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TÓM TẮT 

Máy làm đất vun luống và rạch hàng gieo trực tiếp MXR - 1,4 được thiết kế và chế tạo nhằm phục 
vụ công việc làm đất bảo tồn của các cây trồng cạn như ngô và các cây họ đậu ở Việt Nam theo 
phương pháp làm đất bảo tồn. Thiết bị này là sự kết hợp của ba công đoạn làm đất đó là: xới đất - lên 
luống - rạch hàng gieo hạt. Với thiết bị này, nông dân sẽ rút ngắn được thời gian canh tác, giảm công 
lao động, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, hạn chế số lượt đi lại của máy kéo trên mặt ruộng. Máy MXR - 
1,4 bao gồm 4 lưỡi xới, 3 lưỡi rạch xen giữa và đi sau các cặp lưỡi xới, các bộ phận này được liên kết 
bởi khung treo, độ cày sâu được thay đổi nhờ bộ phận điều chỉnh độ nông sâu. Qua khảo nghiệm 
thực tế cho thấy: máy MXR - 1,4 đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đảm bảo năng suất 1,4 ha/h. Ứng dụng 
cho đồng ruộng Việt Nam ở những vùng có địa hình bằng phẳng, khô ráo, diện tích đất trồng rộng, có 
thể phục vụ cho các cây trồng cạn khác. 

Từ khóa: Làm đất bảo tồn, lên luống, MXR - 1,4, rạch hàng. 

SUMMARY 

Simultaneous tillage and row making machine MXR - 1.4 was designed and manufactured for 
conservation tillage of upland crops, such as maize and legumes in Vietnam according to land 
conservation principles. The device is a combination of the three tillage stages: soil loosening - 
ridging – row making for seeding. With this device farmers can be able to shorten the cultivation 
period, reduce labor, save of fuel and reduce the impact on the soil, thereby maintaining physical soil 
characteristics. MXR - 1.4 consists of four soil loosening blades, followed by three row making blades 
and these equipment are linked by a hanging frame. The plowing depth is changed by an adjusting  
part. Practical test indicates that  MXR - 1.4 device meets the requirements with a operational capacity 
of 1.4 ha / h. The device can be applied to dry, flat and large land area for the upland crops. 

Key words: Conservation tillage equipment.   

1. §ÆT VÊN §Ò 
HiÖn nay, ë ViÖt Nam c«ng t¸c lμm ®Êt 

vμ gieo trång vÉn diÔn ra riªng lÎ qua nhiÒu 
c«ng ®o¹n dÉn ®Õn chi phÝ lao ®éng, m¸y mãc 
vμ thêi gian sÏ t¨ng ®ång thêi viÖc t¸c ®éng 

nhiÒu sÏ lμm c¬ lý tÝnh cña ®Êt bÞ thay ®æi, 
kh¶ n¨ng gi÷ Èm kÐm. §Ó kh¾c phôc ®iÒu 
nμy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p canh t¸c sao cho 
sù t¸c ®éng lªn ®Êt trång ph¶i ®−îc h¹n chÕ, 
mét ph−¬ng ph¸p mμ hiÖn nay c¸c n−íc ph¸t 
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triÓn trªn thÕ giíi ®ang øng dông réng r·i, 
®ã lμ ph−¬ng ph¸p sö dông c«ng cô lμm ®Êt 
b¶o tån hay lμm ®Êt tèi thiÓu (Koller, 2004). 
Cã hai ph−¬ng ph¸p lμm ®Êt tèi thiÓu: mét lμ 
h¹n chÕ vïng t¸c ®éng cña c«ng cô trªn mÆt 
ruéng vμ hai lμ h¹n chÕ sè lÇn ®i l¹i cña m¸y 
kÐo trªn ruéng.  

§èi víi n−íc ta, ¸p dông ph−¬ng ph¸p 
thø nhÊt th× ch−a phï hîp do ®iÒu kiÖn ®Þa 
h×nh phøc t¹p khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm cho 
nªn tÝnh chÊt ®Êt còng bÞ biÕn ®æi nhiÒu nh− 
thiÕu chÊt dinh d−ìng, thiÕu Èm, ®Êt qu¸ 
chÆt khã tho¸t n−íc, v.v… viÖc canh t¸c trªn 
toμn diÖn tÝch mÆt ruéng ®Ó c¶i thiÖn tÝnh 
chÊt cña ®Êt tr−íc khi gieo trång lμ cÇn thiÕt. 
Theo ph−¬ng ph¸p thø hai, ta hoμn toμn cã 
thÓ nghiªn cøu c¸c liªn hîp m¸y cã kh¶ n¨ng 
kÕt hîp nhiÒu c«ng ®o¹n tõ kh©u canh t¸c 
®Õn gieo trång (N«ng V¨n V×n, 1998). 

Bμi b¸o nμy giíi thiÖu mét sè kÕt qu¶ 
ban ®Çu cña ®Ò tμi nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ 
t¹o mÉu m¸y lμm ®Êt b¶o tån cho c©y trång 
c¹n ë vïng ®ång b»ng víi mÉu m¸y ®−îc chÕ 
t¹o lμ "M¸y lªn luèng kÕt hîp r¹ch hμng gieo 
trùc tiÕp MXR – 1,4”.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

ThiÕt bÞ ®−îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ dùa trªn 
yªu cÇu n«ng häc cña ph−¬ng ph¸p lμm ®Êt 
b¶o tån vμ lý thuyÕt tÝnh to¸n m¸y n«ng 
nghiÖp (NguyÔn V¨n Muèn & cs., 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dùa trªn ®Ò tμi hoÆc mÉu m¸y cã liªn 
quan ®Ó kÕ thõa cã chän läc vμ ph¸t triÓn 
theo h−íng riªng cña ®Ò tμi. 

Mét sè phÇn mÒm ®å häa ®−îc øng dông  
trong nghiªn cøu ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

M¸y vun luèng kÕt hîp r¹ch hμng gieo 
h¹t lμm ®Êt b¶o tån MXR – 1,4  gåm 4 l−ìi 
xíi ®Æt c¸ch nhau tõ 40  – 60 (cm) vμ 3 l−ìi 
r¹ch ®Æt xen gi÷a c¸c cÆp l−ìi xíi. Bé phËn 
khung treo liªn kÕt víi ®éng lùc vμ bé phËn 
thay ®æi ®é s©u cña l−ìi xíi tõ 0 – 30 cm. 

3.1. L−ìi xíi     

PhÇn l−ìi xíi lμm viÖc dùa trªn nguyªn 
lý cña nªm tam hîp (H×nh 1), thùc hiÖn cïng 
mét lóc 3 nhiÖm vô: t¸ch, n©ng vμ lËt ®Êt 
t−¬ng øng víi 3 gãc γ, α, β.  

 Ta cã:   tgα/tgβ  = tgγ 

Chän γ = 30o,  α = 40o, vËy ta cã β = 53o. 

Dùa trªn yªu cÇu lμm viÖc vμ c¸c th«ng sè 
®· chän cho nªm, ta lùa chän l−ìi xíi kiÓu vun 
hai phÝa (H×nh 2): cã mòi diÖp vμ c¸nh. Mòi 
diÖp ®i tr−íc cã nhiÖm vô t¸ch ®Êt n©ng ®Êt 
chuyÓn qua c¸nh diÖp ®Ó vun ®Êt lªn luèng.  

Chän bÒ réng lμm viÖc cña luìi: 
  b = 14 cm = 0,14 m:    
  Sè l−îng n = 4  

      

 H×nh 1. Nªm tam hîp 
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H×nh 2. Bé phËn xíi ®Êt - vun luèng 
1- L−ìi xíi;  2- Th©n (diÖp); 3- Trô; 4- C¸nh diÖp;  

           5- Bé phËn thay ®æi gãc më cña cÆp c¸nh diÖp 

3.1.1. CÊu t¹o vμ nguyªn lý lμm viÖc   

L−ìi xíi (1) cã nhiÖm vô ¨n s©u vμo ®Êt, 
c¾t ®Êt, ®−a ®Êt lªn diÖp. L−ìi xíi ®−îc chÕ 
t¹o rêi b»ng thÐp c¹nh ®−îc mμi s¾c ®Ó c¾t 
®Êt dÔ dμng, cã thÓ thay thÕ khi mßn vμ ®−îc 
b¾t lªn diÖp (2) b»ng bul«ng ch×m ë mçi bªn. 
DiÖp cã t¸c dông n©ng vμ ®−a ®Êt lªn c¸nh 
diÖp (4) ®Ó vun ®Êt vμo luèng. DiÖp ®−îc hμn 
gi÷ vμo trô (3) phÝa sau cã hμn thanh chèng 
trô võa t¨ng cøng cho trô, võa ®Ó liªn kÕt 
víi bé phËn ®iÒu chØnh ®é më c¸nh diÖp (5). 
C¸c th«ng sè kÝch th−íc cña bé phËn xíi bao 
gåm: BÒ réng cña diÖp b = 14 cm, chiÒu cao 
tÝnh tõ ®¸y l−ìi xíi ®Õn ®Ønh trô H = 80 cm: 
Gãc gi÷a 2 c¸nh diÖp cã thÓ thay ®æi tõ 20 - 
1200. ChiÒu cao cña diÖp lμ 27 cm. 

3.1.2. TÝnh to¸n lùc t¸c dông lªn l−ìi xíi  

Lùc t¸c dông lªn l−ìi xíi trong mÆt 
ph¼ng ®øng däc lμ Rxz (H×nh 3). Ph©n tÝch 
lùc Rxz thμnh hai thμnh phÇn Rx vμ Rz. Rx 

biÓu thÞ lùc c¶n kÐo cña nªm, cßn Rz biÓu thÞ 
kh¶ n¨ng ¨n s©u cña nªm. VÞ trÝ Rxz ®−îc 
x¸c ®Þnh bëi gãc ψ vμ kÝch th−íc h, l theo kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña Cinhiacèp: 

h = (0,5 – 0,3)a  vμ   l = 0,5b.  
Theo h×nh vÏ ta cã: 

             ψ =  π/2 - (α + ϕ) 

Trong ®ã:  
a- ®é s©u l−ìi xíi = 20 cm = 0,2 m;  
b- chiÒu réng lμm viÖc cña l−ìi = 14 cm 

                                                           = 0,14 m; 
 ϕ = arctg f  (f- hÖ sè ma s¸t cña ®Êt). 
Qua ®o thùc tÕ, ta lÊy gi¸ trÞ trung b×nh 

ftb = 0,6. VËy ϕ = 310.  
KiÓm tra l¹i víi c«ng thøc:   
γt−  =  (π/2 - ϕ)/2 = 29,50 gÇn b»ng 30o ®· 

chän tr−íc nªn c¸c th«ng sè ®· chän lμ hîp 
lý.  Ta tÝnh ®−îc:   

           ψ =  π/2 - (α + ϕ) = 190  

Gi¸ trÞ lùc Rx cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng 
thøc:          Rx = k.ab 

k- lùc c¶n riªng cña ®Êt, chän k = 20 
(kPa). Ta cã:  Rx = 20.0,2.0,14 = 0,56 (kN) = 
560 (N). VËy lùc t¸c dông lªn l−ìi xíi lμ:  

Rxz  = Rx/cosψ = 560/cos 190 = 592 N 
Lùc cÇn thiÕt ®Ó l−ìi r¹ch chuyÓn ®éng 

lμ P > Rx = 560N. Chän P = 600 N. 
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H×nh 3. Lùc t¸c dông lªn l−ìi xíi 

 
H×nh 4. L−ìi r¹ch hμng kÕt hîp gieo 

1- Th©n vμ l−ìi r¹ch; 2- èng dÉn h¹t; 3- Trô 

3.2. L−ìi r¹ch hμng gieo h¹t 
L−ìi r¹ch cã nhiÖm vô t¹o r·nh trong 

khi canh t¸c trªn ®ång, nã cã thÓ ®−îc nèi víi 
bé phËn gieo h¹t. Dùa vμo cÊu t¹o l−ìi r¹ch, 
cã thÓ chia thμnh 2 lo¹i: l−ìi r¹ch lo¹i l−ìi vμ 
l−ìi r¹ch lo¹i ®Üa. HiÖn nay, l−ìi r¹ch lo¹i 
l−ìi ®−îc sö dông réng r·i h¬n, do cã kÕt cÊu 
®¬n gi¶n vμ gi¸ thμnh rÎ h¬n so víi l−ìi r¹ch 
lo¹i ®Üa. Do vËy, nghiªn cøu nμy sö dông bé 
phËn r¹ch lo¹i l−ìi.  

Yªu cÇu cña l−ìi r¹ch lμ ®¶m b¶o bÒ 
réng vμ ®é s©u quy ®Þnh cña r·nh; Kh«ng xèc 
líp ®Êt ë d−íi lªn lμm mÊt Èm cña ®Êt, kh«ng 
v−íng cá r¸c. L−ìi r¹ch ®−îc chän  lμ lo¹i l−ìi 
cã gãc r¹ch tï (H×nh 4), khi r¹ch, ®Êt bÞ Ðp 
sang 2 bªn. Th«ng sè cÊu tróc lÊy theo tiªu 
chuÈn ΓOCT 1714 -71 (Liªn X« cò), chiÒu cao 
l−ìi l = 140 mm; gãc t¸ch 2γ = 640 gãc nghiªng 
cña l−ìi lμ 500, sè l−îng l−ìi r¹ch lμ 3 l−ìi.  

3.2.1. Nguyªn lý lμm viÖc cña bé phËn r¹ch 
L−ìi r¹ch gåm l−ìi xÎ (1) vμ th©n (2) ®i 

gi÷a luèng ®· ®−îc vun vμ ®i sau 2 l−ìi xíi, 
r¹ch mét ®−êng s©u 2 - 3 (cm) réng 5 - 6 (cm), 

h¹t ®−îc ®−a qua èng gieo h¹t (3) xuèng ®¸y 
r·nh. Trô (4) ®−îc b¾t vμo th©n (2) b»ng c¸ch 
hμn cøng, ®ång thêi lμ bé phËn thay ®æi ®é 
s©u cña l−ìi r¹ch khi liªn kÕt víi khung.  

3.2.2. TÝnh to¸n lùc t¸c dông lªn l−ìi r¹ch 
Lùc t¸c dông lªn l−ìi r¹ch trong mÆt 

ph¼ng ®øng däc lμ Rxz. Ph©n tÝch lùc Rxz 
thμnh hai thμnh phÇn Rx vμ Rz. Rx biÓu thÞ 
lùc c¶n kÐo cña l−ìi, Rz biÓu thÞ kh¶ n¨ng ¨n 
s©u cña nã. Lùc Rxz lμm víi mÆt ph¼ng n»m 
ngang mét gãc ψ = π/2 − (α + ϕ). §Æt t¹i ®iÓm 
c¸ch ®iÓm mòi l−ìi phÝa d−íi mét ®o¹n l = 
0,5b sin (1800 - α) = 0.5.50.sin 600 = 21,65 
(mm) = 2,165 (cm). Trong ®ã, b lμ bÒ réng 
lμm viÖc cña l−ìi. 

Lùc c¶n kÐo Rx  x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc:  
Rx = k.ab = 12.0,03.0,05 = 0,0375 (kN) 
k- hÖ sè c¶n kÐo cña ®Êt thÞt nhÑ, chän  

k = 12.    VËy:    Rxz = Rx/cosψ. 
⇒    Rxz = 0,0375/cos 610 = 0,077 (kN). 
Bá qua ma s¸t ë phÇn ®¸y vμ 2 bªn cña 

th©n do kh«ng ®¸ng kÓ th× lùc kÐo cÇn thiÕt 
cho mçi l−ìi r¹ch lμ P’ > Rx = 0,0375 (N). LÊy 
P’ = 0,04 kN = 40 N. 

N
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H×nh 5. Lùc t¸c dông lªn l−ìi r¹ch 

               

H×nh 6. Bé phËn ®iÒu chØnh ®é s©u cña l−ìi r¹ch 
1- B¸nh xe tùa ®ång; 2- Bé phËn ®Ó l¾p b¸nh xe vμ ®Ó thay ®æi ®é s©u; 

3- èng vÆn thay ®æi ®é s©u; 4- Tay quay 

3.3. Bé phËn ®iÒu chØnh ®é s©u cña l−ìi 
       xíi 

C¬ cÊu n©ng h¹ cã nhiÖm vô n©ng h¹ 
l−ìi xíi tõ lμm viÖc sang vËn chuyÓn vμ 
ng−îc l¹i. Tïy theo kÕt cÊu cña m¸y khi 
thiÕt kÕ cã thÓ dïng c¬ cÊu n©ng h¹ c¬ häc 

hoÆc thuû lùc. ë ®©y ta sö dông c¬ cÊu kiÓu 
c¬ häc. Cã thÓ thay ®æi ®é cμy s©u cña l−ìi 
xíi tõ 0 - 30 (cm).  

Bé phËn thay ®æi ®é s©u (H×nh 6) gåm 
b¸nh xe tùa ®ång (1) cã  ®−êng kÝnh D = 36 
cm l¨n trªn mÆt ®ång khi m¸y di chuyÓn, 
b¸nh ®−îc b¾t vμo khung ch÷ Y (2) phÝa ®Çu 
trªn cña khung ®−îc tiÖn ren ®Ó liªn kÕt víi 
èng (3) cã ®−êng kÝnh trong d = 5 cm ®−îc 
tiÖn ren trong, ¨n khíp ren gi÷a trôc vμ èng 
sÏ lμm thay ®æi ®é n«ng s©u cña l−ìi r¹ch 

b»ng c¸ch quay tay quay 4, nhê ¨n khíp ren 
khung (2) vμ èng (3) sÏ chuyÓn ®éng t−¬ng 
®èi víi nhau, ®ång thêi b¸nh xe ®−îc n©ng 
lªn hay h¹ xuèng. Bé phËn ®iÒu chØnh ®é 
n«ng s©u ®−îc liªn kÕt víi mét thanh ®ì 
h×nh ch÷ Z g¾n víi khung (H×nh 7).  

3.4. Khung liªn kÕt 
Khung liªn kÕt cã nhiÖm vô ®Ó b¾t bé 

phËn lªn luèng, r¹ch hμng, bé phËn n©ng h¹ 
vμ liªn kÕt víi m¸y kÐo. Khung ®−îc lμm 
b»ng thÐp hép vu«ng gåm hai thanh ngang, 
mét thanh däc, hai thanh xiªn, ngoμi ra cã 
thªm thanh ch÷ Z gi÷ bé phËn ®iÒu chØnh ®é 
n«ng s©u. KÝch th−íc cña c¸c thanh: thanh 
ngang (1) lμ 2 m; thanh ngang (2) lμ 1 m; 
thanh däc (4) lμ 0,8 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 
thanh ngang lμ 1 m. 
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H×nh 7. Khung treo liªn kÕt c¸c bé phËn cña m¸y 

1- Thanh ngang dμi b¾t l−ìi xíi; 2- Thanh nèi víi m¸y kÐo; 
3- Thanh ch÷ Z gi÷ bé phËn thay ®æi ®é s©u; 4- Thanh däc ®Ó b¾t l−ìi r¹ch; 

5- Bé phËn ®iÒu chØnh ®é s©u 

3.5. Lùa chän m¸y kÐo: 

Lùc c¶n cña liªn hîp m¸y ®−îc tÝnh theo 
c«ng thøc: 

    R =  Gm[ fm(1− P)  ±  i ]  +  Fk   

Trong ®ã: 

   Gm- träng l−îng m¸y n«ng nghiÖp, (N) 

           Gm = m.g = 300.10 = 3000 (N) 

   fm - hÖ sè c¶n l¨n m¸y n«ng nghiÖp. 

           Chän fm = 0,16 (hÖ sè c¶n l¨n ®èi 
                    víi m¸y kÐo b¸nh h¬i trªn ®Êt 
                  chuÈn bÞ gieo). 

    P-  hÖ sè chØ phÇn träng l−îng m¸y 
                 n«ng nghiÖp chÊt lªn m¸y kÐo, víi 
                   m¸y n«ng nghiÖp lo¹i treo, chän 

                  P = 0,5 - 1,0. ë ®©y chän P = 0,7 

     i- ®é dèc mÆt ®ång, %. 

           i = 0% (canh t¸c trªn mÆt ruéng 
                  b»ng ph¼ng). 

Nh− tÝnh to¸n lùc ë trªn, lùc kÐo cÇn 
thiÕt cho m¸y MXR-1,4 ho¹t ®éng bao gåm 4 

l−ìi xíi, 3 l−ìi r¹ch vμ khèi l−îng cña toμn 
bé m¸y lμ m = 300 (kg) lμ: 

Fk = 4P + 3P’ + Fms   
      = 4.600 + 3.40 + 0.6.3000  
      = 4320 N = 4,320 (kN) 

Fms- lùc ma s¸t cña mÆt ®ång ®èi víi 
m¸y, ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:  

Fms = f.N = f.m.g  
        = 0,6.3000 = 1800 KN 

VËy lùc c¶n ®èi víi liªn hîp m¸y lμ:  

R = 3000.0,16.(1 - 0,7) + 4320  
    = 4464 (N) = 4,464 (KN) 

§Ó ®¶m b¶o vËn tèc m¸y khi lμm viÖc 
kho¶ng 15 km/h m¸y kÐo ph¶i cã c«ng suÊt: 
 
Pmk =           

 
Tõ ®ã ta lùa chän m¸y kÐo cã c«ng suÊt 

25 HP. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc, ta cã mÉu m¸y 
MXR – 1,4 (H×nh 8). 

kF .v 4,32.15 17,9 (kw) 24,924 (HP)
3,6 3,6

= = =
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H×nh 8. M¸y lªn luèng kÕt hîp r¹ch hμng gieo h¹t trùc tiÕp MXR – 1,4 

3.6. Kh¶o nghiÖm vμ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 

M¸y ®−îc ch¹y kh¶o nghiÖm t¹i khu ®Êt 
thÝ nghiÖm cña ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶. 
Thùc nghiÖm ¸p dông cho viÖc lμm ®Êt trång 
ng«. §Êt tr−íc khi kh¶o nghiÖm ®· ®−îc 
phay mét l−ît ®Ó t¹o ®é t¬i xèp. Cho m¸y 
lμm viÖc víi ®é s©u l−ìi xíi lμ 12 cm, l−ìi 
r¹ch lμ 3 cm, kho¶ng c¸ch c¸c luèng lμ 60 
cm. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt cña ®Êt vμ ®é bÒn 
cña l−ìi xíi, ta kh¶o nghiÖm m¸y víi vËn tèc 
8,5 km/h víi m¸y kÐo cã c«ng suÊt 25 HP. 

N¨ng suÊt theo lý thuyÕt sÏ lμ: 

       NSLT = )/(7,1
10

5,8.2
10

. hhavB
==   

Trong ®ã: 

         B- bÒ réng lμm viÖc, chän B = 2 (m) 
N¨ng suÊt thùc tÕ mμ m¸y ®¹t ®−îc: 
       NSTT = 1,4 (ha/h).  
VËy:  
HiÖu suÊt η = NSTT/NSLT = 1,4/1,7 = 

0,82%. M¸y lμm viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu 
®Æt ra. 

Sau khi kh¶o nghiÖm, nghiªn cøu ®· 
thu ®−îc mét sè kÕt qu¶ sau: N¨ng suÊt m¸y 
lμ t−¬ng ®èi cao (1,4 ha/h) cã thÓ thay thÕ 
kho¶ng h¬n 30 c«ng lao ®éng thñ c«ng. ViÖc 

øng dông m¸y MXR – 1,4 vμo thùc tÕ t¹i 
nh÷ng vïng ®ång b»ng, diÖn tÝch trång trät 
lín sÏ ®em l¹i n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ 
trong s¶n xuÊt. Bé phËn xíi ®Êt cña m¸y 
MXR – 1,4 cã thÓ sö dông trong viÖc lªn 
luèng cho mÝa, s¾n, khoai...  

Bªn c¹nh ®ã, nghiªn cøu nμy còng cßn 
mét sè h¹n chÕ nh− ch−a kh¶o nghiÖm ®−îc 
m¸y ë vïng cã ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng, 
®Êt kh« c»n hoÆc Èm −ít. Ch−a thÓ cã kÕt 
luËn chÝnh x¸c vÒ hiÖu qu¶ cña viÖc trång 
ng« trªn khu ®Êt kh¶o nghiÖm do ch−a ®ñ 
®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cho viÖc gieo bãn vμ 
ch¨m sãc.  

4. KÕT LUËN  
MÉu m¸y lμm ®Êt b¶o tån MXR - 1,4 

®−îc chÕ t¹o gåm 4 l−ìi xíi vμ 3 l−ìi r¹ch 
®−îc g¾n trªn c¬ cÊu treo ®i sau m¸y kÐo cã 
c«ng suÊt 25 (HP) lμm viÖc víi vËn tèc 8,5 
(km/h) cho n¨ng suÊt 1,4 (ha/h). M¸y MXR - 
1,4 kÕt hîp hai kh©u võa lμm ®Êt (vun 
luèng) võa r¹ch hμng ®Ó gieo trång, do vËy 
®· h¹n chÕ ®−îc l−ît ®i l¹i cña m¸y kÐo trªn 
mÆt ruéng ®¸p øng ®−îc vÊn ®Ò ®−a ra víi 
c«ng viÖc lμm ®Êt tèi thiÓu ë ViÖt Nam. Víi 
viÖc l¾p thªm hÖ thèng bãn ph©n gieo h¹t, 
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hoμn toμn cã thÓ ®−a mÉu m¸y vμo phôc vô 
cho ho¹t ®éng canh t¸c gieo trång ë ViÖt Nam 
t¹i nh÷ng vïng ®Êt réng, b»ng ph¼ng, ®é Èm 
t−¬ng ®èi vμ cho kÕt qu¶ tèt.  
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