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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ CAO TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 

ỨNG DỤNG TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

PGS. TS. Dương Hoa Xô 

Trung Tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM  
 

Nông nghiệp Việt Nam đóng một vai trò chiến lược trong việc phát triển kinh tế, 

là ngành đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội, tham gia cung cấp 

sản phẩm cho xuất khẩu cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Những năm qua, nông nghiệp Việt nam đã không ngừng phát triển, từng bước được 

hiện đại hoá, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Quá trình hội nhập quốc tế 

cũng làm gia tăng cạnh tranh giữa hàng hoá nhập khẩu và sản phẩm nông nghiệp xuất 

khẩu trong nước. Chính vì vậy, việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông 

nghiệp là hướng đi tất yếu đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững của 

ngành nông nghiệp.  

 Nhận thức được tầm quan trọng của nông nghiệp CNC, ngày 29/1/2010, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Để hiện thức hóa Đề án, ngày 

17/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thuộc Chương trình Quốc gia 

phát triển CNC đến năm 2020 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển và xây dựng nền 

nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, 

hiệu quả và sức cạnh tranh cao. 

 Kết quả thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

thời gian vừa qua được thể hiện qua những nội dung chính sau:  

1- Phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

- Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định này, từ nay đến năm 2020 sẽ xây dựng 10 

khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đó có 8 khu đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Hiện nay, cả nước có 02 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ thành lập, bao 

gồm: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (thành lập theo Quyết 

định số 1152/QĐ-TTg ngày 27/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và Khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (thành lập theo Quyết định số 2292/QĐ-TTg, ngày 

27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ).  

- 03 địa phương (Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lâm Đồng) thuộc quy hoạch tổng thể 

tại Quyết định 575/QĐ-TTg đã xây dựng đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gửi Bộ Nông nghiệp & PTNT để xem xét tổ chức thẩm định.  
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- 04 địa phương còn lại thuộc quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao đến năm 2020 tại Quyết định số 575/QĐ-TTg (Cần Thơ, Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa) chưa chủ động lập hồ sơ để thẩm định trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét phê duyệt quyết định thành lập khu. Mặc dù trong đó có một số mô 

hình khu như: TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa đã đi vào hoạt động khá hiệu quả. Đặc 

biệt Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động từ 

năm 2010, là một trong những khu hoạt động hiệu quả và đúng chức năng của một 

Khu nông nghiệp CNC.  

2- Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

- Quyết định số 575/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã Quy hoạch một số 

vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các đối tượng: rau, hoa, cà 

phê, chè, thanh long, bò sữa, bò thịt, gia cầm, tôm (mặn, lợ). 

- Tại Quyết định 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015, Thủ tướng Chính phủ giao 

UBND tỉnh thẩm quyền công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến 

năm 2017 đã có 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận (vùng 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Trung Sơn Kiên Giang), sản xuất tôm thẻ chân 

trắng quy mô công nghiệp theo chuỗi giá trị từ nuôi đến chế biến và thương mại.  

Tuy nhiên, từ khi Luật Công nghệ cao được ban hành, đã có hàng ngàn tỷ đồng 

đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp từ các doanh nghiệp và 

địa phương, đồng thời thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ phát triển ngành, địa phương, 

chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình 

KHCN cấp Bộ, cấp nhà nước. Hàng năm, một số Tập đoàn, công ty đã liên kết với 

nông dân, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất hàng hóa trên quy 

mô mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên thực tế, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng CNC đã được xây dựng và phát triển khắp cả nước như: vùng sản xuất lúa giống, 

gạo thương phẩm chất lượng cao; vùng sản xuất trái cây hàng hóa theo quy trình 

VietGAP tự động tưới tiêu, bón phân; vùng sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ trong hệ 

thống nhà màng, nhà kính; vùng chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô công nghiệp áp 

dụng quy trình tự động hóa và tiêu chuẩn VietGAPH, GlobalGAPH. 

3- Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Đến năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức thẩm định và 

cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho 28 doanh 

nghiệp nông nghiệp đáp ứng các tiêu chí (quy định tại Luật Công nghệ cao, Quyết 

định 69/2010/QĐ-TTg, Quyết định 19/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 28 

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt (rau 

ATTP, hoa); 8 Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi (bò 

sữa, lợn, gà); 11 Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy 

sản. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

nông nghiệp nhưng chưa làm thủ tục thẩm định, công nhận doanh nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 
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 Từ năm 2018, Quyết định 19/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã giao thẩm quyền về cho UBND tỉnh, thành 

phố xem xét và công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC. Việc phân cấp 

này đã giúp cho tiến độ, thủ tục công nhận các doanh nghiệp được rút gọn, nhanh 

chóng và thuận tiện.  

 4- Các công nghệ cao đang được ứng dụng trong nông nghiệp nước ta:  

 * Trong lĩnh vực trồng trọt: 

 - Các kỹ thuật của công nghệ sinh học như kỹ thuật sinh học phân tử, công nghệ 

gen trong chọn tạo giống mới có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh, năng suất 

chất lượng cao, chống chịu được các điều kiện thời tiết bất lợi như hạn, mặn, phèn, 

ngập lũ... 

 - Các kỹ thuật canh tác trong nhà màng, nhà lưới đang được ứng dụng rộng rãi 

kết hợp với hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống bón phân, điều khiển tiểu khí hậu và 

các hệ thống điều khiển tự động khá như công nghệ cảm biến, tự động hóa, internet 

vạn vật… giúp sản xuất nông nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và 

nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường. 

 - Các loại phân bón thế hệ mới có thể dùng chung với hệ thống tưới nhỏ giọt, 

phân bón chậm tan cho cây dài ngày. Các loại phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh 

học hay các loại phân bón sinh học kết hợp với công nghệ nano đã giúp cho hiệu quả 

sử dụng dinh dưỡng của cây trồng.  

 - Các loại thuốc BVTV sinh học đang được ứng dụng khá rộng rãi trong sản xuất 

giúp cho việc phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng ngày càng hiệu quả, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường và an toàn đối với người sản xuất cũng như người tiêu dùng.  

 * Trong lĩnh vực chăn nuôi:   

 - Chăn nuôi bò sữa là môt ngành ứng dụng công nghệ cao khá phổ biến tại các 

doanh nghiệp lớn như Vinamilk, TH True Milk... Từ việc mỗi con bò được gắn chíp 

điện tử để thuận tiện trong việc truy xuất nguồn gốc và theo dõi sức khỏe, kiểm soát 

thời kỳ phối giống, phát hiện bệnh cùng với việc theo dõi các hoạt động thường ngày 

của chúng… Chuồng trại theo thiết kế có hệ thống mái được áp dụng công nghệ chống 

nóng bằng tôn lạnh với lớp nguyên liệu cách nhiệt, trong chuồng được bố trí hệ thống 

quạt làm mát phun tắm tự động; hệ thống dự trữ thức ăn, chế biến thức ăn được đầu tư 

hết sức đồng bộ, khẩu phần ăn được lập bằng máy tính và riêng cho từng loại bò; hệ 

thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý đàn, hỗ trợ sinh sản, giám sát sức khỏe 

cũng hoàn toàn tự động, điều khiển bằng máy tính và các dữ liệu được truyền tải về trụ 

sở chính. Công việc vệ sinh, xử lý chất thải, hệ thống dọn phân tự động bảo vệ môi 

trường cũng áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới… 

 - Công nghệ nuôi chuồng lạnh quy trình khép kín 
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 Tiên phong trong ứng dụng công nghệ này ở nước ta là Tập đoàn C.P Việt Nam. 

Đến nay, công nghệ nuôi chuồng lạnh khép kín được được áp dụng phổ biến cho nuôi 

gà và nuôi heo. Các trại nuôi này được xây dựng kín với hệ thống làm mát bằng nước, 

quạt hút gió, máng ăn tự động, hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ không khí bên 

trong, đệm lót sinh học… Nhiệt độ ở các chuồng lạnh luôn đảm bảo phù hợp cho sự 

phát triển của vật nuôi. Thức ăn, nước uống cũng được cung cấp tự động. Gà, lợn được 

nuôi trong chuồng kín, nhiệt độ ổn định theo từng độ tuổi. Chuồng được thiết kế kín, 

cách ly với bên ngoài hoàn toàn, một đầu có hệ thống nhiều quạt hút lớn, một đầu hệ 

thống làm mát từ nước. Khi hệ thống quạt hút giảm nhiệt độ bên trong không theo yêu 

cầu, bộ cảm ứng bên trong tự động bật hệ thống làm mát cho vật nuôi sẽ hoạt động. 

Nhiệt độ trong chuồng nuôi được điều chỉnh giảm dần theo độ tuổi của gà, lợn. Với hệ 

thống chuồng trại được làm khép kín, các quy trình xử lý khoa học nên hầu như không 

có mùi hôi đặc trưng trong chăn nuôi. 

 - Sử dụng các chế phẩm EM giúp vật nuôi chóng lớn, tăng tỷ lệ phát triển; giảm 

tỷ lệ chết; tăng tỷ lệ cai sữa và khả năng sinh sản; cải thiện chất lượng chăn nuôi; ngăn 

chặn phát triển bệnh tật và dịch bệnh; hạn chế mùi hôi thối trong chuồng nuôi; xử lý 

nước thải của chuồng trại và tái sử dụng nước thải… Có thể sử dụng EM trong chăn 

nuôi thông qua một số cách sau: Bổ sung vào nước uống; Bổ sung vào thức ăn; Phun 

chuồng trại để khử mùi hôi, cho vào nước thải để xử lý sinh học; Xử lý phân động vật 

thành phân bón hữu cơ có chất lượng. 

 - Công nghệ vaccine 4 bệnh 

 Công nghệ vaccine 4 bệnh là công nghệ cho phép tiêm chủng một lúc vaccine 

phòng 4 loại bệnh nguy hiểm trên gà ta và gà màu 1 ngày tuổi tại trạm ấp, gồm: 

Marek, GumBoro, Newcastle, IB. Với công nghệ này, người nuôi sẽ chỉ phải tiêm 

chủng thêm 3 lần vaccine tại trại - thay vì 6 lần như truyền thống, giúp người chăn 

nuôi giảm công sức và tối đa hóa lợi nhuận. 

 Ngoài ra các công nghệ khác như: ứng dụng công nghệ phôi trong chọn tạo bò 

đực giống cao sản phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa tại Việt Nam; ứng dụng 

công nghệ gen chọn tạo các dòng lợn thuần có khả năng sinh sản và sinh trưởng cao từ 

các nguồn gen nhập khẩu (Hoa Kỳ, Canada, Đan Mạch và Đài Loan) phục vụ chăn 

nuôi công nghiệp; ứng dụng công nghệ tinh phân li giới tính và công nghệ phôi trong 

sản xuất bò sữa chất lượng cao ở Việt Nam; 

 * Trong lĩnh vực thuỷ sản: 

 - Ứng dụng công nghệ nuôi đa cấp kết hợp công nghệ Biofloc nuôi siêu thâm 

canh tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) với quy trình hai giai đoạn trong nhà kín 

theo tiêu chuẩn VietGAP; Ứng dụng công nghệ Micro-nano Bubble Oxygen trong 

nuôi thủy sản; 

  - Ứng dụng công nghệ nano UFB để bảo quản cá ngừ trên tàu đánh bắt xa bờ; 
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 - Ứng dụng chỉ thị phân tử trong công tác chọn tạo tôm giống bố mẹ tăng trưởng 

nhanh.  

 - Nghiên cứu tạo các chế phẩm vi sinh đối kháng một số loại vi khuẩn gây bệnh 

trên tôm, cá. Nghiên cứu tạo vacxin phòng trừ bệnh trên tôm cá...  

5- Một số tồn tại, hạn chế trong phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC ở 

nước ta 

- Tổ chức sản xuất trong nông nghiệp không đồng bộ, giá trị sản xuất nông 

nghiệp chưa cao, KHCN chưa phát huy tốt vai trò là động lực, là đòn bẩy trong sản 

xuất, sự gắn kết giữa KHCN và hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều vướng mắc. 

- Sản xuất nông nghiệp Việt Nam còn bị tác động mạnh, thách thức của điều kiện 

ngoại cảnh, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân 

bố không đồng đều, chưa đảo bảo giảm thiểu được ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu 

bất lợi đến sản xuất nông nghiệp.  

- Xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc và phát 

triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đáp ứng kế hoạch đã đề 

ra. Công tác triển khai xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thường bị 

kéo dài do những chậm trễ liên quan đến công tác quy hoạch, khó khăn trong công tác 

đền bù giải phóng mặt bằng thiếu vốn đầu tư. 

* Nguyên nhân 

- Sản xuất nhỏ của nông hộ với ruộng đất manh mún đã gây khó khăn cho việc 

ứng dụng công nghệ cao (cơ giới hóa, tự động hóa) trên quy mô lớn, đầu tư vào sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn. 

- Chưa có nhiều công nghệ cao trong nông nghiệp có thể áp dụng có hiệu quả cao 

tại Việt Nam. 

- Trong tổ chức sản xuất, chưa có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vào 

mối liên kết giữa nghiên cứu KH&CN và chuyển giao, ứng dụng. Liên kết giữa 3 nhà 

Khoa học – Doanh nghiệp – Nông dân còn yếu và thiếu bền vững, số lượng doanh 

nghiệp trong nông nghiệp còn ít, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiếu thông tin 

đầy đủ về thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước và xuất khẩu.   

- Nhận thức của một số địa phương về khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao chưa đúng theo quy định tại Luật Công nghệ cao và Luật Đất đai năm 2013. 

Một số địa phương chạy đua trong việc xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao nhưng nguồn lực có hạn, trông chờ chủ yếu vào ngân sách Trung ương.  

6- Kết quả triển khai thực hiện trong phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC 

ở Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh  

 * Tỉnh Lầm đồng:  
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 Tính đến cuối năm 2019, Lâm đồng có diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao đạt 60.200 ha, tăng 17.116 ha so với năm 2015, chiếm 20% diện tích canh tác. 

Hình thành được 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã có 02 vùng được 

công nhận đạt tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 308 ha (tại 

Làng hoa Thái Phiên và Làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt). 

 Đối tượng ứng dụng công nghệ cao ngày càng mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 12 

doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp CNC với quy mô canh tác 

trên 286,8 ha chủ yếu là rau, hoa và khoảng 3.200 bò sữa; 31 HTX, 59 trang trại sản 

xuất nông nghiệp CNC, 154/253 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông 

nghiệp CNC, 5 doanh nghiệp được chứng nhận canh tác hữu cơ và 15 doanh nghiệp và 

trang trại ứng dụng công nghệ thông minh sử dụng hệ thống cảm biến kết nối vạn vật 

(IoT).  

 Mức độ  ứng dụng công nghệ ngày càng phát triển. Ngoài các công nghệ đã được 

áp dụng rộng rãi trong sản xuất như nhà kính, nhà lưới, tưới tự động...; các công nghệ 

mới như canh tác thủy canh, khí canh (50 ha), sản xuất trên giá thể (210 ha), công 

nghệ IOT (215 ha), nông nghiệp hữu cơ (14,4 ha) đã từng bước được ứng dụng trong 

sản xuất. Trong sản xuất giống công nghệ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, nuôi cấy mô thực 

vật cũng được ứng dụng rộng rãi với 51 cơ sở, sản lượng 45 triệu cây giống các loại 

phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật có 

gốc sinh học chiếm khoảng 15% lượng thuốc sử dụng trong canh tác, ngoài ra một số 

doanh nghiệp đã sử dụng các loại thiên địch trong phòng trừ sâu hại; Các công nghệ 

phân loại, bảo quản sản phẩm hiện đại cũng đã được nhập khẩu, áp dụng trong sản 

xuất... 

 * Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2019 

 Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được coi trọng; đã hình thành nhiều 

loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả. Giá trị sản xuất trồng trọt 

tăng từ 3.922 tỷ đồng lên 5.379 tỷ đồng (tăng bình quân 6,9%/năm), chăn nuôi tăng từ 

6.910 tỷ đồng lên 7.822 tỷ đồng (tăng bình quân 7%/năm), thủy sản tăng từ 4.509 tỷ 

đồng lên  6.354 tỷ đồng (tăng bình quân 10%/năm). Hiện nay chiếm tỉ trọng giá trị sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khoảng 48%, thể hiện qua từng lĩnh vực 

như sau:  

 Lĩnh vực cây trồng  

 - Rau quả: Trên địa bàn thành phố có 381 cơ sở, hộ sản xuất và doanh nghiệp, 

hợp tác xã trồng rau ứng dụng công nghệ cao, diện tích canh tác rau công nghệ cao 

khoảng 1.055 ha (chiếm 30.7%), tập trung sản xuất các loại rau ăn lá, ăn quả và dưa 

lưới, sử dụng giống đạt chuẩn, rõ nguồn gốc; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực 

vật cân đối, nằm trong danh mục được phép, rõ nguồn gốc; sử dụng hệ thống tưới tự 

động hoặc bán tự động, hệ thống nhà lưới, nhà màng, máy phun thuốc, máy gieo hạt; 

có hệ thống điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ.  
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 - Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích trồng hoa, cây kiểng ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn thành phố khoảng 690 ha (chiếm 36.0%) với 681 cơ sở, hộ, doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ sản xuất với tỷ suất lợi nhuận bình quân năm là 45,44%. Canh tác ứng 

dụng công nghệ cao chủ yếu canh tác cây kiểng và lan, sử dụng giống đạt chuẩn, rõ 

nguồn gốc; sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong danh mục được phép, rõ nguồn 

gốc; sử dụng giá thể, bao bì sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường; có hệ thống 

nhà lưới, nhà màng đạt chuẩn; sử dụng máy phun thuốc tưới hoa, cây kiểng; có hệ 

thống điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ.  

 Lĩnh vực chăn nuôi  

 - Heo: Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi heo có 301 cơ sở và hộ chăn 

nuôi heo với tổng đàn khoảng 139.730 con (chiếm 49.9%). Các cơ sở chăn nuôi ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý giống, quản lý đàn và khẩu phần thức ăn, xây 

dựng hệ thống chuồng lạnh nhằm nâng cao chất lượng con giống và heo thương phẩm 

có chất lượng phù hợp với thị trường và sinh trưởng tốt; đồng thời, áp dụng các biện 

pháp an toàn sinh học, chuồng trại có hệ thống điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động 

nâng cao việc xử lý chất thải bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả bền vững và cung cấp 

sản phẩm sạch cho thị trường.  

 - Bò sữa: Trên địa bàn thành phố có 2.503 hộ và cơ sở chăn nuôi bò sữa ứng 

dụng công nghệ cao với quy mô đàn khoảng 26.775 con (chiếm 35.7%), tỷ suất lợi 

nhuận bình quân năm là 21,5%. Các cơ sở chăn nuôi bò sữa có chuồng trại cải tiến có 

hệ thống làm mát; sử dụng giống đạt chuẩn cao sản; có hệ thống xử lý chất thải đảm 

bảo tiêu chuẩn môi trường; sử dụng thức ăn hỗn hợp TMR; chuồng trại có hệ thống 

điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động; sử dụng máy vắt sữa, bình chứa sữa, máy băm thái 

cỏ, máy cắt cỏ, hệ thống phun mưa làm mát chuồng trại.  

 - Bò thịt: Trên địa bàn thành phố có 100 hộ và cơ sở chăn nuôi bò thịt ứng dụng 

công nghệ cao với tổng đàn khoảng 26.032 con (chiếm 44.5%), tỷ suất lợi nhuận là 

26,5%. Các cơ sở chăn nuôi bò có chuồng trại cải tiến có hệ thống làm mát; sử dụng 

giống đạt chuẩn cao sản; có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; 

chuồng trại có hệ thống điều khiển nhiệt độ, ẩm độ tự động; hệ thống phun mưa làm 

mát chuồng trại.  

 - Chăn nuôi gia cầm: Xí nghiệp chăn nuôi gà Củ Chi thuộc Tổng Công ty Nông 

nghiệp Sài Gòn với 01 trại gà giống, 01 trại gà thịt có hệ thống chuồng kín làm mát tự 

động, hệ thống vận chuyển và phân phối thức ăn bán tự động, hệ thống máng uống kết 

hợp phân phối vắc-xin, thuốc thú y tự động. Ngoài ra xí nghiệp còn có 01 trạm ấp với 

hệ thống máy móc tự động hoàn toàn. Thành phố hiện có 02 trại gà tư nhân chăn nuôi 

trong chuồng kín có hệ thống làm mát tự động, 03 trại bồ câu và 01 trại cút đẻ nuôi 

trong chuồng kín có hệ thống làm mát bán tự động. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang 

ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ GIS trong quản lý đàn gia súc, gia cầm và 

phòng chống dịch bệnh.  

 Lĩnh vực thủy sản 
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 - Nuôi trồng thuỷ sản: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 104 cơ sở nuôi tôm 

ứng dụng công nghệ cao diện tích khoảng 748 ha (chiếm 13.5%), sản lượng đạt 48 

tấn/ha/năm. Các cơ sở nuôi sử dụng giống có chứng nhận kiểm dịch; có đầy đủ ao xử 

lý cấp nước, ao nuôi, ao xử lý sau nuôi và các thiết bị sục khí; sử dụng thức ăn hỗn 

hợp an toàn, rõ nguồn gốc; sử dụng thiết bị quan trắc môi trường nước; có hệ thống 

cấp, thoát nước; xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh bằng chế phẩm được phép 

sử dụng, rõ nguồn gốc; sử dụng hệ thống xử lý nước tuần hoàn.  

 - Cá cảnh: Trên toàn thành phố có 44 hộ nuôi cá cảnh ứng dụng công nghệ cao 

với diện tích khoảng 27.48 ha (chiếm 43.4%), tỷ suất lợi nhuận bình quân năm 

34,67%, nuôi cá cảnh ứng dụng công nghệ ao chủ yếu tập trung tại huyện Củ Chi với 

diện tích 14,93 ha, 25 hộ, chủng loại chủ yếu cá cảnh là cá dĩa, chép nhật, ông tiên, cá 

xiêm, bảy màu, hồng kim, bạch kim... ). Các hộ nuôi sử dụng giống sạch bệnh, rõ 

nguồn gốc; bể nuôi, ao nuôi đạt chuẩn, đầy đủ thiết bị lọc nước, sục khí; sử dụng thiết 

bị quan trắc môi trường nước; sử dụng thức ăn hỗn hợp an toàn, rõ nguồn gốc; có hệ 

thống cấp, thoát nước; xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh bằng chế phẩm được 

phép sử dụng, rõ nguồn gốc. 

 7- Làm thế nào để tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao hiệu quả 

 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 

mối quan hệ chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Nên việc phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải dựa vào ưu thế nông nghiệp của tỉnh, gắn 

với sự hợp tác của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng như thị trường to lớn tại 

TP. Hồ Chí Minh. 

 Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

về tình hình triển khai Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tính đến 

tháng 11/2020, trên địa bàn tỉnh: 

 - Trong lĩnh vực trồng trọt có 62 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ 

cao, trong đó có 58 cơ sở đang hoạt động với tổng diện tích 2.726 ha, ước năm 2020 

cung cấp ra thị trường khoảng 31.024 tấn sản phẩm, tổng giá trị sản phẩm trồng trọt 

UDCNC đạt khoảng 336 tỷ đồng, chiếm 5,7% giá trị sản phẩm ngành trồng trọt. Các 

công nghệ áp dụng điển hình như: nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp 

điều tiết dinh dưỡng tự động, công nghệ thủy canh, công nghệ Aquaponic, công nghệ 

theo dõi điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ theo cảm biến, sử dụng điện năng lượng mặt 

trời,… trên các sản phẩm như rau các loại (rau ăn lá, dưa lưới,...), cây ăn quả (bưởi, 

chuối, bơ, nhãn, mít,...), cây công nghiệp (hồ tiêu, ca cao,...), hoa, cây dược liệu (nhàu, 

nấm linh chi), nấm ăn (bàu ngư xám, hoàng kim,...),...  

 - Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 131 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm (gồm: 

100 trại heo, 31 trại gà, vịt) đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm 27,5% tổng đàn 
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chăn nuôi gia cầm và 59,3% tổng đàn chăn nuôi heo (công nghệ: hệ thống chuồng 

lạnh, sử dụng chế phẩm sinh học, sử dụng giống bố, mẹ nhập ngoại,...).  

 - Lĩnh vực thủy sản, có 18 cơ sở nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản ứng dụng 

công nghệ cao (công nghệ: nuôi theo quy trình 3 sạch gồm giống, nước và đáy ao sạch, 

sản xuất giống thủy sản áp dụng hệ thống máy HOD, máy RO, máy lọc UF,...), với 

diện tích 352 ha, tăng 100 ha so cùng kỳ, trong đó đang sản xuất 222 ha, sản lượng 

ước đạt 1.821 tấn/năm và 4,8 tỷ con giống/năm.  

- Về xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng CNC dự kiến có 2 dự án:   

+ Khu quy hoạch nông nghiệp ứng dụng CNC của Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp với diện tích 1.952 ha có 65 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư 66 dự án với 

tổng diện tích 3.161 ha.  

+ Khu quy hoạch nông nghiệp ứng dụng CNC của Công ty Cổ phần Cao su Bà 

Rịa với diện tích 1.025 ha có 18 dự án đăng ký  

- Việc xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trong kế hoạch triển 

khai của tỉnh có 7 vùng: 

+ Vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau; 

+ Vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất hồ tiêu; 

+ Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC cây ăn quả đặc sản (nhãn xuồng cơm vàng, 

mãng cầu ta, bưởi da xanh,...); 

+ Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC sản xuất hoa, cây cảnh; 

+ Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC chăn nuôi; 

+ Vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản ứng dụng CNC 239 ha huyện Đất 

Đỏ; 

+ Vùng nuôi tôm và thủy sản khác ứng dụng CNC tại huyện Xuyên Mộc. 

Kế hoạch xây dựng 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC này đại diện 

khá đầy đủ cho nông nghệp của Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên việc triển khai xây 

dựng các 7 vùng này còn hạn chế và mới dự kiến trong kế hoạch. Thực tế ngành nông 

nghiệp tỉnh cũng chưa chỉ rõ được kết quả cụ thể cũng như các giải pháp thực hiện.  

 * Đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 

14/3/2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Với góc độ của một người tham gia triển khai 

Chương trình ứng dụng nông nghiệp CNC tại Thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 

2000, tôi xin góp ý bổ sung sau đây:  
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 - Cần coi Kế hoạch này của tỉnh như là Chương trình phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao và phải được triển khai một cách đồng bộ và có trọng điểm theo 

từng giai đoạn. Xác định cây con chủ lực và thị trường kèm theo, từ đó có những giải 

pháp cụ thể đi theo.  

 - Nhanh chóng hoàn thiện đầu tư các Khu nông nghiệp CNC do doanh nghiệp 

chủ trì, đây chính là hạt nhân, đầu mối thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp CNC tại địa 

bàn. Tuy nhiên cũng cần có sự tham gia dẫn dắt và chủ lực của một dơn vị nghiên cứu 

ứng dụng của Nhà nước đầu tư vào trong Khu. Cần có chính sách ưu đãi đầu tư vào 

khu nông nghiệp ứng dụng CNC.  

 - Trên cơ sở tỉnh đã xác định 7 vùng sản xuất NN ứng dụng CNC cần có cơ sở 

pháp lý để giữ cho diện tích này ổn định, lâu dài. Đây chính là tiền đề cho mở rộng sản 

xuất NN ứng dụng CNC với quy mô hàng hoá.  

 - Tăng cường sự hợp tác và chuyển giao công nghệ từ các cơ quan nghiên cứu 

khoa học. Đặc biệt phải coi doanh nghiệp ứng dụng CNC trong nông nghiệp là những 

nhân tố hạt nhân quan trọng quyết định và các hợp tác xã, hộ nông dân tham gia sản 

xuất NNCNC là các nhân tố hỗ trợ và liên kết với doanh nghiệp. 

  - Công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong lĩnh 

vực nông nghiệp CNC. Đặc biệt là chú trọng hỗ trợ xây dựng đội ngũ này cho doanh 

nghiệp. Do đó cũng phải xây dựng kế hoạch riêng về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 

nông nghiệp CNC.  

 - Nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi về vốn đầu tư cao mới đem lại hiệu quả 

cao, vì vậy nguồn vốn dầu tư cho lĩnh vực này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của ngân hàng, 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đây cũng chính là vướng mắc của tất cả các địa 

phương đang triển khai chương trình này và kể cả từ phía Trung ương.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

  

1- Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa-Vũng Tàu. Báo cáo tình hình triển khai Đề án số 

04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Quyết định số 

712/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động 

thực hiện Đề án. Tháng 11/2020.  

2- Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết Chương trình nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015- 2019.  

3- Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng. Báo cáo  kết quả sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại Lâm Đồng. Kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao toàn quốc. Đà lạt, ngày 14/8/2017. 

4- Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2015 - 2019.  

5- Uỷ Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 

06/9/2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con Chất 

lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.   

6- Uỷ Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 

24/11/2016 về phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 

2025.  

7- Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường - Bộ NN-PTNT. Báo cáo kết quả triển khai 

chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Các giải 

pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội nghị phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng. Kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc. Đà lạt, ngày 14/8/2017.  

 

---***--- 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

14 
 

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT 

TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

PGS.TS. Trịnh Ngọc Nam 

Phó viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm 

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ÁNH SÁNG CHUYÊN DỤNG  

TRONG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 

NGND.GS.TS Nguyễn Quang Thạch 

Chủ tịch HĐKH Viện Sinh Học Nông Nghiệp - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 

 

Ánh sáng là yếu tố quyết định đến sự sống, sinh trưởng, phát triển hình thành 

năng suất và phẩm chất của cây trồng. Nếu không co ánh sáng thì không thể có sự 

sống trên trái đất bởi vì toàn bộ các sản phẩm mà con người sử dụng: lương thực, thực 

phẩm, nhiên liệu, vải vóc,…tất cả đều là sản phẩm bắt nguồn từ quang hợp của cây 

xanh. Qua quá trình quang hợp, cây đã biến đổi năng lượng của mặt trời thành năng 

lượng hóa năng cho con người sử dụng. Thông qua sự thay đổi chế độ chiếu sáng cho 

cây trồng chúng ta có thể làm thay đổi sự sinh trưởng, phát triển của cây, điều khiển sự 

phát sinh hình thái, sự ra hoa, năng suất và phẩm chất của cây. Trong nông nghiệp 

công nghệ cao một số cây giống được nhân trong điều kiện nhân tạo (nhân giống bằng 

kỹ thuật nuôi cấy mô), được trồng trọt trong các nhà có mái che (nhà lưới, nhà kính). 

Trong môi trường ấy việc chiếu sáng cho phòng thí nghiệm nuôi cấy mô, cho cây sinh 

trưởng trong nhà kính, nhà lưới là yêu cầu bắt buộc. Mặt khác, trong thực tiến sản xuất 

một số sản phẩm rau, hoa, quả đòi hỏi có sự điều khiển tạo sản phẩm trái vụ trên cơ sở 

đó nâng cao giá trị hàng hóa, đặc biệt ở các sản phẩm xuất khẩu. Điều thú vị là có thể 

sử dụng ánh sáng để điều khiển ra hoa kết trái theo ý muốn.  

Ánh sáng mặt trời vùng nhìn thấy bao gồm nhiều ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

khác nhau từ 400 nm đến 700nm: tím, xanh lam, xanh lục, vàng, da cam, đỏ, đỏ xa (đỏ 

sẫm).  
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Mặc dù ánh sáng mặt trời chiếu xuống cây toàn bộ các ánh sáng đơn sắc của 

mình, nhưng cây chỉ hấp thu và sử dụng những tia sáng có bước sóng thích hợp với 

chất nhận ánh sáng của nó (các sắc tố), 90% ánh sáng hấp thụ bởi lá cây thuộc vùng 

ánh sáng màu xanh lam và màu đỏ (Terashima et al., 2009) để quang hợp và thực hiện 

các chức năng sinh lý, sinh trưởng phát triển và hình thành năng suất, phẩm chất. Sinh 

trưởng phát triển của cây bị ảnh hưởng đáng kể bởi hai vùng ánh sáng này (Chen et al., 

2014). 

Khi sử dụng ánh sáng nhân tạo để chiếu cho cây với các mục đích khác nhau cần 

nắm rõ nguyên tắc: Sử dụng đúng ánh sáng cho hoạt động cây cần (đúng bước sóng), 

đúng cường độ (µmol/m2/s) và thời điểm chiếu sáng.   

Cây có hai hoạt động quan trọng nhất liên quan đến ánh sáng mà con người có 

thể  điều khiển để mang lại hiệu quả nhất cho con người đó là điều khiển quá trình 

quang hợp nhằm tăng năng suất chất lượng của cây và điều khiển quá trình ra hoa 

nhằm thu hái vào lúc có giá trị kinh tế cao nhất.  

Qua đánh giá khả năng sử dụng các loại đèn chiếu sáng dân dụng trong việc điều 

khiển  quang hợp và điều khiển ra hoa, các nghiên cứu đã xem xét thành phần phổ phát 

sáng của các loại đèn dân dụng so với phổ hấp thu của sắc tố diệp lục là sắc tố quyết 

định hoạt động quang hợp và sắc tố Phytochrome quyết định sự ra hoa của cây theo 

quang chu kỳ. Kết quả cho thấy chỉ có đèn sợi đốt có phổ phát sáng bao trùm phổ hấp 

thu của diệp lục và phytochrome nhưng tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Các đèn huỳnh 

quang và compact thiếu hẳn vùng đỏ, đèn natri cao áp lại thiếu vùng xanh lam không 

thể dung điều khiển quang hợp và ra hoa của cây.  

Từ đây cho thấy không thể sử dụng đèn chiếu sáng thông thường (đèn dân dụng) 

vào chiếu sáng cho cây trồng mà cần phải chế tạo ra các đèn chuyên dụng.  

Nghiên cứu chế tạo và xây dựng quy trình sử dụng đèn chuyên dụng đã được 

thực hiên nhờ sự kết hợp giữa các trường đại học: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam  liên kết với doanh nghiệp Tổng công ty Rạng Đông thực 

hiện suốt 6 năm vừa qua. Nghiên cứu được sự hỗ trợ của Bộ KHCN thông qua thực 

hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và xây dựng 

quy trình sử dụng chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống và điều 

khiển ra hoa một số loại cây trồng với quy mô công nghiệp” thuộc Chương trình Đổi 

mới Công nghệ Quốc gia đến 2020. Đề tài đã qua 2 giai đoạn nghiên cứu: Giai đoạn 1 

là trên đèn compact  (2014-2016) và giai đọan 2 là trên đèn LED (2017-2019) có thêm 

sự tham gia của  trường Đại học Cần Thơ. Giai đoạn 2 được tài trợ của chương trình 

FIRST. Có thể kể một số kết quả nghiên cứu đã được áp dụng trong nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao.  

1. Nghiên cứu sử dụng đèn chuyên dụng trong điều khiển tăng năng suất cây 

trồng 
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Nghiên cứu đã thực hiện trên nhiều loại rau đặc biệt là rau xà lách và cải bó xôi 

trồng thủy canh dưới các tổ hợp ánh sáng đèn LED khác nhau. Kết quả đã xác định 

được công thức phối hợp đèn Led đơn sắc tối ưu cho năng suát rau cải bó xôi và xà 

lách cao nhất so với đối chứng là ánh sáng trắng tăng hơn 136-195 %. Các kết quả này 

làm cơ sở cho việc chế tạo các hệ thống trồng thủy canh trong nhà và chế  tạo các 

Plant Factory Việt Nam.  

 

 

      Phổ hấp thu của chlorophyll a Hình: Tỉ lệ ánh sáng red và blue đo được 
của đèn led R/B 8/2 

                                                                   

 

Hình: Xà lách Rasta trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu sau 28 ngày trồng ở các 
ở các bộ đèn LED khác nhau, ở cường độ 180µM/m2/s thời lượng chiếu sáng ngày/đêm 

14/10 
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Hình: Cây cải bó xôi 21 ngày ở các loại đèn led khác nhau trong thí nghiệm  

(Nguồn: Viện sinh học Nông nghiệp Tất Thành - NTTU) 

2. Nghiên cứu sử dụng đèn chuyên dụng trong điều khiển ra hoa của cây hoa 

cúc và thanh long 

Cơ sở khoa học 

Cơ chế của hiện tượng ra hoa được điều khiển bởi ánh sáng là do một phức hợp 

sắc tố protein trong cây gọi là phytocrom. Sắc tố này chỉ hấp thu những ánh sáng rất 

đặc hiệu ở bước sóng rất cụ thể thuộc về vùng đỏ (R.660nm) và đỏ xa (FR.730nm) và 

tồn tại ở hai dạng có thể chuyển hóa sang nhau. Ở một tỷ lệ đặc hiệu của hai dạng này 

thì cây sẽ ra hoa. Như vậy, việc sử dụng các đèn có phổ ánh sáng không trùng với phổ 

hấp thụ của phytocrom để điều kiển sự ra hoa sẽ rất lãng phí năng lượng, thời gian 

chiếu đèn sẽ kéo dài. Dựa trên cơ sở khoa học này nhóm nghiên cứu chúng tôi  đã đề 

xuất phải  chế tạo ra đèn chuyên dụng có phổ ánh sáng phù hợp với phổ hấp phụ của 

phytocrom thay thế cho đèn thông thường.  

Cơ chế quang gián đoạn (chiếu sáng vào ban đêm) để
ngăn cản sự ra hoa của cây hoa cúc (cây ngày ngắn) hoặc
kích thích cây thanh long ra hoa (cây ngày dài).

CƠ SỞ KHOA HỌC

Quang gián 
đoạn

24 
giờ

Cây ngày ngăn
(hoa cúc)

Cây ngày dài
(thanh long)

GS.NGND Nguyễn Quang Thạch 1  

2.1. Nghiên cứu sử dụng đèn chuyên dụng trong điều khiển ra hoa của cây 

hoa cúc 

Cây hoa cúc là cây ngày ngắn, dễ dàng ra hoa khi trồng trong vụ đông. Gây khó 

khăn cho nhân giống lẫn sản xuất hoa cúc thương phẩm 

Cây giống vừa trồng chưa kịp sinh trưởng đủ chiều cao đã gặp điều kiện thích 

hợp cho ra hoa, cành hoa không đủ tiêu chuẩn thương mại. 

• Để khắc phục phải chiếu đèn cho cả cây dùng để lấy ngọn nhân giống cũng như 

cây trồng để lấy hoa thương phẩm. 
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• Thời gian chiếu đèn tùy thuộc theo vùng trồng, vụ trồng và loại đèn thường 

khoảng 6 đến 8 tiếng từ khi bắt đầu trồng cho đến khi ngắt đèn khoảng 45 đến 60 

ngày. Qua trình này gọi là ngắt đêm (Night Break ) hay quang gián đoạn (Photo 

interruption  ) 

• Giai đoạn trước 2015 loại đèn sử dụng để chiếu sáng ngắt đêm chủ yếu là đèn 

dân dụng - sợi đốt  60-100W ( Đặng Văn Đông - Nguyễn Quang Thạch 2005, Nguyễn 

Thị Kim Lý 2010 rất tốn năng lượng). Giai đoạn sau 2015 đã nghiên cứu, chế tạo, sử 

dụng đèn chuyên dụng trong xử lý ra hoa, ra đời đèn huỳnh quang compact CFL-20W 

NN-R660 (Nguyễn Đòan Thăng - Phạm Thành Huy - Nguyễn Quang Thạch – Nguyễn 

Thị Hân 2016) đã giảm công suất đèn từ 60W xuống 20W, rút ngắn thời gian xử lý ra 

hoa từ 6 - 8giờ xuống 4giờ nên tiết kiệm được khá nhiều điện năng. Từ 2016 - nay, 

công nghệ đèn LED phát triển, nhóm đã tiếp tục nghiên cứu, chế tạo đèn LED cải tiến 

nhằm giảm hơn nữa điện năng tiêu tốn và nâng cao hiểu quả sản xuất.  

Các kết quả nghiên cứu trên đèn huỳnh quang compact 

Đã cải tiến và chế tạo ra đèn HQ mới CFL-20W NN-R660 có phổ ánh sáng phù 

hợp với phổ hấp thụ của phytochrome – chất điều khiển sự ra hoa của cây có phản ứng 

quang chu kì, qua đó làm tăng hiệu quả điều khiển ra hoa. Thí nghiệm đã được tiến 

hành ở các vùng trồng hoa ở Đà Lạt và Hà Nội cho kết quả rất có ý nghĩa: 

GS.NGND Nguyễn Quang Thạch

Đèn CFL 
chuyên dụng 
thanh long

Đèn CFL dân 
dụng (đèn 

compact vàng)

Phổ hấp thụ Phytocrome Pr
Phổ hấp thụ Phytocrome Pfr

Phổ phytochrome điều khiển ra hoa cây ngày 
ngắn (SDP) và cây ngày dài (LDP)

23
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B-ĐC B-ĐC B-ĐC B-ĐC

A-R660: 10h C-R660: 1h D-R660: 2h E-R660: 3h

Kết quả nghiên cứu xử lý đèn ngăn cản ra hoa của cúc tại Tây Tựu

Kết quả nghiên cứu cho thấy: dùng đèn HQ chuyên dụng (ánh
sáng đỏ) chiếu trong 1 – 3h đã có thể ngăn cản sự ra hoa của cúc.
trong khi chiếu bằng đèn thông thường phải mất 8 – 10h.

GS.NGND Nguyễn Quang Thạch 25

 

Bông cúc thương phẩm nở rộ sau 10 ngày cắt

A: bóng CFL20W NN-R660 B: bóng CFL15W NN-R660; 
C: bóng CFL20W NN-FR730; D: bóng CFL15W NN-FR730;

E: bóng ĐC (compac 20W)

A B C

D E

GS.NGND Nguyễn Quang Thạch 26  

GS.NGND Nguyễn Quang Thạch

Bài toán kinh tế so với đèn sợi đốt IL-60W

STT
Tính toán hiệu quả kinh tế 

vườn cúc thương phẩm 5000m2
Đèn sợi đốt

IL-60W
Đèn CFL 3UT4 20W 

IP65 NN1

1 Số đèn sử dụng bóng 800 625

2 Công suất tiêu thụ (W)/đèn 60 20

3 Tổng công suất tiêu thụ (W) 48 000 12 500

4 Tuổi thọ trung bình (giờ) 1000 8000

5 Cường độ ánh sáng trung bình (µmol/m2/s) 0.4 0.6

6 Thời gian chiếu trong 1 đêm 8 4

7
Điện tiêu thụ trong 1 năm sử dụng (kWh)
8 vụ x20đêm/vụ x 8giờ/đêm = 1280giờ

61 440 8000

8
Chi phí tiền điện trong 1 năm (VND) với 
2000VND /kWh

122 880 000 16 000 000

9
Chi phí mua đèn ban đầu (VND)
Đèn sợi đốt IL – 60W: 8 000đ/bóng
Bộ đèn HC - 160: 65 960đ/bộ

6 400 000 41 225 000

10

Đánh giá hiệu quả:
- Trong 1 năm tiết kiệm được: 72 triệu (6 tháng đã thu hồi vốn đầu tư)
- Tuổi thọ gấp 8 lần bóng sợi đốt, ít phải thay thế.
- Tiết kiệm 74% điện năng, cường độ ánh sáng trung bình tăng 50% so với khi sử dụng 
đèn sợi đốt.
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1.  Đèn CFL-20W NN-R660 có tác động kìm hãm sự ra hoa mạnh nhất so với 
các đèn nghiên cứu và đèn đối chứng, thời gian kìm hãm sự ra hoa dài hơn 5 ngày, 
phẩm chất hoa tốt hơn.  

2. Đèn CFL-20W NN-R660 với các thời lượng chiếu sáng khác nhau (10h, 3h, 
2h, 1h)/đêm đều có tác động tương tự như nhau đến sinh trưởng, phát triển, làm chậm 
sự hình thành nụ, sự nở hoa so với đèn đối chứng (compact 20W hoặc đèn sợi đốt 
60W) với thời lượng chiếu sáng 10h/đêm.  

-> Điều này chứng tỏ chất lượng ánh sáng của đèn có tính quyết định đến sự ra 
hoa so với thời lượng chiếu sáng.  

3. Điện năng tiêu thụ khi sử dụng đèn CFL–20W NN- R660 với thời lượng 
3h/đêm tiết kiệm 74 % so với sử dụng đèn sợi đốt 60W.  

 Các kết quả nghiên cứu trên đèn LED 

- Đã chế tạo và thử nghiệm các loại đèn LED có bước sóng phù hợp với phổ 
hấp thụ phytochrome khác nhau 

  

     R630     R660     FR730 

 

 

Nghiên cứu đã được tiến hành từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng (HVNNVN- 
Tây Tựu, Sóc Sơn, Đà Lạt) và rút ra những kết luận quan trọng: 
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1. Có thể sử dụng đèn LED chuyên dụng thay thế đèn compact 20W trong sản 
xuất hoa cúc thương phẩm. 

2. Sự sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng hoa cúc thương phẩm trồng 
khi chiếu sáng bằng đèn LED chuyên dụng 6W có phổ 660nm tương đương so với đèn 
Compact 20W.  

3. Sử dụng đèn LED chuyên dụng tiết kiệm được 2/3 điện năng dùng chiếu sáng 
trong sản xuất hoa cúc thương phẩm so với dùng đèn compact 20W. Do vậy, đèn LED 
là giải pháp ưu việt về đèn chiếu sáng cho sản xuất hoa cúc thương phẩm.  

 

Sơ đồ thí nghiệm ngắt đêm 
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Thí nghiệm ngắt đêm trên cây cúc trồng thủy canh trong phòng chủ động quang chu kỳ 

 

   

  

Hình ảnh cúc Kim Cương tại Sóc Sơ - Hà Nội 

2.2. Nghiên cứu sử dụng đèn chuyên dụng trong điều khiển ra hoa của cây 
thanh long 

Thanh long là cây ngày dài hay nói chính xác hơn là cây đêm ngắn, cần có ngày 
dài (hay đêm ngắn) để phân hóa mầm hoa. Trong điều kiện vụ hè (từ tháng 4 đến 
tháng 9), thời gian chiếu sáng trong ngày là dài (hay thời gian đêm ngắn) thích hợp 
cho thanh long ra hoa. Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, thời gian chiếu sáng trong 
ngày ở nước ta ngắn (hay thời gian đêm dài) nên cây không ra hoa được. Muốn thanh 
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long ra hoa cần sử dụng ánh sáng đèn thắp vào ban đêm sẽ có tác dụng phá đêm dài 
thành đêm ngắn. 

Thực trạng hiện nay khi chiếu sáng cho Thanh long trong sản xuất phải thắp đèn 
dây tóc công suất 60W (đèn tròn) liên tục 8 - 11 giờ/đêm.  

Tại Bình Thuận với khoảng 18.000 hecta thanh long ruột trắng đang cho thu 
hoạch để tránh ra quả ồ ạt cùng thời điểm, nông dân chiếu sáng luân phiên khoảng 
30% diện tích (6.000 ha)/đợt. Lượng điện năng tiêu thụ thực tế (dùng đèn dây tóc) cho 
1ha cây thanh long/đợt chiếu sáng là 11.220 KWh/ha/đợt. Tổng lượng điện năng tiêu 
thụ cho chiếu sáng cây thanh long/vụ là 201.960.000 KWh = 201.960 MWh/vụ (Công 
suất 1 nhà máy điện nhỏ ≤ 30 MWh) 

Để tiết kiệm điện năng tiêu thụ, nâng cao hiệu quả điều khiển ra hoa trái vụ trên 
Thanh long cần cải tiến hệ thống chiếu sáng nhằm giảm điện năng tiêu tốn. Các giải 
pháp cải tiến hệ thống chiếu sáng: 

• Xác định và chế tạo đèn có phổ ánh sáng tác động phù hợp với sắc tố điều 
khiển quá trình ra hoa của cây (đèn chuyên dụng) 

• Cải tiến quy trình chiếu sáng  

Các kết quả nghiên cứu trên đèn huỳnh quang compact 

Đã chế tạo và xác định được quy trình sử dụng đèn compact chuyên dụng CFL-
20W NN R (compact đỏ) dùng xử lý ra hoa trái vụ cho cây thanh long ruột trắng trồng 
tại Bình Thuận và thanh long ruột đỏ trồng tại Tây Ninh và Tiền Giang. Quy trình mới 
sử dụng đèn có công suất thấp 20W, thời gian chiếu đèn giảm 1 giờ/đêm (từ 11giờ 30 
phút giảm xuống 10 giờ 30 phút trên thanh long ruột trắng và từ 8 giờ xuống 7 giờ ở 

thanh long ruột đỏ) nhưng cho kết quả tạo hoa trái vụ tương đương với quy trình cũ sử 
dụng đèn sợi đốt 60W, tiết kiệm được một lượng lớn điện tiêu thụ trong xử lý ra hoa 

thanh long trái vụ.  

 

Compact đỏ 20W, phổ ánh sáng tập trung vào màu X. dương v màu đỏ 

Các kết quả nghiên cứu trên đèn LED 

Thí nghiệm đã được tiến hành ở các vùng trồng thanh long cho ra các loại đèn 
LED chiếu sáng: LED 1- 2- 3- 4- 4.1- 4.2 
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LED 1: 10W có phổ từ xanh 
dương đến đỏ xa 

LED2: 10W có phổ màu tập trung 
đỏ đến đỏ xa 

 

        

LED3: 10W có phổ màu tập trung 
đỏ đến đỏ xa, các màu khác thấp 

hơn 

LED4: 10W có phổ màu từ xanh 
dương đến đỏ xa 

     

LED 4.1: LED TL-WFR/10W LED 4.2: 10W, phát triển từ LED4 

Đã chế tạo và thử nghiệm các loại đèn LED 1- 2- 3- 4- 4.1- 4.2 tại các vùng trồng 
thanh long tại Long An, Bình Thuận và Tiền Giang đã xác định được bóng đèn LED4 
có khả năng thay thế đèn compact CFL-20W NN R trong xử lý thanh long ra hoa.  

Đã xác định đèn LED 4.1 là đèn LED chuyên dụng dùng điều khiển ra hoa trái 
vụ cho thanh log hoàn toàn có thể thay thế đèn sợi đốt 60W và đèn compact huỳnh 
quang đỏ 20W trong điều khiển ra hoa trái vụ cho cây thanh long ruột trắng và ruột đỏ.  

Sử dụng bóng đèn LED 4.1 để điều khiển ra hoa tiết kiệm được 80% chi phí điện 
so với bóng sợi đốt 60W và tiết kiệm được 50% tiền điện trên đợt chiếu đèn so với 
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bóng compact đỏ 20W trong khi không làm thay đổi năng suất thanh long thí nghiệm. 
Về thời gian chiếu sáng trên đêm khi giảm từ 9 giờ thay cho 10 giờ không làm giảm số 
nhánh ra nụ trên trụ.  

Rạng Đông được Bộ KH&CN lựa chọn là đơn 

vị thực hiện Dự án First theo Quyết định số: 

3117/QĐ-BKHCN, và đã nghiên cứu chế tạo 

thành công đèn led có phổ ánh sáng chuyên 

dụng kích thích ra hoa cây thanh long.

Nghiên cứu chế tạo đèn Led chuyên dụng thanh long

Phổ đèn LED.TL-WFR/10W  

  

1.Thông số kỹ thuật:
- Dải điện áp sử dụng: 150 – 250V/50Hz 
- Công suất: 10W
- Cấp bảo vệ: IP65
- Tuổi thọ 20 000 giờ
2. Ưu điểm:
 Ứng dụng công nghệ đèn Led, hiệu suất cao, tiết kiệm 
điện, tuổi thọ dài
 Có phổ ánh sáng chuyên dụng, cho khả năng kích 
thích ra hoa thanh long cao 20-25% so với đèn compact 
thông thường
 Thay thế trực tiếp đèn sợi đốt 60W, halogen 42W, 
compact 23W
 Tiết kiệm 60-70% điện năng so với đèn sợi đốt 60W 
và halogen 42W
 Tiết kiệm 50% điện năng so với đèn compact thường

Thông số đèn LED.TL-WFR/10W 

 

4.Tư vấn độ cao treo đèn phù hợp

- Độ cao treo đèn trong khoảng: 1m ÷ 1.2m cho phân bố ánh 
sáng tốt nhất lên cây thanh long
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Bài toán kinh tế so với compact CFL - 20W thông thường

STT
Tính toán hiệu quả kinh tế 

vườn thanh long 1hecta

Đèn compact
CFL - 20W vàng

(lắp 1.5m)

Đèn LED.TL 10W
(Lắp 2m)

1 Số đèn sử dụng bóng 1 800 1 400

2 Công suất tiêu thụ (W)/đèn 20 10

3 Tổng công suất tiêu thụ (W) 36 000 14 000

4 Tuổi thọ trung bình (giờ) 6 000 20 000

5 Thời gian chiếu trong 1 đêm 8 8

6
Điện tiêu thụ trong 1 năm sử dụng (kWh)
4 vụ x20đêm/vụ x 8giờ/đêm = 640giờ

23 040 8 960

7
Chi phí tiền điện trong 1 năm (VND) với 
2000VND /kWh

46 080 000 17 920 000

8
Chi phí mua đèn ban đầu (VND)
Đèn compact 20W vàng: 35 000đ/bóng
Đèn LED.TL 10W: 49 000đ/bóng

63 000 000 68 600 000

9

Đánh giá hiệu quả:
=> Chi phí đầu tư mua bóng gần như tương đương
=> Trong 1 năm (4 vụ) tiết kiệm được: 29 000 000đ
=> Tuổi thọ gấp 3 lần bóng compact

 

KIỂM TRA ĐỘ ÁNH SÁNG ĐÈN TRỰC TIẾP TRÊN 
LÁ CÂY THANH LONG 

Xác định mật độ và độ cao treo đèn chuyên dụng cho cây thanh long

 

Thanh long sau khi chiếu đèn trong thí 
nghiệm xác định mật độ đèn

A: Tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận;

B: Tại Gò Dầu, Tây Ninh; 

A
B

NGUYEN QUANG THACH
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GS.NGND Nguyễn Quang Thạch

Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật

 

 

Quyết định công 
nhận tiến bộ kỹ 

thuật về đèn LED 
cho cây thanh 

long 2020

 

 

KẾT LUẬN:  

Nghiên cứu chế tạo và quy trình sử dụng đèn chuyên dụng trong nông nghiệp 
công nghệ cao là một hướng đi mới mẻ đầy triển vọng rât cần tập trung phát triển như 
một giải pháp quan trọng trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. /. 

---***--- 
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NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TUẦN HOÀN, CHÍNH XÁC VÀ 4.0 

TƯƠNG LAI VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN BỮNG CHO NGÀNH 

NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VIỆT NAM  

PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 
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CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG 

 

Võ Thị Hạnh, Lê Thị Bích Phượng, Trần Thạnh Phong, 

Lê Tấn Hưng, Trương Thị Hồng Vân, Lê Thị Hương, Nguyễn Quang Thái Hưng  

Công ty TNHH Sinh Học Phương Nam 

 

1. GIỚI THIỆU 

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng qui mô 
trang trại tập trung, khép kín, sản xuất các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, cây trồng 
theo tiêu chuẩn sạch, an toàn và hữu cơ, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất 
khẩu, nên nhu cầu sử dụng chế phẩm sinh học có chất lượng và hiệu quả cao ngày 
càng tăng nhằm thay thế thuốc kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng, phân bón và 
thuốc BVTV hóa học,... 

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp 
được nhập khẩu dạng thành phẩm hoặc nhập khẩu dạng nguyên liệu và đóng bao tại 
Việt Nam. Các chế phẩm này có giá thành cao, do phải vận chuyển và lưu kho trong 
thời gian dài nên chất lượng không ổn định, thường không thích hợp với điều kiện thời 
tiết và thổ nhưỡng của nước ta. 

Do đó định hướng của công ty PNBIO là nghiên cứu triển khai sản xuất các chế 
phẩm sinh học phục vụ cho một nền nông nghiệp sinh thái bền vững. Trong đó, tập 
trung nghiên cứu tận dụng các phụ phẩm công nông nghiệp như hèm rượu, bã men bia, 
bã khoai mì, bã khô đậu nành, rỉ đường, phế phẩm chế biến tôm cá để sản xuất ra các 
chế phẩm sinh học có giá trị gia tăng cao hơn so với phụ phẩm ban đầu phục vụ cho 
chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt và xử lý môi trường 

Được sự tín nhiệm và theo yêu cầu đặt hàng của các Công ty, cho đến nay chúng 
tôi đã nghiên cứu sản xuất hơn 30 chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp bền vững, 
cung cấp sỉ cho hơn 200 công ty và trang trại lớn.     

2. MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC MỚI 

2.1. Chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi và nuôi thủy sản 

2.1.1. Chế phẩm BIO-SUPERZYM 

Bảng 1. Thành phần chế phẩm BIO-SUPERZYM 

Thành phần Mật độ 

Bacillus spp. 

Lactobacillus spp.  

Saccharomyces spp. 

amylase 

108 CFU/g 

107 CFU/g 

107 CFU/g 

UI/g 
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Protease U/g 

Trại nuôi gà Nguyễn Thị Lạc, địa chỉ: 4/98 A, ấp Nhị Tân 2, Xã Tân Thới Nhì, 
Hóc Môn, TP HCM đã thử nghiệm chế phẩm BIO-SUPERZYM trên gà nuôi thịt qui 
mô công nghiệp trong chuồng kín nuôi 20,000 con gà, tùy theo ngày tuổi của gà (từ 1- 
40 ngày) mà sử dụng 25-40g chế phẩm ủ trong 1 lít nước sạch trong 4 giờ, sau đó pha 
với lượng nước vừa đủ cho gà uống hết trong 3 – 4 giờ/ngày. Kết quả theo dõi các chỉ 
tiêu được ghi nhận trong bảng sau: 

Các chỉ tiêu theo dõi Kết quả 

Số lượng gà đầu vào (Con) 20.000 

Số lượng gà đầu ra (Con) 19.200 

Trọng lượng bình quân lúc xuất chuồng 
(kg/con) 

2,7  

Tổng lượng ăn tiêu thụ (kg) 77.760 

Hệ số chuyển hóa thức ăn TB (kg thức ăn/kg 
thể trọng)-FCR 

1,5 

Tỷ lệ hao hụt (%) 4 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, chế phẩm BIO-SUPERZYM có tác dụng giúp tiêu 
hóa và hấp thu tốt thức ăn, nhờ đó giảm 7-10% lượng thức ăn, có tác dụng ngăn ngừa 
các vi sinh vật gây bệnh đường ruột, tỷ lệ hao hụt thấp (4%) và quan trọng giảm mùi 
hôi cải thiện môi trường của chuồng trại.  

2.1.2. Chế phẩm BIO-D4: 

Trong quy trình chế biến tôm: chỉ 65% phần có thể ăn được, còn lại 35% là phụ 
phẩm (gồm đầu ngực và vỏ ngoài), với sản lượng tôm nuôi năm 2019 là 750.000 tấn, 
khi đưa vào chế biến, lượng phụ phẩm thải ra là 262,500 tấn. Phụ phẩm tôm gồm đầu 
(71,4%) và vỏ (28,6%), có thành phần tính trên trọng lượng khô: 18-42% protein, 14-
32% chitin, sắc tố astaxanthin và các chất khoáng. 

Hiện phế phẩm chế biến tôm được tận dụng để sản xuất chitin và dịch đạm làm 
thức ăn gia súc, một lượng nhỏ làm thực phẩm. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà 
ngành chế biến phụ phẩm thủy sản gặp phải là phụ phẩm thủy sản rất mau hỏng ở 
nhiệt độ thường. Do đó, chúng cần được bảo quản lạnh ngay sau khi sản xuất, vì vậy 
các cơ sở chế biến phải tốn chi phí đầu tư hệ thống kho lạnh, xe chở đông lạnh để 
chuyển về các nhà máy chế biến chitin và dịch đạm, trong quy trình thủy phân dịch 
đạm bằng hóa học thường sử dụng axit HCl và NaOH sẽ gây phá hỏng các acid amin, 
các chất có hoạt tính sinh học, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, việc sản xuất trong 
môi trường nhiều axit và kiềm độc hại đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng và điều 
kiện làm việc đặc biệt. 
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Vì vậy, chúng tôi đưa ra giải pháp sinh học là thủy phân dịch tôm bằng enzym 
protease, sau đó lên men thành chế phẩm sinh học BIO-D4 có thành phần chính là các 
chủng vi sinh vật có lợi, đạm axit amin, sắc tố astaxanthin...  

Bảng 3. Thành phần của chế phẩm BIO-D4 

Thành phần Hàm lượng 

Bacillus subtilis 

Đạm tổng số  

1 x 107 CFU/g 

19 % 

Chế phẩm BIO-D4 có mùi tôm giúp dẫn dụ và kích thích sự thèm ăn cho vật 
nuôi, giàu dinh dưỡng, enzym tiêu hoá. Sản phẩm có giá thành rẻ, bảo quản được 12 
tháng. 

Chế phẩm BIO-D4 được thử nghiệm tại Trại nuôi cá Nguyễn Trí Uyên, ở TP 
Long Xuyên – An Giang trên diện tích 9 hecta cho ương cá bột trê vàng lai. Lượng cá 
bột thả 700.000 con/1000 m2 tùy vào diện tích ao. Thả cá bột mỗi ao cách nhau 01 
tuần. Hóa chất sử dụng: BKC, Sunfat đồng, iot, muối, vôi. Thức ăn: Tomboy > 40% 
đạm. 

Bố trí thử nghiệm: được chia làm 3 ao 

  Ao1 (đối chứng):  nuôi theo quy trình cũ  

  Ao2: nuôi có bổ sung Bio- G, lắc đều, trộn 2 lít chế phẩm BIO-G trong 1000 kg 
thức ăn, cho ăn trong suốt vụ nuôi 

 Ao3: nuôi có bổ sung Bio D4, lắc đều, trộn 2 lít chế phẩm BIO-D4 trong 1000 kg 
thức ăn, cho ăn trong suốt vụ nuôi 

Ghi chú:   

• Định kỳ xử lý ký sinh trùng nội ngoại ký sinh, diệt khuẩn thì 02 ngày sau cấy vi 
sinh Bio Benthos định kỳ 7 – 10 ngày lập lại, tùy thuộc vào thời tiết và soi ký sinh 
trùng. 

• Luôn điều chỉnh pH = 7,5 – 8,5 

• Mỗi tuần thay nước mới 20 – 30% 

Kết quả theo dõi các chỉ tiêu như:  

Các nghiệm thức Ao1 đối chứng 
Ao2 thử 

nghiệm BIO-G 

Ao3 thử 
nghiệm BIO-

D4 

Trọng lượng cá trung bình sau 21 
ngày ươm nuôi (g/con) 

1,25 1,53 1,48 

Trọng lượng cá trung bình sau 30 
ngày ươm nuôi (con/kg) 

500-520 310-315 311-317 

Trọng lượng cá trung bình sau 37 240-250 150-170 150-168 
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ngày ươm nuôi (con/kg) 

Trọng lượng cá trung bình sau 44 
ngày ươm nuôi (con/kg)-thời 
điểm xuất bán cá giống 

120-130 92-94 92 

Tổng trọng lượng cá (kg/ao)-thời 
điểm xuất bán cá giống 

6600 8125 7320 

Tổng lượng thức ăn trong suốt 
44 ngày thử nghiệm (kg/ao) 

7128 7800 6522 

Hệ số tiêu tốn thức ăn FCR (kg 
thức ăn/kg thể trọng) 

1,08 0,96 0,89 

 - Ở Ao1: Mật độ ký sinh nhiều hơn Ao2, Ao3. Trong 06 tuần nuôi thì cá có hiện 
tượng treo râu, xử lý thuốc sát khuẩn và ký sinh trùng nhiều và phải dùng kháng sinh 
cho cá ăn (Doxy, Sun Trim, Enro) 

- Ao2, Ao3: xử lý diệt khuẩn và ký sinh trùng theo định kỳ, cá không có hiện 
tượng treo râu, không sử dụng kháng sinh trong 06 tuần nuôi, tăng trưởng tốt, cá bóng 
đẹp.  

• Tóm lại: Kết quả thử nghiệm trên cá tra không sử dụng kháng sinh (sử dụng 
2kg BIO-D4/100kg thức ăn), BIO-D4 có tác dụng kích thích bắt mồi, thèm ăn, trọng 
lượng trung bình tăng 10 %, giảm tiêu hao thức ăn 18%, cá không có hiện tượng treo 
râu.  

2.1.3. Chế phẩm VEM GỐC BỘT 

Để khắc phục nhược điểm của chế phẩm VEM gốc dạng lỏng như mật độ tế bào 
thấp, khó bảo quản - vận chuyển, chi phí sản xuất VEM thứ cấp cao. Trên cơ sở công 
nghệ sản xuất chế phẩm VEM gốc lỏng, chúng tôi nghiên cứu và phát triển sản xuất 
chế phẩm VEM GỐC dạng bột. 

So sánh thành phần và mật độ VEM GỐC dạng bột và lỏng 

Thành phần 
Dạng bột (mật độ 

CFU/g) 
Dạng lỏng (mật độ CFU/ml) 

Bacillus spp 

Lactobacillus spp. 

Saccharomyces 
crevisiae 

1x108 

1x107 

1x107 

1x105 

1x106 

1x105 

So sánh hiệu quả kinh tế khi sử dụng VEM GỐC dạng bột và lỏng để sản xuất VEM 
cấp 1 

Chế 
phẩm 

Liều dùng Chi phí chế 
phẩm 

Chất lượng chế phẩm VEM thứ cấp 
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VEM 
GỐC bột 

Sử dụng 1 kg 
VEM gốc bột để 
sản xuất 100 lít 
VEM cấp 1 

1 kg x 100,000 
đ/kg = 100,000 
đ  

Bacillus spp                      1x105CFU/ml 

Lactobacillus spp.            3x107 CFU/ml 

Saccharomyces crevisiae  1x105 CFU/ml 

VEM 
GỐC 
lỏng 

 

Sử dụng 5 lít 
VEM gốc lỏng để 
sản xuất 100 lít 
VEM cấp 1 

30,000 đ/lít x 5  

= 150,000 đ 

Bacillus spp                     2,4x104 

CFU/ml 

Lactobacillus spp.           1x107 CFU/ml 

Saccharomyces crevisiae  4,0 x104  
CFU/ml 

Sử dụng chế phẩm VEM gốc bột để sản xuất VEM thứ cấp với chi phí rẻ hơn 
30%, chất lượng tốt hơn sử dụng VEM gốc lỏng. Hiện chế phẩm VEM gốc bột được 
bán rộng rãi cho người dân sử dụng để ủ phụ phế phẩm làm thức ăn cho ấu trùng ruồi 
lính đen, bò, cá, heo, gà, vịt... có tác dụng ức chế các vi sinh vật có hại lên men thối, 
phân giải thức ăn thành dạng dễ tiêu, giảm 80-90% mùi hôi.  

3.1.4. Chế phẩm BIO-NR: 

     Hiện nay, phong trào nuôi ruồi lính đen phát triển khắp cả nước, nhằm tận dụng 
các phụ phẩm công nông nghiệp làm thức ăn cho ấu trùng vừa xử lý chất thải vừa thu 
được sinh khối ấu trùng làm thức ăn cho vật nuôi, nhưng việc xử lý các phụ phẩm này 
không đúng cách làm phát sinh mùi hôi, phát tán các mầm bệnh từ phế phẩm. Để giải 
quyết vấn đề này chúng tôi nghiên cứu và triển khai sản xuất chế phẩm VEM gốc bột 
để lên men thứ cấp phun trên các phụ phẩm làm giảm mùi hôi và tăng mật độ vi sinh 
vật có lợi giúp ấu trùng tăng trưởng nhanh. Hơn nữa, khi lượng ấu trùng ruồi lính đen 
cung vượt cầu, thì vấn đề chế biến, bảo quản ấu trùng thời gian dài ở điều kiện nhiệt 
độ thường cũng được quan tâm nghiên cứu. 

  Ấu trùng ruồi lính đen tươi có hàm lượng protein thô: 15%, chất béo 5,8% (nếu 
tính tính trên trọng lượng khô: protein 42-45 %, lipid 15-18 %, Ca 2,8-6,2 %), việc bảo 
quản ấu trùng ruồi lính đen bằng đông lạnh hoặc sấy khô cần đầu tư thiết bị và tốn 
năng lượng, vì vậy chúng tôi đã áp dụng công nghệ thủy phân bằng enzyme và lên 
men để bảo quản ấu trùng ruồi lính đen tạo chế phẩm BIO- NR bảo quản ở nhiệt độ 
thường được 1-2 năm. 

Bảng 3. Thành phần của chế phẩm BIO-NR  

Thành phần Hàm lượng 

Bacillus subtilis 

Đạm tổng số  

Chất béo  

1 x 107 CFU/g 

24 % 

1,85 % 

Chế phẩm BIO- NR (2 kg BIO-NR/1000 kg thức ăn hoặc 2 kg/1000 lít nước cho 
uống) có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, cải thiện sự tăng trưởng, giảm tiêu hao thức 
ăn, giảm tỷ lệ bệnh cho heo, gà, tôm, cá. 

3.2. Chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt 
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3.2.1. Chế phẩm BIO-F 

Bảng 6. Thành phần chế phẩm BIO-F 

Thành phần Mật độ tế 
bào(CFU/g) 

Trichoderma spp. 

Bacillus spp. 

Streptomyces spp. 

107 

108  

107 

Các chủng vi sinh vật: Trichoderma sp., Streptomyces sp., Bacillus sp. có khả 
năng phân giải mạnh chất xơ, protein và tinh bột vừa có khả năng cạnh tranh và đối 
kháng với một số nấm bệnh cây trồng và cải tạo độ màu mỡ của đất. 

Chế phẩm BIO-F được Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Bình Phước khảo nghiệm 
trên vườn tiêu của 30 hộ dân thuộc Xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, 
giảm đáng kể cây Tiêu bị bệnh chết nhanh do nấm Phytopthora sp. (2-12%) so với đối 
chứng (11-33%); hạn chế mật độ tuyến trùng (hình thành bướu rễ), rễ non phát triển 
thêm nhiều và cây sinh trưởng phát triển tốt: lá xanh, dày. 

Chế phẩm BIO-F còn được sử dụng để ủ compost rác thải sinh hoạt, bùn đáy ao, 
mùn mía, vỏ cà phê, than bùn, phân chuồng, rác thải hữu cơ… ủ tạo thành phân bón 
hữu cơ vi sinh. Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh có thành phần gồm: axít humic (2%), 
chất hữu cơ (4-5%), vi sinh vật hữu ích (Trichoderma spp., Bacillus spp., Streptomyces 
spp.) > 106 CFU/g, và chất khoáng đa vi lượng khác, có tác dụng giảm tỷ lệ bệnh héo 
cây con dưa leo, giúp cây phát triển chiều cao, số lá. 

3.2.2. Chế phẩm BIO-FTN và BIO-BSC  

Từ chế phẩm BIO-F, chúng tôi đã phát triển thêm một số chế phẩm sinh học khác 
như sau: BIO-FTN và BIO-BSC    

Bảng 7. Thành phần chế phẩm BIO-FTN 

Thành phần Mật độ tế 
bào(CFU/g) 

Trichoderma spp. 

Bacillus spp. 

Streptomyces spp. 

Thảo mộc 

107 

108  

108 

 

 

Bảng 8. Thành phần chế phẩm BIO-BSC 

Thành phần Mật độ tế 
bào(CFU/g) 
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Bacillus spp. 

Thảo mộc 

108  

 

Chế phẩm BIO-FTN (dạng bột): là sự phối hợp một tập đoàn vi sinh vật gồm 3 
chủng Trichoderma spp., 3 chủng Streptomyces spp., 4 chủng Bacillus spp. với thảo 
mộc làm tăng khả năng kháng nhiều loại nấm bệnh trên hồ tiêu, thanh long, rau màu 
và các loại cây trồng khác. Ngoài ra chế phẩm còn giúp phân giải nhanh chất hữu cơ 
làm tăng độ mùn cho đất, cải tạo đất bị bạc màu do quá trình thâm canh sử dụng nhiều 
phân và thuốc hóa học. 

Chế phẩm BIO-BSC (dạng lỏng): gồm hỗn hợp 6 chủng Bacillus spp. và hoạt 
chất sinh học có tác dụng ức chế mạnh sự sinh trưởng của các loại nấm gây bệnh trên 
thân, lá, hoa, quả các loại cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng và tăng sức đề kháng. 
Thời gian bảo quản được 12 tháng ở điều kiện nhiệt độ bình thường.  

Việc sử dụng các chế phẩm sinh học hiện có trên thị trường hiện nay (chủ yếu 
dùng đơn chủng) chưa hiệu quả trong việc ngăn ngừa nấm bệnh hại cây trồng. Vì vậy, 
việc sử dụng kết hợp hai chế phẩm BIO-FTN để bón gốc kết hợp với chế phẩm BIO-
BSC phun trên thân, lá, hoa và trái cùng lúc sẽ có tác dụng trên toàn bộ cây từ lá đến 
rễ, giúp tăng hiệu quả phòng bệnh cho cây trồng, khôi phục hệ VSV có lợi trong đất, 
giúp cải tạo độ phì nhiêu của đất, hạn chế sự tích lũy mầm bệnh. 

Hai chế phẩm BIO-FTN và BIO-BSC đã được thử nghiệm ngoài đồng ruộng trên 
cây thanh long, hồ tiêu và cải xanh, các kết quả được ghi nhận được như sau:  

Trên cây thanh long:  

Đơn vị thử nghiệm: Công ty TNHH SX-TM-DV Chế biến Xuất khẩu Khai Phong 
thử nghiệm tại vườn của ông Nguyễn Văn Bạn, địa chỉ: Ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Thử nghiệm được thực hiện trên cây thanh long 7 năm tuổi bị bệnh đốm nâu do 
nấm Neoscytalidium dimidiatum, triệu chứng cây vàng, cành  thối, trái bị đốm nâu, 
trên diện tích 1000 m2. Kết quả BIO-FTN và BIO-BSC có hiệu quả ngăn ngừa nấm 
bệnh giảm tỷ lệ bị bệnh 80-90%, kích thích cây sinh trưởng và phát triển, giúp tăng 
năng suất gấp 2,5 lần và giảm được 75% chi phí so với lô đối chứng.   

Trên cây hồ tiêu:  

Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Minh Phát Sài Gòn theo dõi thử nghiệm tại 
vườn chuyên canh hồ tiêu của anh Mão, địa chỉ ấp 9, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, 
tỉnh Bình Phước.  

Thử nghiệm trên cây hồ tiêu 3 năm tuổi, đang bị bệnh vàng lá, rụng lá, có nấm 
mọc trên lá, cây không phát triển trên diện tích 1000 m2 được trồng 300 cây. 

 Kết quả thử nghiệm BIO-FTN và BIO-BSC giảm tỷ lệ cây bị bệnh, kích thích 
cây sinh trưởng và phát triển.   

Trên cây cải bẹ xanh:  

Người thử nghiệm: Ông Trần Văn Đạt, hộ dân chuyên canh rau,  Ấp Tân Lập, Xã 
Tân Thới Nhì, Hốc Môn, TP HCM.  
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Kết quả ghi nhận được sau 20 ngày cấy (thời điểm thu hoạch) như sau: các lô sử 
dụng chế phẩm BIO-FTN, BIO-BSC và kết hợp cả hai chế phẩm, tỷ lệ bệnh chết héo 
cây con là 2,2-3,3%, giảm gần 30%  so với lô đối chứng (7,6%). 

Qua tính toán hiệu quả kinh tế cho thấy, năng suất trung bình tăng 18-32%, và lợi 
nhuận tăng 77% so với đối chứng.  

Ngoài ra, hai chế phẩm BIO-FTN, BIO-BSC còn được sử dụng trong thực tế 
canh tác cải bẹ xanh trên diện tích 1000 m2 mà không cần sử dụng thuốc trừ nấm, giảm 
dư lượng thuốc hóa học trên rau, giảm ô nhiễm môi trường. 
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ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ SẤY TRONG BẢO QUẢN NÔNG SẢN 

 

Đỗ Thùy Khánh Linh, Nguyễn Tấn Dũng 

Khoa CNHH&TP, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 

 

PHẦN 1: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY LẠNH (SẤY BƠM NHIỆT), 

CÔNG NGHỆ SẤY CHÂN KHÔNG NHIỆT ĐỘ THẤP ĐỂ BẢO QUẢN 

CÁC LOẠI THỦY HẢI SẢN 

Tóm tắt 

Trong những năm gần đây, nền nông ngư nghiệp đã tạo ra được một sản lượng 
lớn nông sản và thủy hải sản. Để tiêu thụ một cách bền vững và đảm bảo an ninh 
lương thực thực phẩm cho quốc gia và cho thế giới thì bài toán tìm kiếm giải pháp bảo 
quản sau thu hoạch là vấn đề hiện nay được rất nhiều các nhà khoa học quan tâm. Hai 
công nghệ chủ đạo trong bảo quản sau thu hoạch thủy hải sản chính là: công nghệ lạnh 
đông và công nghệ sấy khô thủy hải sản. Công nghệ lạnh đông đòi hỏi nhiệt độ lạnh 
đông sâu để đảm bảo vi sinh vật và enzyme bị vô hoạt hoàn toàn. Bên cạnh đó, quá 
trình lạnh đông phải được duy trì liên tục và kéo dài nên tiêu tốn chi phí năng lượng rất 
lớn. Riêng đối với công nghệ sấy khô thực phẩm thì nhược điểm này hoàn toàn được 
khắc phục. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ sấy chân không nhiệt độ thấp và công 
nghệ sấy lạnh (sấy bơm nhiệt) để bảo quản thủy hải sản là giải pháp tối ưu với chất 
lượng thủy hải sản giữ được hầu như nguyên vẹn trong một thời gian kéo dài, chi phí 
năng lượng thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm.  

1. GIỚI THIỆU 

Thủy hải sản là một trong những nguồn lợi thực phẩm từ thiên nhiên rất được 
người tiêu dùng ưa chuộng vì những giá trị dinh dưỡng mà chúng mang lại. Các loài 
thủy hải sản này rất giàu hàm lượng protein, điển hình như protein động vật với những 
phẩm chất tuyệt vời và dễ dàng được hấp thụ vào cơ thể con người. Nguồn thực phẩm 
này còn cung cấp những khoáng chất, carbohydrates, vitamin, và một số thành phần 
dinh dưỡng khác đóng góp to lớn cho sức khỏe (xem bảng 1 và 2) [1-2]. Tuy nhiên, 
các sản phẩm thủy hải sản thường có độ ẩm dao động từ 75 đến 90%. Vì vậy, chúng 
rất nhạy cảm với nhiệt và dễ hư hỏng ngay cả khi không có tạp nhiễm từ bên ngoài 
trong vòng 24 giờ. Có đến 50% số cá sau thu hoạch bị hư hỏng ở các nước đang phát 
triển. Ngoài ra, các sản phẩm thủy hải sản chính trên thị trường hiện nay hầu như là 
sản phẩm sơ cấp. Các sản phẩm đông lạnh chiếm tới 60,3% thị phần trong khi đó các 
sản phẩm thủy hải sản khô chỉ chiếm 7% [1 -3]. Vậy nên hầu hết thủy hải sản khô 
được sử dụng rất ít. Vậy nên việc bảo quản và xử lý thủy hải sản sau thu hoạch đúng 
cách sẽ góp phần tăng thêm thu nhập đáng kể cho ngư dân, đồng thời đảm bảo được an 
ninh lương thực và thực phẩm cho thế giới. 
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Bảng 1. Thành phần hóa học của một số loài cá (% phần ăn được) [4] 

Tên cá Nước Protein Lipid Khoáng 

Cá hồi 71,3 22,0 5,3 1,4 

Cá mè 74,7 15,4 9,1 0,8 

Cá mòi 75,3 17,5 6,0 1,2 

Cá mối 73,3 22,1 3,1 1,5 

Cá ngừ 77,5 21,0 0,3 1,2 

Cá nục 74,9 20,2 3,3 1,6 

Cá phèn 78,2 15,9 4,5 1,4 

Cá lóc 78,0 18,2 2,7 1,1 

Cá rô phi 76,8 19,7 2,3 1,2 

Cá bơn 81,3 17,4 0,4 0,9 

Cá thu 70,2 18,2 10,3 1,3 

Cá chạch 74,2 20,4 3,2 2,2 

Cá trê 70,4 16,5 11,9 1,2 

Cá trích 70,5 17,7 10,6 1,2 

Bảng 2. Thành phần hóa học của một số loài đặc sản (tính theo trọng lượng 
tươi) [5] 

Thành 
phần 

Đơn vị Mực Tôm Moi Hàu Sò Trai Ốc Hến Lươn 

Protein g/000g 17 ÷ 
20 

19 ÷ 
33 

13 ÷ 16 11 ÷ 
13 

8,8 4,6 11 ÷ 12 4,5 18,37 

Lipid - 0,2 ÷ 
0,5 

0,3 ÷ 
1,4 

 1 ÷ 2 0,4 1,1 0,3 ÷ 
0,7 

0,7 0,86 

Nước - 78 ÷ 
81 

76 ÷ 
79 

80 ÷ 83 77 ÷ 
79 

83,8 89,9 76 ÷ 80  79,48 

Tro - 1,2 ÷ 
1,7 

1,3 ÷ 
1,87 

1 ÷ 2 2,2 4 1,9 1,0 ÷ 
4,3 

 1,18 

Glucid - 0,7 ÷    3 2,5 3,9 ÷   



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

84 
 

1,3 8,3 

Ca mg/100g  29 ÷ 
50 

132 ÷ 
148 

 37 668 1310 ÷ 
1660 

  

P -  33 ÷ 
67,6 

332 ÷ 
383 

 82 107 51 ÷ 
1210 

  

Fe -  1,2 ÷ 
5,1 

2,15 ÷ 
4,65 

 1,9 1,5    

Na -  11 ÷ 
127 

666 ÷ 
713 

 1,03     

K -  127 ÷ 
565 

120 ÷ 
129 

 1,70     

Vitamin 
B1 

-       0,05   

Vitamin 
B2 

-      0,46 0,17   

Vitamin 
PP 

-      3,1 2,2   

Phương pháp sấy khô thủy hải sản dựa trên nguyên tắc làm giảm hoạt độ nước 
trong nguyên liệu để từ đó ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật cũng như các enzyme 
phân hủy không mong muốn. Sản phẩm có khả năng lưu trữ ở nhiệt độ môi trường 
trong thời gian dài, tạo điều kiện tốt cho việc vận chuyển và tiêu thụ các sản phẩm [4-
7]. Trong đó, việc ứng dụng sấy lạnh và sấy chân không nhiệt độ thấp là hai phương 
pháp mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tối ưu và kiểm soát tốt những giá trị dinh 
dưỡng, cảm quan có trong sản phẩm thủy hải sản. 

Sấy lạnh hay được gọi là sấy bơm nhiệt với tác nhân sấy là không khí. Tác nhân 
sấy từ ngoài trời vào qua thiết bị bay hơi có nhiệt độ thấp, dưới điểm đọng sương của 
nước trong không khí. Khi đó, nước trong không khí ngưng tụ tách ra làm cho không 
khí khô, áp suất riêng phần trong không khí giảm dần về 0, sau đó chúng được đưa qua 
thiết bị ngưng tụ hay gọi là calorifer để trao đổi nhiệt đốt nóng tác nhân sấy, làm nhiệt 
độ của chúng tăng lên từ 35-450C hoặc cao hơn, sau đó được đưa vào buồng sấy để sấy 
vật liệu ẩm. Do nhiệt độ môi trường sấy thấp nên chất lượng sản phẩm sau khi sấy tốt, 
[8-9]. 

Sấy chân không nhiệt độ thấp dựa trên nguyên lý cơ bản là sự phụ thuộc nhiệt 
độ sôi của nước vào áp suất mặt thoáng. Nếu làm giảm áp suất môi trường xuống đến 
một áp suất mà ở đó nước trong vật liệu cần sấy bắt đầu sôi, sẽ tạo ra một chênh lệch 
áp suất rất lớn trong lòng vật liệu sấy và qua đó hình thành dòng ẩm chuyển động từ 
trong lòng vật liệu sấy ra ngoài bề mặt. Ở điều kiện áp suất này, nước trong vật liệu sẽ 
sôi. Khi nước trong vật liệu sấy sôi, hóa hơi và làm tăng áp suất trong vật liệu, thúc 
đẩy quá trình di chuyển ẩm từ trong ra ngoài bề mặt vật liệu sấy. Phương pháp này 
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được tiến hành trong môi trường áp suất thấp và nhiệt độ thấp, nên chất lượng 
sản phẩm gần giống với sấy thăng hoa, tuy nhiên chí phí năng lượng giảm rất 
nhiều tạo điều kiện cho việc bảo quản sản phẩm thủy hải sản sau thu hoạch [9-
10]. 

2.  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY LẠNH VÀ SẤY CHÂN KHÔNG NHIỆT 
ĐỘ THẤP ĐỂ BẢO QUẢN CÁC LOẠI THỦY HẢI SẢN 

2.1.  Hệ thống thiết bị sấy 

2.1.1. Hệ thống thiết bị trong công nghệ sấy lạnh 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy lạnh: quá trình sấy được tiến hành ở áp 
suất khí quyển, tác nhân sấy là không khí được đưa vào thiết bị bay hơi của một hệ 
thống lạnh (bơm nhiệt) để hạ thấp nhiệt độ của chúng xuống dưới điểm đọng sương, 
hơi nước trong không khí bị ngưng tụ tách ra làm cho không khí có độ chứa hơi giảm 
về không, áp suất riêng phần hơi nước trong không khí giảm về không (nhưng không 
thể bằng không), không khí này được dẫn qua thiết bị ngưng tụ của hệ thống lạnh 
(bơm nhiệt) để đốt nóng, nhiệt độ không khí tăng lên và lớn nhất bằng nhiệt độ ngưng 
tụ môi chất lạnh ở thiết bị ngưng tụ. Sau đó, chúng được dẫn vào buồng sấy chứa sản 
phẩm, dưới sự chênh lệch áp suất riêng của hơi nước trên bề mặt sản phẩm với áp suất 
riêng của hơi nước trong không khí (tác nhân sấy), hơi nước ở sản phẩm tự bay bốc 
hơi và làm khô. Do nhiệt độ môi trường sấy thấp, cao nhất khoảng (35 ÷ 450C), nên 
chất lượng sản phẩm ít bị ảnh hưởng, có chất lượng tốt, mang lại giá trị kinh tế cao [8-
12]. 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống sấy lạnh 
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Hình 2. Hệ thống sấy lạnh DSL-04 

2.1.2. Hệ thống thiết bị trong công nghệ sấy chân không nhiệt độ thấp 

Hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp gồm có các thiết bị chính như sau [8-
12]: 

- Buồng sấy chân không; 

- Thiết bị ngưng tụ - đóng băng, hay còn gọi là thiết bị hóa đá (cũng có thể 
gọi là bình ngưng tụ); 

- Bơm chân không; 

- Hệ thống tự động điều khiển bằng IoT. 

Ngoài ra, hệ thống sấy chân không này cần phải có một hệ thống lạnh cấp lạnh 
cho thiết bị ngưng tụ - đóng băng, dàn lạnh ngưng tụ hơi nước, dàn nóng, quạt gió 
ngưng gas lạnh, van tiết lưu, van điện từ, bình tách lỏng, bình chứa cao áp và bộ lọc 
[8], [9], [10], [11]. 

 

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp: Đầu tiên 
nhiệt độ trong buồng sấy được cấp bằng các tấm điện trở. Bộ phận cấp nhiệt được điều 
khiển tự động bằng mạch vi xử lý, khi nguyên liệu trong buồng sấy đạt đến nhiệt độ 
sấy (đã cài đặt trước), bộ phận cảm biến nhiệt C1 tác động vào mạch điều khiển sẽ tự 
động ngắt nguồn của bộ điện trở, đồng thời tác động đến mạch điều khiển thực hiện 
quá trình hút chân không. Lượng hơi nước và không khí trong buồng sấy được hút đến 
bơm chân không sau khi đã tách ẩm tại bình ngưng tụ. Tại đây, không khí ẩm sẽ được 
làm lạnh xuống dưới nhiệt độ điểm sương để toàn bộ lượng ẩm ngưng tụ và thải ra qua 
van xả của bơm chân không. Nước đã ngưng tụ được giữ lại tại bình tách lỏng [8-12]. 

Thông qua quá trình nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo tại Khoa Công 
nghệ Hóa học và Thực phẩm - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Các kĩ sư 
đã hoàn thiện được hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp tự động điều khiển bằng 
IoT với kết quả ngoài mong đợi. Sản phẩm sau khi sấy giữ được màu sắc khá tốt, độ 
tổn thất chất dinh dưỡng và độ tổn thất mùi khá thấp, độ ẩm đạt yêu cầu công nghệ, 
cấu trúc sản phẩm hầu như không bị biến đổi. Hệ thống được tích hợp bộ tự động điều 
khiển bằng công nghệ IoT cực kỳ hiện đại, cảm ứng trên màn hình điều khiển giúp đơn 
giản hóa công việc vận hành và tăng tính thẩm mĩ cho công trình. 
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Hình 4. Hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp DSV - 03 

2.2. Tính toán nhiệt 

2.2.1. Tính toán nhiệt cho hệ thống sấy lạnh [8-12] 

Lượng ẩm bốc hơi trong một mẻ sấy: 

Lượng ẩm bốc hơi trong một mẻ sấy: 

W =  , (kg/mẻ)      (1) 

Khối lượng sản phẩm sau khi sấy: 

G2 = G1-W (kg/mẻ)       (2) 

Lượng ẩm bay hơi trong 1 giờ: 

Wh =  , kg/h        (3) 

Lượng không khí khô cần thiết để làm bay hơi 1 kg 

lo =  , kgkk / kgẩm       (4) 

Lưu lượng không khí khô tuần hoàn trong quá trình sấy: 

Llt = W.l0, kgkk/mẻ       (5) 

Nhiệt lượng dàn nóng cung cấp cho quá trình sấy để làm bay hơi 1 kg ẩm 

  qlt = ,   kJ/kga       (6) 
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Nhiệt lượng dàn nóng cung cấp để sấy 1 mẻ: 

Qlt = W.qlt, kJ         (7) 

Công suất dàn nóng quá trình sấy:  

QK lt =  kW/h       (8) 

Lượng ẩm ngưng tụ 

dlt = d1 –d2, kg ẩm       (9) 

Lượng nhiệt thu được từ ngưng tụ 1kg ẩm 

  qll lt = l0.(h1 – h2) , J/kga      (10) 

Lượng nhiệt dàn lạnh thu được: 

Qll lt = W.qll lt, kJ 

Công suất dàn lạnh quá trình sấy: 

Q0 lt =  kW/h       (11) 

2.2.2. Tính toán nhiệt cho hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp [8-12] 

Nhiệt lượng làm nóng nguyên liệu:  

Q1 = mVLS.cg.(t2 – t1), kJ      (12) 

Với: mVLS - khối lượng nguyên liệu, kg; cg - nhiệt dung riêng của nguyên liệu; t1 
-  nhiệt độ nguyên liệu lúc đầu (nhiệt độ môi trường), t2 - nhiệt độ sấy. 

Nhiệt lượng làm nóng không khí trong buồng sấy:  

Q2 = mkk.Δh = ρk.(Vbuồng – Vc).(h2 – h1), kJ    (13) 

 Với: mkk = m1 - khối lượng không khí trong buồng trước khi hút; ρk - khối lượng 
riêng của không khí; h1 - enthalpy của không khí lúc bắt đầu sấy; h2 - enthalpy của 
không khí sấy. 

Nhiệt tổn thất ra môi trường bằng bức xạ: 

Q3 = .F1.Co. , kW    (14) 

Với: F1 - diện tích bề mặt buồng sấy (m2); hệ số bức xạ inoxqd = 0,24; C0 = 
5,67 W/(m2.K4) là hệ số bức xạ của vật đen tuyệt đối. 

Nhiệt lượng làm nóng các thiết bị cơ khí trong máy sấy 

Q4 = minox.cinox.(t2 – t1), kJ      (15) 

 Với: minox - tổng khối lượng inox; cinox - nhiệt dung riêng của inox(cinox = 480 
J/(kg.K)). 

Nhiệt lượng tổn thất ra ngoài môi trường qua vách và cửa buồng sấy: 

Q5 = Q51 + Q52        (16) 

Với: Q51 – nhiệt lượng tổn thất qua bên hông buồng sấy; Q52 – nhiệt lượng tổn 
thất qua mặt trước, sau của buồng sấy. 
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Nhiệt lượng cần thiết để nước trong vật liệu sôi và hóa hơi: 

Q6 = Wck. rck, kJ       (17) 

Lượng nước bay ra trong quá trình bốc hơi tính theo công thức: 

W = G1. , kg/h        (18) 

Với: G1 (kg) - khối lượng nguyên liệu ban đầu; - độ ẩm ban đầu của 
nguyên liệu;  - độ ẩm cuối của sản phẩm; r (kJ/kg): ẩn nhiệt hóa hơi của nước và 
hơi nước bão hòa. 

Vậy tổng công suất nhiệt cần cung cấp cho máy sấy là: 

N =  , kW    (19) 

Với:  k là hệ số tải an toàn, k = 1,1 1,2 

2.3.  Quy trình công nghệ sấy lạnh và sấy chân không nhiệt độ thấp ứng dụng trong 
bảo quản thủy hải sản 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu được lựa chọn để thực hiện công nghệ sấy này phải là những 
nguyên liệu thủy hải sản tươi sống, được đánh bắt đúng quy trình và đảm bảo không bị 
dịch bệnh, tạp nhiễm. Sau đó, tiến hành phân loại và cân đối nguyên liệu cho từng mẻ 
một cách đồng nhất để thuận tiện cho quá trình tiền xử lý tiếp theo. 

 Các biện pháp tiền xử lý nguyên liệu 

Ướp muối: Đây là một bước sơ bộ trong quá trình sấy cá để có được một sản 
phẩm thương mại với thời hạn sử dụng kéo dài (giảm hoạt độ nước) [5]. Có ba phương 
pháp muối cho cá: ướp muối khô, ướp muối ướt và phương pháp kết hợp. Nước muối 
có nồng độ 270 –360g muối /L sẽ giúp cho quá trình ướp đạt hiệu quả [6]. Các yếu tố 
ảnh hưởng đến quá trình ướp muối bao gồm loại muối, nồng độ nước muối, thời gian 
muối, nhiệt độ, loại vật liệu và kích thước. 

 

Hình 5. Sơ đồ quy trình sấy lạnh và sấy chân không nhiệt độ thấp thủy hải sản 
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Chần (hoặc Đun sôi): Bản chất của việc chần hoặc đun sôi tôm, động vật 
nhuyễn thể và động vật thân mềm cũng như hải sâm trước khi sấy giúp ức chế vi sinh 
vật và một số enzyme, giảm độ ẩm và khả năng giữ nước trong nguyên liệu, cải thiện 
sự ổn định chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Thời gian đun sôi, nhiệt độ và lượng 
muối được thêm vào sẽ phụ thuộc loại vật liệu, kích thước và những mục đích khác sử 
dụng khác nhau.  

Tạo lớp phủ và ngâm: mục đích của công đoạn này nhằm giảm thời gian sấy và 
đẩy lùi sự sinh trưởng phát triển của vi sinh vật. Ngoài ra, phương pháp tiền xử lý này 
còn có tác dụng loại bỏ một phần ẩm do khả năng giữ nước trong cơ thịt nguyên liệu bị 
suy thoái. Từ đó cũng rút ngắn được thời gian sấy sản phẩm. Thời gian sấy khô càng 
ngắn khi thời gian ngâm axit tăng lên. Sản phẩm cuối còn mang lại cấu trúc, màu sắc 
ổn định do quá trình acid hóa đã ức chế phản ứng Maillard một phần. 

 Định hình và xếp khay:  

Mục đích của công đoạn định hình giúp tạo hình dạng nguyên liệu một cách 
đồng đều. Có thể tiến hành bằng cách fillet đối với nguyên liệu cá, tôm, mực… hay 
tách thịt đối với động vật nhuyễn thể. Yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện đó là tránh làm 
dập nát nguyên liệu và ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm; các miếng nguyên liệu 
phải có kích thước đồng đều; công đoạn này cần được tiến hành nhanh chóng để đảm 
bảo vẫn giữ được độ tươi cho thủy hải sản. Sau đó, nguyên liệu sẽ được xếp vào khay 
để chuẩn bị cho quá trình sấy tiếp theo. Yêu cầu kỹ thuật khi xếp khay đó là nguyên 
liệu phải giữ khoảng cách đều, không xếp chồng, chéo lên nhau hoặc xếp quá khít thì 
nguyên liệu sẽ không được làm khô triệt để. 

 Sấy khô 

Mục đích của quá trình này nhằm đạt được chỉ tiêu về công nghệ, màu sắc, mùi 
vị cho sản phẩm và giúp bảo quản sản phẩm lâu hơn. Nguyên liệu sau khi xếp vào 
khay sẽ tiến hành đưa vào buồng sấy và cài đặt các thông số sấy phù hợp trên màn 
hình điều khiển. 

Đối với phương pháp sấy lạnh: Phương pháp này có thể tiến hành với khoảng 
nhiệt độ dao động rất lớn, từ -20oC đến 100oC và độ ẩm tương đối từ 15 - 80% [7]. Khi 
sấy các sản phẩm thủy sản, không khí khô vẫn là nguồn nhiệt chính được sử dụng.  

Đối với phương pháp sấy chân không nhiệt độ thấp: Nhiệt độ sấy chân không 
có thể dao động từ 0-55oC, áp suất chân không trong buồng sấy dưới 6 mmHg, thời 
gian sấy từ 12 - 24 giờ/mẻ và tổn thất năng lượng cho quá trình sấy chân không tính 
trên 1 kg sản phẩm chỉ chiếm từ 25-35%. Đặc biệt hơn, hệ thống sấy này còn tích hợp 
bộ điều khiển tự động bằng IoT. 

Biến đổi của nguyên liệu thủy hải sản 

Bảng 4. Các biến đổi trong quá trình sấy thủy hải sản 

Vi sinh vật Hóa học Vật lý Dinh dưỡng 

- Độc tố do vi sinh 
vật gây bệnh và gây 
hư hỏng thủy hải 
sản (hư hỏng về 

- Các phản ứng tạo 
màu (Maillard, 
caramel…).  

- Các phản ứng oxi 

- Khả năng tái hút 
ẩm và khả năng hòa 
tan. 

- Sự thay đổi cấu 

- Sự tổn thất 
vitamin. 

- Sự biến tính 
protein, giảm khả 
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cấu trúc, tổn thất 
dinh dưỡng, mùi 
vị…). 

 

hóa. 

- Sự thay đổi các 
thành phần tạo mùi 
và tạo màu 

- Sự biến đổi về 
thành phần của một 
chất không mong 
muốn. 

trúc (sự co lại của 
nguyên liệu, sự thay 
đổi cấu trúc của các 
lỗ xốp trong nguyên 
liệu, sự tạo thành 
lớp vỏ cứng trên bề 
mặt nguyên liệu…). 

năng tiêu hóa. 

- Sự tổn thất các 
thành phần có hoạt 
tính sinh học (khả 
năng chống oxi 
hóa). 

 

 Phân loại 

Mục đích: nhằm loại bỏ những nguyên liệu không đạt yêu cầu như bị cong, 
vênh, teo tóp, hay chưa đạt chỉ tiêu cảm quan và độ ẩm. Công đoạn này được thực hiện 
thủ công hoặc cảm biến “mắt thần” điện tử.  

 Đóng gói và bảo quản 

Mục đích: Hoàn thiện sản phẩm, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm ra thị 
trường tiêu thụ. Có thể tiến hành đóng gói sản phẩm bằng máy đóng gói bán tự động 
hoặc tự động. Sau đó, sản phẩm sẽ được vận chuyển về kho bảo quản và tiến hành 
cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước [13-14]. 

  

Hình 6. Mực tươi và mực khô sấy lạnh 

 Một số sản phẩm thủy hải sản sấy khác: 

  

Hình 7. Tôm sấy  Hình 8. Cá mai sấy 
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Hình 9. Cá bò sấy Hình 10. Cá cơm sấy 

2.4. Ưu và nhược điểm của hai công nghệ sấy 

 

Hình 11. Biến thiên độ ẩm theo thời gian sấy; pp1 - sấy chân không nhiệt độ thấp; 
pp2 - sấy lạnh (sấy bơm nhiệt) 

 Có thể thấy rằng, sấy chân không nhiệt độ thấp thời gian sấy kéo dài hơn thời 
gian sấy lạnh, vì thế sẽ tốn chi phí năng lượng lớn hơn. 

2.4.1. Ưu và nhược điểm của công nghệ sấy chân không nhiệt độ thấp 

Do quá trình sấy được tiến hành ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp nên sản phẩm 
sấy chân không giữ được hầu như đầy đủ các tính chất đặc trưng ban đầu của vật liệu: 
tính chất sinh học, hương vị, màu sắc, hình dáng. Sản phẩm bảo quản lâu và ít bị tác 
động bởi điều kiện ngoài [8]. Tuy có nhiều ưu điểm như vậy nhưng phương pháp sấy 
chân không nhiệt độ thấp vẫn chưa được sử dụng phổ biến trong công nghệ sấy nước 
nhà. Vì chưa có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng phương pháp này thực tế sản 
xuất. 

2.4.2. Ưu và nhược điểm của công nghệ sấy lạnh (sấy bơm nhiệt) 

Phương pháp sấy này có ưu điểm đó là có thể thực hiện quá trình sấy trong 
khoảng nhiệt độ và độ ẩm của tác nhân sấy rộng, nhiệt độ sấy thấp hơn các phương 
pháp sấy truyền thống (có thể thấp hơn đến 10oC) và có hiệu quả sử dụng năng lượng 
cao. Đồng thời, hệ thống sấy nhiệt độ thấp nên khả năng giữ mùi tốt, giúp hạn chế tổn 
thất các thành phần tạo mùi của nguyên liệu, điều này rất khó thực hiện trong các 
phương pháp sấy truyền thống khác. Vì vậy, phương pháp sấy có hỗ trợ bơm nhiệt 
đang rất được quan tâm. Tuy nhiên, hệ thống sấy lạnh này cũng tồn tại một số mặt hạn 
chế cần phải khắc phục đó là chi phí đầu tư cao, quá trình vận hành và bảo trì phức tạp 
và hiện nay hệ thống sấy này vẫn còn sử dụng một số chất tải lạnh không thân thiện 
với môi trường như R22. Bên cạnh đó, do giới hạn của nhiệt độ tác nhân lạnh tại bộ 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

93 
 

phận ngưng tụ của hệ thống bơm nhiệt (theo chu trình Carnot), nên trong nhiều trường 
hợp không thể gia nhiệt tác nhân sấy bằng hoặc cao hơn nhiệt độ giới hạn này. Việc 
lắp đặt thêm một hệ thống gia nhiệt hỗ trợ là giải pháp tối ưu để cải tiến hệ thống này. 

3. KẾT LUẬN 

 Tiêu chuẩn và chất lượng sống trên toàn thế giới tăng lên, vì vậy mà nhu cầu về 
các sản phẩm thủy hải sản chất lượng cao cũng gia tăng nhanh chóng. Trong tương lai 
cần mở rộng và phát triển thêm nhiều hướng nghiên cứu mới nhằm không ngừng đa 
dạng hóa các sản phẩm thủy hải sản sấy khô mà còn giúp kéo dài thời gian bảo quản 
nguồn lợi thủy hải sản của Việt Nam và toàn cầu. Dưới đây là một vài hướng nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ về sấy trong bảo quản các loại thủy hải sản đang được 
triển khai tại trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Nghiên cứu ứng dụng 
phương pháp sấy chân không nhiệt độ thấp tự động điều khiển bằng IoT để xác định 
thông số công nghệ tối ưu cho các sản phẩm thủy hải sản giá trị gia tăng như fillet cá 
hồi, fillet cá tra, mực và các loại cá biển, hải sản giàu dinh dưỡng khác với tiềm năng 
xuất khẩu cao; Chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thủy hải sản sấy bằng 
phương pháp sấy chân không nhiệt độ thấp hoặc phương pháp sấy lạnh; Hợp tác với 
các doanh nghiệp trong việc thiết kế, chế tạo các hệ thống sấy lạnh, sấy chân không 
nhiệt độ thấp tùy thuộc vào năng suất, loại nguyên liệu và độ ẩm cần đạt được; Tư vấn 
các giải pháp kỹ thuật liên quan đến sấy thủy hải sản: nâng cao chất lượng sản phẩm, 
sử dụng hiệu quả năng lượng, xử lý các vấn đề phát sinh… 
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PHẦN 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY BẰNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH 

ĐỂ BẢO QUẢN SẢN PHẨM THỦY HẢI SẢN 

Tóm tắt 

Bảo quản các sản phẩm lương thực, thực phẩm sau thu hoạch là vấn đề vô cùng 
quan trọng trong sản xuất nông ngư nghiệp và trong nền kinh tế quốc dân, nhằm phát 
triển các ngành nông ngư nghiệp, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm 
cho quốc gia nói riêng và cho thế giới nói chung. Hiện nay, công nghệ lạnh đông và 
công nghệ sấy khô là hai công nghệ chủ lực nhằm bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để 
kéo dài thời gian sử dụng, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Vì thế, trong bài viết 
này chúng tôi sẽ giới thiệu một công nghệ sấy khô, sử dụng năng lượng xanh sạch và ít 
tiêu hao năng lượng, chi phí thấp phù hợp với sản xuất nông ngư nghiệp ở Việt Nam 
đó là Công nghệ sấy khô sản phẩm bằng hiệu ứng nhà kính, công nghệ này sẽ mang lại 
giá trị cạnh tranh cho sản phẩm. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiệu ứng nhà kính diễn ra khi khí quyển chứa khí đã hấp thụ tia cực quang. Hơi 

nóng từ mặt trời xuống Trái Đất đã bị giữ lại ở tầng đối lưu, tạo ra hiệu ứng nhà kính ở 

bề mặt các hành tinh hoặc các Vệ tinh[1], [2]. Cơ cấu hoạt động này không khác nhiều 

so với một nhà kính (dùng để cho cây trồng) thật, điều khác biệt là nhà kính (cây 

trồng) có các cơ cấu cách biệt hơi nóng bên trong để giữ ấm không bị mất qua quá 

trình đối lưu.  

 

Hình 1. Sơ đồ biểu diễn về hiệu ứng nhà kính 
Hiệu ứng nhà kính được khám phá bởi nhà khoa học Joseph Fourier vào năm 

1824, thí nghiệm đầu tiên có thể tin cậy được là bởi nhà khoa học John Tyndall vào 

năm 1858, và bản báo cáo định lượng kĩ càng được thực hiện bởi nhà khoa học Svante 

Arrhenius vào năm 1896[3]. Một ví dụ về Hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ của 

không gian bên trong của một nhà trồng cây làm bằng kính tăng lên khi Mặt Trời chiếu 

vào. Nhờ vào sức ấm này mà cây có thể đâm chồi, ra hoa và kết trái sớm hơn. Ngày 

nay người ta hiểu khái niệm này rộng hơn, dẫn xuất từ khái niệm này để miêu tả hiện 
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tượng nghẽn nhiệt trong bầu khí quyển của Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng là hiệu 

ứng nhà kính khí quyển. Trong hiệu ứng nhà kính khí quyển, phần được đoán là do tác 

động của loài người gây ra được gọi là hiệu ứng nhà kính nhân loại (gia tăng). Hiện 

nay thế kỷ thứ 21 loài người đang phải đối mặt với tình trạng ấm lên do con người gây 

ra, tuy nhiên vấn đề vẫn đang được tranh cãi, gây ra nhiều tác hại nguy hiểm. 

Hiệu ứng nhà kính gây được sự quan tâm lớn của giới khoa học. Hiệu ứng nhà 

kính dùng để chỉ hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời, xuyên 

qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính, được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt 

lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ không gian bên 

trong chứ không phải chỉ ở những chỗ được chiếu sáng. 

Hiệu ứng nhà kính xảy ra khi nào?Hiệu ứng nhà kính diễn ra khi khí quyển 
chứa khí đã hấp thụ tia cực quang. Hơi nóng từ mặt trời xuống Trái Đất đã bị giữ lại ở 
tầng đối lưu, tạo ra hiệu ứng nhà kính ở bề mặt các hành tinh hoặc các vệ tinh. 

2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY BẰNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH ĐỂ BẢO 

QUẢN SẢN PHẨM THỦY HẢI SẢN 

Dựa vào nguyên lý của hiệu ứng nhà kính là “Khi năng lượng bức xạ của tia sáng 

mặt trời, xuyên qua các cửa sổ hoặc mái nhà bằng kính, được hấp thụ và phân tán trở 

lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, dẫn đến việc sưởi ấm toàn bộ 

không gian bên trong”. Nhiệt độ bên trong không gian có thể tăng lên (55 – 65)oC, nếu 

thiết kế hệ thống bẩy nhiệt tốt, khả năng hấp thu nhiệt tốt thì nhiệt độ trong không gian 

nhà kính có thể tăng lên từ (70 – 75)oC. 

 

Hình 2. Hệ thống nhà sấy bằng hiệu ứng nhà kính 

Các nhà kỹ thuật đã tính toán thiết kế, xây dựng nhà sấy bằng hiệu ứng nhà kính 

(xem hình 2) để sấy các sản phẩm nông sản cũng như thủy hải sản rất hiệu quả. Vì sử 

dụng năng lượng từ bức xạ mặt trời xanh sạch, chi phí thấp, tách lý với côn trùng (ruồi 

như phới nắng) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy làm tăng lợi thế cạnh 

tranh cho sản phẩm, dễ tiêu thu ổn định đầu ra cho nền sản xuất nông ngư nghiệp (xem 

hình 3). 
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Hình 3. Hệ thống nhà sấy bằng hiệu ứng nhà kính dùng để sấy cà phê 

Các bộ phận của hệ thống nhà sấy bằng hiệu ứng nhà kính gồm: 

- Kết cấu nhà mái vòm bằng tấm kính lợp polycarbonate (xem hình 4), bởi vì 
kết cầu này cho khả năng bức xạ xuyên qua tốt, nhưng khi vào trong không 
gian mái vòm rồi thì khả năng thất thoát nhiệt ra ngoài kém. 

- Nền móng nhà sấy 

- Không gian nhà mái vòm: phải thiết kế hợp lý, đặt các kệ chứa sản phẩm và 
các kênh dẫn gió đối lưu, nguồn nhiệt bổ sung. 

- Hệ thống đối lưu không khí trong nhà sấy: thường dùng quạt. 

- Hệ thống khử ẩm không khí để làm tăng hiệu quả quá trình sấy 

- Hệ thống điều khiển và kiểm soát nhiệt độ và tốc độ tác nhân sấy (không khí) 

 

Hình 4. Tấm kính lớp polycarbonate 

 Công nghệ sấy bằng hiệu ứng nhà kính rất thích hợp để sấy khô vật liệu thủy hải 
sản, vì nhiệt độ sấy vừa phải không quá cao, làm khả năng tách ẩm tốt. Nếu nhiệt độ 
tăng quá cao cũng không phù hợp, vì khi nhiệt độ cao sẽ tạo ra một lớp màng 
lipoprotein khô cứng trên bề mặt sản phẩm, lớp này sẽ ngăn cản sự thoát nước từ bên 
trong sản phẩm ra ngoài bề mặt, dẫn đến không thể sấy khô sản phẩm đạt tới độ ẩm 
yêu cầu. 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

98 
 

 Với nhiệt độ môi trường sấy từ (55 – 65)oC, nếu độ chứa hơi của không khí thâp 
là rất thích hợp để sấy các loại sản phẩm thủy hải sản. 

 Theo nghiên cứu ở [5] cho thấy, sấy bằng năng lượng mặt trời (hiệu ứng nhà 
kính) thì thời gian sấy được rút ngắn và tăng được năng suất thiết bị. 

 

Hình 5. Sự biên thiên độ ẩm theo thới gian sấy  

Tính toán phụ tải nhiệt cho hệ thống sấy bằng hiệu ứng nhà kính như sau [6]: 

Gọi W1 và W2 (%) là độ ẩm ban đầu của nguyên liệu đưa vào và sản lấy ra khỏi 
nhà sấy, G1, G2 (kg) là khối lượng nguyên liệu đưa vào và sản phẩm lấy ra khỏi nhà 
sấy. Như vậy: 

Lượng nước cần tách ra khỏi nguyên liệu để tạo ra sản phẩm là: 

  W = G1 – G2 = G1. , kg     (1) 

Lượng sản phẩm thu được là: 

  G2 = G1 – W = G1. , kg     (2) 

Năng lượng cần thiết để đốt nóng vật liệu từ nhiệt độ ban đầu là t1 (
oC) đến nhiệt 

độ cần thiết để sấy là t2 (
oC) được xác định như sau: 

  Q1 = G1.cp.(t2 – t1), kJ       (3) 

Với cp (kJ/(kg.K)) – nhiệt dung riêng trung bình của nguyên liệu sấy 

Năng lượng cần thiết để làm bay hơi W (kg) nước chứa trong nguyên liệu để tạo 
thành sản phẩm được xác định như sau: 

  Q2 = W.L = G1. .L, kJ     (4) 

Với L (kJ/kg) - ẩn nhiệt hóa hơi cảu nước. 

Năng lượng tiêu hao để đốt nóng các kệ, khay dùng để đặt và chứa nguyên liệu 
có trong không gian nhà sấy là: 
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  Q3 = Gk.cpk.(t2 – t1), kJ      (5) 

Với Gk (kg) – khối lượng của kệ và khay; cpk (kJ/(kg.K)) – nhiệt dung riêng trung 
bình của kệ và khay dùng để đặt và chứa nguyên liệu có trong không gian nhà sấy. 

Năng lượng tổn thất từ bên trong không gian nhà sấy ra bên ngoài môi trường 
nhà sấy 

  Q4 = F.K.(tf1 – tf2)..10-3, kJ      (6) 

Với F(m2) – diện tích cơ cấu bao che nhà sấy mái vòm; K(W/(m2.K)) – hệ số 
truyền nhiệt qua cơ cấu bao che mái vòm; tf1, tf2 (

oC) – nhiệt độ môi trường bên trong 
và bên ngoài nhà sấy;  (s) – thời gian sấy. 

Năng lượng cần thiết để đốt nóng lượng không khí trong không gian nhà sấy 
được xác định như sau: 

  Q5 = Gk (h2 – h1), kJ       (7) 

Với Gk(kg kkk) – lương không khí khô có trong không gian nhà sấy; h1, h2 (kJ/kg 
kkk) – Emtalpy không khí trước và sau khi sấy 

Phụ tải nhiệt của nhà sấy được xác định như sau: 

  Q = kp , kW     (8) 

Với kp = (1,1 – 1,2) – hệ số tải an toàn 

Diện tích của mái vòm cần thiết cho không gian nhà sấy là: 

  F = , m2        (9) 

Với q (W/m2) – năng suất hấp thu nhiệt riêng của vật liệu mái vòm 

Quy trình công nghệ của quá trình thiết kế nhà sấy bằng hiệu ứng nhà kính 
bao gồm các bước sau đây: 

1) Khảo sát vị trí địa lý, yếu tố khí hậu của khu vực đặt nhà sấy 

2) Nghiên cứu tính chất của nguyên liệu cho mục đích sấy 

3) Thiết kế kết cấu nhà sấy theo quy mô yêu cầu (nhà sấy nhỏ, vừa và lớn) 

4) Thi công san lấp làm nền và móng cột cho nhà sấy 

5) Lắp đặt khung nhà bằng khung nhôm định hình 

6) Lợp tấm lợp polycarbonate 

7) Lắp đặt hệ thống cấp nhiệt bổ sung  

8) Lắp đặt các thiết bị phụ trợ (quạt, cửa thông gió, panel pin mặt trời) 

9) Cài đặt các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm cũng như hệ thống xử lý thông tin 
trung tâm. 

10) Ứng dụng IoT trong điều khiển và kiểm soát quá trình sấy theo các thông số 
công nghệ như: nhiệt độ môi trường sấy, tốc độ tác nhân sấy, độ ẩm của tác 
nhân sấy. 
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11) Vận hành thử nghiệm và bàn giao. 

Tuổi thọ cảu một hệ thống nhà sấy bằng hiệu ứng nhà kính khoảng 8-10 năm, vì 
thế nếu đầu tư một lần phù hợp với năng suất mong muốn thì khả năng hoàn vốn 
nhanh, hệ thống làm việc đạt được hiệu quả kính tế. 

3. KẾT LUẬN 

Năng lượng mặt trời không những là nguồn năng lượng sạch mà còn là nguồn 
năng lượng dồi dào và hoàn toàn miễn phí, do đó các thiết bị nếu sử dụng năng lượng 
mặt trời hiệu quả sẽ biến nguồn năng lượng này sẽ góp phần giúp giảm thiểu và giải 
quyết những khó khăn cho người nông dân, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh 
của ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thiết bị sấy ứng dụng năng 
lượng mặt trời đáp ứng đa nhu cầu sử dụng: thiết bị sấy quy mô công nghiệp khoảng 
140 – 160 triệu đồng/thiết bị và thiết bị sấy quy mô hộ gia đình khoảng 30-60 triệu 
đồng/thiết bị. 
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PHẦN 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA 

Tóm tắt 

Sấy thăng hoa là một quá trình tách ẩm ra khỏi vật liệu sấy bằng sự thăng hoa của 
nước khi chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi ở điều kiện nhiệt độ và áp suất 
thấp, dưới điểm ba thể O (0,0098oC; 4,58 mmHg). Ở điều kiện thông thường, ẩm trong 
thực phẩm có dạng lỏng nên để thực hiện quá trình thăng hoa cần phải chuyển lượng 
ẩm này sang thể rắn bằng phương pháp lạnh đông. Vì vậy, phương pháp sấy thăng hoa 
hay còn được gọi là phương pháp sấy lạnh đông (Freeze Drying hay Lyophilization). 
Có thể nói đây là một trong những phương pháp sấy cho chất lượng sản phẩm tốt nhất. 
Thành phẩm của quá trình sấy thăng hoa sẽ có nhiều tính ưu việt hơn, bảo toàn được 
các tính chất và thành phần dinh dưỡng tự nhiên của sản phẩm, thời gian bảo quản dài 
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lâu khi ẩm độ đạt yêu cầu. 

1. GIỚI THIỆU 

Sấy thăng hoa là quá trình 
tách nước ra khỏi sản phẩm từ 
thể rắn (lạnh đông) sang thể hơi 
trong điều kiện nhiệt độ thấp và 
áp suất, dưới điểm ba thể O 
(0,0098oC; 4,58 mmHg), tức là 
nhiệt độ dưới điểm kết tinh của 
độ ẩm trong sản phẩm (Tk < 0oC, 
áp suất dưới 4,58 mmHg). Nhờ 
vậy, sản phẩm sau khi sấy gần 
như vẫn giữ nguyên được chất 
lượng tự nhiên ban đầu của 
nguyên liệu: protein không bị 
biến tính và thủy phân, glucid 
không bị hồ hóa, lipid không bị 
oxi hóa, vitamin và các hoạt 
chất sinh học không bị phá hủy, 
màu sắc và mùi vị không thay đổi, 
các chất xơ và chất khoáng được bảo toàn,…[6], [7]. Sản phẩm có cấu trúc xốp, đặc 
biệt khi ngâm vào nước sẽ hoàn nguyên trở lại trạng thái ban đầu, điều mà các phương 
pháp khác không thể thực hiện được [1],[2],[3]. Nhờ những ưu điểm vượt trội như 
trên, người ta thường ứng dụng sấy thăng hoa để sấy các loại sản phẩm cao cấp như 
sữa ong chúa, nấm đông trùng hạ thảo, tổ yến, nấm linh chi, các loại dược phẩm, 
vaccine và các loại chế phẩm sinh học…cho phép giữ lại được các vitamin, enzyme và 
hoạt chất sinh học quý hiếm, bảo toàn được chất lượng của nguyên liệu mà vẫn mang 
lại được giá trị kinh tế cao cho nhà sản xuất mặc dù công nghệ này tiêu tốn năng lượng 
cao hơn so với các phương pháp sấy thông thường khác, giá thành thiết bị còn khá cao, 
vận hành đòi hỏi trình độ kỹ thuật hiện đại và khó làm buồng kín chân không [1], [2], 
[3], [5]. 

2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA 

2.1. Quy trình công nghệ sấy thăng hoa 

Hình 2.  Sơ đồ quy trình công nghệ sấy thăng hoa 

Nguyên liệu 
Chuẩn bị và sơ chế ban 

đầu cần thiết 
Lạnh đông 

Sấy thăng hoa sản phẩm Sấy chân không nhiệt độ 
thấp (nếu có) 

Sản phẩm ghép mí chân 
không 

Sản phẩm 

Hình 1. Giản đồ trạng thái pha của nước 
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2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ sấy thăng hoa 

Nguyên liệu: là các loại vật liệu sinh học (thực phẩm, dược phẩm, các chế phẩm 
sinh học…) có giá trị dinh dưỡng, giá trị dược phẩm và giá trị kinh tế cao mà các giá 
trị này dễ dàng bị thất thoát dưới tác dụng của nhiệt và không khí [1],[6],[7]. Nguyên 
liệu cần được tuyển lựa kĩ lưỡng, kiểm tra các chỉ tiêu cần thiết trước khi tiến hành sấy 
vì một nguyên liệu tốt sẽ quyết định đến chất lượng của sản phẩm sau này. 

Chuẩn bị và sơ chế: Công đoạn chuẩn bị bao gồm làm sạch nguyên liệu để loại 
bỏ được vi sinh vật có hại và các tạp chất bám trên nguyên liệu (nếu có). Sau đó, 
nguyên liệu sẽ được đồng nhất về kích thước, bề dày và khối lượng.  

Ở công đoạn này, bề dày của lớp sản phẩm trong khay là một trong những yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ và chi phí năng lượng cho quá trình lạnh đông. Khi 
bề dày lớp sản phẩm tăng, tốc độ lạnh đông sẽ giảm. Điều này làm cho dung dịch 
trong sản phẩm chậm đạt tới nhiệt độ lạnh đông thích hợp. Ngược lại, khi giảm bề dày 
của lớp sản phẩm thì làm tăng tốc độ lạnh đông, làm cho dung dịch sản phẩm nhanh 
đạt tới nhiệt độ lạnh đông thích hợp. 

Lạnh đông: Nguyên liệu sau khi chuẩn bị xong được tiến hành lạnh đông để ẩm 
trong vật liệu sấy kết tinh. Kết thúc giai đoạn này khi nhiệt độ vật liệu sấy đạt tới nhiệt 
độ lạnh đông thích hợp để ẩm trong vật liệu sấy kết tinh hoàn toàn trước sấy thăng hoa 
[1],[9],[10],[11]. 

Nhiệt độ lạnh đông ảnh hưởng đến tốc độ làm lạnh đông của quá trình, nhiệt độ 
lạnh đông của sản phẩm và sự kết tinh của ẩm trong sản phẩm, ảnh hưởng đến chất 
lượng và chi phí năng lượng của sản phẩm. Nhiệt độ lạnh đông thích hợp cho các loại 
rau củ quả là (-18 ÷ -25oC); thịt và các loại thủy hải sản là (-25 ÷ -30oC). Ở nhiệt độ 
này nước trong thực phẩm đóng băng gần như hoàn toàn. Ứng với mỗi loại thực phẩm 
khác nhau sẽ có nhiệt độ lạnh đông khác nhau, nhưng phải đảm bảo cho sự kết tinh của 
nước bên trong sản phẩm phải đạt 100%. 

Thời gian lạnh đông ảnh hưởng đến sự kết tinh của ẩm trong sản phẩm và nhiệt 
độ lạnh đông của sản phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng và chi phí năng lượng của sản 
phẩm. Theo Cleland khi thời gian lạnh đông kéo dài sẽ làm tăng chi phí năng lượng, 
tăng giá thành sản phẩm. 

Áp suất buồng sấy thăng hoa và buồng lạnh đông ở giai đoạn này hầu như không 
thay đổi và bằng áp suất khí quyển. Lượng ẩm thoát ra rất ít, chủ yếu là sự bay hơi và 
thăng hoa nước trên bề mặt thực phẩm. Sự thoát ẩm xảy ra khi có sự chênh lệch áp 
suất riêng phần của hơi nước trong môi trường sấy thăng hoa và lớp không khí sát bề 
mặt thực phẩm. Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ thực phẩm lạnh đông với nhiệt độ 
môi trường lạnh đông cũng là nguyên nhân gây thoát ẩm để đạt tới trạng thái cân bằng 
nhiệt. 

Sấy thăng hoa: được tiến hành trong môi trường có nhiệt độ và áp suất thấp, 
dưới điểm ba thể O (0,0098oC; 4,58mmHg) đối với nước đá, còn dưới điểm (Tkt; 
4,58mmHg) đối với ẩm kết tinh trong vật liệu sấy. Sau khi kết thúc lạnh đông, lúc này 
bơm hút chân không bắt đầu làm việc, áp suất buồng sấy sẽ hạ rất nhanh để tạo môi 
trường chân không. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường sấy và sản phẩm không 
đổi dẫn đến nước trong vật liệu lạnh đông thăng hoa mãnh liệt, độ ẩm giảm rất nhanh 
và gần như tuyến tính. Để sản phẩm sau khi sấy có chất lượng tốt thì kết thúc giai đoạn 
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này ẩm kết tinh đã thăng hoa hết, độ ẩm sản phẩm đạt yêu cầu và nhiệt độ sản phẩm 
vượt qua nhiệt độ kết tinh của ẩm trong sản phẩm (Tkt), khi đó ẩm còn lại trong sản 
phẩm rất ít, chủ yếu là ẩm liên kết và chỉ tồn tại ở pha lỏng [1],[2],[3].  

Nhiệt độ môi trường sấy thăng hoa nằm trong khoảng (25÷ 45oC), trên 45oC thì 
động lực quá trình truyền nhiệt tách ẩm tăng, nhưng đồng thời nhiệt độ vật liệu sấy 
tăng nhanh, vượt qua nhiệt độ kết tinh (Tkt), làm cho ẩm chuyển sang trạng thái lỏng 
và kết thúc sớm giai đoạn sấy thăng hoa nhưng độ ẩm vẫn chưa đạt yêu cầu. Ngược 
lại, khi nhiệt độ môi trường sấy thăng hoa thấp dưới 25oC thì động lực quá trình truyền 
nhiệt tách ẩm giảm, dẫn đến thời gian sấy thăng hoa kéo dài, tăng chi phí năng lượng 
nhưng chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Do nhiệt độ của sản phẩm khi đưa vào sấy 
thăng hoa chính là nhiệt độ lạnh đông thích hợp TFot, tương ứng với nhiệt độ này sẽ có 
một áp suất thăng hoa xác định Pth =f(TFopt). Vì thế, áp suất cần chọn tương thích với 
Pth. Thời gian sấy thăng hoa cũng cần phải phù hợp. Nếu thời gian ngắn, độ ẩm sản 
phẩm không đạt. Ngược lại, thời gian sấy kéo dài sẽ làm tăng chi phí năng lượng. 

Nhiệt độ môi trường sấy có thể điều khiển theo quá trình sấy, ban đầu có thể 45oC 
nhưng theo quá trình sấy nó có thể giảm theo để không làm hư sản phẩm, điều khiển 
như vậy sẽ tiết kiệm được năng lượng. 

Sấy chân không nhiệt độ thấp làm bay hơi ẩm còn lại: giai đoạn này chỉ xảy ra khi 
kết thúc giai đoạn sấy thăng hoa mà độ ẩm sản phẩm vẫn chưa đạt yêu cầu, lúc này 
tiến hành giai đoạn sấy chân không nhiệt độ thấp làm bay hơi lượng ẩm còn lại của sản 
phẩm. Cho đến khi độ ẩm sản phẩm đạt tới độ ẩm yêu cầu (dưới 6%) thì quá trình sấy 
kết thúc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Đóng gói và bảo quản: Sản phẩm sau khi sấy sẽ được cho vào túi PE chuyên dụng và 
ghép mí chân không rồi bảo quản ở nhiệt độ thông thường [1],[2],[3]. 

Như vậy, sấy thăng hoa gồm hai giai đoạn chính quyết định đến chất lượng sản phẩm, 
đó là giai đoạn lạnh đông và giai đoạn sấy thăng hoa. Vì vậy, việc nghiên cứu quá 
trình lạnh đông, xác định nhiệt độ lạnh đông thích hợp là vô cùng quan trọng khi 
nghiên cứu về công nghệ sấy thăng hoa.  
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Hình 3. Quá trình tạo nên một sản phẩm sấy thăng hoa 

2.3. Các đặc tính của sản phẩm biến đổi trong quá trình lạnh đông và sấy thăng 
hoa 

2.3.1. Các đặc tính của sản phẩm biến đổi trong quá trình lạnh đông 

 Sự kết tinh ẩm trong sản phẩm: 

Biến đổi vật lý Biến đổi hóa học Biến đổi sinh học 

- Sự chuyển pha từ lỏng 
sang rắn khi nhiệt độ sản 
phẩm dưới điểm kết tinh Tkt 

- Biến đổi cấu trúc protein. 

- Kìm hãm hoạt động của 
enzyme. 

-Ngăn cản sự chuyển hóa và 
biến đổi sản phẩm. 

- Khả năng hút nước và giữ 
nước của protein trong sản 
phẩm bị ảnh hưởng do sự 
kết tinh ẩm và kích thước 
tinh thể đá tạo thành. 

- Vi sinh vật bị tiêu diệt do 
sự kết tinh giãn nở thể tích 
làm phá vỡ cấu trúc thành tế 
bào của chúng.  

 Quan hệ giữa tỷ lệ nước đóng băng với nhiệt độ lạnh đông: 
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Khi lạnh đông giảm nhiệt độ của sản phẩm dưới Tkt = (-2,5 ÷ -0,5) oC thì ẩm trong sản 
phẩm sẽ kết tinh. Cho đến khi nhiệt độ sản phẩm đạt tới nhiệt độ lạnh đông thích hợp 
(TFopt) thì ẩm sẽ kết tinh hoàn toàn. Điều này có nghĩa tỷ lệ nước đóng băng đạt 100%. 

 Sự biến đổi chất lượng của sản phẩm khi lạnh đông: 

Sự biến đổi chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào: sự thay đổi các tính chất hóa lý của 
ẩm, kích thước của các tinh thể ẩm kết tinh tạo thành và tốc độ làm lạnh đông. 

Theo Heldman [9], khi lạnh đông chậm các tinh thể nước đá tạo thành có kích thước 
lớn sẽ phá vỡ cấu trúc protein (do nước tách ra để kết tinh) của sản phẩm, dẫn đến biến 
tính protein làm ảnh hưởng đến khả năng hút nước và giữ nước của chúng. Kết quả là 
làm thay đổi một số tính chất sinh hóa quan trọng và giảm chất lượng sản phẩm. 
Ngược lại, khi lạnh đông nhanh ẩm trong sản phẩm sẽ kết tinh đồng loạt tại chỗ (dạng 
vô định hình), các tinh thể nước đá tạo thành có kích thước nhỏ, không làm phá vỡ cấu 
trúc protein, cấu trúc sản phẩm ổn định, các tính chất sinh hóa và chất lượng của sản 
phẩm được bảo toàn. Tuy nhiên, theo Taylor [8], nếu lạnh đông quá nhanh ở nhiệt độ 
âm sâu (dưới -50 oC) rất dễ xảy ra hiện tượng cháy lạnh ở bề mặt sản phẩm, sản phẩm 
sẽ bị biến tính và khó hoàn nguyên trở lại trạng thái ban đầu làm giảm chất lượng sản 
phẩm. 

2.3.2. Các đặc tính của sản phẩm biến đổi trong quá trình sấy thăng hoa 

 Độ ẩm sản phẩm: 

Khi độ ẩm giảm sẽ làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm từ dạng dung dịch kết tinh sang 
dạng bột, bột dẻo dẫn đến thay đổi các đặc tính của sản phẩm: độ tổn thất các thành 
phần protein, lipid, gluxit, khoáng, các vitamin, các hợp chất có hoạt tính sinh học và 
acid béo tự do, acid amine tự do và các enzyme… Tuy nhiên, khi độ ẩm giảm làm 
giảm hoạt độ nước trong sản phẩm, vi sinh vật mất môi trường sống dẫn đến tăng khả 
năng bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm. 

 Độ tổn thất thành phần chất lượng của sản phẩm: 

Độ tổn thất protein, lipid, glucid, khoáng chất và acid béo tự do… của sản phẩm sấy 
thăng hoa là những thông số công nghệ quan trọng để đánh giá chất lượng dinh dưỡng 
của sản phẩm sau khi sấy. Khi các phân tử nước đá thăng hoa, nó sẽ lôi cuốn một số 
thành phần chất khô theo, làm mất các thành phần dinh dưỡng của sản phẩm. Vì vậy, 
độ tổn thất các thành phần dinh dưỡng này phụ thuộc rất nhiều vào chế độ công nghệ 
sấy thăng hoa. Theo Carslaw [10] và Taylor [8], độ tổn thất các thành phần chất khô 
trong sản phẩm sau khi sấy thăng hoa cho phép không vượt quá 3%, nếu vượt quá 3% 
xem như chế độ sấy thăng hoa không phù hợp. 

 Độ tổn thất các hoạt chất sinh học quý hiếm và vitamin của sản phẩm:  

Các hoạt chất sinh học quý hiếm là những hoạt chất rất dễ bị phá hủy dưới tác dụng 
của nhiệt độ, áp suất, oxy không khí, độ ẩm và thời gian bảo quản. Vì thế, khi sản 
phẩm bảo quản theo phương pháp lạnh đông thì hàm lượng của nó giảm dần theo thời 
gian bảo quản. Khi sấy thăng hoa ở môi trường có nhiệt độ thấp và áp suất thấp dưới 
điểm ba thể thì các tính chất và hàm lượng của nó gần như được bảo toàn, đây là một 
trong những ưu điểm của phương pháp này. Độ tổn thất hàm lượng các hợp chất có 
hoạt tính sinh học trong sản phẩm sau khi sấy thăng hoa cho phép không vượt quá 3%, 
nếu vượt quá 3% xem như chế độ sấy thăng hoa không phù hợp, chất lượng sản phẩm 
sau khi sấy thăng hoa giảm [11], [12]. 
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Vitamin được biết đến là những hợp chất kém bền nhiệt độ, áp suất, oxy không khí, 
ánh sáng và thời gian bảo quản. Vì vậy với phương pháp sấy thăng hoa này sẽ hầu như 
giải quyết được những trở ngại trong vấn đề bảo toàn hàm lượng vitamin gần như ban 
đầu nhờ vào chế độ sấy nhiệt độ thấp trong môi trường chân không. Độ tổn thất 
vitamin không vượt quá 3% thì sản phẩm xem như đạt yêu cầu chất lượng. 

 Khả năng hoàn nguyên của sản phẩm: 

Đây cũng là một trong những đặc tính hóa lý quan trọng dùng để đánh giá chất lượng 
sản phẩm. Việc đánh giá này thông qua xác định độ nhớt của dung dịch ban đầu từ sản 
phẩm tươi và sản phẩm sau khi sấy thăng hoa. Nếu độ nhớt sản phẩm sấy khô bằng độ 
nhớt sản phẩm tươi thì chất lượng sản phẩm rất tốt. Nếu độ nhớt của thành phẩm nhỏ 
hơn độ nhớt sản phẩm tươi thì chất lượng sản phẩm giảm. Độ tổn thất độ nhớt dung 
dịch sữa ngâm nước trở lại của chúng cho phép không vượt quá 5% [11]. 

 Chi phí năng lượng của sản phẩm: 

Nếu quá trình lạnh đông nhanh, các tinh thể nước đá hình thành có kích thước nhỏ ở 
dạng vô định hình, khi đó khả năng thăng hoa các tinh thể nước đá xảy ra với tốc độ 
nhanh và rất nhanh, vì tổng diện tích thăng hoa của các tinh thể nước đá lớn, dẫn đến 
chất lượng sản phẩm sau khi sấy thăng hoa được đảm bảo, đồng thời chi phí năng 
lượng cho 1 kg sản phẩm giảm. 

 Một số sản phẩm sấy thăng hoa: 

 

Hình 4. Sầu riêng sấy thăng hoa Hình 5. Tôm sú sấy thăng hoa 
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Hình 6. Sữa ong chúa sấy thăng hoa ở dạng bột cho vào đóng viên nang 

2.4. Các bộ phận chính của hệ thống sấy thăng hoa 

Buồng sấy thăng hoa. Nếu hệ thống tự lạnh đông thì buồng sấy thăng hoa cũng chính 
là buồng lạnh đông thực phẩm sấy [1], [4]. 

Hệ thống lạnh chạy cho buồng hóa đá và buồng cấp đông sản phẩm [1]. 

Hệ chân không kết nối với buồng hóa đá và buồng sấy [1]. 

Hệ thống tự động đo lường và điều khiển [1][4]. 

3. MỘT SỐ THÀNH TỰU SẤY THĂNG HOA 

Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng các hệ thống máy sấy thăng hoa nhập ngoại có giá 
thành rất cao, khiến cho nhiều doanh nghiệp trong nước chưa thể mạnh dạn đầu tư, hạn 
chế việc triển khai công nghệ tiên tiến này tại Việt Nam. Để tạo thế chủ động cho sản 
xuất nội địa và thay thế các sản phẩm nhập ngoại, các nhà khoa học thuộc Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật TPHCM gồm TS. Nguyễn Tấn Dũng (chủ trì), Ths. Lê Tấn Cường và 
ThS. Lê Thanh Phong đã miệt mài nghiên cứu trong 16 năm qua để chế tạo và cải tiến 
thành công 10 phiên bản của hệ thống sấy thăng hoa (từ DS-1 đến DS-10) với các tính 
năng vượt trội khác nhau, phiên bản sau là sự kế thừa và nâng cấp chất lượng của 
phiên bản trước. Sự hoàn thiện cả về mẫu mã, kiểu dáng lẫn năng suất hệ thống luôn 
đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, DS-9 và DS-10 là hai hệ thống 
sấy thăng hoa có nhiều ưu điểm vượt trội. Đây là dòng thế hệ mới, hiện đại và tiết 
kiệm năng lượng. Hệ thống này có nhiều chế độ làm việc: sấy không làm lạnh đông 
(cấp đông riêng sản phẩm trước khi đưa vào sấy) và sấy có làm lạnh đông (tự cấp đông 
sản phẩm ngay trong buồng thăng hoa) cùng nhiều tính năng kỹ thuật tiên tiến. 

4. KẾT LUẬN 

Công nghệ sấy thăng hoa ra đời như một quy luật tất yếu để bảo quản tốt và giữ 
gìn gần như nguyên vẹn những giá trị dinh dưỡng ưu việt mà vật liệu sinh học quý 
mang lại, góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng thành phẩm nhằm 
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phục vụ cho đời sống con người. Trong tương lai cần mở rộng và phát triển thêm 
nhiều hướng nghiên cứu mới nhằm không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm sấy khô 
mà còn giúp kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu hoặc các chế phẩm sinh học. Dưới 
đây là một vài hướng phát triển và chuyển giao công nghệ về sấy thăng hoa đã và đang 
được triển khai tại trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: tiến hành thêm những 
nghiên cứu xác định công nghệ sấy thăng hoa tối ưu trong bảo quản sữa ong chúa, tổ 
yến, nhân sâm, nấm linh chi…; Không ngừng cải tiến trong thiết kế và chế tạo hệ 
thống sấy thăng hoa tại Việt Nam với mục tiêu giảm giá thành và chi phí năng lượng 
đồng thời đáp ứng nhu cầu sản xuất; Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu; Tiến 
hành xây dựng chiến lược marketing tìm kiếm thị trường xuất khẩu và phát triển 
thương hiệu. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

15. Nguyễn Tấn Dũng, 2016. Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Kỹ thuật và 
Công nghệ sấy thăng hoa. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

16. Nguyễn Tấn Dũng & Các Cộng Sự, 2008. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống 
sấy thăng hoa năng suất nhỏ có giai đoạn cấp đông ngay trong buồng thăng hoa, 
Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, số 10(4).  

17. Nguyễn Tấn Dũng & Cộng Sự, 2007. Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo hệ 
thống máy sấy thăng hoa năng suất nhỏ phục vụ cho việc sản xuất, chế biến các 
sản phẩm cao cấp, Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, số 1(3).  

18. Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng, 2009. Tự động hóa các quá trình nhiệt - lạnh 
trong CNHH&TP. NXB ĐHQG TP HCM. 

19. Nghiên cứu ứng dụng sấy thăng hoa trong bảo quản sữa ong chúa phục vụ cho xuất 
khẩu. Đề tài NCKH cấp bộ, Mã số B2013-22-01, năm 2013 - 2015 (chủ nhiệm đề 
tài: Nguyễn Tấn Dũng). 

20. C. Ratti, 2001. Hot air and freeze - drying of high value foods: a review. Journal of 
Food Engineering 49 (2001) 311 - 319. 

21. Felix Franks, 1998. Freeze - drying of bioproducts: putting principle into practice. 
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 45 (1998) 221–229. 

22. Taylor. R, and et al., 1993. Comparison of preservation process for freezing food 
with preservation process for food freeze dried, 2nd ed. Cambridge, 567p. 

23. Heldman D. R, Daryl B. L., 1992. Handbook of Food Engineering, 4th ed. Marcel 
Dekker New York - Basel - Hong Kong, 3550p.  

24. Carslaw H.S, and et al., 1998. Some of the methods to appreciate the quality of 
freeze dried foods; 1st ed. Oxford: Claredon Press. 

25. Nguyễn Tấn Dũng, 2015. Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa sữa ong chúa. 
LATSKT, Viện Công nghiệp Thực phẩm, Hà Nội, 138 trang. 

26. Dzung N.T, 2014. Optimization the freeze drying process of Royal jelly to 
determine the optimal technological mode, Jokull Journal (Iceland), Vol 64, No 4, 
Section 1, Apr 2014, pp 312-327. 

---***--- 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

109 
 

 
CÁCH ĐỘT PHÁ ĐỂ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆU QUẢ CHO 

NÔNG NGHIỆP VỚI BỘ GIẢI PHÁP HỆ ĐIỀU HÀNH MỚI V-LOGIC 

CHO IoT VÀ LẬP TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN 

 
Ông Lương Ngọc Tuấn  

Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Việt 
 

 

 

 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

110 
 

 

I. ĐẶC THÙ KHI TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP SO VỚI 

CÔNG NGHIỆP 

• Các qui trình vận hành không được chuẩn hóa như bên công nghiệp mà phải rất 

linh hoạt để phù hợp với: 

- Loại cây trồng, vật nuôi 

- Ngày tuổi của cây trồng vật nuôi 

- Sự thay đổi của điều kiện thời tiết 

- Kinh nghiệm, bí quyết riêng tại từng địa phương 

• Trình độ nhân lực, kỷ luật lao động hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp 

• Điều kiện hoạt động khắc nghiệt của thiết bị: 

- Mưa ẩm, ngập nước, ánh nắng, gió biển 

- Khoảng cách kết nối xa, không có sẵn nguồn điện, hạ tầng thông tin. 

- Khó bảo quản, dễ mất trộm. 

• Chủng loại thiết bị, cơ cấu chấp hành không yêu cầu đa dạng như bên công 

nghiệp. 

II. THỰC TRẠNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

• Hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm thấp 

• Không kiểm soát được toàn bộ quá trình nuôi trồng nên khó khăn trong việc 

truy xuất nguồn gốc do đó không tạo được lòng tin với người tiêu dùng 

• Không chủ động kiểm soát được việc tiêu thụ sản phẩm nên xảy ra trình trạng: 

- Lợi nhuận cho người sản xuất thấp, lợi nhuận chủ yếu nằm ở các khâu 
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trung gian 

- Nhiều khâu trung gian phân phối 

- Sản lượng sản xuất, thu hoạch không khớp với nhu cầu thị trường 

III. CÁC YÊU CẦU CHÍNH KHI TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 

• Chi phí thấp, thời gian hoàn vốn nhanh tối đa là 3-4 năm. 

• Thời gian triển khai nhanh không quá 3 tháng kể từ khi bắt đầu. Tốt nhất là 

trong vòng 1 tháng. 

• Dễ dàng và linh hoạt để người tại địa phương không cần có kiến thức chuyên 

sâu về CNTT hay điện tử tự động có thể thiết lập và cài đặt qui trình vận hành 

phù hợp với các yếu tố biến động như giống cây trồng, vật nuôi, ngày tuổi, điều 

kiện khí hậu thời tiết thổ nhưỡng… cũng như công tác bảo trì bảo dưỡng, điều 

chỉnh nâng cấp hệ thống.  

• Tính ổn định và độ tin cậy cao trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt 

• Có thể kết nối điều khiển được tại những nơi chưa có hạ tầng internet hay hạ 

tầng internet không ổn định. 

• Kết nối được với các hệ thống phân phối bán lẻ để người tiêu dùng cuối có thể 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như cập nhật được nhu cầu của thị trường 

theo thời gian thực để đáp ứng được bài toán cung - cầu tránh trình trạng dư 

thừa phải đổ bỏ. 

 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

112 
 

 

HAI ĐIỂM THEN CHỐT CHÍNH KHI TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN 

NỀN IoT 

1.  Làm thế nào để dễ dàng kết nối Vạn Vật vào Internet? 

 Cần HỆ ĐIỀU HÀNH mới cho IoT cho phép dễ dàng kết nối Vạn Vật vào 

Internet. 

2. Làm thế nào để tạo ra các Qui trình tự động: “Khi có điều này xảy ra, điều nọ 

xảy ra ở mức độ nào đó rồi cần xét thêm các điều kiện thì cần có chuỗi hành 

động nào theo trình tự nào và ở mức độ tối ưu nào” 

 Cần NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH mới cho phép dễ dàng và nhanh chóng viết 

được chương trình thực thi các Qui trình tự động. 
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Ngôn ngữ dễ học dễ hiểu nhất chính là ngôn ngữ tự nhiên mà con người dùng để 

tư duy các kết nối và các qui trình. 

Người Việt thì dùng tiếng Việt, người Nhật thì dùng tiếng Nhật, người Mỹ thì 

dùng tiếng Anh, người Nga thì dùng tiếng Nga … 

IV. V-LOGIC: NỀN TẢNG ĐỂ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN NHƯ LÀ 

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG 

• Ngôn ngữ tự nhiên nào cũng bao gồm 2 phần ngữ pháp và từ vựng 

• Ngữ pháp là qui tắc để nối các từ thành câu có nghĩa: Qui tắc tư duy logic 

tường minh là qui tắc ngữ pháp của V-LOGIC 

• Từ vựng là bộ từ điển các từ ngữ bao gồm các nhóm từ sau: 

- Danh từ: là các đối tượng được kết nối để điều khiển trong hệ thống. Người 

dùng tự đặt tên và cấp mã định danh (không được trùng nhau) và cần được khai 

báo trước tiên. Có 2 loại đối tượng: 

• Các input cảm biến để nhận biết môi trường xung quanh và bắt được các sự 

kiện vừa xảy ra 

• Các thiết bị cơ cấu chấp hành để thực thi các hành động 

- Tính từ: bổ nghĩa cho danh từ là thuộc tính của các đối tượng. Trong V-

LOGIC các thuộc tính phải được diễn đạt định lượng bằng các con số. Ví dụ 

như không thể nói nhiệt độ hôm nay nóng lắm mà là nóng bao nhiêu độ. 

- Động từ: là các hành động tác động lên đối tượng. Trong V-LOGIC chúng 

tôi chỉ đưa vào các hành động nguyên tố. Hành động nguyên tố là những hành 
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động gốc không thể chia nhỏ ra them được nữa. Rất thú vị là sau thời gian dài 

xây dựng thì danh sách động từ chỉ khoảng 20 động từ. Trong đó động từ phổ 

biến nhất là bật và tắt. 

- Trạng từ: bổ nghĩa động từ là thuộc tính của hành động. Cũng giống như 

tính từ, trạng từ trong V-LOGIC phải được diễn đạt định lượng bằng các con số. 

- Liên từ: để điều hướng dòng logic của qui trình. Phổ biến trong V-LOGIC là 

từ Nếu để kiểm tra điều kiện nếu đúng thì làm các hành động này và nếu không 

đúng thì làm các hành động kia 

- Giới từ: để bắt sự kiện vừa xảy ra. Trong V-LOGIC có 1 giới từ là Vào lúc 

để bắt được sự kiện thời gian. Để bắt các sự kiện khác ngoài sự kiện thời gian 

thì người dùng tự định nghĩa thông qua việc bắt sư kiện thay đổi trạng thái 

thuộc tính của các đổi tượng (danh từ) input cảm biến. Ví dụ bắt sự kiện của 

cảm biến nhiệt độ khi nhiệt độ xuống 250C. 

Với V-LOGIC người dùng chỉ cần học bảng danh sách khoảng 20 động từ là đủ bởi vì: 

 - Danh từ là do người dùng tự đặt tên và định danh 

 - Tính từ và trạng từ chỉ là con số 

 - Giới từ để bắt sự kiện cũng do người dùng tự định nghĩa và đặt tên 

 - Liên từ thì chỉ có một từ “Nếu” 

1. HỆ THỐNG PHẦN CỨNG CỦA V-SYS 

1.1. Bộ điều khiển trung tâm I-O center 

• Có thể kết nối hàng trăm cảm biến đầu và thiết bị chấp hành đầu ra 

• Giao tiếp với mạng LAN, Wifi, internet,  

• Có modul GSM để nhận gởi tin nhắn, cuộc gọi qua song điện thoại di động 

1.2. Các thiết bị và cảm biến và tương tác đầu vào  

• Hầu hết các loại cảm biến thông dụng như nhiệt độ, độ ẩm, người di chuyển, 

oxy hòa tan…  

• Đầu đọc ghi thẻ RFID 

• Đầu nhận tiền giấy tự động 

• Đầu thanh toan POS chấp nhận tất cả các loại thẻ ATM, VISA, 

MASTERCARD 

1.3. Các thiết bị chấp hành và tương tác đầu ra 

• Các công tắc relay đóng ngắt, dimmer, động cơ servo…  

• Các loại van đóng ngắt, điều hướng dòng chuyển động của chất lỏng, khí và 

hạt 
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• Các loại máy bán hàng tự động bán được hầu như tất cả các loại hình dạng 

kích cỡ sản phẩm khác nhau. 

• Các khớp chuyển động của robot 

2. TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUI TRÌNH VẬN HÀNH: THU THẬP DỮ LIỆU TỰ 

ĐỘNG 

• Xem xét các thông tin đầu vào của qui trình. Thông tin nào có thể thu thập tự 

động bằng các cảm biến tương ứng. 

• Có 2 loại dữ liệu: dữ liệu về sản lượng và dữ liệu chỉ báo trạng thái. 

• Dữ liệu về sản lượng có 7 đại lượng chính thường dùng để kiểm soát tiến độ, 

sản lượng:  

- Đơn vị đếm là số cái: cảm biến quang, tiệm cận 

- Khối lượng: cân điện tử, load cell 

- Thể tích: cảm biến lưu lượng 

- Tiền mặt: Cảm biến nhận tiền mặt 

- Năng lượng điện KWh: điện kế 

- Thời gian: bộ đếm thời gian - Timer 

- Dữ liệu Mb: Bộ đếm dữ liệu 

• Dữ liệu về trạng thái thường dùng để kiểm soát chất lượng: áp suất, nhiệt độ, độ 

ẩm, nồng độ, cường độ dòng điện, độ rung… 

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

• Cảm biến âm thanh (micro) thu giọng nói rồi máy tính xử lý bằng thuật toán trí 

tuệ nhân tạo để cho ra dòng chữ (text) ở dạng tín hiệu số. Ví dụ có thể dùng 

Google Voice để nhận diện giọng nói của các ngôn ngữ phổ biến (có tiếng Việt) 

• Cảm biến hình ảnh (camera) thu hình ảnh rồi máy tính xử lý bằng thuật toán 

Machine Learning để cho ra dòng chữ (text) mô tả hình ảnh nhận diện hay hành 

động. Ví dụ nhận diện hình ảnh biển số xe để cho dòng chữ của biển số xe, 

nhận diện khuôn mặt để cho ra tên hoặc mã số của người. Đây là các cảm biến 

để thu thập thông tin khi tương tác với con người. Cảm biến là để biến thông tin 

thành tín hiệu số. Vì chỉ khi thành tín hiệu số thì chúng ta mới truyền dẫn và xử 

lý bằng tốc độ ánh sáng được. 

3. TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUI TRÌNH VẬN HÀNH: ĐIỀU KHIỂN CÁC CƠ 

CẤU CHẤP HÀNH TỰ ĐỘNG 

• Qui trình vận hành có 2 loại cơ cấu chấp hành: bằng máy móc tự động và bằng 

người 

• Cơ cấu chấp hành bằng máy móc tự động thì thường chỉ có vài hành động điều 
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khiển: 

- Điều khiển relay để bật tắt một thiết bị điện nào đó, thường là động cơ 

điện, điện trở, nam châm điện… 

- Điều khiển chuyển động chính xác thì thường là điều khiển động cơ điện 

servo, step motor 

- Ra lệnh cho loa hay phát file âm thanh hay hiện đại hơn là tổng hợp 

giọng nói từ dòng chữ ở ngôn ngữ nào đó. 

- Ra lệnh cho màn hình phát ra trang thông tin, video clip, nội dung ở 

đường link internet ví dụ như Youtube. 

- Gởi dữ liệu lên một địa chỉ server nào đó trên internet hay mạng LAN 

• Các máy móc tự động hiện đại thì đều có các cổng giao tiếp chuẩn ví dụ như 

RS232, RS485, Modbus… 

• Nếu cơ cấu chấp hành là người thì hệ thống cần hỗ trợ các hướng dẫn vận hành 

trực quan bằng mắt hay âm thanh vào đúng thời điểm và theo đúng trình tự. 

Chuyên gia chuyên ngành sẽ đóng vai trò chính trong các hệ sinh thái IoT 

Mong muốn của chúng tôi là tạo ra bộ công cụ để các chuyên gia chuyên ngành có thể 

dễ dàng đóng gói know-hows của mình và phân phối chúng như là các bài hát đã được 

mã hóa 

Các chuyên gia chuyên nghành có thể diễn đạt know-hows của mình dưới dạng 

tài liệu mô tả tường minh các qui trình vận hành bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tài liệu mô 

tả này cũng chính là chương trình điều khiển hệ thống. 

Các know-hows đóng gói này linh hoạt và đáp ứng với các sự thay đổi của điều 

kiện môi trường xung quanh. 

Giám sát tự động điều kiện môi trường nuôi trồng 

Trồng trọt: 

 Độ ẩm đất, không khí 

 Nhiệt độ 

 Độ pH… 

Chăn nuôi: 

 Nhiệt độ chuồng trại, ao nuôi 

 Độ ẩm chuồng trại 

 Độ pH 

 Ôxy hoà tan… 
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Tự động hoá các công đoạn quan trọng trong nông nghiệp: 

 Trồng trọt: 

 Tưới 

 Bón phân 

 Phun thuốc. 

Chăn nuôi 

 Cho ăn 

 Điều khiển các thiết bị điều chỉnh môi trường như máy sục khí, phun sương, 

quạt hút. 

4. V-LOGIC GIÚP DỄ DÀNG CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

TRONG NÔNG NGHIỆP 

Các chuyên gia có thể dễ dàng đóng gói các qui trình tối ưu, thành các chương 

trình điều khiển tự động nạp vào bộ điều khiển trung tâm: 

Trồng trọt: 

 Tưới 

 Bón phân 

 Theo điều kiện thổ nhưỡng 

 Theo lịch sinh trưởng của cây trồng. 

Chăn nuôi: 

 Cho ăn 

 Điều kiện môi trường 

 Theo lịch sinh trưởng. 
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Tài liệu tham khảo: 

- http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/tieu-diem/20150809/thu-nhap-nong-dan-cuc-
thap-tut-hau-khong-con-la-nguy-co/822291.html 

- http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150807/gdp-binh-quan-dau-nguoi-o-nong-thon-vn-
thap-dang-nhat-khu-vuc/790284.html 

 
 

---***--- 
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GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BLOCKCHAIN  

THEO CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN  

 

ThS. Đỗ Văn Long 

Tổng giám đốc Công ty CP Vietnam Blockchain 
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HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH BỀN VỮNG  

 

Ông Nguyễn Đức Trường 

 CT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Thành 

 

I. Thực trạng nông nghiệp Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất: Do xu thế hội nhập và phát triển, lực lượng lao động cho ngành nông, 

lâm, ngư nghiệp ở nước ta ngày càng giảm mạnh. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong 

những năm tiếp theo do các khu công nghiệp ngày càng mở rộng, làn sóng đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam ngày càng lớn.  

 

Thứ 2: Mức độ cơ giới hóa tương đối thấp trong nông nghiệp nông thôn. Mặc 

dù nhà nước ta đã có chủ trương đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, 

nên sản xuất nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến mới. Tuy nhiên, mức độ cơ 

giới hoá chiếm cao nhất hiện nay chỉ là ở khâu làm đất (đạt khoảng 95%), thứ hai là ở 

khâu thu hoạch; còn với các khâu khác như phun thuốc và gieo hạt thì còn rất ít. 

II. Phát triển nông nghiệp trong hội nhập EVFTA 

Hiện nay chúng ta đã chính thức gia nhập EVFTA. Do vậy để tạo sức cạnh tranh 

và tạo cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp tại thị trường EU; thì việc ứng 

dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là điều kiện cần thiết lúc này. Và cơ hội 

chỉ đến với các doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào biết tận dụng và nắm bắt nó. 

Theo chủ trương của nhà nước về đẩy mạnh cơ giới hoá trong nông nghiệp thì: 

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ áp dụng máy ở khâu chăm sóc trong lĩnh vực trồng trọt 

đạt 95% và khâu thu hoạch đạt 90%. Ở lĩnh vực lâm nghiệp, tại các vùng trồng rừng 
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tập trung, quy mô lớn có áp dụng máy móc các khâu làm đất đạt 75%, trồng cây đạt 

50%, phòng trừ sâu bệnh và phòng, chống cháy rừng đạt 90%, thu hoạch đạt 50%... 

Công ty cổ phần Đại Thành là đơn vị tiên phong về chuyển giao công nghệ kỹ 

thuật nông nghiệp thông minh tại Việt Nam. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ 

sinh thái nông nghiệp thông minh; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho bà con 

cả nước. 

III. Các dòng sản phẩm công nghệ chủ đạo của công ty Cổ phần Đại Thành 

1. Trạm giám sát nông nghiệp thông minh P-GLOBALCHECK 

Trạm giám sát nông nghiệp thông minh là hệ thống số hoá cho nông nghiệp từ 

canh tác đến tiêu thụ, góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản. 

Cụ thể như: Trạm quan trắc thời tiết; Trạm giám sát côn trùng thông minh; Trạm 

theo dõi tình hình phát triển của cây trồng; Khả năng truy xuất nguồn gốc tạo niềm tin 

cho khách hàng khi mua các sản phẩm nông sản,... 

Kết hợp với máy bay viễn thám XMISSION tạo ra một hệ thống số hoá hoàn 

chỉnh, biến nông nghiệp thành một ngành công nghiệp nông sản theo đúng nghĩa đen. 

 

2. Phần mềm truy xuất nguồn gốc nông nghiệp AGRICHECK 

Agricheck là một trong những giải pháp “Chống hàng giả - Truy xuất nguồn 

gốc”. EU là thị trường khó tính về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Họ rất 

nghiêm khắc trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, các thông tin sản 

phẩm cần phải được minh bạch, nguồn gốc rõ ràng và tạo thương hiệu có độ uy tín cao 

với người tiêu dùng. Đối với sản phẩm nông nghiệp thì Agricheck sẽ giúp doanh 

nghiệp nông nghiệp Việt Nam giải quyết được vấn đề đó. 

Cụ thể, Agricheck sẽ tạo mã quản lý sản phẩm một cách ngẫu nhiên. Mỗi sản 

phẩm có một mã riêng nên tránh được tình trạng hàng giả, hàng nhái gây mất uy tín 

với người tiêu dùng. 
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Ngoài ra, Agricheck còn cung cấp tất cả thông tin như chữ, hình ảnh, video,… 

đến người tiêu dùng. Đây chính là công cụ quảng cáo hiệu quả, góp phần xây dựng 

thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. 

Agricheck còn có khả năng quản lý chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xử lý các vấn đề 

sau bán hàng nếu có phát sinh; quản lý bán hàng, quản lý kho; Theo dõi và định vị sản 

phẩm;... 

Hệ thống Agricheck được sử dụng rộng rãi tại 12 quốc gia; giúp hỗ trợ xuất khẩu 

tại các thị trường khó tính. 

3. Máy bay viễn thám XMISSION 

UAV (hay máy bay không người lái điều khiển từ xa) đã được ứng dụng khá phổ 

biến trong trắc địa. UAV có khả năng chụp hình độ nét cao. Từ đó giúp con người có 

khả năng xây dựng bản đồ cho các địa hình phức tạp. 

Máy bay viễn thám XMISSION là thiết bị sử dụng công nghệ UAV kết hợp công 

cụ XAI để thu thập thông tin địa hình. XMISSION có khả năng thu thập thông tin 

chính xác cao với phương pháp điều khiển đơn giản và linh hoạt; cải thiện đáng kể 

hiệu quả lập bản đồ và độ chính xác hình ảnh; có giá trị ứng dụng rộng rãi trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

Công cụ XAI là hệ thống trí tuệ nhân tạo của tập đoàn XAG, hỗ trợ UAV lập bản 

đồ một cách chính và nhanh chóng.  
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Các ứng dụng chính của XMISSION bao gồm 

Khảo sát và lập bản đồ địa hình: tỷ lệ chính xác và thu hồi đã đạt 98,60% và 

98,04%; hoàn thành nhận dạng khu vực vườn cây với diện tích lên tới 256m * 256m 

(khoảng 65.536m2) trong vòng 1 giây. 

Thống kê diện tích đất nông nghiệp: Phục vụ cho việc tính toán diện tích của 

các hoạt động cơ học như máy gặt, máy cấy, máy phun thuốc thay cho thủ công, đặc 

biệt với những cánh đồng có diện tích không lớn, đường viền không đồng đều; hay có 

nhiều gò đất và cột điện. 

Phân tích địa hình nông nghiệp: Các dữ liệu phân tích nông nghiệp có thể được 

truyền tới vô lăng điện tử để thực hiện việc san lấp mặt bằng tự động, giảm sai số 

chiều cao đất nông nghiệp và cải thiện hiệu quả trồng trọt.  

Thu thập và phân tích thông tin tình hình dịch bệnh: Đó chính là cơ sở để ra 

quyết định khoa học và chính xác cho các quyết định trồng trọt. Ví dụ: thống kê theo 

dõi bệnh trên lúa và côn trùng gây hại, v.v. 

Phân tích thông tin tình hình phát triển của cây trồng: Từ đó, người trồng có 

thể biết liệu đất nông nghiệp có thiếu cây giống hay không, và cuối cùng quyết định 

nên bổ sung canh tác bằng cây giống hay phân bón, để tránh giảm sản lượng sản xuất; 

phân tích số lượng bông lúa và số liệu thống kê về cỏ dại, và tìm thấy các điều kiện bất 

thường trong lĩnh vực này để phòng ngừa và kiểm soát. Và khi cỏ dại hoặc các điều 

kiện bất thường được phát hiện kịp thời, thì hiệu quả phòng ngừa và kiểm soát có thể 

được cải thiện đáng kể. 

4. Vô lăng điện tử hay còn gọi là thiết bị dẫn đường máy cắt lúa, cấy, cày từ xa 

Đây là ứng dụng công nghệ mang tính đột phá trong nông nghiệp. Với thiết bị 

này, người lao động chỉ cần tải ứng dụng trên điện thoại xuống là đã có thể lập kế 

hoạch lộ trình hoạt động cho các máy nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Dựa vào bản 

đồ được xây dựng từ XMISSION, kết hợp trí tuệ nhân tạo; tự động nhận ra tuyến 

đường vận hành; quy hoạch ranh giới đất nông nghiệp; thực hiện nhiệm vụ chấm điểm 

(ứng dụng cho máy bay phun thuốc thực hiện nhiệm vụ) mà không phải đi đến cánh 

đồng. 
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5. Robot nông nghiệp RG150 

Robot nông nghiệp R150 là nền tảng xe không người lái phục vụ sản xuất nông 

nghiệp hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Được tạo ra để phục vụ cho các trang trại. Nó 

có một loạt các chế độ vận hành và chức năng mở rộng mạnh mẽ, có thể sử dụng để 

phun thuốc bảo vệ thực vật một cách chính xác, ngăn chặn tiêu diệt sâu bệnh và vận 

chuyển vật tư nông nghiệp, thu hoạch theo nhu cầu của người dùng khác nhau. 

Những điểm về kỹ thuật nổi bật của Robot  nông nghiệp RG150 

Khả năng chinh phục địa hình mạnh mẽ: RG150 sử dụng động cơ kép với tổng mo-

men xoắn lên đến 1000N/m; có lực nổ tức thời mạnh mẽ; chiều cao khung gầm có thể 

điều chỉnh được giúp vượt mọi địa hình một cách dễ dàng. RG150 có thể đi lại tự do 

trên địa hình đồi núi dễ như trên đồng bằng. Bánh xe xoay linh hoạt nên RG150 có khả 

năng di chuyển trên cả địa hình lồi lõm khác nhau hay ngay cả khi phải đối mặt với 

cánh đồng lúa nhiều nước. 

 

Cấu trúc chắc chắn, an toàn, ổn định và bền bỉ: Khung thép tích hợp độ bền 

cao, không chỉ chịu được lực mà còn bảo trì dễ dàng. Khoảng cách giữa các bánh xe 

đủ để vượt địa hình và dễ dàng vận chuyển bằng xe 3 bánh. 

Lái xe chính xác và vận hành an toàn: Sử dụng định vị Bắc Đẩu RTK kết hợp 

trí tuệ nhân tạo AI giúp độ chính xác lái xe lên đến centimet và khả năng dự đoán tình 

trạng đường thông minh. RG150 hỗ trợ mạng 4G tốc độ cao giúp cập nhật thông tin 

theo thời gian thực. Tức các thông tin được cập nhật ngay tức thì. 

Phun thông minh, chính xác và hiệu quả: RG150 được trang bị hệ thống phun 

khí JetSprayer; có thể ứng dụng trong cả nông, lâm nghiệp; bảo vệ thực vật và cả 

phòng chống dịch bệnh. 

Thông số hoạt động của RG150: Bình thuốc dung tích lớn; chiều rộng phun lên 

đến 12m; kích thước hạt phun ra siêu nhỏ ở mức 60-200 micromet; Lưu lượng bơm 

định mức (bơm đôi) là 4,8 lít/giờ; Hiệu suất lên đến 5,3ha/giờ. 
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Hệ thống PTZ thông minh, theo dõi phun mọi hướng: RG150 có khả năng 

xoay lên và xuống với góc xoay tối đa 200o và đạt được 360o/giây; xoay trái và phải 

tối đa 290o đạt 180o/giây. 

RG150 gồm các phiên bản: Phiên bản vận tải, phiên bản phun và phiên bản mở 

rộng. Với phiên bản vận tải, RG150 được trang bị giá đỡ vận  chuyển; tải trọng lên đến 

150kg; thời lượng pin 4h; lái xe số tự động; khứ hồi thông minh; dễ dàng vận chuyển 

vật tư nông nghiệp hoặc nông sản. 

 

Chế độ điều khiển tự động: APP (phần mềm) tự động tạo lộ trình làm việc, một 

người điều khiển nhiều máy, vận hành hoàn toàn tự chủ. 

Điều khiển từ xa bằng tay: Cần điều khiển một tay, thao tác bắt đầu ngay lập 

tức. 

15 Phút Sạc, Thời Lượng Pin 4 Giờ: RG150 sử dụng loại pin siêu sạc thông 

minh B13860S (pin Li-PO 13 cells). Tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp tản nhiệt tốt, 

tăng tuổi thọ pin. Trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh. 

Trạm sạc thông minh CM12500, máy phát điện GC4000: Trạm sạc di động 

hỗ trợ sạc nhanh giúp vận hành máy liên tục, tiện dụng. 

6. Máy bay nông nghiệp PGxp 2020 

Máy bay nông nghiệp không người lái PGxp 2020, ngoài khả năng phun thuốc; 

nó còn tích hợp khả năng bón phân và rải hạt thông minh và chính xác. Nó có thể linh 

hoạt mang theo các bình chứa có công suất khác nhau. Thông qua điện thoại di động 

hoặc điều khiển từ xa thông minh, PGxp có thể dễ dàng thực hiện gieo hạt, rải hạt hiệu 

quả và ứng dụng trong mọi điều kiện địa hình. Phun thuốc và rải hạt, nhằm cung cấp 

cho người dùng các giải pháp sản xuất thông minh, chính xác, hiệu quả và linh hoạt. 

Máy bay nông nghiệp không người lái PGxp 2020 mới có hai mẫu, phiên bản cao 

cấp và phiên bản tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau, để mọi người 

dùng chọn sản phẩm P-Globalcheck đều có thể tạo ra lợi ích tối đa thông qua chi phí 

sản xuất thấp nhất. 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

135 
 

 

Những tính năng nội trội của máy bay nông nghiệp PGxp 

Bình thuốc dung tích lớn: Dung tích bình thuốc linh hoạt nhiều lựa chọn 12/16/20 lít 

cho chất lỏng và bình 16 lít cho dạng hạt. 

Hiệu suất phun nhanh tăng 29% so với các phiên bản thông thường. Hiệu suất phun 

nhanh đạt 17,6ha/giờ; hiệu suất phun chính xác đạt 9,7ha/giờ. 

Phát sóng hiệu quả và chính xác: Tốc độ phun ly tâm iRASS luồng không khí gieo 

hạt làm việc hiệu quả nhanh. 

Hoạt động tự động trên mọi địa hình: Dự đoán hình ảnh đầy đủ của địa hình và bay 

tự động và an toàn. 

Bản đồ lập trình AI: Phun, rải theo yêu cầu, giảm khối lượng và tăng hiệu quả, bảo 

vệ sinh thái và môi trường. 

Định vị  RTK chính xác đến cm: Động cơ kép RTK tích hợp  rada mặt đất, điều 

hướng chính xác và bay tự động. 

Radar hình ảnh MIMO 4D: Cảm nhận bốn chiều phía trước và phía sau, tránh 

chướng ngại vật chính xác và tự động. Cảm biến bốn chiều; Xác định vị trí chướng 

ngại vật, khoảng cách, hướng di chuyển và tốc độ; Phát hiện tầm xa 30 mét; Tốc độ 

tương đối 12,5 m/s tránh chướng ngại vật hoàn hảo; Định vị chính xác các chướng 

ngại vật; Độ chính xác nhận dạng có thể đạt đến bán kính 1 cm; Công nghệ MIMO; 

Gửi và nhận đa kênh, phát hiện đồng thời lên đến 128 chướng ngại vật; Radar mặt đất; 

Hỗ trợ chuyến bay mặt đất chính xác 30 mét. 

Bảo vệ chống nước IP67: Được thiết kế theo mô-đun hóa cao, toàn bộ máy có khả 

năng chống thấm nước và chống bụi, có thể rửa bằng nước. 

Sạc nhanh trong 15 phút: PGxp được trang bị 2 pin Li-Po 13 cells và một máy phát 

điện hoạt động liên tục không ngừng. 
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Nâng cấp toàn diện hệ thống động cơ: PGxp được trang bị hệ thống điện mới; động 

cơ hiệu suất cao, công suất mạnh mẽ; cánh quạt 40 inch, tăng 15% hiệu suất bay so với 

thế hệ trước. Cấu trúc kết nối linh hoạt, động cơ và cánh tay được tối ưu hóa. Thiết kế 

kết nối cung cấp hỗ trợ điện năng ổn định liên tục và đủ cho các hoạt động tải cao. 

Hoạt Động Tự Động Trên Mọi Địa Hình – khảo sát địa hình trước khi cất cánh: 

Chỉ cần cài đặt trước các thông số trên Ứng dụng điện thoại thông minh để cho phép 

máy bay không người lái PGxp 2020 thực hiện các hoạt động phát sóng hoàn toàn tự 

động và chính xác. Nhờ chế độ vận hành hoàn toàn tự động ba chiều thế hệ mới, máy 

bay đã quen thuộc với địa hình tổng thể trước khi cất cánh. Dù là trên đồng bằng, núi, 

đồi hay cao nguyên, nó đều có thể thực hiện các hoạt động bay một cách an toàn và ổn 

định để đạt được hiệu ứng chính xác. 

Cung cấp 3 chế độ: Chế độ tự do, chế độ chấm điểm và chế độ bay ziczac. 

 

Cần Điều Khiển Một Tay: Cần điều khiển một tay ACS2 tiêu chuẩn mới có chức 

năng điều khiển chuyến bay và lập bản đồ đất nông nghiệp*. Các ô nhỏ không cần kết 

nối với trạm gốc RTK và điều khiển bay bằng tay chỉ với một cú nhấp chuột rất tiện 

lợi và dễ sử dụng. Nó cũng có thể kết hợp với ứng dụng phần mềm để thực hiện các 

hoạt động bay hoàn toàn tự động, an toàn và không phải lo lắng. 

Hệ Thống Điều Khiển Máy Bay SUPERX3 Pro RTK: Khả năng mở rộng cao; Phần 

mở rộng đa giao diện với quyền truy cập vào 10 mô-đun và 110 nút điều khiển; Điều 

hướng khẩn cấp; GNSS cộng với RTK cộng với Rada mặt đất giúp cho Chuyến bay có 

độ chính xác cao trong 600 giây mà không có tín hiệu; Phản hồi nhanh; CPU-

coprocessor, lập bản đồ giải pháp độc lập và nhanh chóng và tránh tắc nghẽn dữ liệu; 

Liên kết giao tiếp tốc độ cao; Mạng lưới kết nối hiệu suất cao cho khoảng cách điều 

khiển mở rộng không giới hạn; Định vị từng centimet; Modul RTK với awngten kép 

cộng với truy cập trạm RTK thông qua đám mây, máy bay không người lái phù hợp 

với chuyến bay tự động điều hướng chính xác; Tích hợp mạng 4G; Gắn 3 thẻ SIM 

cùng lúc để đảm bảo cường độ tín hiệu; Chuyến bay an toàn; Dự đoán lỗi IMU + AI ba 

chiều, thiết kế nhiều kịch bản dự phòng, an toàn và đáng tin cậy; "Hộp đen" cập nhật 

thời gian thực; Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực trên đám mây, theo dõi mọi chuyến 

bay. 

Hai "Quả Pin" Và Một "Máy Phát Điện", Duy Trì Hoạt Động Liên Tục Của 

Máy: Chỉ cần hai quả Pin B12860s và một máy phát điện GC4000 để cung cấp năng 

lượng cho chu kỳ hoạt động liên tục. Sử dụng pin sạc nhanh thông minh B13860S, có 
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thể sạc trong 15 phút; được trang bị hệ thống quản lý điện năng thông minh XBMS và 

nguồn pin tự cân bằng để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. 

Cung Cấp Các Giải Pháp Nông Nghiệp Thông Minh Hoàn Chỉnh Để Tạo Ra 

Vòng Khép Kín Sinh Thái:  

1) Khảo sát và lập bản đồ 3 chiều; Thông số đặt trước trong Ứng dụng trên thiết bị 

di động; Thu thập dữ liệu chuyến bay hoàn toàn tự động; Hỗ trợ máy ảnh RGB và máy 

ảnh đa quang phổ. 

2) Thiết lập bản đồ đất; Ánh xạ cục bộ Xstation; Lập bản đồ điện toán đám mây 

được mã hóa trên quy mô lớn; Xuất bản đồ trực tiếp độ nét cao và bản đồ 3D 

3) Nhận dạng hình ảnh chính xác; Ranh giới đất nông nghiệp và những chướng ngại 

vật; Vị trí cây ăn quả; Bệnh, Sâu bọ và Cỏ dại; Các loại cây trồng. 

4) Máy bay nông nghiệp tự động phát sóng đầy đủ; hoạt động chính xác; phun từng 

thời điểm, từng cây, phun theo từng yêu cầu của bản đồ AI. 

Các dòng sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cây trồng 

1.  Phân bón hữu cơ sinh học 

Phân bón hữu cơ sinh học là loại phân bón hữu cơ được chế biến dựa trên nguồn 

nguyên liệu hữu cơ (có thể có thêm than bùn) được xử lý và lên men theo một quy 

trình công nghiệp với sự tham gia của một hay nhiều chủng vi sinh vật nhằm tiêu diệt 

các mầm bệnh có trong nguyên liệu và nâng cao hàm lượng chất dinh dưỡng chứa 

trong phân bón để cung cấp cho cây trồng. 

Giống như phân bón hữu cơ truyền thống, phân bón hữu cơ sinh học cũng có 

hiệu quả cao trong việc cung cấp các chất dinh dưỡng đa - trung - vi lượng cho cây 

trồng, cũng như việc cân bằng, cải tạo đất trồng. 

Bên cạnh đó, phân bón hữu cơ sinh học được xem là loại phân bón thân thiện với 

môi trường, không gây ô nhiễm và tiết kiệm được nguồn nguyên liệu có sẵn, giảm 

thiểu chi phí đầu tư nguồn phân bón. 

Đối với phân bón hữu cơ sinh học, ngoài việc cung cấp các chất dinh dưỡng cần 

thiết giúp cây trồng phát triển, chúng còn có khả năng thúc đẩy hệ vi sinh vật đất hoạt 

động mạnh mẽ, tạo nên cơ chế phân giải những chất khó hấp thu thành chất dễ hấp 

thu, giúp chuyển đổi nitơ trong không khí thành dạng cây trồng hấp thu được, sản sinh 

ra một số chất có tác dụng kích thích sự sinh trưởng của cây trồng, phân hủy các độc tố 

tích tụ trong đất lâu năm,... 

Không những vây, phân bón hữu cơ sinh học còn giúp duy trì độ phì nhiêu cho 

đất, cân bằng độ pH và giữ nguyên thủy cấu trúc đất, cung cấp một lượng mùn lớn cho 

đất và làm thức ăn cho hệ vi sinh vật đất, tiêu diệt hay ức chế các mầm bệnh tồn tại 

trong đất, mang đến một số chất kháng sinh kích thích khả năng miễn dịch tạo khả 
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năng cho cây trồng khắc chế sâu bệnh hại, bảo vệ môi trường sống khi giảm được một 

lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Như vậy dùng phân bón hữu cơ sinh học, không những tăng năng suất, chất 

lượng nông sản; mà nó còn giúp cắt giảm chi phí cải tạo đất cho bà con sau này. 

2. Thuốc trừ cỏ sinh học 

Thuốc trừ cỏ sinh học có thể ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại mà không gây hại 

đến cây trồng. Thuốc trừ cỏ sinh học đầu tiên xuất hiện là sử dụng nấm trừ cỏ 

Phytophthora palmivora. Ngoài ra nấm Puccinia chondrilla còn được dùng để phun 

phòng trừ cỏ dại. Bào tử của loại nấm này có thể chịu được điều kiện bất lợi; sống sót 

trong thời gian dài rất lý tưởng trong sản xuất thuốc trừ cỏ sinh học. 

Hiện nay, với mỗi loại cây trồng khác nhau sẽ có những loại thuốc trừ cỏ sinh 

học tương ứng để diệt cỏ dại xung quanh mà không ảnh hưởng tới sự phát triển của 

cây trồng chính. 

Sau khi phun thuốc diệt cỏ sinh học, cỏ sẽ chết dần và biến thành phân bón. 

Đồng thời, các vi sinh vật có lợi cho đất hay các thiên địch của sâu bệnh cũng không bị 

ảnh hưởng. 

Một lợi ích nữa của thuốc trừ cỏ sinh học là không gây độc hại cho sức khoẻ của 

con người và môi trường sống xung quanh như nguồn nước và đất đai. 

Đối với các sản phẩm xuất khẩu thì lượng tồn dư hoá chất trên cây, cũng như các 

tiêu chuẩn về môi trường cũng là yếu tố quyết định giá trị của nông sản hay ngay cả 

các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu từ sản phẩm nông nghiệp. 

KẾT LUẬN 

Để Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp thông minh, ít chi phí nhân công, nâng 

cao năng suất, chất lượng nông sản thì việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất 

nông nghiệp là điều chắc chắn nên làm. Hội nhập EVFTA là cơ hội lớn cho nông 

nghiệp Việt Nam. Vì vậy, chúng ta nên nắm bắt tốt cơ hội này, tự chuyển mình để 

nâng nông nghiệp Việt Nam lên tầm cao mới. Để làm được điều này, cần có sự nhất 

quán từ nhận thức đến hành động. Góp phần không nhỏ chính là những chủ nông trại, 

chủ doanh nghiệp nông nghiệp và cả những hộ nông dân nhỏ lẻ. Mỗi người lao động 

sẽ là một ông chủ, bà chủ thực sự trên chính ruộng đất của mình. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Thông tin được tham khảo chủ yếu từ hệ thống website của Công ty Cổ phần Đại 
Thành: 

https://globalcheck.com.vn/ 

https://daithanhtech.com/ 

https://agricheck.net/ 

---***--- 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” 

139 
 

 

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN NÔNG SẢN  

BẰNG KHO LẠNH KẾT HỢP VỚI ĐIỆN TRƯỜNG 

 

ThS. Đặng Hoàng Anh Tuấn 

Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KH&CN 
 

I. Tổng quan về các phương pháp bảo quản nông sản 

Vấn đề bảo quản, lưu giữ các loại thịt, cá, rau, củ, quả,… (gọi tắt là bảo quản 
nông sản) luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống, xã hội. 
Nông sản tươi rất dễ bị hư hỏng trong quá trình lưu giữ, sử dụng, ngoài nguyên nhân 
tự thay đổi chất lượng do hoạt động trao đổi chất, còn có các yếu tố khác như: các dịch 
hại (côn trùng, vi sinh vật), các enzym xúc tác các phản ứng hoá sinh làm giảm chất 
lượng nhanh chóng, nhiệt độ không khí, sự nhiễm bẩn và các tổn thương cơ giới cũng 
là những nguyên nhân gây hư hỏng nông sản. Việc sử dụng các loại nông sản kém chất 
lượng là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh nguy hiểm như các loại bệnh về đường 
tiêu hóa, ung thư,… Do vậy, việc kéo dài thời gian sử dụng và đảm bảo chất lượng của 
nông sản trong quá trình sử dụng luôn là vấn đề được quan tâm và nghiên cứu phổ 
biến. 

Hiện nay, có khá nhiều phương pháp bảo quản nông sản (từ đơn giản đến hiện 
đại) đã được phát triển và ứng dụng, gồm: Phương pháp Vật lý (làm khô, sử dụng 
nhiệt độ, sử dụng bức xạ, hút chân không, dòng điện cao tần, siêu âm, lọc thanh trùng, 
đóng gói bằng thay đổi khí quyển, áp lực thuỷ tĩnh cao); Phương pháp Hoá học (chất 
tác động đến sự phát triển của vi sinh vật như SO2, CO2, nitrat, nitrit, axit sorbic, axit 
benzoic, ethanol, axit axetic…; các chất chống oxy hoá),… Tùy từng loại thực phẩm 
và mục đích sử dụng sẽ áp dụng các phương pháp bảo quản khác nhau, hoặc kết hợp 
giữa các phương pháp để có hiệu quả bảo quản tốt nhất. Mỗi phương pháp bảo quản 
đều có ưu điểm và nhước điểm riêng, cho tới nay phương pháp bảo quản lạnh và lạnh 
đông vẫn là giải pháp cơ bản tốt nhất để duy trì chất lượng các nông sản, có tác dụng 
hạn chế tốc độ tất cả các quá trình và phản ứng dẫn đến hư hỏng nông sản; Các 
phương pháp khác chỉ có tính chất hỗ trợ, tăng cường hoặc góp phần khắc phục những 
hạn chế của bảo quản lạnh và lạnh đông, một trong số đó có Phương pháp bảo quản 
Nông sản bằng Kho lạnh kết hợp với Điện trường. 

II. Phương pháp bảo quản nông sản bằng kho lạnh kết hợp với điện trường 

Phương pháp bảo quản nông sản bằng kho lạnh kết hợp với điện trường (gọi tắt 
là Phương pháp bảo quản bằng Điện trường) đã thu hút được sự quan tâm của 
nhiều nhà nghiên cứu trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, Luigi Palmieri et al. 
(1999) đã nhận định: phương pháp bảo quản bằng Điện trường là một kỹ thuật đầy hứa 
hẹn trong tương lai để bảo quản thực phẩm, và đặc biệt, kỹ thuật này có thể tích hợp dễ 
dàng với các phương pháp bảo quản truyền thống khác nhằm nâng cao chất lượng của 
nông sản và kéo dài thời gian bảo quản.  

Điện trường kết với nhiệt độ thấp đã đem đến hiệu quả bảo quản nông sản 
vượt trội nhờ các tác động sau:  
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1. Hạ điểm đóng băng 

Dưới áp suất khí quyển và nhiệt độ thấp làm cho chuyển động nhiệt của phân tử 
nước trở lên chậm chạp hơn, vì vậy khi nhiệt độ giảm đến 00C nước sẽ kết tinh và 
đóng băng. Thông thường để tránh việc đóng băng ở nhiệt độ 00C người ta hay cho 
vào nước rượu (cồn) hay muối. 

Ngày nay với nền khoa học tiên tiến, người ta có thể thay đổi điểm đóng băng 
bằng cách tác động Điện từ trường (Điện trường) hay chùm tia GAMMA. Phương 
pháp bảo quản bằng điện trường sẽ hạ điểm đóng băng của nông sản xuống mức 
nhiệt độ là – 30C. 

Điện trường ở tần số giao động 60Hz sẽ tác động lên cấu trúc phân cực của phân 
tử nước, làm gia tăng tốc độ chuyển động của các phân tử, điều này sẽ ngăn ngừa sự 
kết tinh/đóng băng của nước. Điểm đóng băng của nước được hạ xuống thấp hơn mức 
thông thường (00C) sẽ tác động tích cực đến việc bảo quản nông sản: 

- Hạn chế các tổn thương (bỏng lạnh) gây ra bởi nhiệt độ thấp 

- Giảm quá trình trao đổi chất và hoạt hoá của các Enzyme 

Với các tác động tích cự nêu trên, Phương pháp bảo quản 
bằng điện trường sẽ hạn chế việc thối, hỏng, lão hoá và gia tăng thời 
gian bảo quản của nông sản. 

2. Ngăn chặn sự mất nước (khô) nông sản 

Trong môi trường kho lạnh, khi nhiệt độ giảm, lượng nước bão 
hoà trong không khí mất đi, nước sẽ hoá thành sương và bám vào 
các thành của kho lạnh và khi nhiệt độ giảm đến 0oC những giọt 
nước đọng sẽ bị đóng băng làm cho ĐỘ ẨM trong kho lạnh GIẢM. 
Vì lý do này, không khí bên trong kho lạnh rất khô và độ ẩm của các loại nông sản 
đang được bảo quản trong kho lạnh cũng bị giảm đi nhanh chóng. Kết quả là, các 
nông sản đưa vào kho lạnh để bảo quản sẽ khô trong một thời gian ngắn và mất độ 
tươi. 

Phương pháp bảo quản bằng điện trường tác động làm hạn chế/giảm quá trình 
mất nước của nông sản bằng cách tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa phân tử nước với 
các thành phần khác trong cấu trúc của nông.   

Ngoài ra, do hiệu ứng điện trường, các lỗ khí khổng và các lỗ khí trên bề mặt rau 
quả được đóng lại, do đó sự bay hơi nước từ nông sản được hạn chế, giúp rau, quả, 
thịt cá duy trì được độ tươi. 

3. Ngăn chặn sự mất/chuyển màu 

Nông sản sẽ chuyển màu sau một thời gian bảo quản, màu sẽ chuyển dần sang 
nâu, sau đó là sang đen, lúc này nông sản đã hỏng. Có hai nguyên nhân chính làm cho 
nông sản bị chuyển/mất màu là: i. Tác động của Enzyme Oxidase; ii. Mất màu xanh 
(diệp lục trong môi trường nhiệt độ thấp). 

Phương pháp bảo quản bằng điện trường giải quyết 2 nguyên nhân trên theo cơ 
chế như sau: 

＋ 

＋ 

O 
－ 

H－ 

H－ 
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- Nhiệt độ bảo quản thấp (cận 00C hoặc thấp hơn) sẽ hạn chế hoạt động của 
Enzyme Oxidase  có trong nông sản; Hoạt động của Enzyme Oxidase giảm sẽ hạn chế 
sự chuyển màu của nông sản; 

- Điện trường sẽ tác động làm nước trong nông sản chuyển sang môi trường 
KIỀM; Môi trường kiềm sẽ giữ cho màu sắc của nông sản được bền hơn (đặc biệt là 
màu xanh). 

4. Ức chế sự phát triển của Vi sinh vật 

Vi sinh vật (vi khuẩn, nấm mốc, nấm men) là một trong những nguyên nhân 
chính gây hỏng nông sản. Dưới tác động của vi sinh vật, nông sản bị biến chất, những 
chất dinh dưỡng như protein, gluxit, lipit,... bị chuyển hóa thành những chất ảnh hưởng 
đến trạng thái cảm quan, tính chất hóa học, thành phần dinh dưỡng của nông sản, hoặc 
làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Dưới tác động của nhiệt độ thấp một số vi sinh vật bị hạn chế hoạt động hoặc bị 
chết bởi các nguyên nhân sau: 

- Phần protein của vi sinh vật bị biến đổi hay bị phân hủy do hệ thống keo sinh học 
(keo protein) cũng bị phá hủy. Sự giảm nhiệt độ kéo theo sự giảm năng lượng bề mặt 
của nước, giảm các lực kết hợp với các hệ keo, sự giảm kéo dài đến một mức nào đó 
thì nước bắt đầu tách khỏi vỏ hyđrat làm cho protein cuộn tròn lại. Mặt khác sự giảm 
nhiệt độ làm cho lực đẩy giữa các phân tử giảm đi đến mức protein đông tụ. 

- Sự phá hủy cơ học ở tế bào vi sinh vật trong quá trình đóng băng tinh thể nước 
đá. Các tinh thể đá có góc cạnh nên chèn ép làm rách màng tế bào của vi sinh vật. 

- Sự chuyển nước thành đá. khi nhiệt độ sản phẩm đạt – 180C thì bên trong thực 
phẩm 80% nước đóng băng (đối với thịt, cá), còn đối với rau quả ở -80C đã đóng băng 
72% và ở -150C đóng băng 79% nước. Do đó môi trường hoạt động của các enzim và 
các vi sinh vật hầu như không còn vì thiếu nước tự do. Riêng nấm mốc có thể sống ở 
nơi khan nước nhưng lượng nước tối thiểu phải đạt 15%, chính vì vậy mới quy định 
làm lạnh đông nhiệt độ tâm sản phẩm đạt -180C. 

- Sự thay đổi áp suất, pH, nồng độ chất tan và áp suất thẩm thấu. Do nước bị đóng 
băng và tách ra ở dạng nguyên chất nên nồng độ của dịch bào tăng lên, áp suất thẩm 
thấu tăng, pH giảm do đó vi sinh vật rất khó phát triển. 

 

(Bảng giới hạn nhiệt độ hoạt động của vi sinh vật) 
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Với các đặc tính của Vi sinh vật nêu trên, Phương pháp bảo quản bằng điện 
trường tạo ra cơ chế ngăn chặn và giảm sự phát triển của vi sinh vật như sau: 

- Nhiệt độ thấp dưới 00C, phần lớn các VSV sẽ ngừng hoạt động hoặc bị tiêu diệt; 

- Điện trường sẽ làm thay đổi cấu trúc của phân tử nước trong VSV làm nó không 
thể phát triển; 

- Môi trường điện áp cao (>1000 Vol), hầu hết các VSV đều bị tiêu diệt. 

5. Làm chậm quá trình oxy hoá 

Oxy hoá là phản ứng hoá học gây ra sự đổi màu và hỏng nông sản. Thực tế cho 
thấy các phản ứng hoá học sẽ diễn ra chậm hơn hoặc không diễn ra trong môi trường 
nhiệt độ thấp.  

 

Phương pháp bảo quản bằng điện trường giúp cho nhiệt độ bảo quản xuống 
thấp hơn so với mức thông thường mà không gây tổn thương (bỏng lạnh) cho nông 
sản. Bên cạnh đó, Điện trường sẽ tác động làm tăng độ bền vững của các liên kết đôi 
trong chất béo, hạn chế sự chuyển hoá thành hợp chất Peroxide (chất làm thay đổi các 
axit amin và chất lượng của các loại nông sản) 

6. Rã đông chất lượng cao 

Hầu hết các loại nông sản (thịt, cá) đông lạnh đều bị giảm chất lượng sau khi rã 
đông, các phương pháp rã đông thông thường là tác động nhiệt lên thịt, cá theo hướng 
từ ngoài vào trong. Việc rã đông làm cho các tế bảo thịt, cá bị phá vỡ và gây ra hiện 
tượng chẩy dịch (nhiều amino acid bị mất làm giảm chất lượng thực phẩm); Dịch chảy 
ra từ thịt, cá rã đông là môi trường thuận lợi cho VSV phát triển và gây ra mất 
VSATTP. 

Phương pháp bảo quản bằng điện trường còn có tác dụng rã đông chất lượng 
cao nhằm ngăn cảng sự chẩy dịch khi rã đông thịt, cá và hạn chế nhiễm khuẩn. Điện 
trường sẽ tác động làm thay đổi hình thức dẫn nhiệt, giúp cho việc rã đông gần như 
đồng thời cả bên trong và bên ngoài thịt, cá. Bên cạnh đó rã đông ở nhiệt độ thấp (âm) 
sẽ ngăn cảng sự sâm nhập và phát triển của VSV. 

Như vậy, Phương pháp bảo quản bằng điện trường đem lại các ưu điểm rất lớn:  

- Thứ nhất, giữ nông sản luôn tươi, ngon trong thời gian dài;  

- Thứ hai, rã đông vẫn đảm bảo được chất lượng nông sản;  

- Thứ ba là ngăn chặn được sự phát triển của vi sinh vật.  
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- Khắc phục được các nhược điểm của phương pháp bảo quản lạnh thông 
thường: mất nước và khô; dễ bị nhiễm khuẩn, tổn thương. 

I. Kết luận 

Phương pháp bảo quản bằng điện trường là phương bảo quản nông sản tương 
đôi hiệu quả, đảm bảo ATVSTP và phù hợp với điều kiện hạ tầng của Việt Nam.  

Hiện nay Viện Ứng dung Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang giới thiệu 
và ứng dụng Phương pháp bảo quản bằng điện trường cho bảo quản nông sản, thực 
phẩm dưới các hình thức: 

1. Tích hợp thiết bị tạo hiệu ứng Điện trường vào kho lạnh có sẵn 

 

Thông số kỹ thuật của 01 hệ thiết bị tạo Điện trường: 

- Khả năng bảo quản: 10 m3 thể tích kho 
lạnh 

- Mức tiêu thụ: 60 W/h 

- Điện áp định mức đầu vào (VAC): 220 – 
230 V 

- Dòng điện định mức đầu vào (mA): 
220 mA 

- Điện áp định mức đầu ra (VAC): 1000 
- 1500V 

- Dòng điện định mức đầu ra (mA): 5 
mA 

2. Thiết bị bảo quản đồng bộ 

 
 

Thông số kỹ thuật 

Kích thước tổng thể: 2.000 lít  

- R x S x C = 130 cm x 76 cm x 210 

Module cấp đông mềm (Điện 
trường) 
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cm 

- Vật liệu: Thân vỏ bằng inox 430  

- Lốc máy: Kulthorn Thái Lan 

- Đồng hồ hiển thị nhiệt độ tự động 

- Chế độ quạt gió đồng bộ 

- Điện áp: 220V/ 50Hz 

- Công suất máy: 900W 

- Điện áp đầu ra (VAC): 1000 ~ 
1500V 

- Dòng điện đầu ra (mA): 5 mA 

Khay (Đợt) để thực phẩm: 8 khay 

- Kích thước khay: 50 cm x 55 cm 

- Nan gài khay điều chỉnh độ cao/ 
thấp linh hoạt 

- Chất liệu tủ: inox tiêu chuẩn 

---***--- 
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CÔNG NGHỆ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC  

TẠI CÔNG TY TNHH 4KFARM  

Cao Nhật Anh Tú 

Công ty TNHH 4KFARM - Thành viên Tập đoàn thegioididong 
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