
TTỔỔNG CÔNG TY MÁY ĐNG CÔNG TY MÁY ĐỘỘNG LNG LỰỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆỆP VIP VIỆỆT NAM (VEAM)T NAM (VEAM)
CÔNG TY TNHH MCÔNG TY TNHH MỘỘT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆỆPP

TRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTDTRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

TTỔỔNG CÔNG TY MÁY ĐNG CÔNG TY MÁY ĐỘỘNG LNG LỰỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆỆP VIP VIỆỆT NAM (VEAM)T NAM (VEAM)
CÔNG TY TNHH MCÔNG TY TNHH MỘỘT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆỆPP

TRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTDTRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTDTRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTDTRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTDTRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTDTRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

HƯỚNG DẪN

GIEO MẠ KHAY CẤY MÁYGIEO MẠ KHAY CẤY MÁY

HÀ NỘI  2013



QUY TRÌNH LÀM MẠ KHAY

KHAY 
NHỰA

ĐẤT
(pH=4.5-5.5)

THÓC GIỐNG

Q Ạ

CHUẨN BỊ KHAY CHUẨN BỊ ĐẤT CHUẨN BỊ THÓC

TRỘN ĐẤT VỚI
PHÂN NGÂM THÓC

Ú Í

GIEO MỘNG MẠ 
LÊN KHAY

Ủ THÓC

CHÚ THÍCH

Nguyên liệu

Má /thiết bịMáy/thiết bị

Thủ công Nuôi mạ

XUẤT MẠ KHAY ĐI CẤY

Sản phẩm



1. Chuẩn bị khay

- Khay chuyên dùng
được làm bằng nhựa PP
loại tốtloại tốt.

- Kích thước bao ngoài:
600x305x35(mm)

- Kích thước trong lòng:g g
575x280x30mm

- Mặt đáy có các lỗ 3mm
cách đều nhau 25mm
Kh hải đ ử- Khay phải được cọ rửa
sạch sẽ trước khi gieo
mộng.



2. Chuẩn bị đất
 Chọn loại đất: Chọn loại đất:

 Đất thịt nhẹ hoặc đất cát pha có độ pH=4,5-5,5. Kinh nghiệm cho thấy
đất đồi là thích hợp.

 Đất có độ pH cao cần phải xử lý.
 Phơi khô, nghiền, sàng đất:

 Đất được phơi khô rồi nghiền nhỏ và lọc qua sàng có lỗ 4-5mm, không
nên nghiền quá nhỏ.

 Có thể dùng máy nghiền và sàng đất NSĐ-2.0 do VN chế chế tạo, công Có thể dùng máy nghiền và sàng đất NSĐ 2.0 do VN chế chế tạo, công
suất 5,5kw, NS 2,0 tấn/giờ.

 Đất nên được chuẩn bị trước khi gieo từ 2-4 tuần.
 Khối lượng đất: 1m3 đủ cho 350-400 khay mạ (~4 mẫu lúa).



3. Trộn phân vi sinh vào đất bột
 Để riêng khoảng 20% lượng đất bột (đã qua nghiền, sàng). Lượng đất

bột còn lại đem trộn đều với phân vi sinh, phân lân, kali.
 Với đất đồi thì trộn theo tỷ lệ: 1000kg đất+300kg phân vi sinh+15kg

phân lân+1,5kg kali rồi đem ủ đống 7-10 ngày. Trước khi gieo 2-3 ngày
lại tãi ra cho hả khí.ạ tã a c o ả

 Nếu không có đất đồi thì làm thử nghiệm để tìm ra tỷ lệ hợp lý.
 Hỗn hợp đất trộn với phân xong gọi là giá thể.

4 Chuẩn bị thóc giống4. Chuẩn bị thóc giống
 Chọn loại thóc giống đã qua kiểm định để đảm bảo thóc tốt ngay từ

đầu.
 Dùng rổ đãi từng mẻ 10kg thóc khô trong nước muối pha có tỉ trọngg g g g p ọ g

1,13 đối với thóc tẻ và 1,08 đối với thóc nếp để loại bỏ hạt lép.
 Rửa sạch nước muối bằng cách cho thóc vào bao nilon có lỗ nhỏ rồi

nhúng trong bể nước sạch.



5. Ngâm thóc
 Sau khi rửa sạch nước muối tiếp tục ngâm thóc vào nước có pha hóa Sau khi rửa sạch nước muối tiếp tục ngâm thóc vào nước có pha hóa

chất để khử trùng.
 Rồi rửa lại bằng nước sạch.
 Ngâm thóc trong nước sạch, chú ý phải thường xuyên thay nước, mùa

đô hải â bằ ướ ấđông phải ngâm bằng nước ấm.

Nhiệt độ trong phòng Số ngày ngâm
15 độ C 4-5 ngàyộ g y

18 độ C 3-4 ngày

20 độ C 3 ngày

Lớn hơn 26 độ C 2 ngàLớn hơn 26 độ C 2 ngày

6. Ủ thóc
ớ hó đã â đủ ố ờ để á ớ ồ đ ủ h ớ kh ó ộ. Vớt thóc đã ngâm đủ số giờ, để ráo nước rồi đem ủ cho tới khi có mộng

khoảng 1-2mm (nứt nanh gai dứa) là được.
. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ ủ (khoảng 35 độ C là tốt nhất) và 6-8h
đảo mống một lần, thời gian ủ khoảng 24-30h.



Phân biệt mộng để được mộng tốt trước khi gieo mộng vào khay.

7. Gieo mộng mạ lên khay
Cho giá thể vào khay dùng thanh gạt bậc gạt phẳng cho đều đạt độ dầy. Cho giá thể vào khay, dùng thanh gạt bậc gạt phẳng cho đều đạt độ dầy

2cm và không bị lèn chặt
. Tưới nước đều bằng ô doa có lỗ nhỏ đạt 1,5 lít nước cho một khay.
. Mộng được để ráo nước (không khô quá hoặc ướt quá) gieo vào khay bằng
máy điều chỉnh máy gieo sao cho mộng được gieo đều trên khay mỗi khaymáy, điều chỉnh máy gieo sao cho mộng được gieo đều trên khay, mỗi khay
khoảng 120-140g tùy theo giống và độ dài của mầm. Dùng chổi lông quét hạt
mộng trên thành khay xuống cho đều.
. Phủ đất bột không trộn phân lên mộng bằng máy gieo có độ phủ từ 3-4mm

Sau khi phủ đất không tưới nước. Sau khi phủ đất không tưới nước.

2cm



Độ dày của rễ từ 2,7-3,0cm là tốt nhất



8. Nuôi mạ
- Ủ khay mạ: Xếp khay mạ đã gieo thành từng chồng trong nhà mỗi chồngỦ khay mạ: Xếp khay mạ đã gieo thành từng chồng trong nhà mỗi chồng

25 khay, chồng này cách chồng kia 10cm, khay trên cùng không có mộng,
các khay chồng lên nhau song không đè lên mộng. Mùa đông phải che phủ
ni lông giữ ấm cho mộng. Mùa hè giữ cho nhiệt độ nhỏ hơn 35 độ C.

- Sau 36-40h khi mộng ra mầm chông cao 5-8mm thì xếp các khay mộng raộ g g p y ộ g
nhà vòm hay khung che lưới đen để chăm sóc.

- Thường xuyên tưới nước bằng ô doa lỗ nhỏ và giữ ấm cho mạ về mùa
đông.

- Không được tưới nước pha phân đạm hay bón đạm cho mạ.g ợ p p ạ y ạ ạ

Mật độ gieo



Sau 36h ủ mộng mọc thành mầm chông cao 5-10mm 



Khay mạ một ngày tuổiKhay mạ một ngày tuổi



Mạ 2 ngày tuổiMạ 2 ngày tuổi



Sau 10 ngày tuổi



Chăm sóc mạ mùa hè



9 Xuất mạ khay đi cấy9. Xuất mạ khay đi cấy
• Khi mạ đạt 12÷16 ngày (vụ xuân), 9÷12 ngày (vụ mùa) có từ 2÷3 lá thật chiều cao

từ 10÷15cm là đủ điều kiện cho vào máy cấy.
• Trước khi cấy nên tạo điều kiện cho mạ làm quen với điều kiện bên ngoài từ 1÷2Trước khi cấy nên tạo điều kiện cho mạ làm quen với điều kiện bên ngoài từ 1÷2

ngày.
• Trước khi cấy khoảng 10 tiếng thì không tưới nước cho mạ để máy cấy cấy đều

khóm.
ể ồ ằ• Vận chuyển mạ ra đồng bằng xe chuyên dùng.

• Xúc mạ nạp vào máy cấy bàng xẻng chuyên dùng.

Một số dụng cụ khác phục vụ cho việc gieo mạ 
 Thúng, sàng, rổ, xe đẩy tay, ô doa, thanh ray 6m.
 Thiết bị: Máy nghiền đất, Máy trộn, máy gieo.
 Bể ngâm có 3 ngăn, mỗi ngăn 1.5m3 đáy có độ dốc và lỗ thoát

nước.
ó 30 k hó / ộ b l b 0 k để ó hể ớ h lé Đóng 30 kg thóc/một bao loại bao 50 kg để có thể vớt hạt lép

ra bằng rổ nhỏ trong bể.



Giá vận chuyển mạ



Xẻng chuyên dùng xúc mạ nạp vào máyg y g ạ ạp y



Nạp mạ khay vào máy



Bài toán 
kinh tếNăng suất cao, chi phí thấpg , p p

Hạch toán kinh tế mô hình một ha lúa 
máy cấy PF48, cấy 4 hàng

Số lượng Thành tiền (đ) Số lượng Thành tiền
1 Giống Kg 30 000 27 810 000 27 810 000 Thóc Nàng Xuân

 Gieo, cấy thủ công
Đơn giá

Thứ 
tự Nội dung ĐVT

Dùng máy cấy
Ghi chú

1 Giống Kg 30 000 27 810 000 27  810 000 Thóc Nàng Xuân
2 Khay nhựa Cái 28 000 200 933 000 Khấu hao 3 năm
3 Làm giá thể Kg 1 000 600 600 000 Bao gồm cả phân bón….
4 Công làm đất mạ Công 5  1 000 000
5 Công làm mạ Công 200 000 5 1000 000 5 1 000 000g g
6 Công  cấy Công 200 000 3 600 000 27  5 400 000 Cả công vận chuyển mạ
7 Nhiên liệu xăng 25 000 5.5 137 500 5.5kg/ha
8 Lưới che,dụng cụ…. m2 2 000 40   80 000 Khấu hao 2,5 năm
9 Khấu hao máy máy  80 000 000 10 vụ 800 000 100 ha/5năm

ầ10 Chi phí khác 300 000 Dầu mỡ, bảo dưỡng….
11 Tổng chi phí 1 ha  5 260 500  8 210 000

 2 949 500Số tiền làm lợi 1 ha so với làm truyền thống

   



Tính hiệu 
quả

Dự kiến hiệu quả đầu tư máy cấy loại 4 hàng PF48

STT Nội dung ĐVT Số lương Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Ghi chú

1 Trả công người lái, phục vụ ha   2  300 000  600 000
2 Mua xăng Lít 5.5 25,000.0  137 500
3 Chi hí bả d ỡ ử hữ 300 0003 Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa  300 000
4 Tiền khấu hao  800 000 Khấu hao 5 năm làm 100 ha
5 Chi phí dự phòng  100 000
6 Tổng chi phí (1+2+3+4+5) ha   1 1 937 500
7 Tổng thu tiền công cấy ha   1 2 770 000 2 770 000 tính thu 100 000 đ/sào

8 Lợi nhuận thu được (7-6) ha   1  832 500
9 Lợi nhuận thu được sau 3 vụ ha   48  832 500 39 960 000 Mỗi vụ cấy 16ha

10 Tiền khấu hao sau 3 vụ ha 48 800 000 38 400 00010 Tiền khấu hao sau 3 vụ ha  48 800 000 38 400 000

11 Lợi nhuận thu để hòa vốn (9+10) ha   48 78 360 000 Giá đầu tư máy

ế ấ ồ ốNhư vậy nếu thu công cấy 100 000 đ/ sào thì sau 48ha (tương đương 3 vụ) là thu hồi được vốn 
Nếu thu công cấy 150 000 đ/sào thì sau 26ha (tương đương 2 vụ) là thu hồi được vốn



TAMAC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG!


