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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Gieo hạt bằng máy trong sản xuất rau VietGAP 

 
Máy gieo hạt rau. Ảnh: Vỹ Phượng. 

(Báo Khoa học phổ thông) Sử dụng máy 

gieo hạt trong sản xuất rau VietGAP 

cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất gieo 

hạt tăng 24 lần, tăng thêm tối đa 4 vụ 

rau ngắn ngày trong năm, lợi nhuận 

tăng từ 50 đến 130 triệu đồng/ha. 

Mô hình do Trạm khuyến nông huyện Củ 

Chi triển khai theo chương trình đẩy 

mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất 

cây trồng chủ lực của TP.HCM. Mô hình 

triển khai trên diện tích 1 ha, sử dụng 

máy gieo hạt ASM 03 (gieo hạt trên 

khay) và máy gieo hạt tự hành (robot gieo 

hạt). Các máy gieo hạt này có ưu điểm là 

năng suất đạt cao, xuống giống kịp thời 

vụ, khoảng cách gieo hạt đều nhau, giúp 

cây tận dụng tốt ánh sáng, không bị tình 

trạng hạt gieo quá dày hoặc quá cách xa 

nhau, độ sâu vừa phải đảm bảo khi gieo 

hạt xuống đất không bị quá sâu, góp phần 

tăng năng suất thu hoạch của vụ mùa, từ 

đó, giúp tiết kiệm từ 0,1 - 0,2 kg hạt 

giống/ha. Máy gieo hạt trên khay phù hợp 

với mô hình có diện tích trên 20 ha, còn 

máy gieo hạt tự hành phù hợp với hộ gia 

đình. Giá trị của 2 máy này gần tương 

đương nhau (47 triệu và 57 triệu đồng), 

tuổi thọ sử dụng khoảng 5 năm. 

Tham gia mô hình, nông hộ được hỗ trợ 

50% kinh phí mua máy, được hướng dẫn 

kỹ thuật cạnh gieo hạt bằng máy. Theo 

yêu cầu của mô hình, hộ tham gia phải áp 

dụng quy trình kỹ thuật sản xuất rau 

VietGAP. Theo đó, hộ tham gia phải áp 

dụng ghi chép nhật ký đồng ruộng, lưu 

trữ hồ sơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

trong danh mục cho phép theo quy tắc 4 

đúng, sử dụng phân bón trong ngưỡng 

cho phép. 

Sau 5 tháng triển khai (từ tháng 12/2018 

đến tháng 5/2019), ông Dương Văn Minh, 
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trưởng trạm khuyến nông huyện Củ Chi 

cho biết, gieo hạt bằng máy trong sản 

xuất rau VietGAP mang lại hiệu quả vượt 

trội hơn so với gieo hạt bằng tay. Cụ thể, 

đối với gieo hạt bằng máy trên khay tiết 

kiệm được 35,5 ngày làm việc và 71 lao 

động trên 1 ha, năng suất gieo hạt tăng 27 

lần, rút ngắn thời gian thu hoạch từ 35 

ngày/vụ xuống còn 25 ngày/vụ, nhờ đó, 

tăng thêm được 4 vụ trồng rau trong năm 

(từ 10 vụ lên 14 vụ). Còn máy gieo hạt tự 

hành (robot gieo hạt) - gieo hạt xong 

không phải tốn thêm công cấy và chỉ 

chăm sóc chờ thu hoạch nên cho lợi 

nhuận 133,2 triệu đồng/ha, gấp 2,5 lần 

máy gieo hạt trên khay. Đáng kể nhất, cả 

2 máy đều giúp tăng năng suất gieo hạt 

lên 25 - 27 lần và giảm trên 30% chi phí 

sản xuất cây con so với việc gieo hạt bằng 

tay, tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử 

dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sản 

xuất, tăng thu nhập cho nông hộ. 

Anh Trần Văn Khẩn, ở ấp Phú Lợi, xã 

Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, một trong 

hai hộ được hưởng lợi từ mô hình cho 

biết: “Sử dụng máy gieo hạt tự hành 

(robot gieo hạt) cho lợi nhuận gấp nhiều 

lần gieo tay. Tuy nhiên, với diện tích nhỏ 

hơn 1 ha, việc sử dụng máy sẽ không 

chạy được hết công suất gây lãng phí lớn. 

Nếu có sự liên kết trong sản xuất thì mô 

hình này còn cho hiệu quả lớn hơn 

nhiều”. 
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40 chuyên gia hàng đầu thảo luận tiềm năng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam 

 

Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc công nghệ của Teko Vietnam (giữa) và Giáp Văn Đại, 

nhà sáng lập Nami Assistant (phải) tại buổi khai mạc VFS 2019. Ảnh: BTC. 

(Báo Khoa học và phát triển) Trí tuệ 

nhân tạo (AI) ở Việt Nam thực sự có 

tiềm năng đến đâu, đang gặp những khó 

khăn gì? - đó là những vấn đề được hé 

lộ tại buổi khai mạc Vietnam Frontier 

Summit 2019 và sẽ tiếp tục được tranh 

luận tại sự kiện chính thức vào ngày 

6/10 tới đây với sự tham dự của 40 

chuyên gia hàng đầu đến từ các công ty 

trong nước và quốc tế đang triển khai 

AI. 

Ngày 2/7 tại Hà Nội, rubikAI và VTV24 

đã công bố khai mạc Vietnam Frontier 

Summit (VFS) 2019 - một trong những sự 

kiện công nghệ thường niên được mong 

đợi nhất trong năm. Năm nay sự kiện có 

chủ đề Intelligence in Motion (Tiềm năng 

chuyển đổi Trí tuệ tại Việt Nam). 

Việt Nam được đánh giá là một thị trường 

tiềm năng cho các doanh nghiệp về trí tuệ 

nhân tạo so với các nước trong khu vực, 

nhưng công nghệ này đang gặp phải 

những rào cản cả về con người và kỹ 

thuật, theo các diễn giả/ chuyên gia AI tại 

buổi khai mạc. 

Nhà sáng lập Nami Assistant, anh Giáp 

Văn Đại, một trong số các chuyên gia AI/ 

diễn giả tại buổi khai mạc, cho rằng 

chuyển đổi Trí tuệ trong doanh nghiệp, 

bên cạnh việc áp dụng công nghệ 4.0 vào 

bộ máy quản trị và vận hành, còn phải là 

sự đổi mới tư duy của lãnh đạo và nhân 

viên.  

“Tại Việt Nam, phần lớn các CEO vẫn 

luôn nghĩ rằng mình là người ra quyết 

định. Chỉ khi chúng ta dám nhường phần 

việc này cho máy móc thì mới cho ra 

thành quả tuyệt vời hơn”, anh Đại nói.  

Ngoài ra, “điều quan trọng là chúng ta 

phải biết sử dụng và tận dụng dữ liệu để 

tối ưu hoạt động của những mô hình kinh 

doanh đang có và phát triển những mô 

hình kinh doanh mới”, anh Nguyễn Việt 

Tiến, Giám đốc công nghệ của Teko 

Vietnam, lưu ý. 

Trong khi nhìn nhận những rào cản này, 

các diễn giả vẫn đánh giá doanh nghiệp 

Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng Trí 

tuệ Nhân tạo vào quản trị và vận hành, 

nếu có nhân lực và mô hình hợp lý cho 

công nghệ này. 
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Nhưng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mục 

đích gì, sử dụng mô hình, nhân lực, dữ 

liệu thế nào là phù hợp và liệu đây đã là 

toàn bộ những rào cản, v.v...? Tiềm lực 

thực tế và khó khăn của Việt Nam trong 

ứng dụng, phát triển AI sẽ tiếp tục được 

tranh luận tại VFS 2019 vào ngày 6/10 tới 

đây, với sự góp mặt của 40 chuyên gia 

hàng đầu tại các công ty trong nước và 

quốc tế đang triển khai AI.  

Ngoài các phiên thảo luận, sự kiện cũng 

sẽ triển lãm 35 gian hàng sản phẩm và dự 

án công nghệ nổi bật.  

Diễn đàn này được tổ chức nhằm tạo cơ 

hội cho các doanh nghiệp và startup Việt 

Nam tham vấn ý kiến chuyên gia trong 

lĩnh vực, tìm kiếm cơ hội hợp tác hoặc 

khám phá các ứng dụng của trí tuệ nhân 

tạo. 
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Chống ô nhiễm không khí: Thiếu dữ liệu nghiên cứu 

 

Ô nhiễm không khí là một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khoẻ 

(Báo Khoa học và phát triển)Tổ chức Y 

tế Thế giới WHO cảnh báo “ô nhiễm 

không khí là một cuộc khủng hoảng 

toàn cầu về sức khoẻ” dẫn đến 7 triệu 

người tử vong mỗi năm. 

Tại Việt Nam, mặc dù ô nhiễm không khí 

(ONKK) đã trở thành chủ đề nóng liên 

tục trong hơn 2 năm nay nhưng khi nhìn 

sâu hơn vào việc quản lý chất lượng 

không khí sẽ thấy chúng ta đang trong 

tình trạng “chạy xe thiếu lốp, thiếu dầu”. 

Ba trụ cột để quản lý chất lượng không 

khí gồm dữ liệu từ các nguồn phát thải, 

dữ liệu quan trắc không khí và đánh giá 

tác động tới sức khỏe con người đều đang 

thiếu thông tin nghiên cứu. 

Dữ liệu rải rác 

Ô nhiễm không khí được hiểu là sự thay 

đổi thành phần của không khí so với mức 

chuẩn với mức thay đổi đủ lớn trong thời 

gian đủ dài, có xu hướng gây hại cho đời 

sống con người, động vật, thực vật... Có 

hai dạng ONKK là ô nhiễm dạng bụi (bụi 

lắng, bụi lơ lửng, bụi mịn PM10, PM2.5, 

bụi nano) và ô nhiễm dạng khí (CO, SO2, 

NOx, O3, VOCs,…). Tuy nhiên, do tính 

chất phát tán của không khí nên việc đánh 

giá tình trạng ONKK của một khu vực là 

điều không đơn giản. 

Báo cáo môi trường quốc gia năm 2013 

với chủ đề “Môi trường không khí” có lẽ 

là báo cáo đầy đủ nhất hiện có cho thấy, 

bụi là tác nhân ô nhiễm chủ yếu, còn phần 

lớn các thông số khác (NO2, SO2, CO và 

chì) vẫn thường nằm trong ngưỡng cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT và ô 

nhiễm thường mang tính cục bộ. Tuy 

nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, 

dữ liệu trong báo cáo 2013 này tuy nhiều 

nhưng không đồng bộ, vẫn mang tính 

chắp vá nên khi sử dụng cần cân nhắc. 

Nhưng ngoài ra, hầu như không có một 

báo cáo toàn diện tương tự. Một số nhóm 

nghiên cứu cũng có các đề tài liên quan 

nhưng ở phạm vi cục bộ hơn về một tỉnh, 

thành phố hay một loại nguồn phát thải 

xác định. 

Theo TS. Hoàng Xuân Cơ, Giám đốc 

Trung tâm nghiên cứu quan trắc và mô 

hình hóa môi trường, trường ĐH KHTN, 

ĐHQGHN, thì “Việt Nam chưa có đủ dữ 

liệu cần có để phục vụ cho việc hiểu và 

quản lý chất lượng không khí (CLKK)”. 

Cụ thể, Việt Nam chưa kiểm kê phát thải 

ONKK nào trên toàn quốc. Việc tổng hợp 

dữ liệu từ các nguồn phát thải vẫn chưa 

thực hiện được bởi các nguồn thải có quy 

chuẩn (dự án, nhà máy điện than, xi 

măng, sắt thép…) và buộc phải công bố 

thì có dữ liệu nhưng nằm rải rác khắp nơi 

mà không có cơ quan nào tập hợp dưới 

dạng sử dụng được, còn nhiều nguồn thải 

khác thì vẫn chưa có dữ liệu hoặc quy 

chuẩn để đánh giá như làng nghề, sinh 

hoạt, nông nghiệp, cháy rừng… 
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Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại Việt Nam với chủ đề “Ô nhiễm không khí và 

hành động của chúng ta”. Ảnh: Bộ TN&MT 

Như vậy, kiểm kê phát thải không phải là 

công việc dễ vì tính phức tạp của dữ liệu 

và hệ thống quản lý cũng chưa có kinh 

nghiệm. Nhưng mặt khác, công việc này 

còn gặp khó khăn do chưa có một cơ chế 

chia sẻ dữ liệu giữa các bên. TS. Hoàng 

Xuân Cơ cho biết trước đây, trong một dự 

án về đánh giá chất lượng không khí, 

World Bank muốn lấy dữ liệu từ nhiều cơ 

quan trong nước để phục vụ nghiên cứu 

nhưng sau 2 năm vẫn chưa được, sau đó 

họ đưa ra phương án tự xây dựng bộ dữ 

liệu nhưng đành từ bỏ. Bản thân ông cũng 

là người đã từng nhiều lần cầm giấy tờ gõ 

cửa các nơi nhưng không thu thập được 

số liệu. “Cái khó không phải là tiền bạc 

hay nhân lực mà là chúng ta chưa thực sự 

muốn chia sẻ”. 

Những dữ liệu này sẽ là đầu vào quan 

trọng để chạy các mô hình có khả năng 

dự báo chất lượng không khí cũng như 

giúp nhà quản lý có thể xem xét những lộ 

trình cắt giảm phát thải với chi phí thấp 

nhất. 

Mạng lưới quan trắc không khí mỏng 

Hiện nay cả nước có 800 trạm quan trắc 

lớn nhỏ trên địa bàn 45 tỉnh, thành phố, 

trong đó có 640 trạm quan trắc phát thải 

do doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên đại 

diện của Tổng cục Môi trường, (Bộ 

TN&MT) cũng thừa nhận mạng lưới quan 

trắc cả nước nói chung và ở Hà Nội, Hồ 

Chí Minh nói riêng vẫn còn đang khá 

mỏng. TS. Nguyễn Thanh Bình, nhà 

nghiên cứu độc lập về nguồn dữ liệu chất 

lượng không khí lý giải rằng các thiết bị 
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sử dụng ở trạm đo truyền thống mặc dù 

có độ chính xác cao nhưng chi phí lắp đặt 

có thể từ hàng trăm triệu cho tới vài tỷ 

đồng, chưa kể chi phí vận hành và bảo 

dưỡng, do vậy “không phải tỉnh nào cũng 

có điều kiện như Hà Nội để có trạm”, 

trong khi các thiết bị nhỏ gọn sử dụng 

cảm biến có thể triển khai ở quy mô đại 

trà như AirVisual, AirBeam, PAMAir, 

FAirKit, AirSENSE… đang dùng một số 

điểm quan trắc dù chi phí thấp chỉ khoảng 

vài triệu nhưng độ chính xác lại thấp hơn. 

Các tổ chức quốc tế xếp hạng chất lượng 

không khí ở nhiều thành phố trên thế giới 

phần lớn dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp 

do từng quốc gia cung cấp. Điều này cũng 

phần nào lý giải việc các cơ quan quản lý 

giải thích rằng các số liệu quốc tế “chưa 

thực khách quan”, bởi số liệu chỉ có ý 

nghĩa tại điểm đo mà không thể suy rộng 

ra cho cả một tỉnh thành rộng lớn và mới 

chỉ gồm một chỉ số ô nhiễm là bụi mịn 

PM2.5. Được biết, Bộ TN&MT sẽ triển 

khai các chương trình quan trắc định kì 

(tại một thời điểm trong năm) để bổ trợ 

cho số liệu của các trạm quan trắc đang 

có. Theo kế hoạch, số trạm quan trắc 

quốc gia sẽ tăng từ 30 trạm năm 2018 lên 

44 trạm đến năm 2020 và 94 trạm vào 

năm 2025; còn doanh nghiệp sẽ đầu tư 

1.350 trạm quan trắc phát thải đến năm 

2020, tăng lên 2.350 trạm đến năm 2025. 

Khó đánh giá tác động 

Ngay cả việc xem xét tác động của 

ONKK đến sức khỏe ở Việt Nam cũng 

chưa có câu trả lời xác đáng. Hầu như các 

khuyến cáo về sức khỏe hiện nay đều dựa 

trên hướng dẫn chung của WHO và hiện 

có rất ít các nghiên cứu chuyên sâu về 

vấn đề này ở Việt Nam. 

“Ô nhiễm không khí tạo ra các nguy cơ 

cho sức khỏe, tuy nhiên đó mới là nguy 

cơ mang tính xác suất và nhiều vấn đề 

hiện vẫn không có cơ sở khoa học để 

khẳng định rõ ràng.” TS. Trần Thị Tuyết 

Hạnh nói. Người dân cần hiểu nguy cơ là 

một phần tất yếu của cuộc sống và nhận 

thức chính xác chúng đang ở mức nào. 

“Nhưng nguy cơ phải do nhà khoa học 

đánh giá”, TS. Hạnh nhấn mạnh bởi đã 

từng có không ít những vấn đề sức khỏe 

như đại dịch SARS bị đánh giá trên 

truyền thông một cách thiếu căn cứ khoa 

học và gây ra cơn hoảng loạn gấp nhiều 

lần những gì nó thực sự tác động. 

Trong lúc Việt Nam chưa có đủ đánh giá, 

một số tổ chức toàn cầu đã có báo cáo 

ước tính gánh nặng ONKK bên ngoài cho 

từng quốc gia, nhưng các số liệu về Việt 

Nam có sự chênh lệch rõ rệt. Báo cáo 

“Chi phí của ô nhiễm” của World Bank 

tính toán lượng tử vong do ONKK của 

Việt Nam năm 2013 là 66,314 người, gây 

thiệt hại 5.18% GDP và làm giảm 0.34% 

tổng sản lượng lao động. Báo cáo 

“Nghiên cứu về bệnh tật toàn cầu” của 

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe 

(IHME, Mỹ) cho rằng năm 2013 có 

khoảng 31,600 tử vong do ô nhiễm bụi ở 

Việt Nam trong khi báo cáo “Gánh nặng 

bệnh tật từ ô nhiễm không khí xung 

quanh” của WHO ước tính số ca tử vong 

do ô nhiễm không khí ở Việt Nam năm 

2012 chỉ ở mức 27,340 người. Sự sai 

khác này có thể do số liệu đầu vào và các 

giả định sử dụng khác nhau, và nó là điều 

thôi thúc Việt Nam nên tự có những 

nghiên cứu hoặc khảo sát cụ thể về từng 

loại tác động. Thêm vào đó, các báo cáo 

quốc tế chỉ đánh giá ONKK từ bụi PM 

2.5 trong khi Việt Nam có thể mở rộng 

thêm đánh giá với các chất gây ô nhiễm 

khác nổi bật ở từng địa phương. 

Nhìn chung, khi nói đến vấn đề ONKK, 

bất kì người dân nào cũng có thể có cảm 

nhận tương đối về hiện trạng, nguyên 

nhân và tác động của nó, nhưng chúng ta 

thực sự thiếu vắng các số liệu và nghiên 

cứu khoa học liên quan để phục vụ cho 

những quy trình ra quyết định nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng không 

khí. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Sản xuất nông nghiệp trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0 

 

Theo Hiệp hội Máy Nông nghiệp châu 

Âu (European Agricultural Machinery, 

2017), đã phân tích quá trình phát 

triển nông nghiệp trên thế giới đến nay 

cũng như quá trình phát triển các cuộc 

cách mạng công nghiệp. Nông nghiệp 

1.0 xuất hiện mạnh vào khoảng năm 

1910, ở giai đoạn này chủ yếu dựa vào 

sức lao động và phụ thuộc thiên nhiên 

do đó năng suất lao động thấp, quy mô 

sản xuất nhỏ lẻ, quá trình trao đổi 

thương mại chưa sôi động, chủ yếu tự 

cung, tự cấp nông sản giữa các quốc 

gia. 

Nông nghiệp 2.0, đó là Cách mạng xanh, 

bắt đầu vào những năm 1950, mà điển 

hình là Ấn Độ sử dụng các giống lúa mì 

lùn cải tiến; giai đoạn mà canh tác kết 

hợp sử dụng hóa học hóa trong phân bón 

và thuốc bảo vệ thực vật; cơ khí phục vụ 

nông nghiệp phát triển, máy cày làm đất 

và máy móc phục vụ công nghệ sau thu 

hoạch, quá trình trao đổi nông sản toàn 

cầu diễn ra mạnh mẽ, từng bước hình 

thành rõ phân vùng nông nghiệp thế giới. 

Nông nghiệp 3.0 diễn ra vào khoảng năm 

1990 đã tạo bước đột phá về công nghệ 

nhờ áp dụng các thành tựu khoa học về 

công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu 

mới, thiết bị định vị toàn cầu (GPS), các 

công nghệ làm đất, công nghệ sau thu 

hoạch sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và 

từng bước áp dụng các công nghệ điều 

khiển tự động và cảm biến, giao dịch 

nông sản thương mại điện tử, từ đó đã 

góp phần nâng cao năng suất, chất lượng 

nông sản; căn cứ vào lợi thế so sánh các 

quốc gia đã chủ động tham gia chuỗi 

nông sản toàn cầu; đây là giai đoạn xuất 

hiện nhanh và nhiều công ty đa quốc gia 

kinh doanh về nông nghiệp. 

Nông nghiệp 4.0, sự phát triển diễn ra 

đồng thời với phát triển của thế giới về 

công nghiệp 4.0 là giai đoạn ứng dụng 

mạnh mẽ các thiết bị cảm biến kết nối 

internet (IoT), công nghệ đèn LED, các 

thiết bị bay không người lái, robot nông 

nghiệp và quản trị tài chính trang trại 

thông minh... Thuật ngữ nông nghiệp 4.0 

được phân tích và sử dụng đầu tiên tại 

Đức vào năm 2011. 

Theo tổng kết của các tổ chức quốc tế, 

đến nay, các thành phần chủ yếu của 

nông nghiệp 4.0 được tập trung các nội 

hàm sau: (1). ứng dụng cảm biến kết nối 

vạn vật hầu hết các trang trại nông nghiệp 

(IoT Sensors); các thiết bị cảm biến và 

thiết bị thông minh được kết nối và điều 

khiển tự động trong suốt quá trình sản 

xuất nông nghiệp giúp ứng phó với biến 

đổi khí hậu, cải thiện vi khí hậu trong nhà 

kính; (2). Công nghệ đèn LED sử dụng 

đồng bộ trong canh tác kỹ thuật cao để tối 

ưu hóa quá trình sinh trưởng, ứng dụng ở 
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các quốc gia có quỹ đất nông nghiệp ít 

hoặc nông nghiệp đô thị ; (3). Canh tác 

trong nhà kính, nhà lưới, sử dụng công 

nghệ thủy canh, khí canh nhằm cách ly 

môi trường tự nhiên, chủ động ứng dụng 

đồng bộ công nghệ; (4). Tế bào quang 

điện (Solar cells) nhằm sử dụng hiệu quả 

không gian, giảm chi phí năng lượng, hầu 

hết các thiết bị trong trang trại/ doanh 

nghiệp được cấp điện mặt trời và các bộ 

pin điện mặt trời; (5). Sử dụng người máy 

(Robot) thay cho việc chăm sóc cây 

trồng, vật nuôi ngày càng trở nên phổ 

biến, được ứng dụng tại các quốc gia già 

hóa dân số và quy mô sản xuất lớn; (6). 

Sử dụng các thiết bị bay không người lái 

(Drones) và các vệ tinh (satellites) để 

khảo sát thực trạng thu thập dữ liệu của 

các trang trại, từ đó phân tích khuyến 

nghị trên sơ sở dữ liệu cập nhật được để 

quản lý trang trại chính xác; (7). Công 

nghệ tài chính phục vụ trang trại trong tất 

cả các hoạt động từ trang trại được kết 

nối bên ngoài, nhằm đưa ra công thức 

quản trị trang trại có hiệu quả cáo nhất. 

Những biến đổi sản xuất nông nghiệp 

trong kỷ nguyên CMCN 4.0 sẽ diễn ra 

chủ yếu ở các cơ sở nông nghiệp với công 

nghệ canh tác thông minh. Ở các cơ sở có 

tiềm năng, kiểm soát môi trường tăng 

trưởng sẽ làm tăng giá trị gia tăng của 

nông sản.  

Tại Hàn Quốc, có ba giai đoạn phải hoàn 

thành để thúc đẩy trang trại thông minh ở 

các cơ sở nông nghiệp. Giai đoạn thứ 

nhất, được hoàn thành trước năm 2017, là 

giai đoạn cải thiện sự tiện lợi. Trong giai 

đoạn này, các cơ sở được nâng cấp cho 

phép nông dân kiểm tra trạng thái hoạt 

động nông nghiệp thông qua các thiết bị 

di động. Như vậy, nông dân không cần 

phải đến các trang trại để thực hiện những 

công việc đơn giản như kiểm soát nhiệt 

độ. Giai đoạn thứ hai, dự kiến được hoàn 

thành vào năm 2020, là cải thiện năng 

suất. Trong giai đoạn này, lợi nhuận được 

tăng lên thông qua kiểm soát chính xác và 

đưa ra các quy định tối ưu cho nông 

nghiệp. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn 

hoàn tất, theo đó tất cả các điều kiện của 

cơ sở được tự động hóa theo điều kiện 

tăng trưởng của cây trồng dựa trên mô 

hình tăng trưởng của cây trồng đó. Cơ 

quan Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn 

Quốc đã đưa ra một nền tảng để thử 

nghiệm các cảm biến và công nghệ khác 

nhau ở các trang trại thông minh, để giúp 

nông dân trải qua ba giai đoạn nhanh 

chóng và hiệu quả. 

CMCN 4.0 sẽ mang lại sự khác biệt lớn 

trong lĩnh vực nông nghiệp canh tác theo 

kiểu cánh đồng mở (truyền thống). Có ba 

giai đoạn mà công nghệ có thể được sử 

dụng, đó là: giám sát diện tích tăng 

trưởng cây trồng; phân tích dữ liệu trong 

giai đoạn đưa ra quyết định; và thực hiện 

phương pháp cung cấp (áp dụng) biến đổi 

theo vùng đất (Variable rate application) 

bằng cách sử dụng máy móc nông nghiệp 

thông minh. 

Giám sát diện tích môi trường tăng 

trưởng cây trồng không chỉ gồm tình 

trạng phát triển cây trồng mà còn thông 

tin khí hậu, thông tin môi trường và thông 

tin tăng trưởng. Phương pháp này được 

phát triển nhanh chóng ở những nền nông 

nghiệp quy mô lớn như của Hoa Kỳ hay 

những nền nông nghiệp thâm canh như ở 

Hàn Quốc. Có thể tối đa khối lượng sản 

xuất và tối thiểu nguy cơ thất bại do thiên 

tai, lỗi hệ thống và các yếu tố khác bằng 

cách có được những dữ liệu về tăng 

trưởng, thời tiết và thiết bị nông nghiệp.  

Phân tích dữ liệu ở giai đoạn ra quyết 

định liên quan đến phân tích dữ liệu từ 

giai đoạn giám sát và xác định những 

công việc nông nghiệp cần thiết. Trong 

giai đoạn này, dữ liệu thu thập được tích 

lũy, xử lý và phân tích dưới dạng dữ liệu 

lớn. Sau đó, các quyết định hiệu quả và 

chính xác về dữ liệu được đưa ra theo 
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cách vượt trội trí thông minh, trí tuệ và 

kinh nghiệm của con người. 

Ngoài ra, dữ liệu môi trường về quá trình 

canh tác có thể thu thập thông qua một 

nền tảng dịch vụ nông nghiệp bằng cách 

sử dụng dữ liệu lớn. Thông tin này có thể 

được sử dụng để đánh giá các xu hướng 

bán hàng trên thị trường theo phân tích ưu 

tiên thị trường, và sau đó là dữ liệu (môi 

trường canh tác, thông tin về sâu bệnh, 

thông tin về khí hậu và thời tiết, độ phì 

nhiêu của đất, sự phù hợp về địa hình, 

v.v...) có thể được phản hồi lại cho nông 

dân để tối ưu hóa môi trường sản xuất. 

Trong những năm gần đây, dữ liệu lớn và 

trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để mở 

rộng mạnh các lĩnh vực kỹ thuật di truyền 

trong nông nghiệp và chăn nuôi.  

Phương pháp “Áp dụng biến đổi theo 

vùng đất” bằng cách sử dụng máy móc 

nông nghiệp thông minh là giai đoạn thứ 

ba của quy trình này. Trong giai đoạn 

trước, quyết định tối ưu được lựa chọn 

cho từng địa điểm. Còn giai đoạn này, 

nhập nguyên liệu nông trại sẽ được định 

lượng trước phù hợp với địa điểm. Trong 

nông nghiệp quảng canh, một vài chiếc 

máy kéo có thể hoàn thành các nhiệm vụ 

tương tự (ví dụ như phun thuốc diệt cỏ) ở 

những vị trí khác nhau (nghĩa là, ở mức 

áp dụng tỷ lệ biến đổi) bằng cách tuân 

theo các khoảng cách nhất định. Trong 

tương lai, vào ban đêm, khi người nông 

dân đang ngủ, một con robot có thể được 

hướng dẫn bằng các thiết bị điện tử để đi 

vào cánh đồng, hoàn thành bất kỳ công 

việc đồng áng nào cần thiết rồi trở về nhà 

trước hoàng hôn. Giấc mơ này sẽ trở 

thành hiện thực trong tương lai gần nhờ 

CMCN 4.0. 

NASATI (Theo The fourth industrial 

revolution and precision agriculute, 

European Agricultural Machinery) 
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Xác định loại gen giúp tạo ra cây trồng có khả năng chống biến đổi khí hậu 

 

Mạng lưới rễ cây ẩn dưới lòng đất mọc 

xuyên qua đất để tìm kiếm chất dinh 

dưỡng và nước, tương tự như sâu tìm 

thức ăn. Tuy nhiên, các cơ chế di 

truyền và phân tử chi phối hoạt động 

của rễ vẫn chưa được xác định. Hiện 

nay, các nhà khoa học tại Viện Nghiên 

cứu Salk đã phát hiện ra một gen tác 

động đến việc rễ cây mọc sâu hay nông 

trong đất. 

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp 

chí Cell, cũng sẽ cho phép các nhà nghiên 

cứu tạo ra loại cây chống biến đổi khí hậu 

như một phần Sáng kiến Khai thác thực 

vật của Viện nghiên cứu Salk. Sáng kiến 

này nhằm tạo ra các cây trồng có rễ khỏe 

và sâu hơn với khả năng tích trữ khối 

lượng lớn cacbon dưới lòng đất về lâu dài 

để giảm CO2 trong khí quyển.  

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học 

đã sử dụng mô hình cây cải xoong 

(Arabidopsis thaliana) để xác định gen và 

các biến thể của chúng đóng vai trò điều 

chỉnh hoạt động của auxin, một loại 

hoocmon quan trọng kiểm soát cấu trúc 

của hệ rễ. Dù auxin được biết là gây ảnh 

hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh sinh 

trưởng của thực vật, nhưng chưa xác định 

được các yếu tố quyết định cách nó ảnh 

hưởng đến cấu trúc của hệ rễ. 

"Để quan sát rõ hơn sự phát triển của rễ 

cây, tôi đã phát triển và tối ưu hóa một 

phương pháp mới để nghiên cứu hệ rễ 

cây trong đất", Takehiko Ogura, nghiên 

cứu sinh sau tiến sĩ và là đồng tác giả 

nghiên cứu nói. "Rễ cây A. thaliana rất 

nhỏ nên không dễ nhìn thấy chúng, nhưng 

khi cắt đôi cây ra, chúng tôi có thể quan 

sát và đo lường hiệu quả hơn sự phân bố 

của rễ trong đất”. 

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra gen 

EXOCYST70A3, trực tiếp điều chỉnh cấu 

trúc của hệ rễ thông qua kiểm soát con 

đường của auxin mà không làm gián đoạn 

các con đường khác. EXOCYST70A3 

thực hiện vai trò này bằng cách tác động 

đến việc phân phối PIN4, một loại protein 

gây ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển 

auxin. Khi các nhà nghiên cứu biến đổi 

gen EXOCYST70A3, hướng mọc của hệ 

rễ đã thay đổi và nhiều rễ bám sâu hơn 

vào đất. 

Ngoài cho phép tạo ra loại cây có hệ rễ 

phát triển sâu hơn để cuối cùng có thể lưu 

giữ nhiều cacbon, thì phát hiện này có thể 

giúp các nhà khoa học hiểu cách thực vật 

ứng phó với sự thay đổi thời tiết theo mùa 

và cách giúp thực vật thích nghi với biến 

đổi khí hậu. 
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Wolfgang Busch, đồng tác giả nghiên cứu 

nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng phát 

hiện mới về con đường auxin như là cách 

để phát hiện thêm những thành phần liên 

quan đến các gen này và ảnh hưởng của 

chúng đến hệ rễ. Điều đó sẽ giúp chúng 

tôi tạo ra các loại cây trồng tốt hơn, dễ 

thích nghi như đậu tương và ngô để nông 

dân có thể trồng nhằm sản xuất nhiều 

lương thực đáp ứng nhu cầu dân số đang 

gia tăng". 

N.P.D (NASATI), theo 

https://phys.org/news/2019-07-gene-

climate.html, 

 



14 

 

Hệ thống vận chuyển nước mới được mô phỏng từ cây xanh 

 

Tạo ra hệ thống vận chuyển nước hiệu 

quả lên phía trên để chống lực hấp dẫn 

là thành công lớn của con người, 

nhưng cây xanh đã thành thạo điều đó 

trong hàng trăm triệu năm. Trong một 

nghiên cứu mới, các nhà khoa học tại 

trường Đại học Khoa học kỹ thuật 

Chiết Giang, Trung Quốc đã thiết kế 

một hệ thống vận chuyển nước mô 

phỏng cây xanh, sử dụng lực mao dẫn 

để đẩy nước bẩn lên phía trên qua vật 

liệu aerogel có cấu trúc phân cấp, sau 

đó được chuyển đổi thành hơi nước 

bằng năng lượng mặt trời để tạo ra 

nước ngọt và sạch. Nghiên cứu đã được 

công bố trên tạp chí ACS Nano. Trong 

tương lai, các phương thức vận chuyển 

nước hiệu quả có tiềm năng được ứng 

dụng để lọc nước và khử mặn. 

Aiping Liu, đồng tác giả nghiên cứu cho 

biết: "Vật liệu của chúng tôi có tính chất 

tuyệt vời và độ ổn định tốt, nên có thể 

được tái sử dụng nhiều lần. Vì thế, vật 

liệu có thể khử mặn và xử lý nước thải 

trên quy mô lớn trong tương lai". 

Hệ thống mới bao gồm hai thành phần 

chính, bao gồm: vật liệu aerogel siêu nhẹ, 

xốp và dài vận chuyển nước và một lớp 

ống nano cacbon phía trên vật liệu 

aerogel hấp thu ánh nắng mặt trời và biến 

nước thành hơi nước. Hệ thống được đặt 

trong thùng chứa thủy tinh. Nước di 

chuyển lên trên qua các lỗ trong vật liệu 

aerogel nhờ lực mao dẫn. Khi nước di 

chuyển lên phía trên, lớp ống nano 

cacbon được làm nóng bằng năng lượng 

mặt trời và chuyển đổi nước thành hơi 

nước, để lại chất ô nhiễm. Hơi nước 

ngưng tụ ở hai bên của thùng chứa thủy 

tinh, tạo thành những giọt nước chảy 

xuống đáy thùng chứa đóng vai trò như 

bể thu gom. 

Thiết kế này được mô phỏng từ cây xanh. 

Cây xanh chứa nhiều mạch xylem nhỏ hút 

nước từ mặt đất lên qua các nhánh và lá 

cây. Khi nước di chuyển đến lá, bức xạ 

mặt trời làm cho nước bay hơi qua các lỗ 

nhỏ trên lá, tương tự máy tạo hơi nước 

bằng năng lượng mặt trời. 

Việc mô phỏng hệ thống vận chuyển 

nước hiệu quả giống như cây xanh trước 

đây gặp nhiều khó khăn và những hạn chế 

thường gặp là tốc độ vận chuyển nước 

tương đối chậm, khoảng cách vận chuyển 
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ngắn và giảm hiệu suất vận chuyển nước 

thải và nước biển khi so sánh với nước 

sạch. Với thiết kế của vật liệu aerogel 

mới, các nhà nghiên cứu đã chứng minh 

hiệu suất dòng chảy đạt 10 cm trong 5 

phút đầu tiên và 28 cm sau 3 giờ. Hệ 

thống này cũng hoạt động hiệu quả với cả 

nước sạch, nước biển, nước thải và nước 

ngầm chứa cát. Ngoài ra, bộ thu nhiệt 

cacbon đạt hiệu suất chuyển đổi năng 

lượng cao lên tới 85%. 

Điểm mấu chốt của cải tiến là thiết kế cấu 

trúc tỉ mỉ cho vật liệu aerogel. Để chế tạo 

vật liệu, các nhà nghiên cứu đã đổ các 

thành phần của vật liệu aerogel vào ống 

đồng, sau đó để chúng trải qua gradien 

nhiệt độ, trong đó, đầu lạnh của ống hạ 

xuống -900C. Mức nhiệt này khiến các 

tinh thể băng phát triển trong mô hình vật 

liệu aerogel theo gradien nhiệt độ. Sau 

khi sấy đông ống, vật liệu aerogel thu 

được có cấu trúc phân cấp với các rãnh 

thẳng hàng, lỗ siêu nhỏ, bề mặt bên trong 

có rãnh và lưới phân tử. Các cấu trúc nhỏ 

này đã góp phần làm tăng hiệu suất của 

vật liệu aerogel. Trong tương lai, nhóm 

nghiên cứu sẽ tăng mạnh hiệu suất của hệ 

thống cho nhiều ứng dụng. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://phys.org/news/2019-07-

antigravity-trees.html,  
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Thuốc huyết áp thông thường giúp tăng lưu lượng máu đến não cho bệnh nhân 

Alzheimer 

 

Thông qua một chuỗi nghiên cứu, các 

nhà khoa học đã có thể thăm dò liên 

kết giữa lưu lượng máu đến não và 

chức năng nhận thức suy giảm. Gần 

đây có giả định được chứng minh là 

làm thế nào một loại thuốc thường 

được sử dụng cho huyết áp cao có thể 

được sử dụng để điều trị các bệnh như 

Parkinson và chứng mất trí. Các nhà 

khoa học ở Hà Lan hiện đã phát hiện 

ra một loại thuốc hiện được sử dụng 

cho bệnh cao huyết áp có thể tăng lưu 

lượng máu đến vùng trí nhớ và học tập 

trong não của bệnh nhân Alzheimer. 

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà 

khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học 

Radboud và loại thuôc họ sử dụng trong 

nghiên cứu là nilvadipine. Đây là thuốc 

chẹn kênh canxi và được sử dụng để điều 

trị huyết áp cao từ những năm 1990, 

nhưng gần đây nhóm nghiên cứu bắt đầu 

khám phá tác dụng của nó có thể mang lại 

lợi ích cho bệnh nhân mắc bệnh 

Alzheimer, được thúc đẩy bởi nghiên cứu 

trước đó làm giảm lưu lượng máu não với 

giai đoạn đầu của bệnh. 

Có 44 bệnh nhân Alzheimer tham gia 

nghiên cứu, được chia thành hai nhóm, 

trong đó một nhóm được cho nilvadipine 

và nhóm còn lại dùng giả dược trong 

khoảng thời gian 6 tháng. Sử dụng phép 

đo lưu lượng máu đến vùng hồi hải mã 

não được thực hiện thông qua MRI cả 

trước và sau khi điều trị bắt đầu. Nhóm 

nghiên cứu phát hiện ra rằng thuốc tăng 

huyết áp đã dẫn đến sự gia tăng lưu lượng 

máu 20% đến vùng hồi hải mã, vùng não 

chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập.  

Từ năm 2013 đến 2015, một dự án nghiên 

cứu khác có sự tham gia của 500 người để 

tìm hiểu liệu nilvadipine có thể làm chậm 

sự khởi phát của bệnh Alzheimer hay 

không, kết quả là không có lợi ích lâm 

sàng cho những người bị bệnh nhẹ đến 

trung bình. Nhưng nhóm Radboud lưu ý 

rằng nghiên cứu trước đó không liên quan 

đến các phép đo lưu lượng máu đến não 

và do đó nghiên cứu của họ mang lại hy 

vọng mới cho ý tưởng điều chỉnh thuốc 

tăng huyết áp để điều trị bệnh. Họ có kế 

hoạch tiến hành nghiên cứu sâu hơn để 

khám phá liệu những kết quả này có thể 

được nhân rộng trong các nghiên cứu lớn 

hơn hay không và một ngày nào đó họ có 

thể chuyển thành lợi ích lâm sàng. 

Đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Trong 

tương lai, chúng ta cần tìm hiểu xem sự 

cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt là ở 

vùng hồi hải mã, có thể được sử dụng như 

một phương pháp điều trị hỗ trợ để làm 

chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer, 

đặc biệt là trong giai đoạn đầu của 

bệnh”.  

Đ.T.V (NASATI), theo 

https://newatlas.com/hypertension-drug-

alzheimers-brain-blood-flow/60176/ 
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Thuốc điều trị bệnh về máu được sử dụng để chữa bệnh bạch biến 

 

Mặc dù có một số nghiên cứu đầy hứa 

hẹn, nhưng hiện tại bệnh bạch biến 

chưa được chữa khỏi. Tuy nhiên, gần 

đây các nhà khoa học đã chỉ ra một 

loại thuốc hiện có hiệu quả trong việc 

đẩy lùi vùng da bị ảnh hưởng. Nguyên 

nhân của bệnh bạch biến hiện chưa rõ. 

Khi mắc bệnh, nó sẽ khiến hệ thống 

miễn dịch của họ tấn công các tế bào 

sắc tố của da. Điều này dẫn đến vết 

nám trên da bị tẩy trắng. Trong một số 

trường hợp, đặc biệt là khi chúng xuất 

hiện trên mặt, hoặc trên da sẫm màu. 

Trong một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 

II trên toàn nước Mỹ gần đây, bác sĩ da 

liễu của Trung tâm Y tế Tufts, Tiến sĩ 

David Rosmarin đã khám phá việc sử 

dụng một loại thuốc đã được phê duyệt, 

có tên là ruxolitinib, được coi là phương 

pháp điều trị tiềm năng. Thông thường, 

nó được dùng bằng đường uống, là cách 

để điều trị rối loạn máu. Tuy nhiên, trong 

trường hợp này, nó được áp dụng cho da 

bị ảnh hưởng bạch biến dưới dạng kem. 

Thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện 

trong suốt hai năm, liên quan đến 157 

bệnh nhân tại 30 địa điểm trên khắp Hoa 

Kỳ. Một nửa số người tham gia đã sử 

dụng kem ruxolitinib một hoặc hai lần 

mỗi ngày, trong khi nửa còn lại vô tình áp 

dụng giả dược. Khi quá trình điều trị kết 

thúc, khoảng một nửa số bệnh nhân đã sử 

dụng liều cao nhất của thuốc đã trải qua 

sự cải thiện gần 50% bạch biến trên 

khuôn mặt. Ngược lại, chỉ có 3% của 

nhóm kiểm soát thấy sự cải thiện tương 

tự. 

Nhóm nghiên cứu, cho biết: “Ruxolitinib 

hoạt động trên bệnh bạch biến bằng cách 

ức chế TH1 trên cánh tay khi hệ miễn 

dịch của cơ thể hoạt động quá mức, chịu 

trách nhiệm cho sự mất sắc tố. Các tác 

dụng phụ được báo cáo bao gồm đỏ da, 

kích ứng và mụn trứng cá, mặc dù chúng 

đều khá nhẹ”.  

Tiến sĩ Rosmarin giải thích: "Ruxolitinib 

tại chỗ có khả năng thay đổi cách điều trị 

bệnh bạch biến. Nó không chỉ hiệu quả 

trong việc phục hồi da mà còn an toàn. 

Nhiều bệnh nhân bạch biến đã có phản 

ứng thậm chí tốt hơn khi sử dụng 

ruxolitinib liên tục trong một thời gian 

dài, kết hợp với tiếp xúc với ánh sáng mặt 

trời và quang trị liệu. Hy vọng rằng điều 

trị này cuối cùng sẽ thay đổi yếu tố đột 

biến cho mọi người trên toàn thế giới bị 

ảnh hưởng bởi bệnh bạch biến”.  

Đ.T.V (NASATI), theo 

https://newatlas.com/vitiligo-skin-

cream/60170/ 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu chế tạo nanobiosensor xác định dư lượng chất tăng trọng clenbuterol 

trong vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi trên cơ sở hiệu ứng truyền năng lượng 

cộng hưởng huỳnh quang 

 

Từ năm 2010, Viện Hóa học, Viện Hàn 

lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam 

đã được  ộ Khoa học và công nghệ cho 

nghiên cứu thử nghiệm dùng chấm 

lượng tử bán dẫn phát quang xác định 

hàm lượng chất hoócmôn tăng trọng 

trong chăn nuôi và sản phẩm chăn 

nuôi.  ước đầu đã thu được kết quả rất 

tốt, có   ngh a khoa học và công nghệ 

cao, mở ra triển vọng ngành khoa học 

và công nghệ nano ứng dụng trong sinh 

hoạt đời sống con người. 

Để góp phần vào xu hướng phát triển 

chung này, nhóm nghiên cứu tại Viện 

Hóa học do PGS.TS. Ngô Trịnh 

Tùng làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu chế tạo nanobiosensor xác 

định dư lượng chất tăng trọng 

clenbuterol trong vật nuôi và sản phẩm 

chăn nuôi trên cơ sở hiệu ứng truyền 

năng lượng cộng hưởng huỳnh quang” 

trong thời gian từ năm 2013 đến 2017. 

Một số kết quả nghiên cứu của đề tài: 

1. Đã tổng hợp thành công 3 loại chấm 

lượng tự CdTe, CdS và graphen có bước 

sóng phát xạ huỳnh quang cực đại tại 530 

nm (CdTe), 490 nm (CdS), 445 nm 

(Graphen) phù hợp cho chế tạo sensor 

huỳnh quang xác định clenbuterol trên cơ 

sở hiệu ứng FRET.  

2. Đã biến tính thành công clenbuterol tạo 

nhóm khóa diazo trong nanosensor huỳnh 

quang. Điều kiện phản ứng tối ưu cho 

phản ứng diazo hóa clenbuterol là pH = 3 

và tỷ lệ CLB:NaNO2 = 1:3.  

3. Đã chế tạo thành công nanosensor dạng 

dung dịch xác định clenbuterol trên cơ sở 

hiệu ứng FRET sử dụng chất cho là các 

chấm lượng tử được tổng hợp trên và chất 

nhận biết clenbuterol là phân tử NED..  

4. Đã chế tạo được sensor dạng tấm sử 

dụng đế thủy tinh phủ nano silica để xác 

định clenbuterol với các chất nhận biết 1-

Naphthylethylene diamine, 1-

Naphthylamine, 5-Amino-3-(2-

thienyl)pyrazole cho giới hạn xác định 

clenbuterol tương ứng là 10-8 g/ml; 10-9 

g/ml và 10-7 g/ml. So với phương pháp 

nanosensor dạng dung dịch, các sensor 

dạng tấm có độ giới hạn xác định 

clenbuterol thấp hơn và không có khả 

năng định lượng nồng độ clenbuterol.  

5. Đã chế tạo được sensor sinh học dạng 

thanh thử nhanh sử dụng các kháng thể 

clenbuterol làm chất nhận biết để xác 
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định clenbuterol trong mẫu thử. Thanh 

thử nhanh cho giới hạn xác định 

Clenbuterol đến nồng độ 0,1 ng/ml. Ưu 

điểm của sensor sinh học dạng thanh thử 

nhanh này là sử dụng cơ chế nhận biết 

qua tương tác của kháng nguyên và kháng 

thể qua đó có độ sàng lọc cao. Tuy nhiên 

phương pháp này chỉ có giá trị định tính, 

không định lượng được nồng độ 

clenbuterol.  

6. Đã đánh giá và so sánh khả năng định 

lượng clenbuterol trong các mẫu thử thật 

từ các mẫu phẩm lợn và thức ăn gia súc 

bằng phương pháp sensor huỳnh quang và 

phương pháp ELISA. Kết quả cho thấy, 

nanosensor huỳnh quang dạng dung dịch 

sử dụng hiệu ứng FRET có khả năng định 

lượng nồng độ clenbuterol trong các mẫu 

thử thật với độ chính xác từ 85% đến 

93.3% và cao hơn so với phương pháp 

ELISA.  

Kết quả thu được là tiền đề phát triển, 

hoàn thiện và ứng dụng nanobiosensor 

trên thực tế. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả 

nghiên cứu của Đề tài (Mã số 

14597/2017) tại Cục Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Nghiên cứu công nghệ quản l , chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, 

tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính 

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới 

của Chính phủ đề ra những mục tiêu 

và nội dung hết sức cơ bản và thiết 

thực nhằm cải thiện chất lượng cuộc 

sống ở vùng nông thôn và hướng tới 

một nền sản xuất sạch. 

Để góp phần đạt được tiêu chí này, đề tài 

“Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ 

canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm 

nước, tăng năng suất và giảm thải khí 

nhà kính” do nhóm nghiên cứu tại 

Trường Đại học Thủy thực hiện từ năm 

2013-2015, là rất cần thiết. Chủ nhiệm đề 

tài là TS. Nguyễn Việt Anh. 

Đề tài đã thu được các kết quả sau: 

1. Đã đề xuất giải pháp công trình tự 

động điều tiết nước tại mặt ruộng, tiến 

hành kiểm nghiệm, hiệu chỉnh thông số 

của các công trình tự động điều tiết và đo 

nước mặt ruộng tại hiện trường khu thí 

nghiệm.  

2. Đã nghiên cứu phát triển phần mềm hỗ 

trợ ra quyết định vận hành hệ thống tưới, 

mang tên GHGIrrigationModel.r, có 3 

chức năng: (i) Lập kế hoạch tưới; (ii) Hỗ 

trợ vận hành hệ thống theo thời gian thực 

và (iii) Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống tưới.  

3. Trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ phân tích không gian trong môi 

trường GIS, đề tài đã xây dựng mô hình 

dự đoán và tính toán lượng phát thải khí 

mê tan trên ruộng lúa. Căn cứ vào các số 

liệu đo đạc thực tế CH4 để hiệu chỉnh mô 

hình, từ đó hoàn thiện mô hình. Ứng dụng 

được thể hiện trên trang web thử nghiệm 

http://www.CH4management.com.vn  

4. Mô hình trên đã được áp dụng để tính 

toán kiểm kê phát thải khí mê tan tại các 

công thức thí nghiệm, tính toán được tổng 

lượng phát thải khí CH4 thực đo và dự 

đoán cũng như xác định được tổng lượng 

phát thải CH4 cho cả vụ.  

5. Đã xây dựng khu thực nghiệm ứng 

dụng mô hình canh tác và quản lý tưới 

nhằm giảm phát thải KNK cho cây lúa 

trên diện tích 30 ha. Các công tức thực 

nghiệm gồm: (i) Đối chứng: theo tập quán 

canh tác truyền thống và tưới ngập (ĐC-

CT1), (ii) Canh tác truyền thống và tưới 

tiết kiệm nước Nông-Lộ-Phơi (CT2) và 

(iii) canh tác cải tiến và tưới tiết kiệm 

nước Nông-Lộ-Phơi - SRI (CT3). Đã tiến 

hành theo dõi, quan trắc, đo đạc các thông 

số cần thiết trong 04 vụ sản xuất, gồm: 

Hè thu 2013, Đông xuân 2014, Hè thu 

2014 và Đông xuân 2015.  
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6. Kết quả từ các quan trắc, đo đạc và tính 

toán từ mô hình cho thấy: công thức 

Nông-lộ-phơi - SRI (CT3) cho lượng phát 

thải khí CH4 ít nhất so với hai công thức 

Nông-lộ-phơi (CT2) và Đối chứng (CT1). 

Lượng phát thải khí CH4 giảm từ 20,37% 

- 39,8% so với công thức Đối chứng. 

Công thức Ngập thường xuyên (ĐC - 

CT1) là công thức cho lượng phát thải khí 

CH4 toàn vụ lớn nhất với cùng một điều 

kiện tưới và nhiệt độ không khí như 2 

công thức Nông-lộ-phơi - SRI (CT3) và 

Nông-lộ-phơi (CT2). 

Về mặt lý luận, đề tài làm rõ cơ sở khoa 

học đề xuất chế độ canh tác lúa cải tiến, 

cũng như ứng dụng các công nghệ nhằm 

quản lý chế độ canh tác cải tiến, quản lý 

kiểm soát phát thải KNK. Về mặt thực 

tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ 

được phổ biến, chuyển giao rộng rãi trong 

khu vực nông thôn Việt Nam với 3,8 triệu 

ha canh tác lúa nước. Việc đề xuất giải 

pháp ứng dụng được công nghệ GIS và 

công cụ hỗ trợ ra quyết định đển quản lý 

chế độ canh tác lúa và áp dụng rộng rãi 

một chế độ canh tác lúa khoa học nhằm 

tiết kiệm chi phí sản xuất (giảm lượng 

giống, giảm phân bón, giảm nước, tăng 

độ phì của đất) đồng thời bảo vệ môi 

trường do giảm phát thải khí nhà kính có 

ý nghĩa rất cấp thiết. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả 

nghiên cứu của Đề tài (Mã số 

14598/2017) tại Cục Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 


