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1 Tổng quan: cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất 
lúa nước, và gieo cấy lúa 

Mức độ cơ giới hóa (CGH) của Việt Nam còn thấp.  Tính theo chỉ số công suất 
máy cho mỗi hecta (HP /ha, CV/ha), nhiều nước châu Á xếp cao hơn Việt Nam 
(Bảng 1). So sánh trang bị máy kéo ở Trung Quốc và Việt Nam cũng vậy (Bảng 2). 
Bảng 1: Mức độ cơ giới hóa một số nước, tính theo HP /ha; (năm) 

Thái Lan Hàn Quốc Nhật Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam  
0,8  (1990) 
1,6 (2013) 

0,4  (1968) 
4,1  (2013) 

3,3  (1968) 
7,0  (2013) 

3,9  (1990) 
4,1  (2013) 

1,0  (1990) 
2,5  (2011) 

1,5.   
Lúa: 2,2 (2013) 

Nguồn: Hegazy et.al 2013, Ken Reasearch 2014. 

         Bảng 2: Trang bị máy kéo ở Trung Quốc và Việt Nam  

 Trung Quốc (2008) Việt Nam   

Tổng công suất  822 triệu kW (1 tỷ HP)  9 triệu HP 

Máy kéo  3 triệu cỡ lớn & trung,17 triệu cỡ nhỏ 0,5 triệu (các loại) 

CGH cây lúa nước có nhiều nhiều tiến bộ, trong khi các cây trồng cạn khác (bắp, 
đậu, mía v.v) hầu như chỉ có máy làm đất. Với cây lúa (Bảng 3), các khâu làm đất, 
thu hoạch, sấy máy có mức độ CGH khá, nhất là ở Đồng bằng Sông Cửu Long 
(ĐBSCL) 

 
         Bảng 3: Tỷ lệ cơ giới hóa cây lúa [ % ] ở Đồng bằng Sông Cửu Long   
         và các tỉnh phía Bắc 

 Làm đất Gieo 
cấy 

Phun 
thuốc 

Thu 
hoạch 

Sấy 

2000 (cả nước) 50   5  

2013 (cả nước) 92 20 45 35  

2013 (ĐBSCL) 98   65 45 

2013 (miền núi, Bắc) 45   20  
Nguồn: Lê V.Bảnh 2015    . 

Ngược lại, mức độ CGH khâu gieo cấy lúa còn thấp; cả nước năm 2013 chỉ đạt 
20%, kể cả công cụ sạ hàng kéo tay, coi như là “máy”.  Số lượng máy sạ hàng có 
trang bị động cơ còn rất ít.  Số lượng máy cấy gần đây có tăng, nhưng cũng chưa 
nhiều.  Dù vậy, qua sử dụng các máy cấy này của nông dân và một số thí nghiệm 
của các cơ quan khuyến nông, có thể thấy nhiều triển vọng CGH khâu cấy lúa.   

Tập tài liệu này nhằm hỗ trợ nông dân hiểu thêm về vấn đề cấy lúa bằng máy.  Bao 
gồm: Tổng quan (so sánh cấy và gieo thẳng, cấy máy và cấy tay v.v); Yêu cầu và 
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phân loại máy cấy lúa; Cấu tạo và hoạt động máy cấy; Vận hành máy cấy; Làm mạ 
khay; Bảo dưỡng máy; Hiệu quả kinh tế sử dụng máy cấy;  Định hướng và giải 
pháp sử dụng máy cấy lúa.   

Với nội dung khá rộng như trên, nên về vận hành máy, tài liệu này chỉ nêu ra các 
điểm cơ bản cần lưu ý, dĩ nhiên không thay thế sách hướng dẫn vận hành máy của 
nhà sản xuất.   

2 So sánh cấy lúa với gieo thẳng, cấy máy và cấy tay 

2.1 Ưu nhược điểm của cấy 

Ưu diểm: 

●Làm giống cần cấy để dễ khử lẫn (loại bỏ các giống khác). 

●Cấy tay có thể làm trên ruộng không bằng phẳng hoặc ngập nước, bằng cách 
dùng mạ khá già.  (Nhưng máy cấy đòi hỏi đất bằng, ngập vừa phải).  

●Cấy tiết kiệm diện tích đất trong thời gian làm mạ 12- 20 ngày, thời gian này để 
vệ sinh đồng ruộng, hoặc cho đất có thêm thời gian phân hủy dư thừa thực vật trên 
ruộng.   

●Khi thời tiết không thuận lợi vào thời điểm gieo giống, cấy giúp cây lúa phát triển 
dễ hơn.  

●Hạn chế tác hại của ốc bươu vàng so với sạ. 

●Lợi thế “chạy đua” với cỏ dại, khi cây lúa non vào ruộng đã lớn hơn cây cỏ. 

●Cấy tiết kiệm lượng giống khá nhiều (chỉ 50- 60 kg/ha, so với sạ 120- 200 kg/ha). 

 
Hình 1:  Cấy lúa thủ công  

Nhược điểm / hạn chế của cấy lúa: 

-Cấy thủ công tốn nhiều công lao động: Làm mạ, nhổ mạ, cấy. mất 25- 35 công ha. 

-Máy cấy khá đắt, cần đầu tư hoàn chỉnh bao gồm máy cấy, hệ thống làm mạ (khay 
mạ,dây chuyền làm mạ,…), thời gian sử dụng không nhiều (do thời vụ). 

-Đòi hỏi ruộng phải tương đối bằng phẳng, mặt ruộng phải còn bùn và phải chủ 
động nguồn nước tưới tiêu. 

-Phải có quy trình làm mạ đúng kỹ thuật và tuổi mạ tùy theo vụ trong năm; 
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-Thực hiện trên thửa ruộng diện tích không nhỏ quá (như ở ĐBSCL có lẽ phải từ 
3 000m2 trở lên ). 

-Thợ lái máy cấy phải được đào tạo kỹ thuật lái, duy tu bảo dưỡng. 

2.2 Ưu nhược điểm của gieo thẳng  

Ưu:   Tiết kiệm lao động. 

Nhược: 

  -Trong điều kiện cấy phát huy các ưu điểm nói trên (sản xuất giống, tiết 
kiệm diện tích đất, thời tiết không thuận lợi v.v.). 

  -Rõ nhất, sạ tốn nhiều lượng giống hơn (ít nhất là gấp đôi). 

2.3 So sánh năng suất lúa giữa cấy và gieo thẳng  

Cấy cho năng suất lúa cao hơn, nhất là so với sạ lan; số liệu nhiều nơi của nông 
dân và cơ quan khuyến nông cho thấy năng suất lúa cấy cao hơn khoảng 0,8 tấn/ha. 

So với sạ hàng, số liệu có vẻ đối nghịch nhau nhiều hơn.  Nhiều thí nghiệm cho 
thấy cấy cho năng suất cao hơn sạ hàng, nhưng cũng nhiều thí nghiệm cho thấy 
năng suất như nhau.  Thí nghiệm ở IRRI (Viện Lúa Quốc tế) vài thập niên trước 
đây cho thấy năng suất như nhau.  Có lẽ cần nhiều thí nghiệm hơn với tương tác 
giống lúa, thời tiết v.v, nhất là tương tác với điều kiện đất bằng phẳng ở mức độ 
nào.  Lưu ý là cấy phù hợp hơn với các giống lúa có thời gian sinh trưởng hơn 100 
ngày để có thời gian đẻ nhánh   

2.4 So sánh năng suất lúa giữa cấy máy và cấy tay 

Thí nghiệm ở Long An (Trịnh Hoàng Việt 2014), vụ lúa Đông Xuân 2012- 2013: 
Cấy bằng máy cấy Kubota, Yanmar, Hàn Quốc.  Cấy thử  nghiệm với  diện tích 3 
hecta tại Trại lúa Giống Hòa Phú, Long An.  Kết quả ở Bảng 4. 

Kết quả: Năng suất thu hoạch từ cấy máy chỉ kém hơn cấy tay với các giống lúa 
ngắn ngày (90 ngày).  Năng suất tương đương với các giống 105 ngày.  Năng suất 
quyết định lợi nhuận so sánh trong mỗi trường hợp trên.   

Vụ Hè Thu và Thu Đông 2013, và Đông Xuân 2013-2014, TT Khuyến nông Long 
An tiếp tục mở rộng diện tích thử nghiệm trên 50 ha ở nhiều nơi; và kết luận về 
tính vượt trội của các loại máy cấy, cả trong sản xuất giống và lương thực, như sau: 

Sản xuất giống lúa xác nhận, giảm được 30- 40 kg/ ha giống lúa nguyên chủng;  
sản xuất lúa hàng hóa giảm 50-60 kg giống lúa xác nhận.  Khâu làm mạ và cấy 
giảm được 2 - 2.5 triệu/ha so với cấy tay. 
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Năng suất cây trồng: tăng 5 -25% tùy theo giống và thời vụ (trong vụ Hè Thu thì 
dùng máy cấy cho năng suất tăng thêm cao nhất trên 25%, còn vụ Đông Xuân mức 
tăng 5- 10%., không đáng kể so với phương pháp cấy thủ công  

Tổng lợi nhuận thu được so với phương cấy thủ công: tăng thêm từ 3,5- 5 triệu 
đồng/ha tùy theo vụ, giống dài hay ngắn ngày. 
   Bảng 4:  So sánh năng suất lúa giữa cấy máy và cấy tay (với mật độ cây khác nhau) 

Nhóm Giống Giống 90 ngày Giống 105 ngày 
Chỉ tiêu Máy cấy Đối chứng Máy cấy Đối chứng 

Hàng cách hàng 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm 

Cây cách cây 12 cm 15 cm 12 cm 15 cm 

Mật độ/m2 28 33 28 33 

Năng suất thực tế 7,4 tấn/ha 8,1 tấn/ha 8,3 tấn/ha 8,2 tấn/ha 
Tổng chi/ha 23,94 triệu đ. 26,450 triệu 24,760 triệu 26,450 tiệu 
Tổng thu/ha 44,40 triệu đ. 48,60 triệu 49,80 triệu đ 49,20 triệu đ 
Lãi ròng 20,45 triệu đ 23,12 triệu đ 25,04 triệu đ 22,75triệu đ 

Ghi chú: Tất cả số liệu về cấy ở ĐBSCL (Viện Trường, v.v.) chỉ mới trên cỡ ngàn 
hecta.  Cần dè dặt khi phát biểu tổng quát cho gần 2 triệu ha của vùng này. 

3 Yêu cầu cấy và máy cấy 
Bảo đảm mật độ (khoảng cách giữa hàng, trên hàng, và số tép mỗi bụi cấy). 

Độ sâu cấy. Theo câu “Cày sâu cấy cạn”. Cạn nghĩa là 2-3 cm.  Sâu quá, lúa phát 
triển không tốt.  Cạn quá, mạ nổi và hao hụt. 

Năng suất lúa cấy và cấy máy phải cao hơn so với phương pháp truyền thống, để 
bù vào chi phí cấy cao hơn.  Bài toán liên quan nhiều đến các yếu tố nông học, 
nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chọn phương pháp cấy và cấy máy.   

Lợi nhuận do cấy: Tính đủ (nghĩa là cân đối với các khoản năng suất và chi khác), 
phải giảm tổng thể so với phương pháp truyền thống.  Cũng là bài toán không liên 
quan đến kỹ thuật máy cấy, nhưng ảnh hưởng đến quyết định chọn máy hay không. 

4 Phân loại máy cấy lúa 

4.1 “Máy” cấy không động cơ  

Ví dụ:  Máy IRRI 6 hàng cách 20 cm (Hình 2).  Kích thước 1,23 * 1,25 * 0,83 m 
cao;  khối lượng 17 kg.  Hai người thay phiên nhau kéo lui và đặt thảm mạ lên 
khay chứa, đạt năng suất 0,25 ha /ngày (khoảng 4 ngày /ha), như vậy giảm công 
lao động khoảng 50% so với cấy thủ công, đồng thời mạ cấy theo hàng thẳng hơn.  
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“Máy” gồm có: Tấm chứa 6 thảm mạ; 6 kẹp cấy;  tay cầm; và phao trượt.  Ấn tay 
cầm xuống, kẹp cấy gắp cây mạ và cắm xuống bùn; đồng thời tấm chứa mạ di 
chuyển ngang để cung cấp mạ. Người vận hành đi giật lùi, và ước lượng khoảng 20 
cm lại ấn tay cầm xuống.  

 

 
Hình 2: “Máy” cấy IRRI kéo tay,  

6 hàng cách 20 cm. 
 

Năm 2014, truyền thông có đưa tin một nông dân ở Thái Bình đã chế tạo máy cấy 
kéo tay 4 hàng (nặng 24 kg, giá 5 tr.đ), năng suất cấy khoảng 30 giờ / ha. 

 

4.2 Máy cấy có động cơ, đi theo lái 

Ví dụ 1: Máy Kubota SPW48C, cấy 4 hàng (Hình 3). Kích thước 214 cm * 163 cm 
* 91 cm cao; khối lượng 160 kg.  Động cơ xăng 3,5 HP.  Khoảng cách giữa hàng 
30 cm, khoảng cách trên hàng điều chỉnh từ 12 đến 21 cm (5 mức).  Năng suất cấy 
0,09- 0,17 ha/giờ   = 6- 11 giờ /ha (khoảng 1/2- 1 ngày /ha). 

   
Hình 3:  Máy cấy Kubota 4 hàng SPW48C,    Hình 4: Máy cấy Daedong DP480  
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Ví dụ 2: Máy cấy 4 hàng Daedong DP480 (Hình 5). Kích thước 2,38 m * 1,53 m 
* 87 cm cao, khối lượng 160 kg. Động cơ xăng 3,5 HP.  Khoảng cách giữa hàng 
30 cm.  Các tính năng tương tự như máy Kubota SPW48C. 

 

Ví dụ 3: Máy cấy Iseki AP60 sáu hàng (Hình 6),  bố trí hàng kép ba, nghĩa là:  
x--30 (2 hàng biên)--x-18-x-18-x---30 (máy)---x-18-x-18-x---30 (2 hàng biên)---x-18-… 

(x =vị trí cây mạ,   -khoảng cách cm) 

 
Hình 6: Máy cấy AP60, hàng kép ba 18-18-18-30. 

4.3 Máy cấy có động cơ, ngồi lái  
Bảng 5:  Ví dụ về 3 loại máy cấy lúa (loại ngồi lái) 

Mã hiệu máy cấy  Kubota 
NSPU68C 

(Hình 7) 

Yanmar  
VP7D25 

(Hình 8) 

Dae-Dong 
DUO 60 

(Hình 9) 

Số hàng cấy  
*(kh. cách giữa hàng) 

6 hàng  
*(30 cm) 

7 hàng  
*(25 cm) 

6 hàng 
*(30 cm) 

Kích thước: dài *rộng 
                     * cao 

3,00 * 2,21  
* 2,57 m cao 

3,28 * 2,60  
* 2,33 m cao 

3,10 * 2,10 
* 1,88 m cao 

Khối lượng (nặng) 590 kg 784 kg 662 kg 

Động cơ  Xăng 11,5 HP Diesel 17.4 HP Xăng 14,7 HP 

Năng suất cấy 0,2- 0,4 ha/giờ 0,2- 0,4 ha/giờ 0,2- 0,4 ha/giờ 
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Hình 7: Máy cấy Kubota NSPU68C.   

   
 Hình 8: Máy cấy Yanmar VP7D25      Hình 9: Máy cấy Dae-Dong DUO 60 

Ghi chú: Một số máy cấy sản xuất ở Ấn Độ và Trung Quốc chỉ có 03 bánh xe 
(Hình 10a). Máy cấy của Cty HAMCO (Hà Nội) cũng vậy (Hình 10b).  Ý tưởng là 
để thiết kế đơn giản và máy nhẹ hơn. Cần so sánh với máy 4 bánh với hai cầu chủ 
động, có lẽ mức độ di chuyển và xử lý trên ruộng bùn mềm không hữu hiệu bằng. 

  
  (a)        (b) 

Hình 10: Máy cấy 3 bánh  
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5 Điều kiện đồng ruộng cho máy cấy  
Thửa ruộng phải đáp ứng các điều kiện sau:  

 Tương đối bằng phẳng, không gồ ghề; ruộng có mức nước không quá 6 cm để 
cấy chính xác và mạ không trôi, không dưới 1 cm để đất không bết bùn bám 
vào bánh xe máy cấy. 

 Rơm rạ và dư thừa cây trồng được vùi sâu dưới đất (nếu không: mạ nổi, cấy 
không đều, mạ bị hư); 

 Mặt ruộng nhuyễn vừa đủ (còn bùn, không quá nhuyễn), và chủ động nguồn 
nước tưới tiêu. Lớp bùn không sâu quá 30 cm, không cạn dưới 10 cm. 

Tóm tắt, làm đất để cấy lúa phải kỹ. 

6 Nguyên lý và  cấu tạo chung của các máy cấy lúa 

6.1 Nguyên lý 

Kẹp cấy (tay cấy) là cơ cấu 4 khâu, gắp và cắm, kết hợp với bánh răng lệch tâm 
(ellipse).  Phối hợp với chuyển động máy tiến tới, quỹ đạo kẹp cấy với cặp bánh 
răng này giống như bàn tay người, cắm thẳng xuống và rút thẳng lên (Hình 11, 12 
và 13). 

 
Hình 11:  Chuyển động của kẹp cấy 

 

 

 

 

 

 
    Hình 12: Nguyên lý hoạt động kẹp cấy  ( Xin và ctv 2017) 

 



 [ 9 ]  Máy cấy lúa / P.H.Hiền 

(a)                   (b)  
Hình 13:  (a) Bộ phận cấy,    và    (b) kẹp cấy 

 

 
Hình 14: Khi kẹp cấy hoạt động, thảm mạ chuyển động ngang qua lại và dọc xuống  

Trong lúc kẹp cấy (tay cấy) lấy mạ từ khay cấy xuống ruộng, thảm mạ có 2 chuyển 
động: a/ NGANG qua lại, nhờ khay đỡ mạ; b/ DỌC xuống, nhờ chuyển động của 
đai tải (Hình 14). 
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6.2 Cấu tạo máy cấy và hoạt động  

 6.2.1 Sơ đồ truyền động chung 

 
Hình 15:  Sơ đồ truyền động chung  

Động cơ, truyền động đai đến ly hợp và hộp số bằng dây cua-roa (Hình 15).  Hộp 
số có thể thuộc loại cơ hoặc thủy lực. Hộp số chính truyền động đến các bánh xe và 
truyền qua hộp số cấy.  Từ hộp số cấy, các-đăn (U-joint) truyền động đến các bộ 
phận cấy.  Chuyển động phức tạp của kẹp cấy và chuyển động ngang của khay mạ 
nhờ các bánh răng nón và bánh răng lệch tâm (Hình 12). 

 6.2.2 Các bộ phận cấy 

Bộ phận cấy được điều khiển bằng thủy lực (tương tự như hệ thống thủy lực của 
máy kéo để nâng hạ giàn cày).   

Thuyền trượt vừa đỡ một phần trọng lượng bộ phận cấy, vừa điều chỉnh độ sâu cấy.   

Kẹp cấy di chuyển theo quỹ đạo đã mô tả; có bộ phận bảo vệ khi kẹp mổ vào đá. 

Có thể ngắt chuyển động của từng kẹp cấy, nghĩa là hoạt động độc lập nhau.  

Cơ cấu giữ bộ phận cấy tư động nằm ngang mặt ruộng, nhờ hệ thống treo 4 bánh 
độc lập, và nhờ cảm biến thăng bằng (“ni-vô”) kích hoạt bộ phận điều chỉnh nằm 
ngang (Hình 16). 

 
Hình 16: Bộ phận điều chỉnh thăng bằng ngang  
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7 Vận hành máy cấy lúa 
Mỗi hiệu máy có cách bố trí riêng; cần tìm hiểu các chức năng;  đọc kỹ các hướng 
dẫn sử dụng. Các đoạn sau chỉ neu các nét chính.  LƯU Ý AN TOÀN với dấu hiệu 

 trong tài liệu hướng dẫn, và dán cả trên máy. 

  = Nguy hiểm!  Cảnh báo!  Cẩn thận! 

7.1 Bảng điều khiển  

●Cần số chính (Hình 17). 

●Tay ga; Chân ga(Hình 17). 

●Cần điều khiển cấy có các vị trí:  Gài ON;  Nhả OFF;   
     Hạ Down Trung gian N;  Nâng Up. 

        
Hình 17: Cần điều khiển bên trái và bên phải vô-lăng  

7.2 Khởi động máy 

Mở công-tắc máy và khởi động máy.   Cần tốc độ ở số Không (N) khi khởi động/  

7.3 Tốc độ tiến  

Cần gạt thay đổi tốc độ, “cần số chính” với 4 vị trí : 

“Di chuyển” (Travel) = Chạy trên đường nông thôn; tốc độ cao;   
   không chạy trên ruộng với vị trí này. 

“Trung gian” (Neutral) = Ngắt truyền động bánh xe.  Có thể vận hành bộ phận cấy.   

“Tiến” (Forward) = Khi cấy và di chuyển trên ruộng.   

“Lùi”, (Reverse) = Lái máy lùi.  

“Cấp mạ” (Seeding feed) = Khi rời máy để cấp mạ.  

       Ngắt truyền động bánh xe và bộ phận cấy.  
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Tay ga và Chân ga:   

Như ở máy kéo.  Tay ga ở vị trí cố định, vận tốc cố 
định.  Đạp chân ga để tăng vận tốc.  

Có kiểu máy chỉ có ga tay. 

 

Bàn đạp thắng cạnh chân ga, như ở xe hơi (Hình 18).  

7.4 Nâng hạ bộ phận cấy và ly hợp cấy 

Nhờ xy-lanh thủy lực để nâng / hạ bộ phận cấy  
      (Hính 19).   
“Nâng Hạ” = nâng hạ và cố định bộ phận cấy.   
“Gài” “Nhả” = Ly hợp cấy; truyền hoặc ngắt chuyển động đến bộ phận cấy. 

       
Hình 19: Nâng hạ bộ phận cấy 

7.5 Điều chỉnh mật độ cấy  

Mật độ cấy được qui định bởi các điều chỉnh sau: 

 Khoảng cách giữa hàng  

Đa số các máy, khoảng cách giữa hàng được cố định ở 30 cm.  Gần đây công ty 
Yanmar có kiểu máy với 25 cm (cũng cố định).  Một mẫu máy khác (Iseki AP60) 
có khoảng hàng kép ba, nghĩa là:  
x--30 (2 hàng biên)--x-18-x-18-x---30 (máy)---x-18-x-18-x---30 (2 hàng biên)---x-18-… 

(khoảng cách hàng: cm,  x = vị trí bụi mạ) 

Nhớ: Với một kiểu máy cụ thể, khoảng cách giữa hàng không thay đổi được.  

Máy ví dụ có 6 hàng, nhưng có thể chỉ cấy 4 hàng, bằng cách cho ngừng 2 kẹp cấy. 

.  
Hình 18: Bàn đạp  

Thắng và Ga 
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 Khoảng cách giữa các hàng biên: Là khoảng cách giữa 2 lần chạy kế tiếp nhau, 
(hai cụm hàng).  Dùng Cần rạch tiêu (Tay kẻ vạch) để đường lái kế tiếp nhắm theo 
vết do vết rạch để lại.  Thanh dẫn hướng (Hình 20) để lái; thanh này ở chính giữa 
trước mặt người lái máy.  Thực tế, cần rạch tiêu chỉ rạch thành vết trên bùn; khi 
mức nước cao không thấy bùn, thì không có dấu rạch;  nhưng vài vết rạch ngắt 
khoảng cũng giúp lái thẳng hàng hơn. 

    
Hình 20:  Tay kẻ vạch (Cần rạch tiêu);   và   (b) Thanh dẫn hướng  

 Khoảng cách trên hàng  

Từ 10 đến 22 cm (nhiều vị trí), ví dụ 12, 14, 16, 18, 21 cm;    
hoặc 10, 12, 14, 16, 18, 22 cm (tùy thiết kế của máy). 

Điều chỉnh: 1/ Khoảng tiến ngang của khay mạ,  ví dụ 11, 14, 15 mm, ứng với mỗi 
lần kẹp cấy mổ vào (tương đương với với số lần kẹp cấy mổ vào cho mỗi hành 
trình ngang,  ví dụ: 18, 20, 26 lần. 

          2/ Khoảng cấp mạ theo chiều dọc,  
   ví dụ:  8 đến 17 mm /lần (có 10 mức cách nhau 1 mm) 

Thực chất là điều chỉnh đồng bộ, khi cấy mật độ cao hay thấp, khay mạ dịch 
chuyển ngang nhanh, chậm, đồng bộ tốc độ tay cấy để tay cấy luôn lấy đủ cây mạ. 

  Số tép mạ mỗi bụi:  Điều chỉnh từ 2 đến 8, Thông thường 3- 5 tép.  Kẹp cấy 
khi vào vị trí lấy mạ thì có số cây mạ vừa đúng không thừa, không sót. 

 

7.6 Độ nhạy thủy lực  

Thay đổi độ nhạy nâng hạ phao tùy theo đất cứng hay 
mềm..  Ruộng mềm:  Tăng độ nhạy. 

   Ruộng cứng:  Giảm độ nhạy (Hình 21). 

 

 
 

Hình 21: Điều chỉnh độ 
sâu và độ nhạy thủy lực 
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7.7 Độ sâu 

Tùy hiệu máy, ví dụ:  
từ 0,7 đến 3,7 cm (5 vị trí); hoặc 1,2- 5,7 cm (7 vị trí). 

Điều chỉnh bằng độ chênh lệch giữa phao và kẹp cấy khi cắm xuống.   

Sau khi điều chỉnh đúng ý muốn, sử dụng Nút tắt-mở điều chỉnh độ sâu cấy tự 
động ở thế Bật. 

7.8 Số lượng cây mạ trên đơn vị diện tích  

Tính với khung vuông 3,3 m2  = 1,8 m * 1,8 m = 6 ft * 6 ft.   
Ví dụ: Các số ghi: 60, 70, 80, 95, 105, 125 = số cây /3,3 m2.   
Điều chỉnh bằng khoảng cách giữa hàng và trên hàng. 

7.9 Cơ cấu cân bằng (tự động hoặc thủ công)  

Cản biến thăng bằng (~ “ni-vô” thợ xây), và xy-lanh nâng hạ trái phải (Hình 22). 

      
Hình 22:  Cơ cấu cân bằng tự động      Hình 23: Khóa vi sai 

7.10 Khóa vi sai (cầu cầu trước)  

Để 2 bánh cầu trước quay cùng tốc độ (Hình 23).  Sử dụng khi:  

 Vượt qua bờ, 

 Một bánh xe bị lầy trên ruộng.   

Đạp và giữa bàn đạp vi sai để khóa.   

Thả chân khỏi bàn đạp để nhả vi sai. 

7.11 Bánh xe máy cấy  

Bánh xe máy cấy được thiết kế đặc biệt, là bánh cao su đặc bao quanh vành thép, 
có các mấu cao su giúp tăng lực đẩy mà không bị bết bùn lầy.  Bề rộng bánh rất 
hẹp, để đi được giữa hai hàng mạ nếu cần.  Góc quẹo (cua) của bánh do vậy khá 
lớn (Hình 24), cho phép chuyển hướng với bán kính quay vòng khá nhỏ mà không 
cần đạp thắng (Hình 25). 
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Hình 24: Bánh xe máy cấy  

 
Hình 25:  Bán kính quay vòng nhỏ 

 Do kết cấu hẹp “mảnh khảnh” của bánh xe, nên cần chú ý khi di chuyển trên 
đường; không chạy nhanh và quẹo đột ngột, máy có thể lật.  Tương tự khi lên 
xuống bờ ruộng cao (hoặc lên xe chở), nên dùng các tấm ván bắt cầu, và đạp khóa 
vi sai.  Chú ý khi chạy máy trên đường gập ghềnh cạnh mép mương (Hình 26). 

 

 

 

Hình 26:  Lưu ý an toàn khi lái máy cấy  (Yanmar 2014)  

Bánh 
 Trước 

Bánh 
 Sau 
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7.12 Đường cấy trên ruộng  

Với thửa ruộng hình chữ nhật, chuyển động máy cấy như Hình 27.  Cấy theo chiều 
dài thửa ruộng, chừa hai đầu bờ vừa với bề rộng cấy.  Đường cấy dọc kết thúc có 
thể phải ngắt một vài hàng (kẹp cấy không hoạt động), để không cấy trùng với 
hàng đã cấy. 

 
Hình 27:  Chuyển động máy cấy lúa (ruộng hình chữ nhật) 

Với ruộng có hình dạng không đều, với đường Vào-Ra ở một cạnh (Hình 28). cách 
di chuyển như sau:  

 Vạch một đường AA’ theo cạnh dài nhất của thửa ruộng.  Cắm các cọc làm dấu, 
để đường chạy đầu tiên (1) theo AA’. 

 Cấy song song đướng (1) tức là (2), (3).., ... (6), (7); cuối mỗi đường chừa một 
khoảng bằng bề rộng làm việc của máy, để dành cho đường cấy cuối cùng. 

 Hết các đường này, chạy không (ngắt ly hợp cấy) đến gần điểm Vào-Ra, và bắt 
đầu cấy đường cuối cùng (8) theo chu vi của thửa ruộng.   

 
Hình 28:  Chuyển động máy cấy lúa (ruộng có hình dạng không đều) 

7.13 An toàn 

 Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn và dán trên máy, nhớ:    =  LƯU Ý AN TOÀN ! 

 Những điều an toàn cơ bản giống như lái máy kéo hoặc xe hơi. Ví dụ: 

Trả về số không (N) khi nổ máy.  Không hút thuốc khi đổ xăng.  Lên dốc, chạy 
chậm. Không có người hoặc chướng  ngại vật xung quanh máy.  Không lòng 
thòng với quần áo mặc.  Rút chìa khóa công-tắc khi rời máy v.v.   

 Không lái máy cấy trên đường lộ (vừa mau mòn bánh, vừa trái luật giao thông). 
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 Khi di chuyển (không cấy):  

- Gài cần khóa thủy lực ở vị trí “Dừng”,  
    để bộ phận cấy không bị hư hỏng do hạ xuống. 

- Không lái máy ở tốc độ cao và chuyển hướng đột ngột (có thể lật). 

- Không đi sát mép đường gập ghềnh dễ sạt lở. 

- Không chạy nhanh khi lên dốc hoặc xuống dốc. 

 Khi vận hành (cấy):  

- Cấp mạ: Để cần số chính vào vị trí “Cấp Mạ”, và tắt động cơ.   

- Nếu có vật lạ bám vào kẹp cấy, dừng động cơ và xử lý khi các bộ phận quay 
ngừng hẳn. 

- Nói chung, không biết, không học thì không lái !  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng  
trước khi dùng máy. 

 Khi bảo dưỡng máy:  

Tương tự như ô tô- máy kéo;  nhắc lại, cần chú ý:  

Nhiên liệu:  Xa nguồn lửa khi nạp hoặc xả nhiên liệu.  

Nhót thải và Ắc-quy:  Dầu nhớt thải vào bình chứa, ac-quy cất riêng để xử lý 
như rác công nghiệp, không xả bừa xuống đất hoặc ao hồ… 

v.v. 

 

8 Làm mạ khay 
Máy cấy đòi hỏi chuẩn bị mạ phù hợp.  Thảm mạ theo máy được “chuẩn hóa” nhờ 
gieo trên các khay chứa mạ (Hình 29).  Thảm mạ dày từ 2 đến 3 cm.  “Đất” làm mạ 
được sàng kỹ và có độ xốp phù hợp, thực chất là “giá thể” có dinh dưỡng để cây 
mạ phát triển.  Ở nhiều nơi ở Đồng bằng Sông Cửu Long, dùng đất trộn xơ dừa, 
tốn khoảng 250 kg xơ  /ha.  Tùy loại đất, có thể dùng ít hoặc nhiều xơ dừa hơn. 

Phân ra 2 loại mạ: Mạ non 2- 2,5 lá; cây mạ cao 10- 15 cm; mạ khoảng 12 ngày 
tuổi.  Mạ vừa 3- 4 lá; cây mạ cao 16- 22 cm, mạ khoảng 14-16 ngày tuổi. 

Không dùng mạ già hơn với máy cấy. 
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   Nhìn từ trên      Nhìn ngang mặt dưới  

Hình 29:  Khay để gieo mạ 

Gieo mạ thủ công khá tốn lao động và không đều, nên đã có máy gieo mạ (Hình 
30). Máy thực hiện 4 công đoạn:  Rãi đất nền; Tưới nước; Gieo hạt; Rãi đất phủ.  
Khay được di chuyển qua các công đọan này, nhờ băng tải.  Lượng hạt gieo, lượng 
nước tưới, và lượng đất rãi đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu.  Kết thúc, ta có các 
khay ẩm nước, được gieo đều, và  đất phủ được gạt phẳng và sạch thành khay. 

 
Hình 30:  Dây chuyền gieo mạ khay 

Sau 12- 15 ngày có thể gở mạ khỏi khay, cuộn tròn, và chở đến máy (Hình 31). 

 

Khi làm mạ, 1 ha cần 250 khay mạ, choán diện tích khoảng 50 m2.  Nếu làm nhiều, 
ví dụ cho 100 ha, cần 0,5 ha làm mạ, và khoảng 25 000 khay mả (Hình 32), một 
khoản đầu tư đáng kể. 
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(a)  (b)  
Hình 31: (a) Lấy thảm mạ khỏi khay, cuộn và chở đến máy cấy: (b) bằng xe., (c) bằng ghe   

(c)     
Hình 32:  Để cấy 100 ha, cần khoảng 25 000 khay mạ. 

 

9 Bảo dưỡng máy cấy lúa  
Mỗi vụ máy cấy hoạt động trong khoảng 2 tuần, sau đó lưu kho 3- 5 tháng chờ vụ 
kế tiếp.  Vì vậy bảo dưỡng máy sau khi vận hành rất quan trọng.   

9.1 Nguyên tắc bảo dưỡng chung  
a) Vệ sinh làm sạch máy, không để đất, bụi bám máy.   
b) Bơm nhớt (hoặc mỡ tùy bộ phận)  các bộ phận quay và bộ phận trượt. 
c) Bôi mỡ các bộ phận có thể rỉ sét. 

Cần xem chi tiết trong tài liệu hướng dẫn về các điểm cần bôi trơn. 

9.2 Lưu kho 
 Cất giữ máy ở nơi không bị nắng chiếu, không ngập nước; cần nơi thoáng đãng. 
 Hạ bộ phận cấy và khóa thủy lực bộ phận này.   
 Tháo cọc âm bình ac-quy (hoặc tháo hẳn bình và cất nơi thoáng mát). 
 Châm đầy bình nhiên liệu, và khóa đường nhiên liệu.   
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9.3 Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ 

Kiểm tra: Thùng nhiên liệu; Nhớt động cơ; Nhớt hộp số; Tay cấy Lọc 
nhiên liệu; Lọc nhớt động cơ/ hộp số; Lọc gió; Dây cua-roa; Ăc-quy; Các 
ống nối dầu nhớt; Dây điện; Kẹp cấy;  Bạc đạn ;  v.v. 

Định kỳ có thể là hàng ngày (kẹp cấy); 50 giờ (thay nhớt lần đầu, kiểm tra cua-roa); 
hay 300 giờ (thay lọc nhiên liệu) v.v. Cần theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

10 Hiệu quả kinh tế sử dụng máy cấy lúa 

10.1 Giá thành cấy máy và các dữ liệu khác 

Các số liệu và giả định sau được dùng để tính chi phí cấy 1 ha lúa.   

Ví dụ với máy ngồi lái, 6 hàng: 

 10.1.1 Máy cấy 

Đầu tư máy cấy: 320 triệu đồng  
   (Thực tế tùy hiệu máy, các giá khác nhau từ 300 đến 400 triệu đồng). 

Đời khấu hao máy: 8 năm.  Lãi vay ngân hàng: 10% /năm.   

Sửa chữa: tính bằng 20% chi phí khấu hao. 

Năng suất làm việc thực tế: 0,4 ha /giờ (4 ha / ngày 10 giờ).  

Mỗi vụ làm 12- 15 ngày= khoảng 50 ha /vụ.  Mỗi năm 2- 3 vụ = khoảng 40 ngày.   

Trả công lao động thợ vận hành máy: 800 000 đ/ ngày (3 người), mức thấp. 

Tiêu hao nhiên liệu: 5 Lit /ha; giá trung bình 19 000 đ/Lit (thay đổi theo thời kỳ). 

 10.1.2 Hệ thống Máy làm mạ (máy gieo, máy sàng xơ dừa v.v.) 

Tổng đầu tư 75 triệu đ. (gồm: máy gieo 40 tr.đ; các máy khác 25 tr.đ; khay mạ v.v. 
10 tr.đ). Tính chung đời máy 8 năm * 15 ngày/năm * 10 giờ/ngày = 1200 giờ.   

Mỗi năm làm 150 giờ, được 300 ha (Một hệ thống làm mạ cho 2 máy cấy) 

Sửa chữa: tính bằng 40% khấu hao (tỷ lệ cao với một số máy rẻ tiền). 

Điện năng tiêu thụ: 8 kWh /giờ; giá điện 2000 đ/ kWh. 

Khay mạ: Cần 270 khay /ha.  Giá mỗi khay 16 000 đ.   
Đời sử dụng khay: 8 năm;  tỷ lệ hao hụt (hư-vỡ): 20%. 

Giá mua xơ dừa (để trộn với đất): 1500 đ/kg. Mỗi hecta cần 250 kg xơ dừa (thực tế 
tùy loại đất, số lượng xơ dừa sử dụng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn). 

Năng suất lao động: 8 người gieo mạ đủ cho cấy 16 ha (khoảng 5000 khay /ngày)  

Trả công 1 lao động kỹ thuật 250 000 đ/ngày, 7 lao động phụ *150 000 đ/ngày. 
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 10.1.3 Kết quả tính toán  

a) Chi phí cấy lúa (Bảng 6 và Hình 33)  
Bảng 6:  
Thành phần chi phí cấy lúa  

 
đồng / ha 

Ghi 
chú 

Khấu hao:   250 000 #1 

Sữa chữa    50 000 #2 

Lãi vay:   100 000 #3 

Nhiên liêu   109 000 #4 

Lao động   286 000 #5 

Tổng chi phí, đồng / ha   795 000 
 Chi phí= 795 000 đồng / ha

Khấu 
hao
31%

Sữa 
chữa
6%

Lãi 
vay:
13%

Nhiên 
liệu
14%

Lao 
động
36%

 
Hình 33 

b) Chi phí làm mạ khay (Bảng 7 và Hình 34).   
      Lưu ý chi phí xơ dừa chiếm tỷ lệ cao nhất. 
Bảng 7: Thành phần chi phí 

làm mạ khay đồng / ha  

Khấu hao:   31 300 #6 

Sữa chữa   12 500 #7 

Lãi vay:   12 500 #8 

Nhiên liêu     9 200 #9 

Lao động  103 600 #10 

Lao động chăm sóc mạ   75 000 #11 

Thuê đất làm mạ   25 000 #12 

Xơ dừa  375 000 #13 

Tổng chi phí, đồng  /ha   644 000 
 

 

Hình 34 

Tổng chi phí 2 phần (cấy máy và làm mạ) = 795 000 +644 000  
         = 1439 000 đ/ha = ~1,5 tr.đ/ha 

Vậy với tổng đầu tư khoảng 400 triệu đồng, và thu công cấy 4,0 tr.đ /ha, và tổng 
chi phí (có thêm dự phòng rộng rãi) khoảng 2,0 tr.đ/ha, vậy lãi được 2,0 tr.đ /ha.  
Mỗi năm làm 150 ha, lãi 300 tr.đ.  Người chủ đầu tư máy có thể lấy lại vốn sau 
khoảng 2 năm.   

Ghi chú:  Các chi tiết tính toán (Dấu:  Nhân * ;   Chia / ) 

a) Máy cấy lúa  (Bảng 6) 

# Từ năng suất máy 0,40 ha / giờ, suy ra: Chi phí  1 đ/giờ  2,5 đ/ ha. 
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# Mỗi năm máy hoạt động 400 giờ, cấy được 160 ha. 

#1: Khấu hao: 320 tr.đ / đời 8 năm / (160 ha/năm) = 250 000 đ/ha. 

#2. Sửa chữa = 20% khấu hao = 20% * 250 000  = 50 000 đ/ha. 

#3. Lãi vay 10% /năm = 10% * vay 320 tr.đ  = 32 tr.đ/năm.   

      Do năm đầu trả lãi nhiều nhất, năm cuối trả ít nhất, lấy trung bình là 
16 tr.đ/năm  ( =32 tr.đ nhân với hệ số 0,5). 

       Tính cho 1 ha:    (16 tr.đ /năm)  / (160 ha /năm)  =  100 000 đ/ ha. 

#4. Nhiên liệu: Xăng 5 L/ha * 19 000 đ /Lit = 85 000 đ/ha 
     Tính thêm 15% cho nhớt, mỡ:  

Nhiên liệu = 85 000 + 15% *85 000 = 109 000 đ/ha.  

#5. Lao động: (Công trả 800 000 đ cho 3 người) / (Thời gian thực tế 7 giờ) 
    = 111 000 đ/ giờ  = 286 000 đ /ha. 

b) Hệ thống làm mạ khay (Bảng 7), cũng tính tương tự, với lưu  ý:  
năng suất cao hơn cấy, 2 ha/giờ, nên chi phí  1 đ/giờ  0,5 đ/ ha. 

#6. Khấu hao: 75 tr.đ /1200 giờ =  62 500 đ/giờ  31 300 đ/ha (hệ số qui đổi trên). 

#7. Sửa chữa = 40% khấu hao = 40% *31 300  = 12 500 đ/ha. 

#8. Lãi vay 10% /năm = (0,5) * 10% * vay 75 tr.đ  = 3,75 tr.đ/năm.  

      Mỗi năm làm 300 ha;  vậy  chi phí lãi vay = 3 750 000 đ/ 300 ha = 12 500 đ/ha. 

#9. Năng lượng:  8 kWh/giờ *2000 đ/kWh = 16000 đ/giờ;  
     Cộng thêm 15% nhớt mỡ: 16 000 + 16 000 *15% = 18 400 đ/giờ  
       9 200 đ /ha (hệ số qui đổi trên). 

#10. Lao động:  (1 chính *250 000 đ + 7 phụ *150 000 đ ) / 7 h  
         = 207 200 đ/giờ  = 103 600 đ/ha. 

#11. Lao động chăm sóc tưới mạ: 75000 đ/ha 
       (1 người tưới 5000 khay, đủ cho 20 ha, thời gian làm mạ khoảng 12 ngày). 

#12. Thuê đất làm mạ (50 m2 trong khoảng 12 ngày): 25000 đ (để cấy 1 ha). 

#13. Nguyên liệu xơ dừa: 250 kg /ha * 1500 đ /kg =  375 000 đ /ha. 

Tổng hợp lại, được kết quả như ở Bảng 6 và 7, Hình 33 và 34. 

10.2 So sánh (sơ bộ) với sạ hàng và sạ lan 

Thời gian hoàn vốn theo cách tính của chủ máy làm dịch vụ là khoảng 2 năm, dựa 
trên giả định là mỗi làm 150 ha, nghĩa là có khách hàng là nông dân chủ đất thuê 
làm 150 ha.  Những người này sẽ so sánh cân nhắc tất cả các mặt trước khi thuê 
cấy máy.   
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a) So sánh đầu tiên là chi phí thế nào so với sạ? 

Hiện tại, mỗi hecta thuê dịch vụ máy cấy khoảng 4,0- 5,0 triệu đồng, bao gồm 
chuẩn bị mạ khay.  Trong lúc sạ hàng hoặc sạ lan chi phí dao động trong khoảng 
0,3- 0,6 tr.đ /ha.  Vậy, chi phí cấy đắt hơn khoảng 3,5- 5,0 triệu đồng /ha, 

b) So sánh kế tiếp là khoản chi đắt hơn này sẽ được bù trừ bằng những gì ? 

- Bằng 4 khoản: 

(1)  Lượng giống lúa sử dụng giảm. Chỉ 60 kg với cấy, so với 120 kg sạ hàng hoặc 
200 kg sạ lan.  Với giá giống 12 500- 15 000 đ/kg, tiết kiệm được 1- 2 triệu 
đồng /hecta. 

(2)  Giảm chi thuốc sâu bệnh, tùy trường hợp, dao động  
        trong khoảng 0,3- 0,6 tr.đ/ha. 

(3)  Giảm lao động dặm (với sạ, phải nhổ chỗ dày cắm vào chỗ sót hoặc thưa). 

(4)  Thu hoạch lúa tăng năng suất thêm 800 kg/ha.  Với giá lúa 5 000 đ/kg, thu 
nhập tăng thêm 4 triệu đồng /ha (dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có năng 
suất tăng!). 

Vây, cân đối THU-CHI, cấy đem lại lợi nhuận cao hơn 1- 3 triệu đồng /ha. 

Lưu ý :  Ba khoản giảm (1, 2, 3) chỉ chiếm xấp xỉ 2 triệu đồng/ha.  Vậy muốn chứng 
tỏ lợi ích của cấy máy, cần kết quả rõ rệt về tăng năng suất, ít ra cũng 400 kg/ha, 
mới “hòa vốn” so với sạ.  Nếu năng suất không tăng, cần xem xét chất lượng 
(giống không lẫn, hạt thương phẩm chắc, giá cao) để lợi nhuận bán lúa (khoản 4) 
cao hơn ít nhất là 2 triệu đồng so với sạ. 

11 Thực trạng sử dụng máy cấy lúa, định hướng trong thời gian tới 
● Trước đây 20- 30 năm, máy cấy lúa hầu như không được dùng,  
             vì nhiều nguyên nhân: 
- Lao động dồi dào, thu nhập được mỗi ngày một ít là tốt rồi, nhất là ở phía Bắc. 
- Ở phía Nam, sạ nhanh hơn cấy tay rất nhiều; ít lao động nên khó cấy tay. 
- Máy cấy đắt, chỉ có loại bước theo máy, năng suất chỉ 1 ha/ngày, coi như chậm 

so với yêu cầu cỡ 4 ha/ngày ở Đồng bằng Sông Cửu Long.   
- Mỗi năm chỉ có 1- 2 vụ lúa, thời gian sử dụng ít, nên chi phí khấu hao cao. 
- Chưa có hệ thống bảo hành, nếu hư hỏng khó kiếm phụ tùng.  Các mẫu máy cấy 

do các Viện trong nước nghiên cứu không ổn định về chất lượng chế tạo.  
- Đồng ruộng chưa bằng phẳng. 
- Tổng hợp chung, các thử nghiệm máy cấy không đem lại hiệu quả kinh tế. 

● Hiện nay (từ 2011), tình hình có đổi khác, cụ thể: 
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 Lao động thiếu, do công nghiệp, xây dựng, và dịch vụ phát triển, nên giá ngày 
công cao gấp 5- 10 lần trước kia. 

 Do vậy, giá máy cấy dù vẫn đắt, nhưng không quá cao khi so sánh tương đối 
với công lao động. 

 Có nhiều mẫu máy với năng suất cấy cao, cỡ 4 ha/ngày.  Các nhà sản xuất lớn 
như Kubota, Yanmar v.v., sau khi lập được hệ thống đại lý máy gặt đập liên 
hợp, thì không khó để thêm máy cấy vào danh mục bán hàng, bảo dưỡng và phụ 
tùng. 

 Số vụ lúa tăng lên 2- 3 vụ, thời gian sử dụng nhiều sẽ giảm khấu hao. 
 Đồng ruộng sau nhiều năm canh tác, được tu sửa làm phẳng mỗi vụ làm đất, 

nên tương đối bằng phẳng, phù hợp để máy cấy hoạt động.   
 Nhờ các yếu tố trên, những thí nghiệm trình diễn của các Trung tâm khuyến 

nông, cũng như các áp dụng máy của nông dân đã chứng tỏ hiệu quả kinh tế sử 
dụng máy cấy. 

Ước tính, 2017 ước lượng cả nước có hơn 1000 máy cấy lúa; trong đó khoảng 3/4 
ở các Tỉnh phía Bắc, loại máy người đi theo lái.  ĐBSCL có khoảng 150 máy, phần 
lớn là loại ngồi lái.  Tỉnh Long An có khoảng 15 máy, Đồng Tháp có 50 máy. 
Người viết biết chỉ một Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp đã có hơn 20 
máy. So với ước lượng 20 000 máy cần cho ĐBSCL, coi như mới khởi đầu.  Trong 
vài năm tới số lượng máy cấy sẽ tăng đáng kể.   

Ngoài hiệu quả kinh tế như đã nêu, cần cân nhắc yếu tố “thời gian”.  Cấy máy đạt 
4 ha /ngày, tương đương với sạ lan 4- 5 ha /ngày, trong lúc sạ hàng kéo tay chỉ đạt 
dưới 2 ha /ngày.  

Với sản xuất lúa giống máy cấy đã chứng tỏ ưu thế dễ khử lẫn, bảo đảm giống 
thuần chủng, hạt chắc;  có thể nói. đây là lĩnh vực “độc quyền” của máy cấy lúa, 
hiện tại và tương lai.  

● Tương lai xa (chừng 10 năm nữa, khoảng 2030) với ước vọng Việt Nam thành 
nước công nghiệp, và tất yếu kéo theo các giả định sau: 

+ Lao động nông nghiệp giảm rất nhiều so với hiện nay. 

+ Trình độ cơ khí nội địa tăng, thiết kế nhiều sáng tạo, chế tạo có chất lượng. 

+ Nông nghiệp qui mô lớn. “Cánh đồng lớn” thực sự, với mảnh ruộng 5- 10 ha 
(không phải 0,5 ha hiện nay ở ĐBSCL, và 0,1 ha ở miền Bắc và miền Trung).  
Cũng tích tụ ruộng đất, mỗi nông trại vài chục thậm chí vài trăm hecta là bình 
thường, tương xứng với trình độ công nghiệp hóa.   

+ Cành đồng lớn rất bằng phẳng (tương tự như ở California 1990 với 99% diện 
tích lúa nước được san laser), chênh lệch mặt đồng ±1,5 cm.  
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+ Vậy, với trình độ cơ giới hóa cao, 4 ha/ ngày không còn là “chuẩn” nữa; năng 
suất hoạt động của máy phải cao gấp nhiều lần.   

Do đó, với sản xuất lúa thương phẩm, tương lai là cuộc “chạy đua” giữa máy cấy 
và máy sạ hàng (không phải công cụ sạ hàng).  Máy nào đạt 8 ha/ngày, 16 
ha/ngày… sẽ chiếm ưu thế.  Cuộc đua này không chỉ là cơ khí, mà có sự tham gia 
của các nhà nông học và khuyến nông, sao cho năng suất cây trồng khi sử dụng 
loại máy khuyến cáo phải cao và đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt.  Liên quan đến điểm 
này, cần thảo luận tại sao máy cấy lúa phát triển rất lâu tại các nước Nhật, Hàn 
quốc hoặc gần đây là Ấn Độ, Trung Quốc, nhưng Mỹ lại không dùng máy cấy mà 
vẫn đạt sản lượng cao (ví dụ toàn bang California đạt 9 tấn/ ha/ vụ) ?  

 

Ghi chú thêm về vấn đề cấy lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 

Ở ĐBSCL, chất hữu cơ đang giảm nhiều.  Phù sa không về nhiều như xưa do bị 
ngăn nước ở thượng nguồn và do đê bao chống lũ.  Làm ba vụ lúa mỗi năm, gian 
cách giữa thu hoạch và gieo trồng rất ngắn, rơm rạ vùi chưa kịp phân hủy tạo ra 
các chất độc làm cho cây lúa bị ngộ độc; vì thế phải đốt rơm rạ ngoài đồng, mất hết 
chất hữu cơ (mỗi tấn rơm rạ chứa đến 400 kg cac-bon).  Cũng khó có nguồn hữu 
cơ khác, ví dụ do ít nuôi trâu bò. 

Phân hóa học cần bám vào chất hữu cơ để phóng thích từ từ cho cây trồng.  Ví dụ 
phân đạm, nhà nông học khuyến cáo bón 80- 100 N tùy vụ; nhưng nông dân 
thường bón gấp rưỡi, để “cây lúa không xuống màu”.  Hệ quả: thừa đạm, lúa đổ 
ngã, nhiều sâu bệnh, đạm đi vào nguồn nước gây ô nhiễm môi trường v.v.  Tóm 
tắt, cần bồi dưỡng hữu cơ cho lúa. 

Khác với các tỉnh phía Bắc, đa số cấy lúa, vì thời tiết không thuận lợi và vì cần tiết 
kiệm đất,  các tỉnh ĐBSCL, trồng lúa thương phẩm chủ yếu gieo sạ, để giảm công 
lao động.  Từ 2015 đã thấy rõ hệ quả của biến đổi khí hậu, biểu hiện là xâm nhập 
mặn, khô hạn, và đất đai ngày càng nghèo hữu cơ vì thiếu phù sa. 

Chỉ có hai giải pháp liên quan đến trồng lúa: 

(1) Chỉ làm hai vụ; không làm vụ ba, mở đê cho nước lũ tràn vào đồng, như Đồng 
Tháp đã làm với vài trăm hecta vào tháng 9-2017. 

(2) Vẫn làm ba vụ, với bồi dưỡng hữu cơ từ rơm rạ, bằng cách dùng máy cấy lúa, 
để tăng thời gian giữa thu hoạch và trông từ 15 ngày lên 30 ngày.  Đã có giải 
pháp:  Trung tâm Nghiên cứu Định Thành (An Giang), phối hợp với Đại học 
Cần Thơ và Công ty Yanmar dùng máy gặt đập liên hợp có gắn thêm bộ phận 
băm nhỏ rơm thay vì để nguyên rơm, kết hợp với phun nấm Trichoderma đã rút 
ngắn thời gian phân hủy rơm.  Hiệu quả từ phân hữu cơ rơm rạ rất rõ sau hai 
năm, chứng tỏ đất đã được hồi phục.   
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Tóm tăt, đây là vấn đề và giải pháp mới cho  ĐBSCL, cực kỳ quan trọng, ảnh 
hưởng đến tính bền vững lâu dài ở cho trồng lúa ở vùng này.  Các cơ quan nghiên 
cứu và khuyến nông cần tinh chỉnh thêm các biện pháp, để đưa tiến bộ kỹ thuật về 
cấy lúa cho ĐBSCL.  Dĩ nhiên, công nghiệp chế tạo cơ khí phải vươn lên và đáp 
ứng yêu cầu. ĐBSCL cần khoảng 20 000 máy cấy lúa loại ngồi lái, cấy 4 
ha/ngày/máy.  Ít nhất phải nội địa hóa 50% giá trị thiết bị, giả định ta chưa chế tạo 
được động cơ và hộp số.  Không thể trông chờ vào máy móc ngoại nhập.  Kinh 
nghiệm nhiều nước cho thấy không nơi nào thành công với cơ giới hóa nông 
nghiệp mà không có ngành chế tạo máy nông nghiệp nội địa hỗ trợ. 
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13 Phụ lục 1:  Thực hành  
(Do nhà sản xuất / đại lý cung cấp máy phụ trách). 

13.1 Quan sát máy tại chỗ 

13.2 Quan sát máy cấy lúa hoạt động 

13.3 Tháo lắp, điều chỉnh một số chi tiết 

13.4 Các nội dung bảo dưỡng máy hàng kíp, và cuối mùa vụ. 

 

 

14 Phụ lục 2: Yêu cầu sau khi tập huấn đối với các học viên 
Mỗi đợt tập huấn dài 03 ngày, gồm 02 ngày nghe giảng /thảo luận, và 01 ngày thực 
hành. 

  Lớp cho chủ máy chú trọng đến vận hành, hoạt động máy. 

   Lớp cho nông dân chú trọng đến các vấn đề cần chú ý khi thuê dịch vụ máy. 

Yêu cầu:  

1) Hiểu biết về                          [KNOWLEDGE] 

 Nguyên lý, cấu tạo, và hoạt động của máy móc theo chuyên đề. 

 Các vấn đề về bảo dưỡng và sửa chữa máy. 

 Ghi chép, theo dõi hoạt động của máy. 

 Hạch toán hiệu quả kinh tế sử dụng máy.  

 Tình hình sử dụng loại máy này trong sản xuất nông nghiệp, và hướng phát 
triển tương lai. 

2) Có khả năng vận hành, bảo dưỡng, và sữa chữa nhỏ máy của chuyên đề; để sau 
này có thể áp dụng thực hiện tại nông hộ, hoặc làm dịch vụ cơ khí.   [SKILL] 

3) Có thái độ tích cực về công đoạn cơ giới hóa (với máy của chuyên đề) để có thể 
tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân khác làm theo.      [ATTITUDE] 

 


