lúa gạo ở đây sẽ 
nhìn thấy những hướng đi mới, để đưa nông thôn miền Trung thoát khỏi những mặc 
định về một vùng nghèo khó do “đất cày lên sỏi đá”,...  
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3  Những đề xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa  
  ở các tỉnh miền Trung 
Qua đánh giá thực trạng sản xuất lúa gạo ở miền Trung, chúng ta nhận thấy nếu cơ 
giới hóa hiệu quả khâu thu hoạch và sau thu hoạch sẽ tiết kiệm chi phí sản xuất, gia 
tăng đáng kể thu nhập cho người trồng lúa.  Với diện tích trồng lúa, cơ cấu mùa vụ 
đã ổn định, với trình độ thâm canh tốt, nông dân miền Trung có thể tăng thu nhập từ 
cây lúa nếu có những giải pháp đồng bộ để tăng năng suất 7-10%, giảm tổn thất sau 
thu hoạch xuống còn một nửa, giảm chi phí sản xuất 15%,... Đồng quan điểm với 
các tác giả của các tham luận của Trung tâm khuyến nông các tỉnh miền Trung tại 
các Hội thảo sau thu hoạch lúa gạo (Bùi Thị Hải Yến 2012, Nguyễn Văn Lập 2009, 
Lê Văn Việt 2009), chúng tôi đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cơ giới 
hóa khâu thu hoạch và sau thu hoạch lúa ở miền Trung : 

Giải pháp quy hoạch đồng ruộng 

Các địa phương cần tiếp tục chính sách dồn điền đổi thửa, quy hoạch mỗi lô thửa đất 
ruộng tối thiểu phải có diện tích là 2000 m2.  Với diện tích lô thửa 2000-5000 m2 sẽ 
giảm thời gian quay đầu bờ của các loại máy gặt lúa, phát huy năng suất làm việc, 
hạn chế lúa rơi rụng.  Khi quy hoạch lại lô thửa, cần ứng dụng kỹ thuật san phẳng 
đồng ruộng điều khiểu bằng laser để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lúa, nâng 
cao hiệu quả cơ giới hóa toàn diện từ khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc đến thu 
hoạch,... (Hình 3). 

 
Hình 3.  San phẳng đồng ruộng bằng laser tại Trại giống lúa Nam Vinh,  

Công ty cổ phần Giống cây trồng-vật nuôi Thừa Thiên Huế, tháng 5-2010 

Ở miền Trung hiện nay, các doanh nghệp đủ điều kiện đầu tư hệ thống liên hợp máy 
kéo công suất trên 50 sức ngựa và thiết bị san phẳng laser còn ít.  Do đó chúng tôi đề 
nghị mỗi tỉnh nên chọn ra ít nhất một doanh nghiệp để hỗ trợ đầu tư (từ ngân sách 
khuyến nông, khuyến công,...).  Doanh nghiệp này sẽ làm dịch vụ san phẳng laser 
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cho các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng những cánh đồng mẫu trồng lúa, từ đó 
nhân rộng ra cho các loại cây trồng khác. 

Giải pháp chính sách 

- Để chính sách dồn điền đổi thửa thành công, cần có cơ chế khuyến khích việc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao quyền sử dụng đất nông nghiệp lâu dài, tiến 
tới cho phép tích tụ ruộng đất,... 

- Các cơ quan truyền thông ở địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan chức 
năng để tuyên truyền, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật, tư vấn đầu tư vào nông nghiệp trên 
các phương tiện: phát thanh, truyền hình, báo giấy, internet. 

- Các địa phương cần có chủ trương khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh lúa gạo, đặc biệt là đầu tư vào cơ giới hóa sau thu 
hoạch nhằm nâng cao giá trị lúa gạo của địa phương. 

Giải pháp kỹ thuật, quản lý và khuyến nông 

- Ngoài việc chọn máy thu hoạch phù hợp với đồng ruộng, cần quan tâm đến công 
tác chọn giống lúa.  Các giống lúa được chọn không những phải có khả năng chống 
chịu sâu bệnh, phẩm chất gạo ngon mà phải phù hợp với đặc điểm làm việc của máy 
gặt: lúa phải cứng cây, độ dai giữa hạt và bông cao,...  

Đứng trước tình sản lượng gạo cả nước đang dư thừa, giá lúa đang giảm, nông dân 
miền Trung cần quan tâm đến việc canh tác các giống lúa có phẩm chất đặc biệt để 
thu được lợi nhuận cao. 

- Để phát huy hiệu quả cơ giới hóa, chính quyền địa phương phải phát triển hệ thống 
giao thông theo quy hoạch có trục chính hướng ra đồng ruộng, bề rộng tối thiểu 3 m 
để các loại xe cơ giới có thể đi lại thuận tiện. Quy hoạch hệ thống thủy lợi để chủ 
động khâu tưới và tiêu nước khi cần thiết. 

 * Đối với các vùng đất trồng lúa còn manh mún, diện tích lô thửa nhỏ, bậc 
thang,... trong những năm trước mắt, khi chưa cải tạo được đồng ruộng thì 
tiếp tục sử dụng máy gặt rải hàng bề rộng làm việc 1,2 m là phù hợp. 

 * Một ít vùng đất trũng, ruộng sâu không phù hợp với các loại máy gặt thì 
trước mắt vẫn phải gặt thủ công, hình thành các tuyến đê bao, chủ động thoát 
nước, phơi ruộng và tiếp tục nghiên cứu ứng dụng một số loại máy gặt khác 
phù hợp. 

- Đối với công tác khuyến nông cấp tỉnh: cần thành lập các tổ tư vấn về thông tin cơ 
điện nông nghiệp, nắm bắt những khó khăn của nông dân trong sản xuất, kịp thời 
phản ánh các thông tin này đến các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện có 
hiệu quả vai trò của nhà nước trong phương châm “liên kết bốn nhà”.  
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4  Kết luận 
Miền Trung là vùng đất hẹp người thưa, chịu thiên tai bão lụt hàng năm.  Sản xuất 
lúa gạo xưa nay chỉ nhằm mục tiêu đủ ăn, bảo đảm an ninh lương thực.  Người nông 
dân cần cù cũng chỉ mong không đói kém trên mảnh đất của mình.  Ngày nay, khi 
điều kiện đã đầy đủ, nông dân miền Trung sẽ khá giả hơn trên đồng ruộng mà cha 
ông đã khai phá.  Để làm được điều đó, cần nhận ra những nguyên nhân làm giới 
hạn năng lực sản xuất, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để thúc đẩy cơ giới hóa 
canh tác lúa, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân các tỉnh miền Trung. 

Với các chính sách phù hợp, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các cơ quan 
chức năng, được sự đồng tình và chủ động của nông dân, chúng ta có thể lạc quan về 
việc giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và cải thiện thu nhập cho nông dân trồng lúa ở 
miền Trung. 
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  9   
Ứng dụng công nghệ sấy, san laser đồng ruộng 

 Tại Cty CP Giống cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế 

Đặng Văn Chung 1, Nguyễn Thanh Vũ 2 

 

Công ty CP Giống Cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế được thành lập sau ngày đất 
nước thống nhất, năm 1975; với chức năng nhiệm vụ chính sản xuất cung ứng giống 
cây trồng, giống vật nuôi; nghiên cứu chọn tạo giống, khảo kiểm nghiệm, tư vấn 
dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.  

Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật 
đã ứng dụng san Laser tạo mặt bằng đồng ruộng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ nghiên cứu, sản xuất và bảo quản hạt giống. Cơ sở vật chất phục vụ cho 
công tác giống hiện có: Trung tâm nghiên cứu Giống cây trồng có diện tích đồng 
ruộng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống gốc: 30 ha; Nhà máy Chế biến hạt giống, 
DT nhà xưởng 2.000 m2; 01 Hệ thống máy sấy, chế biến, đóng gói hạt giống liên 
hoàn, công suất 2 tấn/giờ; 30 máy sấy đảo chiều gió SRA-10, công suất 10 tấn 
nguyên liệu/mẽ sấy. 05 máy chế biến hạt giống lưu động, công suất 5 tấn/giờ; Hệ 
thống kho bảo quản hạt giống, sức chứa 4.000 tấn (trong đó 50% kho bảo quản kín, 
bảo quản mát). Phòng kiểm nghiệm hạt giống đạt chuẩn quốc gia LAS-NN và các 
trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
các  HTX nông nghiệp liên kết sản xuất giống, chế biến, bảo quản sau thu hoạch. 
Ứng dụng công nghệ sấy, san phẳng đồng ruộng đã mang lại hiệu quả trong sản xuất 
nông nghiệp, đặc biệt trong khâu sản xuất giống 

1  Ứng dụng Công nghệ sấy 
Thừa Thiên Huế là tỉnh có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên 
tai đã ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thời kỳ thu hoạch dễ gặp mưa kéo 
dài và gây lũ lụt. Nông sản thu hoạch không được phơi sấy kịp thời sẽ hư hỏng, tổn 
thất lớn cho bà con nông dân và gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. 

Vấn đề sản xuất giống của Công ty có tầm quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. 
Sản lượng giống hằng năm công ty sản xuất và cung ứng trên thị trường 6.000 tấn. 

                                            
1 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế 
2 Trung tâm Giống Nam Vinh, thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế 
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Yêu cầu đặt ra đối với công ty phải đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo an toàn. 
Hiệu quả từ đầu tư máy sấy mang lại kết quả sau: 

1/ Chủ động hoàn toàn trong thu hoạch, bảo quản. Khắc phục được thiệt hại, giảm 
thiểu tổn thất trong thu hoạch, hạn chế rủi ro khi thời tiết bất lợi, thiên tai xảy ra.  

2/ Khâu kiểm soát chất lượng được thuận lợi, chính xác; bảo quản hạt giống được an 
toàn, chất lượng đảm bảo, tăng giá trị sản phẩm. 

3/ Tiết kiệm được Chi phí nhân công, thời gian so với phơi truyền thống, cần phải có 
diện tích sân phơi lớn.  

3/ Giảm thiểu tổn thất trong khâu thu hoạch, chế biến và bảo quản từ 8-12% sản 
lượng. 

Máy sấy có vai trò quan trọng trong công tác thu hoạch, bảo quản giống nông sản đã 
khắc phục được vấn đề thiên tai, thời tiết bất lợi; giải quyết được tình trạng thiếu hụt 
nhân công lao động trong mùa vụ; diện tích lắp đặt máy sấy rất nhỏ so với diện tích 
làm sân phơi. 

2  Ứng dụng công nghệ san phẳng đồng ruộng bằng Laser 
Hiện trạng đồng ruộng tại Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng Nam Vinh không 
đồng đều về kết cấu, tính chất đất. Chênh lệch độ cao mặt ruộng tầng đất canh tác 
bình quân khoảng từ 10-15 cm, những vùng ruộng có diện tích lớn chênh lệch đến 
20-25 cm. Mặt ruộng cao thấp không đồng đều ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất, chi 
phí đầu tư về nước, phân bón, giống tăng nhưng hiệu quả mang lại thấp; đặc biệt 
trong công tác nghiên cứu, chọn tạo giống, khảo kiểm nghiệm cho kết quả về mặt 
khoa học sẽ không chính xác. Lợi ích của việc ứng dụng san Laser đồng ruộng tại 
Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Nam Vinh thuộc Cty CP Giống cây trồng 
Vật nuôi Thừa Thiên Huế, Diện tích sản phẳng 5 ha đã khắc phục được các nhược 
điểm trên. Kết quả cụ thể từ việc san phăng đồng ruộng đạt được: 

   1/ Tăng năng suất lúa khoảng 0,4 tấn đến 0,8 tấn/ha/vụ, bình quân 25 kg/ sào 500 
m2.    

   2/ Thuận lợi trong khâu chăm sóc, kiểm soát được cỏ dại, sâu bệnh, giảm được 
công lao động.  

   3/ Hạn chế thất thoát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật so với đồng ruộng tự nhiên. 

   4/ Tăng diện tích đất hữu hiệu thêm khoảng 5- 7% vì xóa bỏ bờ ruộng, tăng diện 
tích vùng thửa không còn ngăn vùng do chênh lệch mặt ruộng 

   5/ Công tác đầu tư thâm canh dễ dàng hơn, ứng dụng và đưa cơ giới hóa vào sản 
xuất được đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch. Vận hành các loại máy canh 
tác hiệu quả hơn, do giảm được 10- 15% thời gian quay vòng tăng thời gian làm việc 
hữu hiệu của máy. 
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   6/ Tiết kiệm nước canh tác, tổ chức tưới tiêu thuận lợi, tiết kiệm nhân lực và thời 
gian lấy nước. 

    7/ Kết quả đánh giá, nghiên cứu khoa học chính xác, trung thực. 

 

Ứng dụng san phẳng đồng ruộng vào sản xuất giống tại Cty CP Giống cây trồng Vật 
nuôi Thừa Thiên Huế đã mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất, nghiên cứu giống, 
Chi phí đầu tư cho sản xuất giảm được 3 triệu đồng và tăng sản lượng sản xuất giống 
có giá trị khoảng 3,5 triệu đồng trên 1 ha. Sau khi ứng dụng san phẳng đã mang lại 
hiệu quả kinh tế cho Công ty 6,5 triệu/ ha/vụ. 

Một số điểm cần lưu ý sau khi san phẳng đồng ruộng: 
Sau khi san Laser đồng ruộng sẽ làm thay đổi kết cấu của lớp mặt đất canh tác nên 
cần phải tăng cường bón phân hữu cơ, cày xới đất kỹ từ 1 đến 2 vụ sản xuất để tạo 
lại lớp đất canh tác ổn định, đồng nhất.  

Chọn vùng thửa chọn diện dích đất để san phẳng có độ chênh lệch của mặt ruộng tối 
đa 25 cm thì sẽ phát huy được tính hiệu quả của san phẳng cao, chất lượng đồng 
ruộng không bị thay đổi lớn, khâu chăm sóc cải tạo đất dễ dàng. 
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.  10  .  
Ứng dụng san laser cho canh tác mía tại  

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi,  một số kết quả 
bước đầu và đề xuất hướng nghiên cứu mở rộng 

Cao Minh Tuấn, Nguyễn Đình Chỉnh, Đào Lê Anh Tường * 

 

1 Giới thiệu về Công ty CP Đường Quảng Ngãi 

Sơ bộ về công ty 

Tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn.  Năm 2005 tiến hành cổ phẩn hóa đổi thành Công ty Cổ phần Đường Quảng 
Ngãi và hoạt động từ năm 2006.  Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng 
đa dạng hóa sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm và mía đường là sản phẩm chủ lực.  

Trong lĩnh vực mía đường 

- Năng lực sản xuất, định hướng phát triển 

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi hiện có 2 nhà máy đường với tổng công suất 
ép 10 000 tấn mía/ngày (TMN). Trong đó: Nhà máy Đường Phổ Phong 2 000 TMN; 
Nhà máy Đường An khê 8 000 TMN, năm 2013 mở rộng Nhà máy Đường An Khê 
lên 10 000 TMN, định hướng đến năm 2015 là 18 000 TMN. Tổng công suất 2 nhà 
máy sẽ là 20 000 TMN.  

- Công tác nguyên liệu 

Hiện tại tổng diện tích mía đứng 2 vùng nguyên liệu của 2 nhà máy trên 25 000 ha. 
Trong đó: Nhà máy Đường Phổ Phong khoảng 5 000 ha; Nhà máy Đường An Khê 
trên 20 000 ha và đang tiếp tục mở rộng đến năm 2015 lên 25 000 ha.  

Từ năm 2007 đến nay Công ty đã mạnh dạn đầu tư 74 máy kéo công suất lớn, hàng 
trăm thiết bị các loại: từ làm đất đến trồng và chăm sóc mía.  Xí nghiệp Cơ giới 
Nông nghiệp được hình thành từ đó và trở thành đơn vị đi đầu trong cả nước về phục 
vụ và nghiên cứu phát triển cơ giới trong sản xuất mía.  Đến nay Xí nghiệp đã thực 
hiện đại trà được các bước cày sâu, trồng mía bằng máy và chăm sóc, trừ cỏ, bón 

                                            
* Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 
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phân bằng máy, giảm được một phần sức ép thời vụ và tăng năng suất mía, tạo được 
sự đồng thuận trong dân.  

Tuy chủ trương áp dụng đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã mang lại hiệu quả cao cho 
người nông dân nhưng việc triển khai đến nay vẫn còn chưa hoàn toàn đồng bộ vì 
nhiều lý do: diện tích đồng ruộng lô thửa nhỏ nhiều, độ dốc lớn, gốc cây, đá nhiều 
chiếm tỷ lệ diện tích lớn trong toàn vùng nguyên liệu.  Vì điều kiện đồng ruộng như 
trên, đến nay cơ giới hóa của Công ty đang thực hiện chủ yếu là chuẩn bị đất, trồng 
máy và chăm sóc xới xáo lần một (giai đoạn mía chưa vươn lóng) bằng máy; như 
vậy cần phải tiếp tục hoàn thiện các khâu đã cơ giới và tiếp tục nghiên cứu máy móc 
cùng với chuẩn bị điều kiện đồng ruộng để thực hiện các khâu còn lại. 

2  Đặc điểm tình hình 

Đặc điểm đồng ruộng, phương pháp canh tác mía phổ biến hiện nay 

Hiện nay việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào canh tác 
nông nghiệp của người dân tại vùng nguyên liệu thuộc Công ty Cổ phần Đường 
Quảng Ngãi nói riêng và trên toàn quốc nói chung hầu hết còn hạn chế do:  

 Diện tích canh tác của mỗi hộ nông dân ít; 

 Hầu hết mọi phương pháp canh tác từ cây mía đến các cây trồng khác điều làm 
thủ công theo phương pháp sản xuất truyền thống lâu đời, khả năng áp dụng cơ 
giới hóa thấp, ít; 

 Khả năng đầu tư máy móc, thiết bị của nông dân thấp do chi phí lớn; 

 Đồng ruộng hầu hết không bằng phẳng, mức độ cải tạo hạn chế, san phẳng có ít 
nhưng hầu hết thực hiện theo kinh nghiệm, cảm quan, sử dụng máy thô sơ. 

Như vậy việc sản xuất nhỏ lẻ theo truyền thống như trên dẫn đến nhiều hệ lụy: 

- Đồng ruộng không bằng phẳng, lâu ngày không được cải tạo sẽ mất dần khả năng 
cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, năng suất giảm dần qua nhiều năm và khó 
tái tạo; 

- Thất thoát nhiều chi phí phân, nước, mặt đồng ruộng không đồng đều gây khô 
hoặc úng nước cục bộ, chất lượng dinh dưỡng không đồng đều trên ruộng; 

- Không thay đổi được tập quán canh tác nhỏ lẻ dẫn đến khó áp dụng các phương 
pháp canh tác bằng cơ giới đồng bộ từ làm đất đến chăm sóc, thu hoạch bằng 
máy vào thực tế sản xuất. 

- Tiêu hao công lao động lớn, giá thành cao, lợi nhuận thấp cho người nông dân 
làm mất khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong và ngoài nước, mất ổn định loại 
cây trồng theo quy hoạch của các vùng nguyên liệu. 
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Như vậy để doanh nghiệp sản xuất đường mía tồn tại và phát triển, trong tương lai 
cần giải quyết các vấn đề sau: 

 Thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, hướng đến những cánh đồng lớn chuyên canh, 
chuyên nghiệp, tập trung ruộng đất. 

 Nhanh chóng đưa các thành tựu KHKT (khoa học kỹ thuật) vào sản xuất mía, từ 
khâu chọn giống, chuẩn bị đồng ruộng, trồng đến chăm sóc,… 

 Đầu tư, nghiên cứu đưa cơ giới hóa vào sản xuất mía từ làm đất đến thu hoạch, 
thay thế dần lao động thủ công hướng đến sản xuất khép kín từ trồng mía nguyên 
liệu đến sản xuất đường thành phẩm. 

Các dạng địa hình chính của vùng nguyên liệu thuộc công ty:  

(Cách chia theo điều kiện địa hình và phương thức quản lý  của Công ty) 

-  Dạng địa hình đồi dốc cao (độ dốc 8 – 15%) 

Dạng địa hình này chiếm khoảng 30% ở vùng nguyên liệu thuộc Công ty. Đồng 
ruộng được chia thành lô thửa với quy mô đa dạng tùy thuộc vào địa thế của đồng 
ruộng; diện tích đất của hộ nhìn chung vẫn chủ yếu là vừa và nhỏ.  Có những hộ tự 
cắt thành nhiều lô, ngăn nhiều bờ để chống xói mòn.  Địa hình này khó có thể cải 
tạo, san phẳng. Với dạng địa hình này hiện công ty đang ứng dụng phương pháp 
chuẩn bị đất bằng máy đào, tạo các đường đồng mức theo dạng tiểu bậc  thang và có 
hiệu quả cao. 

- Đồi thấp, bình nguyên hoặc đồng bằng < 8 %. (Chiếm khoảng 75% toàn 
vùng nguyên liệu) 

 Dạng đồi thấp (độ dốc từ 4 – 8%): khoảng 30% diện tích các vùng nguyên liệu 
thuộc Công ty.  Tập trung tại các địa bàn miền núi tại Quảng Ngãi và một số 
vùng nguyên liệu thuộc Nhà máy Đường An Khê.  Diện tích thửa đất của hộ 
nông dân thường lớn (thông thường trên 2 ha/mỗi thửa). Hiện phần lớn không 
được cải tạo san phẳng, đối với thửa hơn 2 ha người dân thường tự chia cắt thành 
nhiều lô nhỏ để giảm xói mòn.  

 Dạng địa hình bình nguyên hoặc đồng bằng (độ dốc < 4%): Dạng địa hình này 
chiếm khoảng 35% diện tích các vùng nguyên liệu thuộc Công ty; qui mô diện 
tích đa dạng (thông thường: tại Quảng Ngãi 3.000 – 5.000 m2; tại Gia Lai 1 –
 5 ha). Mức độ ứng dụng cơ giới hóa thấp tại Quảng Ngãi do diện tích nhỏ; tại 
Gia Lai: cơ giới phổ biến và mang lại hiệu quả cao.  Tuy đồng bằng nhưng vẫn 
có nhiều chỗ lồi lõm gây khô, ngập úng cục bộ, nếu được san phẳng sẽ tăng cao 
hiệu quả cây trồng. 
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3  Ứng dụng san phẳng Laser 

Cơ sở nghiên cứu ứng dụng 

-  Cơ sở thực tiễn  

Từ những phân tích về đặc điểm đồng ruộng, dạng địa hình phổ biến của vùng 
nguyên liệu của Công ty cũng như những hạn chế trong phương thức canh tác mía 
phổ biến hiện nay cho thấy:  để ngành mía đường phát triển, đủ sức cạnh tranh trong 
nước, trong khu vực, thì không còn con đường nào khác bằng việc nhanh chóng đưa 
tiến bộ KHKT vào sản xuất.  Máy móc thay thế dần sự phụ thuộc vào lao động thủ 
công, giảm giá thành sản xuất mía nguyên liệu.  Trong đó, vấn đề đẩy mạnh cải tạo 
đồng ruộng, tạo độ bằng phẳng, tăng diện tích thửa là bước đệm quan trọng tạo điều 
kiện cho các bước thi công bằng cơ giới khác, giúp đẩy mạnh chương trình đầu tư, 
tạo những cánh đồng mía mẫu lớn, chuyên canh, chuyên nghiệp của Công ty.  Để 
thực hiện được điều đó, hơn ai hết, ngay từ bây giờ phải thực hiện mối liên kết 4 
nhà, mà nhà doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong việc tập hợp và thực hiện.  

 - Cơ sở đầu tư 

Hiện nay trên thế giới đang phổ biến phương pháp san phẳng đồng ruộng ứng dụng 
kỹ thuật điều khiển laser, gọi tắt là san laser.  Tại Việt Nam, từ năm 2009  có Dự án: 
“Sau thu hoạch lúa gạo ADB – IRRI – Việt Nam” do Ngân hàng Phát triển Châu Á 
(ADB) hỗ trợ viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) và Việt Nam thực hiện.  Tháng 
05/2013, Dự án do Trung tâm Năng lượng – Máy Nông nghiệp thuộc Trường Đại 
học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tại Công ty Cổ phần Đường 
Quảng Ngãi và hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để thực hiện san phẳng 
cho ruộng canh tác mía.  Từ đó, Công ty tiến hành đầu tư thử 1 bộ và thử nghiệm đạt 
được một số kết quả bước đầu. 

Mô hình thử nghiệm, một số kết quả bước đầu 

- Thực trạng: 

- Diện tích: san phẳng 1,1 ha đất trồng mía tại Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – 
xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Đất đã cày bừa: 1 bước cày phá lâm, 1 bước cày 7 chảo, 1 bước bừa. 

- Độ dốc 0,85% nghiêng nhiều chiều, nhiều vị trí lõm; 

- Thời gian thực hiện san 55 giờ; 

Vì đặc điểm của cây mía nói riêng cũng như các loại cây trồng cạn nói chung chỉ cần 
cải tạo độ phẳng tương đối và mặt phẳng tạo được cũng cần có độ nghiêng nhất định 
để thoát nước.  Như vậy đối với thửa ruộng nói trên, chỉ thực hiện san phẳng thô và 
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thường xuyên điều chỉnh độ cao mặt phẳng phát laser thủ công nhằm tạo chênh lệch 
độ cao nhỏ. 

- Một số kết quả bước đầu sau san thô: 

Tạo được mặt ruộng tương đối phẳng, có độ dốc sau san 0,17% nghiêng về một 
chiều (do thường xuyên điều chỉnh độ cao mặt phẳng phát laser và định hình tạo mặt 
nghiêng để tiêu nước).  

Việc ứng dụng các bước cơ giới khác trên nền đất sau khi được san phẳng dễ dàng, 
thuận lợi, mía sau khi trồng mọc đều hơn. Giảm lượng nước tưới 50% và khả năng 
giữ nước tốt, việc tiêu nước thực hiện từ từ không gây rửa trôi. Mía mọc nhanh, 
mạnh và đồng đều. 

- Một số hình ảnh: 

Hình 1.  Hiện trạng trước khi san Hình 2.  San phẳng kết hợp cày, bừa 

 

 
Hình 3.  Mặt đồng sau khi san Hình 4.  Mía 1 tháng tuổi trên đất san phẳng 

    

Một số đề xuất nghiên cứu mở rộng 

Từ những hiệu quả bước đầu mang lại nhờ san laser cho canh tác mía tại ruộng mía 
thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Bên sử dụng nhận thấy được những 
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triển vọng và có đề xuất sau để Dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng 
rộng rãi cho  cây mía, cây trồng cạn khác góp phần tạo những cánh đồng mía mẫu 
lớn ứng dụng cơ giới đồng bộ, toàn diện đến khâu thu hoạch. 

- Về việc điều chỉnh 

Cần tiếp tục nghiên cứu chủ động điều khiển tạo được mặt phẳng laser nghiêng 
nhằm tạo được mặt ruộng nghiêng về cùng một chiều với độ dốc nhất định từ 0,2 – 
0,4% theo điều chỉnh nhằm: 

+ Giảm chi phí san phẳng: mục đích san cho cây trồng cạn là chỉ cần tạo mặt 
phẳng đồng đều, giảm lồi lõm, tránh gây khô hoặc úng cục bộ. 

+ Tưới, tiêu nước: giúp dễ dàng tưới, tiêu nước và giảm chi phí tưới. 

- Về ứng dụng với các địa hình thuộc vùng nguyên liệu của Công ty 

Có thể áp dụng tốt với 2 dạng địa hình phổ biến thuộc vùng nguyên liệu Công ty: 

 Dạng địa hình đồi thấp (độ dốc 4 – 8%): yêu cầu diện tích phải lớn.  

- Đối với đất có độ dốc thấp (khoảng 4%), có diện tích lớn hơn 1 ha:  đề nghị 
có thể sử dụng kỹ thuật san laser trực tiếp tạo các ruộng bậc thang, mỗi thửa 
ruộng có bề rộng từ 10 - 15 m  chênh lệch độ cao tối đa mỗi thửa trước khi 
san (0,4 – 0,6 m).  Có thể san nhiều lần trong nhiều chu kỳ. 

- Đối với diện tích có độ dốc trung bình và cao (5 – 8%): sử dụng thiết bị phát 
laser và thước có gắn bộ nhận để đo xác định độ dốc, quy hoạch chiều tạo 
ruộng bậc thang và dùng máy san ủi chuyên dùng để san thô sau đó san phẳng 
với kỹ thuật san laser.  

  Có thể san laser nhiều lần trong nhiều chu kỳ. 

 

Ñoä doác 4 - 8%

 
Hình 5:  Mô phỏng mặt ruộng có độ dốc lớn, lồi, lõm nhiều trước khi san 
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Hình 6:  San tạo ruộng bậc thang, chiều rộng mỗi thửa 10 – 15 m;  

độ dốc sau san mỗi thửa 0,2 – 0,4% 

  Dạng địa hình đồng bằng: trực tiếp áp dụng san phẳng bằng kỹ thuật san laser 
sau khi cày bừa, nhằm chống úng và khô cục bộ cũng như tạo mặt phẳng với độ 
dốc nhỏ nhất cho phép với độ chính xác cao.  Giúp tăng khả năng dồn điền, dổi 
thửa. 

Ñoä doác nhoû & loài, loõm

 
Hình 7:  Địa hình đồng bằng nhiều năm không cải tại san ủi, độ dốc nhỏ 

Ñoä doác sau san phaúng caàn 0,2 - 0,4 %

 
Hình 8:  Yêu cầu có độ dốc sau san phẳng 

4  Tóm lược 
Việc tiến hành nghiên cứu ứng dụng san laser nhằm cải tạo đồng ruộng cho cây mía 
cũng như cây trồng cạn khác là một hướng đi đúng đắn, cấp thiết.  Để việc thực hiện 
được hiệu quả, ứng dụng được rộng rãi và mang lại lợi nhuận cho người nông dân 
cũng như cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho xã hội, đề nghị: 

 Đối với Dự án (ADB – IRRI – Việt Nam): vì đây là bước đột phá trong nghiên 
cứu, phát triển, ứng dụng san phẳng laser cho cây trồng cạn tại Việt Nam; đề 
nghị có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để triển khai ứng dụng nhanh chóng, 
có hiệu quả. 

Ñoä doác moãi thöûa sau san 0,2 - 0,4%
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 Nhà nước: có chính sách hỗ trợ, khyến khích Doanh nghiệp, nông dân ứng dụng 
tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Có quy hoạch các vùng nguyên liệu cụ 
thể chuyên canh, chuyên nghiệp tạo nền tảng và sự yên tâm cho doanh nghiệp 
đầu tư cải tạo ruộng đất. Tạo điều kiện dồn điền, đổi thửa tạo những cánh đồng 
mẫu lớn. 

 Nhà khoa học:  

- Đối với san phẳng: nghiên cứu chuyển giao các giải pháp thực hiện san phẳng 
tạo mặt ruộng độ nghiêng nhỏ (đối với đất có độ dốc nhỏ); giải pháp san tạo 
các ruộng bậc thang đối với đất có độ dốc lớn (mỗi thửa vẫn yêu cầu có độ 
nghiêng nhỏ). 

- Đối với cải tạo đất: có giải pháp cải thiện độ đồng đều về chất lượng đất sau 
khi thực hiện san phẳng (vì một phần đất bị mất tầng canh tác sau khi san 
trong những năm đầu sẽ kém dinh dưỡng hơn); hoặc có giải pháp đưa tầng 
đất canh tác trả lại đều trên mặt đồng,… 

 Doanh nghiệp: tạo nhận thức và khuyến khích nông dân thực hiện; có chính sách 
đầu tư, hỗ trợ người nông dân về thiết bị, kinh phí.  Cùng với người nông dân 
thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch cải thiện điều kiện đồng ruộng.  

 Nông dân: nhận thức rõ về tác dụng của việc cải thiện độ phẳng đồng ruộng, 
cùng với doanh nghiệp thực hiện đầu tư tạo những cánh đồng mía mẫu lớn, 
chuyên canh.  
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  11   
Kết quả khảo sát thực tế độ chênh lệch mặt đồng 

ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam 
Nguyễn Trường Giang * 

 

1 Dẫn nhập 
Các tỉnh duyên hải miền Trung dựa lưng vào dãy Trường Sơn, hướng mặt ra Biển 
Đông. Vùng Thanh Nghệ Tĩnh có đồng bằng tương đối bằng phẳng, diện tích tương 
đối rộng. Vùng Bình Trị Thiên có đồng bằng nhỏ hẹp, độ phù sa thấp, đất cát ven 
biển chịu ảnh hưởng của mặn. Vùng đồng bằng Nam Trung Bộ có diện tích không 
lớn, bị chia cắt bởi các dãy núi lấn sát biển. Địa hình vùng duyên hải miền Trung 
nhìn chung có độ dốc khá lớn, sông ngòi ngắn, nên trong quá trình canh tác lúa nước 
từ xưa đến nay, người dân phải phân nhỏ lô thửa, đắp bờ để giữ nước cho ruộng lúa. 
Diện tích lô thửa nhỏ khiến cho việc cơ giới hóa các khâu canh tác bị hạn chế, hiệu 
quả cơ giới hóa không cao. Để việc canh tác các loại cây trồng có hiệu quả, cần quy 
hoạch ruộng đất có lô thửa hợp lý, phát huy hiệu quả các loại máy nông nghiệp để 
tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, và giảm tổn thất khi thu hoạch. Với kỹ thuật 
san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser hiện nay, có thể thực hiện việc quy 
hoạch lại lô thửa một cách dễ dàng và hiệu quả cho việc cơ giới hóa sản xuất. Để số 
liệu đo đạc cụ thể ở các cánh đồng trồng lúa và cây trồng cạn miền Trung, chúng tôi 
thực hiện khảo sát tại 3 tỉnh phía Bắc và phía Nam đèo Hải Vân. 

2  Tham khảo các tiêu chí liên quan 
Ở đây lưu ý 2 tiêu chí quan trọng: 

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

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

                                            
* Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Khoa Cơ khí-Công nghệ, Đại học Nông Lâm Huế 

 



106 

bằng 0,04m (ứng với độ dốc 0,08% trên chiều dài 50m hay 0,04% trên chiều dài 
100m). 

3  Phương pháp tiến hành  
Do thời gian hạn chế, chúng tôi tiến hành đo đại diện như sau : 

Chọn 3 tỉnh trồng lúa và cây trồng cạn ở khu vực phía Bắc và phía Nam đèo Hải 
Vân. Cụ thể đã tiến hành khảo sát tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.  

Trong mỗi tỉnh, chúng tôi lựa chọn 2 vùng đặc trưng tiêu biểu canh tác để đo thực tế. 
Các vùng được chọn gồm có Quảng Ái, Quảng Trung, Phú Mậu, Phú Mỹ, Axan, 
Tr’Hy. Sau đây, các điểm này được gọi là các “Xã”. 

Tại mỗi Xã, chọn ngẫu nhiên 3 – 8 lô ruộng. Với lúa, các lô chọn thành từng cụm để 
phân tích lý do phân lô manh mún. Với cây trồng cạn (ngô, sắn,…), chọn các lô 
không liền kề nhau để ước lượng độ dốc. 

Tại mỗi lô ruộng tiến hành: 

Đo kích thước Dài, Rộng để ước lượng diện tích thành các thửa chữ nhật, thuận tiện 
cho việc tính toán độ dốc mặt ruộng. Đo bằng thước dây hoặc bằng dụng cụ đo 
khoảng cách bằng laser và tấm chận phản chiếu. 

Đo độ cao ở 4 góc các thửa bằng bộ phát laser và bộ nhận tín hiệu laser gắn trên 
thước đo. Cao độ mỗi điểm được đo ít nhất 3 lần và lấy trung bình. So sánh cao độ 
trung bình đo được với mặt chuẩn tự chọn, từ đó tính chênh lệch các điểm đo. 

Xử lý số liệu bằng Exel, theo các công thức tính toán sau: 

Tính Chênh lệch = Max – Min (mm) 

Tính Độ dốc = (Max – Min)/ Khoảng cách giữa 2 điểm đó *100% 
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4  Kết quả và thảo luận  

Đất cây trồng cạn: Ruộng tương đối phẳng 

Tiêu biểu là các thửa ruộng trồng hoa màu ở Hà Xá, Xã Triệu Ái, Quảng Trị.  

  Diện tích 8219 m2  

Ghi chú: (Hình 1 đến Hình 6) 

Đơn vị đo độ cao: mm 

Số trung bình: In đậm, nghiêng 

Đơn vị chiều dài: m, giữa hai 
mũi tên 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dốc: Trung bình theo ↔: 0,475% 

  Trung bình theo ↨: 0,185% 
Hình 1. Số liệu đo độ dốc ở Hà Xá, Triệu Ái, Quảng Trị với ruộng trồng hoa màu 

Đa số các lô đất có độ dốc từ 0,2 – 0,5%, phù hợp với các cây trồng cạn. Tuy nhiên, 
độ dốc một vài điểm có thể đạt 0,7%. Những điểm này, hiệu quả sản xuất có dấu 
hiệu giảm sút. 

80,9   

     2438  2936  

2436  2940  

2446  2932  

2440 0,32% dốc ↔ 2936  

0,19 

% ↨  
 

0,18 

% ↨ 
 

2249  2757  

2248  2756  

2244  2761  

2247 0,63% dốc ↔ 2758  

 

 

 

 

 

101,6 
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Đất cây trồng cạn: Ruộng dốc 

Tiêu biểu là các ruộng cây trồng cạn ở Tr’Hy, Quảng Nam. 

Diện tích: 8948 m2 

75,0   

     2767  1853  

2766  1854  

2759  1861  

2764 0,32% dốc ↔ 1856  

0,12 

% ↨  
 

0,05 

% ↨ 
 

2618  1793  

2619  1795  

2614  1797  

2617 0,63% dốc ↔ 1795  

 

 

 

 

 

119,3 

 

Dốc: Trung bình theo ↔: 1,155% 

  Trung bình theo ↨: 0,085% 
Hình 2. Số liệu đo độ dốc tại Xã Tr’Hy , Quảng Nam với ruộng cây trồng cạn 

 

Đa số các lô này có độ dốc một chiều trong khoảng 1,0 – 2,0%, vượt xa mức giới 
hạn 0,5% nên xói mòn diễn ra khá nghiêm trọng. 

 

Đất lúa: Xã Axan, Quảng Nam 

Chọn cụm nhiều thửa liền kề nhau. Tiêu biểu là 4 lô kề nhau tại Xã Axan, Quảng 
Nam. Tổng diện tích 4 lô là 4095 m2, được chia nhỏ để làm giảm độ dốc nhằm giữ 
nước. Tuy nhiên, độ dốc tổng thể lớn nên độ dốc cục bộ từng thửa ruộng vẫn còn 
khá lớn. 
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35,6 

   2322  2259 

2321  2255 

2317  2257 

2320 0,18% dốc ↔ 2257 

1114 
m2 

31,3 0,31 

% ↨ 

2266  2163 

2268  2163 

2273  2160 

2269 ←35,2→ 2160 

30,1  

    2248  2213  

2248  2214  

2242  2218  

2246 0,10% dốc ↔ 2215  

933 
m2 

31.0 0,05 

% ↨ 
 

2221  2198  

2221  2199  

2215  2206  

2219 ←31.2→ 2201  
 

 

2200  2117 

2196  2119 

2195  2118 

2197 0,22% dốc ↔ 2118 

1081 
m2 

30,7 0,05 

% ↨ 

2162  2101 

2158  2104 

2157  2104 

2159  2103 

    2187  2150  

2189  2165  

2185  2154  

2187 0,11% dốc ↔ 2153  

967 
m2 

31,0 0,24 

% ↨ 
 

2102  2077  

2103  2078  

2107  2076  

2104  2076  
 

Hình 3. Số liệu đo độ dốc ruộng lúa tại Axan, Quảng Nam 
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Đất lúa: Vọng Trì, Xã Phú Mậu, Thừa Thiên Huế 

Cũng chọn nhiều thửa liền kề, như thửa đất nằm ở Vọng Trì, Xã Phú Mậu, Thừa 
Thiên Huế. Diện tích các thửa đất cũng chỉ khoảng 800 – 1800 m2, nhưng độ dốc 
nhỏ hơn nhiều so với các thửa ruộng ở Xã Axan, Quảng Nam. 

26,8   

     2142  2152  

2140  2152  

2138  2147  

2140 0,04% dốc ↔ 2151  

 Diện tích 836 m2 
0,02 

% ↨ 
 

2114  2144  

2115  2142  

2110  2149  

2113 ← 28,3 → 2145  

 

 

 

 

 

31,2 

     2114  2140  

2116  2139  

2106  2135  

2112 0,09% dốc ↔ 2138  

 Diện tích 863 m2 
0,02 

% ↨ 
 

2618  1793  

2619  1795  

2614  1797  

2617  1795  

 

 

 

 

 

30,5 

Hình 4. Số liệu đo độ dốc ruộng lúa ở Vọng Trì, Phú Mậu, Thừa Thiên Huế 
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Đất lúa: Xã Quảng Thọ, Thừa Thiên Huế 

So sánh với các thửa ruộng manh mún, đo thửa ruộng mẫu lớn tại Xã Quảng Thọ, 
Thừa Thiên Huế. Thửa ruộng có diện tích 2963 m2 (Hình 5), được gộp từ nhiều thửa 
ruộng nhỏ. Độ dốc của thửa ruộng duy trì ở mức thấp, khoảng 0,02%. 

51   

     2181  2176  
2183  2176  
2176  2173  
2180 0,001% dốc ↔ 2175  
0,018 
% ↨  Diện tích 2963m2 0,015 

% ↨  

2170  2168  
2171  2166  
2166  2164  
2169 0,001% dốc ↔ 2166  

 
 
 

 
 
58,1 

Dốc: Trung bình theo ↔: 0,001% 
  Trung bình theo ↨: 0,017% 

Hình 5. Số liệu đo độ dốc ruộng mẫu lớn ở Quảng Thọ, Thừa Thiên Huế 

Đất lúa: Trung An, Xã Triệu Trung, Quảng Trị 

Cũng đo ruộng mẫu lớn tại Trung An, Xã Triệu Trung, Quảng Trị. Thửa ruộng có 
diện tích 1634 m2 . Độ dốc thửa nhỏ, khoảng 0,001 – 003%. 

52,2   

     1517  1522  
1518  1522  
1516  1525  
1517 0,011% dốc ↔ 1523  
0,019 
% ↨  

Diện tích 1634 m2 
0,026 
% ↨ 

 

1510  1516  
1512  1518  
1511  1511  
1511 0,008% dốc ↔ 1515  

 
 
 

 
 
31.3 

Dốc: Trung bình theo ↔: 0,0010% 
  Trung bình theo ↨: 0,023% 

Hình 6. Số liệu đo độ dốc ruộng mẫu lớn ở Trung An, Triệu Trung, Quảng Trị 



112 

5  Kết luận  
Qua phân tích kết quả đo đạc thu được một số nhận xét ban đầu về thực trạng chung 
của độ dốc ruộng khu vực Bắc Trung Bộ, là cơ sở cần thiết để có những nghiên cứu 
chuyên sâu hơn. Đó là: 

- Ruộng  nhỏ cỡ 0,1 – 0,4 ha thường có độ dốc khá lớn. Nếu trồng lúa phải tiến 
hành ngăn bờ thành các thửa manh mún hoặc phải đầu tư nhiều chi phí để cải 
tạo. 

- Độ dốc các thửa nhỏ có sự khác nhau giữa các địa phương: đối với các địa 
phương thuộc vùng trung du, miền núi, các thửa có độ dốc lớn, xói mòn 
thường xảy ra; với khu vực đồng bằng, các thửa khá bằng phẳng, đảm bảo 
khả năng giữ nước. 

- Ruộng lớn cỡ 0,5 – 2 ha thường sử dụng để trồng hoa màu, độ dốc lớn gây 
xói mòn đất mạnh, dẫn đến đất nhanh bị thoái hoá. 
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.  12  .  
Báo cáo quá trình ứng dụng thiết bị  

san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser 
Trương Thị Thanh Nhàn # 

1 LỊCH SỬ ĐẤT TRANG TRẠI TRƯỚC KHI SAN  

Mụctiêu 

- Lập Mô hình trang trại đem lại lợi nhuận. 

- Thành lập một Hợp tác xã nông nghiệp chuyên cung cấp lúa chất lượng cao. 

- Trang bị Hệ thống máy xay lúa hiện đại cung cấp Gạo chất lượng cao. 

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 là đất rẫy 
đã được trồng lúa rẫy tập trung chủ yếu vào 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 bình 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 1.  Đất trước khi san phẳng 

                                            
#  Trang  trại Thanh Nhàn, Xã EaBung, Huyện EaSup, Đắk Lắk.   
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Tình trạng của đất trước khi san 

Đặc tính của đất tại trang trại  rất cứng vào 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 thì đất phải khô, không quá 
cứng để gàu san có thể lấy đất và rải đất do đó phải có những bước cải tạo đất ban 
đầu như sử dụng máy ủi san thô, ủi tinh kết hợp thiết bị đo độ chệnh lệch của đất 
giảm được độ chênh lệch của đất từ 40- 60cm thành 10- 20cm, bừa lấy gốc cây. 

 
Hình 2.  Máy ủi đang san đất 

Thành phần hóa học trong đất tại trang trại (Hình 3) 

 
Hình 3.  Bảng kết quả phân tích mẩu đất của nông trại 
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Dựa trên kết quả phân tích mẫu đất các chuyên gia nông học có những khuyên cáo 
trồng những loại cây phù hợp tại trang 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), làm 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 lượng Ca khoá 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 (200-250kg 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). 

 

2 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 bị điều khiển bằng laser cho 
đồng ruộng của nông trại:  Có 31 miếng ruộng, sau khi sử dụng máy ủi, có độ chênh 
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) làm mẫu khá 
chuẩn, đạt 1 cm- 3 cm; tuy nhiên khi người bên trang trại áp dụng kết quả là 
2 cm- 5 cm. 

Hiện tại Trang trại đã ứng dụng san được 20 ha, phá bờ gộp những mảnh ruộng nhỏ 
diện tích từ 0,1-0,2 ha thành các thửa lớn 0,5- 1,0 ha. 

 



116 

 
Hình 4.  Đất sau khi san phẳng 

 

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 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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Năng suất gieo sạ đạt 4 ha/ngày với lượng giống lúa gieo 140 kg/ha. Công suất máy 
kéo 35 HP, chỉ cần 2 nhân công.   

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 trình sạ; 

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

 
Hình 6. Thiết bị sạ khô ứng dụng trên đồng ruộng đã san phẳng điều khiển bằng tia laser 

 

3 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SAN LASER VỤ MÙA ĐẦU TIÊN 
 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 7), lớn hơn 
nhiều so với các thửa ruộng của nông dân bên cạnh trang  trại (Hình 8) 
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Hình 7.  Ruộng lúa của trang trại   Hình 8. Ruộng lúa của nông dân 

Tổng tiết kiệm vật tư so với ruộng của nông dân địa phương khoảng 1,1 triệu đ/ha. 

Năng suất trung bình thu hoạch được 5.4 tấn/ha.  So với năng suất trung bình của 
nông dân địa phương 5.0 tấn/ha, và với giá lúa hiện tại 5300 đ/kg, đã tăng lợi nhuận 
hơn nông dân địa phương khoảng 2,1 triệu đ/ha.   

Cộng 2 phần tiết kiệm vật tư và tăng năng suất, tổng lợi nhuận gia ăng = 1,1 + 2,1 = 
3,2 triệu đồng/ha. 

Với bài toán kinh tế như trên, trang trại mong rằng những nông dân địa phương sẽ 
đầu tư (khoảng 8 triệu/ha để ứng dụng san laser, và sẽ được hoàn vốn sau 2-3 mùa 
vụ,... Nếu chỉ một vài nông dân ứng dụng san laser thì số tiền tiết kiệm sẽ không lớn 
nhưng nếu hàng trăm nông dân với diện tích hàng trăm ha thì hàng năm như thế số 
tiền lthu lợi thêm không phải là nhỏ. 

 

4 ĐỀ XUẤT 
Với các kết quả thu được, Trang trại mong là sẽ thành lập được một hợp tác xã nông 
nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhằm mang lại lợi 
ích bền vững cho nông dân. 
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San laser từ góc độ nhà chế tạo và phân phối thiết bị 
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Hợp tác xã 
Gia công (Dịch vụ) 
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Phụ lục 
 

 

Phụ lục 1: Các đoạn phim video về sau thu hoạch lúa gạo và san 
laser có thể tải từ Internet 

1) http://sauthuhoach.com/ : Trang web của Dự án sau thu hoạch lúa gạo ADB – 
IRRI – Việt Nam. 

2) http://www.youtube.com/watch?v=1s1NZzI1PPY. Phim ngắn về “San ruộng 
lúa điều khiển bằng laser ở Đông Nam Á” trên trang Youtube. 

3) http://thvl.vn/?p=254789, http://thvl.vn/?cat=235 : Chương trình “công nghệ 
sinh thái” của Đài truyền hình Vĩnh Long: GĐLH, sấy, bảo quản, san phẳng 
laser, xay xát lúa gạo 

4) <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 Đài truyền 
hình cần Thơ.  
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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 lượng - 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 nghệ 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 
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Phụ lục 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 as 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 nước 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.  

1 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 21st 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 in South East Asia”, 25th 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. 

2 PRINCIPLES AND OPERATION OF LASER LEVELING  
The objective of laser leveling is to create 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 plane, 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 keeps 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). 

3 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). 

4 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 Bac 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. 

5 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 importantly, 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.  

6 ANALYSIS OF WATER AND ENERGY SAVING BY THE 
LASER LEVELING  

6.1 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 pumping, 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 



134 

6.2 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 operations. 

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.   

6.3 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 leveled 
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$100  
   (the exchange rate in 2011 was 1 US$  20 000 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 seasons), 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. 

6.4 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.   

6.5 Gain versus costs 

For the whole Mekong Delta in one year, the 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$500 /ha. For the total of 1.9 million hectares of rice fields in the Mekong Delta, 
the total re-forming cost by laser leveling would be 950 million US$.  

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. 

7 PERSPECTIVE OF LASER LEVELING for UPLAND CROP 

7.1 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 replaced 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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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 
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 western 
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 sticky.  

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 

 
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 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 
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 red 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. 

7.2 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 experimental 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: 

7.2.1 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). 
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7.2.2 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 
(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 

8 CHALLENGES AHEAD 
Gauged against the above benefits, laser leveling are still facing many challenges 
and barriers before it can be promoted widely in developing 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 obsolete tradition and accept 
the improved new practices for our own benefits, then there would be no 
contradiction. 

 

9 CONCLUDING REMARK 
The land leveling by the laser-controlled technology is popular in North America 
and Europe to save water, to use fertilizer 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 advantages 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 agriculture 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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