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Phát triển thiết bị cuốn rơm nhằm kịp thời vụ sản xuất, vận 

chuyển rơm, bảo quản và chế biến rất cần thiết. 

Vấn đề chính Phù hợp ĐBSCL Giảm giá thành  



Thuận lợi: 

- Tiếp cận được thiết bị công nghệ thu gom rơm; 

 + HTX thức ăn chăn nuôi Bình Minh đầu tư: 

 - 5 máy Z755. 

 - 15 máy tự hành của Công ty TNHH Phan Tấn. 

 - Phương tiện vận chuyển: 2 sà lan 250 tấn, 4 xe 

chuyên dụng. 

 - Năng suất: 10.000 cuộn/1 ngày. 



Thuận lợi: 

Máy tự hành giảm được khoảng 50% nhân công lao động 



- Máy ép thủy lực ép 10 - 12 cuộn => bành rơm 150 kg 



Sản phẩm rơm ủ Ure 



Viên nén sản xuất từ rơm và trấu 

Nhiệt trị từ 4200 – 4600 kcal/kg  

Viên nén của Công ty CP Năng Lượng Xanh Cửu Long 



Thực tế thử nghiệm và ứng dụng của Công ty CP Năng 

Lượng Xanh Cửu Long 

220 kg trấu viên, nghiền/1 tấn hơi => 330.000 VNĐ/1 tấn hơi 

70 kg dầu FO/1 tấn hơi => 560.000 VNĐ/1 tấn hơi 



+ Khó khăn: 

 - Tập quán cánh canh tác của người nông dân, 

cách vụ 7-10 ngày; 

 - Đồng ruông nhiều nơi còn nhỏ lẻ; 

 - Khối lượng riêng rơm nhẹ, cồng kềnh khó cho việc 

vận chuyển; 

 - Bảo quản rơm ở ẩm độ cao; 

 - Chế biến rơm thành sản phẩm có giá trị cao. 



+ Tiêu thụ: 

 - Các hộ chăn nuôi gia đình và các trại chăn nuôi 

trong nước; 

 - TH True milk chuẩn bị giao hàng mẫu 100 tấn 

dạng đóng thành bành rơm 150 kg, hướng tới mỗi năm là 

10 – 15.000 tấn/năm rơm khô có ẩm độ 13 – 14%. Ngoài 

ra đang đàm phán với Tập đoàn Hoàng Anh Gia lai. 

 - Trồng Nấm; 

 - Ủ gốc cây Thanh Long cho các vùng: Bình Thuận, 

Long An, Tiền Giang. 



+ Kiến nghị: 

- Nhà Khoa học đồng hành cùng với các Doanh nghiệp tạo 

ra những bước đột phá về công nghệ trong việc: thu gom, 

bảo quản và chế biến nhằm giảm giá thành sản phẩm có 

sức cạnh tranh. 

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm từ rơm:  

 + Vật liệu xây dung, điệm lót sinh học … từ rơm và 

trấu. 

 



XIN CÁM ƠN VÀ TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO 


