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u Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ

thuật tỉnh ban hành Đề án thành lập Câu lạc bộ Trí

thức tỉnh Bắc Giang

u Xây dựng mô hình trồng hoa chất lượng cao trên

địa bàn thành phố Bắc Giang

u Phát hiện và thu giữ 2.700 súng nhựa bắn đạn

nhựa nhập lậu

u Bắc Giang: Phân bổ 400 triệu đồng vốn chuẩn bị

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

u Phản biện “Quy hoạch xây dựng dọc hai bên

tuyến ĐT 293 (Đoạn từ thành phố Bắc Giang đến

quốc lộ 279) đến năm 2030”

u Vỗ béo bò thịt bằng phương pháp nuôi nhốt

u Ngọc Văn Viên và mô hình nuôi Tắc kè

u Ứng dụng từ trường nhân tạo để kích thích sinh

trưởng và phát triển một số giống cây trồng trong giai
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u Kỹ thuật trồng sắn dây
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u Làm đường bằng túi đất
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Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh ban hành Đề án thành lập
Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày
19/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực
hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của

Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các
hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước;
Chương trình công tác toàn khoá và Nghị quyết kỳ
họp thứ 3 Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2012-
2017; ngày 03/9/2013, Ban Thường vụ Liên hiệp
các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ban hành Đề án
thành lập Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bắc Giang. Đề án
xác định: Hiện nay đội ngũ trí thức khoa học hiện
đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các doanh
nghiệp trên địa bàn là rất lớn, riêng tại các cơ quan
nhà nước đã có 16.305 người có trình độ từ đại học
trở lên. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện các
nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, đào tạo và ứng
dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tuy
nhiên trong thời gian qua Liên hiệp hội với vai trò là
tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học nhưng
chưa có hình thức tập hợp phù hợp, chưa phát huy
được vai trò của trí thức khoa học và công nghệ hiện
đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động đào
tạo, nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao;
thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động khoa
học và công nghệ còn hạn chế. Do đó việc thành
lập Câu lạc bộ để tập hợp lực lượng này tham gia
phát triển kinh tế- xã hội của địa phương là hết sức
cần thiết. 

Để triển khai thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Liên hiệp
hội đã quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Câu
lạc bộ Trí thức gồm 07 thành viên, do đồng chí Vũ Tấn
Phú - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng Ban. Ban
Vận động đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bàn cho ý kiến
vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc
bộ; Kế hoạch vận động thành lập Câu lạc bộ Trí thức;
thành lập 03 tổ công tác và phân công nhiệm vụ cho các
thành viên. Theo kế hoạch, sẽ tiến hành vận động trí thức
tham gia Câu lạc bộ từ 25/9 - 31/10/2013; hoàn thiện hồ
sơ đề nghị thành lập Câu lạc bộ và chuẩn bị các điều kiện
để tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Trí thức lần thứ nhất vào
tháng 12/2013.

Vũ Tấn Phú

Xây dựng mô hình trồng hoa chất lượng
cao trên địa bàn thành phố Bắc Giang

UBND Thành phố Bắc Giang đang thực hiện
dự án “Ứng dụng công nghệ tiên tiến xây
dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao

tại Bắc Giang”. Dự án được triển khai dưới sự giúp

đỡ, hỗ trợ công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển hoa, cây cảnh với tổng kinh phí thực hiện
8 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của dự án đến năm 2015 sẽ
xây dựng mô hình sản xuất hoa lan hồ điệp trong nhà lưới
với diện tích 960m2, quy mô 30.000 cây/năm; mô hình
sản xuất hoa lily với diện tích 6000m2, quy mô 120.000
cây/năm; mô hình sản xuất hoa lay ơn ngoài tự nhiên; bảo
quản hoa bằng kho lạnh với công suất 5.000 cành/lần,
thời gian bảo quản từ 5-7 ngày; đồng thời đào tạo, tập
huấn kỹ thuật cho cán bộ cơ sở và nông dân tham gia dự
án tại xã Dĩnh Trì và Song Mai. Dự án còn có sự tham gia
của HTX Rau an toàn Tiến Bình và HTX Dịch vụ tổng hợp
Thủy Lan. Triển khai thực hiện dự án sẽ góp phần giải
quyết nhu cầu các loại hoa cao cấp đang tăng mạnh và
phát triển nghề trồng hoa của thành phố Bắc Giang thành
một ngành sản xuất lớn, mang tính hàng hóa.

Thanh Thanh 

Phát hiện và thu giữ 2.700 súng nhựa bắn
đạn nhựa nhập lậu

Ngày 13-9, Thanh tra Sở học và Công nghệ
phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công
an tỉnh Băc Giang và Đội chống buôn lậu -

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thành lập đoàn
thanh tra liên ngành về chất lượng đồ chơi trẻ em
tỉnh Bắc Giang. 

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra tại ki ốt CN1-8
khu công nghệ cao Chợ thương - phường Trần Phú - tp
Bắc Giang do bà Cao Thị Thủy sinh năm 1968 trú tại khu
tập thể Đồng Cửa là chủ ki ốt. Qua kiểm tra, đoàn thanh
tra đã phát hiện lô hàng gồm 2.700 khẩu súng nhựa bắn
đạn nhựa nhập lậu từ Trung Quốc, tổng trị giá 24,3 triệu
đồng do bà Cao Thị Thủy là chủ lô hàng. Sau phát hiện
lô hàng trên, đoàn thanh tra liên ngành đã lập biên bản,
tịch thu tang vật lưu giữ tại kho của Chi cục Quản lý thị
trường tỉnh. 

Toàn bộ giấy tờ liên quan và lô hàng trên được giao cho
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh và Đội chống
buôn lậu - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tiến
hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đỗ Thơm
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Bắc Giang: Phân bổ 400 triệu đồng vốn
chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành
Quyết định số 1416/QĐ-UBND phân bổ kế
hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản

năm 2013. 

Theo đó, phân bổ 400 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ
có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Chương trình phát
triển kinh tế - xã hội vùng trung du miền núi Bắc Bộ theo
NQ-37/TW) cho 2 dự án bao gồm: Dự án di dời Trường
tiểu học xã Trí Yên, huyện Yên Dũng và Dự án cải tạo,
nâng cấp đường từ Cổ Mân - Đèo Dẻ - Sơn Hùng - đê
Đập Mãi, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.

Dự án di dời Trường tiểu học xã Trí Yên, huyện Yên
Dũng được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ về cơ sở vật
chất và trang thiết bị, được xây dựng ở địa điểm mới có
tổng diện tích đất 8.500m2 với 3 khối nhà chính và các
hạng mục phụ trợ như: Nhà hiệu bộ 2 tầng; nhà lớp học
các khối cao 2 tầng gồm 11 phòng học; nhà phòng học
chức năng cao 2 tầng; nhà đa năng 1 tầng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Cổ Mân - Đèo Dẻ -
Sơn Hùng - đê Đập Mãi, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng có
tổng chiều dài toàn tuyến là 4.085m; xây dựng theo công
trình giao thông cấp III.

Hà Linh

Phản biện “Quy hoạch xây dựng dọc hai
bên tuyến ĐT 293 (Đoạn từ thành phố Bắc
Giang đến quốc lộ 279) đến năm 2030”

Thực hiện Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND
ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ban hành quy định hoạt động Tư vấn, phản

biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội
KH&KT tỉnh; Công văn số 302/UBND-KT ngày
05/2/2013, của Chủ tịch UBND tỉnh về giao nhiệm
vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2013.

Ngày 17/9/2013, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
tổ chức Hội nghị Tư vấn, phản biện “Quy hoạch xây dựng
dọc hai bên tuyến đường tỉnh lộ 293 đến năm 2030”.

Dự Hội nghị có Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm - Nguyên Thứ

trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Đỗ Văn Bát - Nguyên Thứ
trưởng Bộ Xây dựng và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban
ngành liên quan cùng các chuyên gia tư vấn. Đồng chí
Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và
kỹ thuật - Chủ tịch Hội đồng phản biện chủ trì Hội nghị.

ĐT 293 là tuyến đường quan trọng vừa liên kết thành
phố Bắc Giang với các huyện phía đông của tỉnh, vừa
đảm bảo giảm tải cho QL31 đoạn từ thành phố Bắc Giang
đến trung tâm huyện Lục Nam. 

Khi tuyến đường được hình thành sẽ mở ra những vùng
đất mới tạo điều kiện để đô thị phát triển, hình thành các
trung tâm dịch vụ du lịch lịch sử văn hoá xã hội và sinh
thái đặc sắc gắn với các công trình văn hoá tâm linh, danh
lam thắng cảnh và vùng sản xuất nông - lâm nghiệp hàng
hoá lớn của tỉnh..

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao
về Dự thảo quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường
tỉnh lộ 293, dự thảo được xây dựng về kết cấu, bố cục các
đề mục của nội dung khá đầy đủ, phù hợp với một quy
hoạch vùng. Từ quy hoạch tổ chức không gian đến
phương án bố trí quy hoạch, kết cấu hạ tầng đều bám sát
vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nhà nước.
Tác giả của dự thảo đã dựa trên các dự báo quy mô dân
số đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển KT-
XH của từng vùng để đưa ra hai phương án tổ chức không
gian và hệ thống đô thị, điểm dân cư của vùng. 

Hội đồng nhất trí với mục tiêu và quan điểm định hướng
quy hoạch, trên cơ sở phân tích thực trạng, dự báo nhu
cầu của từng giai đoạn, tuy nhiên, dự thảo cần bổ sung
những căn cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch, giảm bớt
phần đánh giá thực trạng, làm rõ định hướng, nhiệm vụ
và giải pháp để phù hợp với nguồn nhân lực, vốn đầu tư
và hệ thống giao thông của các vùng liên quan.

Dự thảo Quy hoạch mới quan tâm đến phát triển dịch
vụ du lịch mà chưa quan tâm đến phát triển kinh tế  cần
khai thác phát triển kinh tế làng nghề để quảng bá đặc
sản vùng miền, tạo sự khác biệt, thu hút dịch vụ du lịch
song song với phát triển kinh tế.

Xác định rõ nguồn lực: vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư
nguồn nhân lực và hệ thống giao thông để đảm bảo tính
khả thi của quy hoạch.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đã tổng kết và tiếp
thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo quy hoạch, báo cáo
UBND tỉnh  nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến tư vấn,
phản biện của Hội đồng để quy hoạch có tính khả thi cao,
đạt được mục tiêu đưa ra./.

Hương Thuỷ
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Vỗ béo bò thịt bằng phương pháp nuôi nhốt
hiện nay đang được nông dân nhiều địa
phương áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế

cao. Nếu chọn được giống tốt và chăm sóc đúng
quy trình kỹ thuật chăn nuôi có thể cho thu nhập
sau khi trừ chi phí từ 2 đến 2,5 triệu đồng/1 con
trong thời gian từ 2 -3 tháng.

Đây là phương thức nuôi thâm canh tại chuồng để giảm
vận động, nhằm làm cho bò đạt mức tăng trọng nhanh
trong thời gian ngắn để có tỷ lệ thịt xẻ cao, tạo ra các vân
mỡ trong các sớ cơ nên phẩm chất thịt được nâng cao,
giảm chi phí sản xuất đồng thời tăng hiệu quả chăn nuôi.
Phương pháp này không đòi hỏi phải có diện tích chăn
thả, tận dụng được lao động và các sản phẩm phụ trong
nông nghiệp. Đối với các tỉnh miền Bắc, có thể nuôi vỗ
béo quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa Thu vì lúc này
lượng cỏ tươi dồi dào và thời tiết cũng mát mẻ. Thời gian
nuôi vỗ béo thường là 2 đến 3 tháng, tăng trọng bình quân
24 - 36 kg/tháng. 

1. Chuẩn bị chuồng trại
Chuồng nuôi vỗ béo bò thịt phải được xây dựng ở

những nơi cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm
áp về mùa đông. Hướng chuồng xây theo hướng Nam
hoặc Đông Nam, diện tích chuồng nuôi bình quân 3 - 5
m2/con. Tuỳ theo qui mô mà chuồng có thể xây dựng 1
dãy hoặc 2 dãy. Nền chuồng phải làm chắc, không láng
trơn, có độ dốc 2-3% về phía rãnh thoát. Cần trang bị
máng ăn, máng uống dọc theo hành lang, kích thước
máng ăn 60 cm x 120cm, cao phía sau 80 cm, cao phía
trước 50 cm, trong lòng máng hình lòng mo. Kích thước
máng uống (dài x rộng x sâu) là 60 cm x 60 cm x 40 cm.
Rãnh thoát nước thải thiết kế phía sau rộng 30 cm, sâu
30 cm, độ dốc 5-8%. Ngoài ra cần bố trí thêm hố ủ phân
hoặc hầm biogas, hệ thống rèm che cách tầm bò với 1-
1,5m, hệ thống cây xanh chống nóng cho bò trong mùa
hè, vv...

Có thể ngăn thành các ô rộng để nuôi nhốt 5-7 con
cùng một chuồng hoặc dùng ống kẽm hàn thành cũi để
nuôi nhốt riêng từng con.

2. Chọn bò để vỗ béo
Bò lý tưởng để nuôi vỗ béo là bò có bộ khung cơ thể

càng lớn càng tốt, loại bò này sẽ đạt được tốc độ tăng
trọng khá nhanh, thời gian cần thiết vỗ béo bò chỉ cần
khoảng 2 tháng. Có thể chọn mua bò trưởng thành gầy
hoặc mua bò non lai Sind để nuôi vỗ béo. Trong trường
hợp có nhiều bò cần vỗ béo, phải phân chia theo nhóm,
đều về khối lượng và giới tính để dễ chăm sóc và nuôi
dưỡng.

3. Vệ sinh thú y
Muốn vỗ béo bò, trước hết phải tẩy ký sinh trùng theo

các phương pháp dưới đây:
* Đối với ngoại ký sinh trùng: Sử dụng các loại thuốc có

phổ hoạt lực rộng như Neuguvon hoặc Asuntol hòa thành
dung dịch tắm hoặc xoa. Pha và sử dụng thuốc Nevugvon
với liều phổ biến 1à 25g/lít nước, bổ sung 50ml dầu ăn và
20g xà phòng bột lắc đều trước khi sử dụng. Dùng bình
phun đều lên cơ thể bò, đặc biệt là vùng bẹn, nách và

yếm. Có thể đeo găng tay, dùng giẻ để bôi thuốc. Không
để thuốc bám vào người, quần áo. Không hút thuốc, ăn
uống trong khi pha và bôi thuốc.

* Đối với nội ký sinh trùng: Sử dụng các loại thuốc có
phổ hoạt lực rộng như: Levamisole, Tetramisole điều trị
nội ký sinh trùng đường ruột và Fasinex điều trị sán lá
gan.

Liều lượng: Levamisole 7,5%, dùng 1ml/20kg thể trọng.
Fasinex dùng 1 viên /75kg thể trọng.

Cách sử dụng: Cho uống, trộn vào thức ăn hoặc tiêm
theo hướng dẫn.

Toàn bộ chuồng trại, máng ăn, máng uống cũng cần
được cọ rửa sạch sẽ, tẩy trùng trước khi đưa bò vào nuôi.
Trong quá trình nuôi luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ,
định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng dùng vôi bột, nước vôi
(tỷ lệ 10%), dung dịch Iodin 5%, dung dịch Crezyl 3%.
Có thể dùng rơm rạ lót nền chuồng vào mùa đông.

Tiêm vacxin phòng bệnh đầy đủ các loại bệnh bắt buộc
cho bò như: bệnh tụ huyết trùng trâu bò, lở mồm long
móng, ...

4. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng
Thức ăn dùng vỗ béo bò bao gồm; thức ăn thô xanh,

phụ phẩm, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung khoáng và vita-
min… căn cứ vào nguồn thức ăn sẵn có để lựa chọn
nguyên liệu thức ăn chính như sau:

+ Thức ăn thô xanh: các loại cỏ, thân lá ngô, thức ăn ủ
chua, phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm công nghiệp (bã
bia, bã rượu, rỉ mật, bã đậu, bã dứa, vỏ hoa quả) chiếm
tỷ lệ 55-60% vật chất khô trong khẩu phần.

+ Thức ăn tinh: là các loại hạt ngũ cốc, họ đậu, cám
gạo, các loài khô dầu, thức ăn hỗn hợp chiếm 40-45% vật
chất khô trong khẩu phần. Trên cơ sở các loại nguyên liệu
thức ăn trên bổ sung khoáng và vitamin phối hợp thành
phần hoàn chỉnh để vỗ béo bò.

Nguyên liệu thô dùng để phối hợp thức ăn tinh thường
không phải nghiền nhỏ trừ ngô. Việc cân đo số lượng
thành phần các nguyên liệu thức ăn khi phối trộn rất quan
trọng, đặc biệt đối với urê có trong khẩu phần. Vì nếu urê
vượt quá giới hạn cho phép có thể gây ngộ độc, vì vậy

VỖ BÉO BÒ THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI NHỐT
Ths. Nguyễn Văn Thi
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cần tuân thủ theo sự hướng dẫn khi cân nguyên liệu và
kỹ thuật phối trộn cũng như khi cho bò ăn loại khẩu phần
này. Đối với bê non thì không nên cho Urê vào khẩu
phần ăn trực tiếp vì bộ máy tiêu hóa của bê non chưa
phát triển hoàn thiện.

Bảng công thức phối trộn thức ăn tinh nuôi bò vỗ béo

Tùy khối lượng cơ thể bò để xác định khẩu phần ăn
cho phù hợp, thông thường khẩu phần ăn cho một con
bò vỗ béo trong một ngày là: Khối lượng thức ăn tinh
bằng 0,75- 1,15% khối lợng cơ thể, tương tự thức ăn thô
xanh bằng 12% khối lượng cơ thể được tính toán cụ thể
theo bảng sau:

Khẩu phần nuôi bò vỗ béo
ĐVT: kg/con/ngày

Phương pháp cho ăn và tập cho bò ăn thức ăn tinh vô
cùng quan trọng. Lúc đầu nên cho bò ăn nhiều thức ăn
thô xanh, ít thức ăn tinh để bò làm quen dần. Thức ăn
thô xanh cần sử dựng kết hợp với thức ăn tinh để tạo ra
một khẩu phần ăn hoàn chỉnh. Trong thời gian nuôi vỗ
béo, cần tăng dần khẩu phần thức ăn tinh giàu năng
lượng, đồng thời hạn chế để bò vận động, nhất là vào
giai đoạn cuối.

* Phương pháp cho bò ăn: Tốt nhất là trộn thức ăn tinh
theo khẩu phần cùng với cỏ xanh chặt nhỏ cho ăn rải đều
các bữa trong ngày; rơm, cỏ khô để riêng cho ăn tự do. 

Cung cấp đầy đủ nước uống cho bò trong suốt quá trình
nuôi, nước uống phải sạch, không bị ô nhiễm. Tốt nhất là
cho bò uống nước tự do, nếu để bò thiếu nước uống sẽ
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng tăng trọng.

5. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò vỗ béo
Vỗ béo là biện pháp tích cực để phát huy cao độ khả

năng sinh trưởng bù của bò khi ở giai đoạn trước không
nuôi thâm canh. Hiệu quả nuôi phụ thuộc vào các yếu
tố như giống, tuổi giết mổ, kỹ thuật nuôi dưỡng, một số
tác động của môi trường và mức độ chênh lệch giá mua
và giá bán. Trong tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến năng
suất và chất lượng thịt thì giống là yếu tố quan trọng
nhất. Khi chọn mua giống bò để nuôi vỗ béo, đối với bê
tơ thì nên chọn mua giống lai như lai Sind, lai Brahman;
nếu là bò trưởng thành nên chọn những con có bộ
khung to, khỏe mạnh và không nên chọn những con đã
quá già.

Công th c  
Nguyên li u 

 
VT (Protein thô 

18%) 
(Protein thô 

16%) 
(Protein thô 

16%) 
S n khô kg 67 72 65 
B t ngô kg 31 30 10 
Cám g o kg - - 8 
Khô d u u 
t ng 

kg - - 5 

B t cá kg 9 5 2 
R  m t kg - - 5 
Urê kg 3 3 3 
Mu i kg 1 1 1 
B t x ng kg 1 1 1 
T ng c ng kg 112 112 100 

Kh i l ng bò (kg) C  t i R m lúa, c  
khô 

Th c n 
tinh 

200 15 5 1,5 
230 20 5 2,0 
260 20 5 2,5 
290 25 5 3,0 
320 30 5 3,5 
350 30 5 4,0 

Bá Dương

Từ trường tự nhiên sinh ra do hoạt động tự quay của trái
đất đã tác động lên khối chất lỏng trong tâm và có ảnh
hưởng tới đời sống tất cả các sinh vật trên trái đất.

Khoa học phát triển đã ứng dụng từ trường rất hiệu quả
trong y học, trong chẩn đoán, phòng và chữa nhiều loại
bệnh kết quả tốt. Trong nông nghiệp, từ trường nhân tạo đã
được ứng dụng trong việc kích thích nuôi cấy mô, hạt nảy
mầm và sinh trưởng của cây, tạo nguồn nước sạch bằng từ
hóa nước dùng trong chăn nuôi, thủy sản, hoạt hóa dinh
dưỡng tưới bón cho cây trồng. Những nghiên cứu đã cho
biết từ trường thúc đẩy nhanh sinh trưởng một số loại cây
trồng; tuy nhiên, nghiên cứu ứng dụng từ trường nhân tạo
phục vụ nhân giống còn hạn chế ở một số ít loại cây trồng.
Do vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất, cung cấp giống cây
tốt cho thị trường, cần đẩy mạnh công nghệ nuôi cấy mô
trong nhân giống; tác động của từ trường vào các khâu trong
nuôi cấy mô và vườn ươm sẽ nâng cao hiệu quả của sản
xuất giống. 

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm
nghiệp miền núi phía Bắc đã tiến hành triển khai nghiên cứu đề
tài “Nghiên cứu ứng dụng từ trường nhân tạo để kích thích sinh
trưởng và phát triển một số giống cây trồng trong giai đoạn nuôi
cấy mô và giai đoạn vườn ươm”.

Mục tiêu của đề tài là nhằm ứng dụng từ trường nhân tạo để kích
thích sinh trưởng phát triển, giảm thời gian cây giống trong giai
đoạn nuôi cấy mô và vườn ươm, nâng cao năng suất và hiệu quả
vườn ươm; Xác định biện pháp kỹ thuật sử dụng có hiệu quả từ
trường nhân tạo trong sản xuất giống ở giai đoạn nuôi cấy mô và
vườn ươm đối với một số giống cây trồng có lợi thế ở tỉnh Phú Thọ;

û
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Ngọc Văn Viên, đoàn viên chi đoàn
thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn
Động được nhiều người biết đến với mô
hình chăn nuôi Tắc kè cho thu nhập
cao.

Sau khi xuất ngũ trở về, anh tham gia
sinh hoạt chi đoàn Thanh niên thôn
Thượng, xã Long Sơn. Qua các buổi
sinh hoạt chi đoàn, được sự chỉ đạo của
Đoàn xã và đoàn cấp trên về việc đoàn
viên thanh niên học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh suy
nghĩ mình phải làm một việc gì đó thiết
thực, hiệu quả, ổn định để hưởng ứng
việc học tập và làm theo tấm gương của
Bác.

Xuất phát từ suy nghĩ trên, anh Viên
nhận thấy phát triển mô hình kinh tế làm
giàu chính đáng ngay tại quê hương
mình là một việc làm cụ thể nhất. Với
quyết tâm vươn lên, không ngại khó
khăn, gian khổ, sau một quá trình tìm tòi
học hỏi các mô hình kinh tế từ báo đài,
qua các mô hình thực tế ở một số địa
phương, anh quyết định chọn mô hình
nuôi Tắc kè để phát triển kinh tế vì nhận
thấy Tắc kè là loại dễ nuôi, phù hợp khí
hậu, nguồn thức ăn dồi dào, giá trị kinh
tế cao, nhu cầu thị trường lớn.

Ban đầu với số vốn 40 triệu đồng vay
được từ NHCSXH huyện và người thân.
Anh bắt tay đầu tư, xây dựng chuồng trại
nuôi Tắc kè từ tháng 8/2011, Tuy nhiên
do số vốn ít ỏi nên ban đầu anh chỉ mua
được 100 con Tắc kè giống. Năm 2012,
được sự hỗ trợ của Sở Khoa học - Công
nghệ, huyện Sơn Động đưa thí điểm mô
hình nuôi tắc kè đến 8 hộ, anh Viên
được hỗ trợ thêm 30 con giống và tham
gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc, đi tham
quan mô hình nuôi tắc kè tại Nam Định.
Nhờ vận dụng tốt những kiến thức đã
học được vào quá trình chăm sóc nên
đàn tắc kè của anh luôn khỏe mạnh, ít
bị bệnh. Đến nay đàn Tắc kè của anh
đã phát triển lên hơn 700 con. Hệ thống
chuồng trại đã được mở rộng lên 4 lần;
với 2 khu nuôi ấp Tắc kè giống và 2 khu
nuôi Tắc kè thương phẩm. Giá thị trường
hiện nay 200.000 đồng/con. Đàn Tắc kè
của anh có trị giá gần 150 triệu đồng.
Kết quả đó đã giúp anh trang trải trả
được một phần vốn vay và tiếp tục phát
triển, nhân rộng đàn Tắc kè của mình.
Hiện nay mô hình của anh Viên đã có
nhiều bạn đoàn viên thanh niên trong và
ngoài xã đến tìm hiểu học hỏi và làm
theo. Trao đổi với chúng tôi anh cho
biết: “Bước đầu tôi gặp rất nhiều khó

khăn trong việc chọn mô hình chăn
nuôi, kiến thức về chăn nuôi, vốn, giống,
qua nhiều nguồn thông tin thì tôi nhận
thấy nuôi Tắc kè là mô hình mới ở huyện
Vùng cao Sơn Động và cho thu nhập
cao nên tôi quyết định chọn mô hình
này”.

Ngoài việc chăn nuôi Tắc kè, anh còn
phát triển trồng rừng kinh tế với 4 ha keo
đã đến tuổi cho thu hoạch. Hiện tại đã
mang lại thu nhập cho gia đình gần 100
triệu đồng/năm. Thu nhập đó đã giúp
cho cuộc sống của gia đình anh ngày
một ổn định và phát triển; bản thân có
điều kiện để tham gia các hoạt động của
Chi đoàn tốt hơn, đồng thời giúp đỡ
được một số gia đình đoàn viên, thanh
niên khác trong thôn cùng phát triển
kinh tế, thoát nghèo, cùng vươn lên làm
giầu chính đáng.

Với việc làm thiết thực, hiệu quả của
mình, tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực
hiện việc “học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Huyện
ủy Sơn Động tổ chức trong thời gian vừa
qua, anh đã được khen thưởng vì đã có
thành tích xuất sắc trong việc thực hiện
học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.

Xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng kết quả nghiên cứu
và hoàn thiện biện pháp kỹ thuật, đào tạo cho cán bộ làm chủ
được kỹ thuật sử dụng từ trường nhân tạo trong nhân giống ở
giai đoạn nuôi cấy mô và giai đoạn vườn ươm. Đối tượng
nghiên cứu của đề tài là cây chè (giống chè Phúc Vân Tiên),
cây keo lai giâm hom giống BV10, cây bạch đàn giống PN2,
cây phong lan nuôi cấy mô với giống lan Vũ Nữ.

Trên cơ sở yêu cầu của thí nghiệm là thiết bị phải tạo ra
được từ trường có cường độ khác nhau, đề tài đã chọn thiết bị
tạo ra từ trường năng lượng cao dùng trong nuôi cấy mô và
thiết bị hoạt hoá nước bằng từ trường do Viện Vật lý, Viện KH
& CN Việt Nam sản xuất, các thiết bị này đáp ứng được yêu
cầu thí nghiệm. Sau 03 năm nghiên cứu, kết quả đề tài cho
thấy sử dụng từ trường nhân tạo có ảnh hưởng đến sinh trưởng
phát triển của cây trong giai đoạn nuôi cấy mô và giai đoạn
vườn ươm. Cụ thể : xử lý từ trường các giai đoạn vào mẫu,
nhân chồi và ra rễ ở mức cường độ từ trường 100mT và thời
gian xử lý là 10 phút là tốt nhất cho sinh trưởng và phát triển

Ứng dụng từ trường nhân tạo để kích thích sinh
trưởng và phát triển một số giống cây trồng trong
giai đoạn nuôi cấy mô và giai đoạn vườn ươm 

û

(Xem tiếp trang 11)
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Ngô hạt không có vỏ trấu,
nếu điều kiện bảo quản
không tốt (ngô chưa chín

già, phơi chưa thật khô, dụng cụ
chứa đựng không kín...) ngoài
chim, chuột, mốc, mọt có thể phá
hỏng hoàn toàn cả kho ngô trong
vòng vài tháng. Vì vậy, việc làm
khô hạt ngô đến độ ẩm cần thiết
(12 - 13%) để có thể bảo quản an
toàn, hạn chế mức độ hư hỏng là
rất cần thiết và quan trọng. 

Phơi ngô
Phơi ngô là cách truyền thống

đơn giản, dễ áp dụng, nhu cầu
đầu tư cơ bản thấp. Có thể phơi
ngô trên sân hoặc dàn phơi. Phơi
cả bắp cho đến khi đạt độ khô
cần thiết cho quá trình bảo quản.
Trước khi phơi bắp ngô phải được
bóc bỏ hết lá bẹ và râu ngô. Có
thể sử dụng lá bẹ để bó nhiều bắp
thành túm treo phơi và bảo quản
nguyên bắp. Chiều dày lớp bắp
(hoặc hạt) phơi khoảng 5 - 10cm.
Thường mỗi giờ đảo đều lớp ngô
phơi. Phơi ngô thật khô, kiểm tra
bằng cách cắn hay đập thấy hạt
vỡ vụn thành các mảnh sắc cạnh,
sàng sảy sạch tạp chất và loại bỏ
hạt non, hạt lép.

Phơi bằng sân phơi
Sân phơi có thể là sân bê tông,

sân gạch, sân xi măng. Yêu cầu
sân phải sạch sẽ, thoát nước tốt.
Nếu là sân đất thì lót cót, bạt, tấm
nhựa màu càng sẫm càng tốt. Tuy
phơi bằng sân có thuận tiện
nhưng lại phụ thuộc vào thời tiết.
Nếu sản lượng ngô lớn thì đòi hỏi
diện tích sân phơi cũng phải lớn.

Phơi bằng dàn phơi, sào phơi
Sử dụng dàn phơi làm tăng

được diện tích sân phơi, dễ dàng
thu gom ngô hàng ngày hoặc khi
mưa dông bất thường. Thuận lợi
nhất là dàn phơi có lắp bánh xe.
Dàn phơi có thể làm bằng tre, gỗ
hoặc sắt thép. Mỗi dàn có 5 - 7
tầng. Các tầng có thể điều chỉnh
độ nghiêng theo hướng ánh nắng
mặt trời. Mỗi tầng đặt nhiều khay
phơi (như nong, nia hoặc sàng
kim loại).

Hong gió
Vào thời điểm thu hoạch rộ,

không đủ sân phơi, nên áp dụng
biện pháp hong gió nhằm bảo
quản ngô tạm thời khi thời tiết
không thuận lợi. Nếu địa phương
có khí hậu hanh khô, có thể sử
dụng biện pháp hong gió để làm
khô và bảo quản ngô bắp dài
ngày. Tuy nhiên, hong gió khó
tránh được chim, chuột, sâu mọt
phá hại và lây nhiễm nấm mốc.
Kho hong gió thường làm cao 2,5
- 3,5m, rộng 1m và chiều dài tùy
theo lượng ngô bắp. Khung kho
được làm bằng tre, gỗ, bê tông
hoặc kim loại có mái che mưa.
Thành kho phải thoáng cho gió
lùa qua, chỉ cần ngô bắp không
rơi lọt. Thành kho thường được
làm bằng phên tre nứa đan mắt
cáo, lưới kim loại 25 x 25mm hoặc
ghép gỗ thưa có khe hở.

Bố trí hong gió ở nơi cao ráo,
thoáng gió, bề mặt kho vuông góc
với hướng gió chính của địa
phương, sàn kho cách mặt đất
trên 60cm.

Ngô Tâm

Các phương pháp làm khô
ngô truyền thống

Sắn dây là một loài cây dễ trồng,
không kén đất và có giá trị dinh
dưỡng cao, ngoài công dụng y

học, sắn dây còn là nguồn phân xanh
và thức ăn cho gia súc.

Chọn giống: 
Sắn dây được trồng bằng thân cây nên khi

thu hoạch nên chọn những dây bánh tẻ, độ
dài dây sắn để trồng từ 0,5 – 1 m (cứ cách
15 – 20 cm có một mắt mầm là tốt nhất). Khi
cắt dây bánh tẻ xong, lấy vôi đã tôi chấm
vào 2 đầu vừa để giữ cho cây được tươi lâu
và tránh nấm bệnh, lấy dao cắt các cành
mọc trên dây không làm dây xây xát, sẽ bị
mất nước khô dây. Dây giống nên cuộn
thành vòng tròn, đường kính 20 – 25 cm.
Nếu chưa trồng ngay nên đào một hố nhỏ,
giâm dây giống xuống, phủ một lớp đất
mỏng lên, sau đó phủ một lớp bèo, phủ rơm
lên trên lớp đất mặt để giữ ẩm, thỉnh thoảng
tưới nước lên bề mặt.

Thời vụ trồng: 
Nên trồng vào cuối đông hoặc đầu xuân

từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch năm sau,
thời tiết rét thì trồng muộn hơn.

Cách trồng: 
Sắn dây có thể trồng ở mọi nơi có tận

dụng đất. Các bước tiến hành như sau: đào
hốc trồng kích thước 1x1 m, sâu 0,3 - 0,5
m. Hốc cách hốc 2 m. Đổ lớp mùn rơm rạ,
lá cây hoai mục xuống đáy hốc. Rắc một
lớp đất bột dày 5 – 10 cm lên trên lớp mùn.
Bón từ 25 – 30 kg phân chuồng/hốc. Phủ
một lớp đất dày 5 – 10 cm lên trên lớp phân
chuồng. Đặt dây giống và phủ đất mùn,
rơm rạ hoặc lá cây hoai mục lên trên cùng
(tránh lấp vào mầm cây).

Chăm sóc: 
Khi mầm cây phát triển được 10-20cm

thì làm giàn cho sắn dây leo hoặc tận dụng
những thân cây gỗ to cho sắn leo. Khi thân
sắn cao khoảng 1m thì cuộn dây lại lần
nữa, sau đó phủ đất và mùn lên trên nhằm
mục đích tạo ra tầng củ thứ 2. Thường
xuyên làm sạch cỏ, đảm bảo cho đất luôn
tơi xốp. Khi sắn trồng được 3 tháng bón
thúc bằng phân NPK từ 0,1 - 0,2 kg/hốc.
Thường xuyên tạo độ ẩm cho đất để thân
cây phát triển nhanh.

Thu hoạch: 
Thu sắn vào cuối tháng 11 - 12 âm lịch,

khi thấy cây có hiện tượng xuống lá, xuất
hiện nhiều phấn trắng trên lá, lá bị rỗ lốm
đốm, ngả màu. Khi thu hoạch cần tránh để
xây xát củ, để đảm bảo chất lượng tinh bột.

Diệu Nhung

Kỹ thuật trồng sắn dây

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP
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1. Lò phản ứng hạt nhân bền vững 
Lò phản ứng hạt nhân bền vững

(SFR) là thế hệ lò rất mới hiện đang
được một công-xoóc-xiom 6 quốc gia
gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga,
Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc phối
hợp thực hiện,  xây dựng tại Pháp.
Đây là thế hệ lò SFS đầu tiên trên thế
giới dùng để sản xuất điện năng. 

Phân hạch hạt nhân (quy trình
các nhà máy điện nguyên tử  hiện
đang sử dụng) là công nghệ tương
đối đơn giản và dễ kiểm soát so với
phản ứng tổng hợp hạt nhân (quá
trình mà mặt trời đốt cháy và là
nguyên lý các loại vũ khí hạt nhân
hiện đang ứng dụng). Đến nay con
người đã xây dựng được một số lò
phản ứng tổng hợp hạt nhân (Nuclear
fission) cỡ nhỏ, nhưng lò cỡ lớn bền
vững thì chưa có, vì vậy dự án xây
dựng  lò SFS nói trên được xem là
tiên phong. Công nghệ phản ứng
tổng hợp hạt nhân là công nghệ
sạch, sử dụng nhiệt độ cao,  có khả
năng tạo ra sản lượng điện cao gấp
3 đến 4 lần công nghệ phản ứng
phân hạch (Nuclear Fussion). Dự án
xây dựng nói trên có tên  ITER (Inter-
national Thermonuclear Experimen-
tal Reactor) hay lò phản ứng thử
nghiệm nhiệt hạch quốc tế và cũng là
dự án hợp tác kỹ thuật lớn hàng thứ 2
thế giới sau dự án Trạm Nghiên cứu
Vũ trụ không gian (ISS). Trong dự án
này người ta sử dụng một trường từ
tính hình chiếc bánh rán để chứa các
loại khí có nhiệt độ cực lớn giống như
nhiệt độ ở lõi Mặt Trời,  trên 150 triệu
oC và sẽ sản xuất ra lượng điện gấp

10 lần lượng điện năng do chính dự
án tiêu thụ.

2. Tàu hỏa ống siêu tốc
Tàu hỏa ống siêu tốc (Ultra-High

Speeed Tube Train),  gọi tắt UETT là
dự án đầy táo bạo xây dựng một hệ
thống tàu hỏa siêu tốc, tốc độ tới
6.500km/h. Cho đến nay nhiều nước
trên thế giới đã và đang nghiên cứu
phát triển loại tàu chạy trên đệm từ
hình viên đạn Maglev, như Nhật Bản
chẳng hạn, hiện đang trong giai đoạn
chạy thử, dự kiến sẽ đưa vào khai
thác năm 2045, tốc độ đạt 480 km/h.
Hệ thống tàu này sẽ loại bỏ các bánh
truyền thống và thay bằng quá trình
tiếp xúc và ma sát. Cùng với Nhật
một công ty ở Colorado Mỹ đang
nghiên cứu hạn chế lực cản của gió
và các yếu tố ngoại lại khác, cho ra
đời hệ thống tàu hỏa hình ống (ETT),
chạy trong ống chân không, áp lực
kín giống như trong viên nang, tốc độ
6.500 km/h, nhưng vẫn đảm bảo an
toàn cho người, thiết bị và mang tính
môi trường thân thiện.

3. Điện năng không cần dây tải
Từ lâu con người đã mơ ước tới dự

án sản xuất điện năng không cần dây
tải hay còn gọi là điện không dây.
Hãng Nikola Tesla của Mỹ hiện đang
nghiên cứu và hoàn tất công nghệ có
liên quan. Để đưa dự án vào khai
thác, người ta phải thiết kế thiết bị
dùng để nạp điện và từng bước cải
tiến thiết bị nạp này nhằm thỏa mãn
các tiêu chí kỹ thuật. Một trong số
những công ty tiên phong có hãng
Witricity, hiện đang thiết kế hệ thống
"nan hoa" để làm nhiệm vụ cấp điện
tới cho từng hộ gia đình. Dự án mang
tên Prodigy dựa trên ý tưởng của
chuyên gia vật lý Martin Soljacia ở
Viện công nghệ MIT của Mỹ, sử dụng
tần số thực các sóng điện từ để giúp
cho việc chuyển tải năng lượng điện
được dễ dàng. Có hai đối tượng cộng
hưởng với một tần số và giúp cho sự
truyền điện năng qua lại giữa 2 đối
tượng này, thậm chí ngay cả khi ở xa

nhau và cả 2 đều là kim loại. Dự kiến
trong vòng 1 thập kỷ nữa dự án
truyển tải điện không dây sẽ được
vào sử dụng để phục vụ cho cuộc
sống con người.

4. Công nghệ truyền hình Holo-
graphic 

Truyền hình Holographic (Holo-
graphic TV) là công nghệ rất mới mẻ,
hiện đang được các nhà khoa học
nghiên cứu, áp dụng cho lĩnh vực
truyền thông, quảng cáo và thời
trang. Công nghệ Holographic TV
cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật
thể được ghi lại sau đó tái tạo hình
ảnh theo kiểu 3 D (3 chiều) trong một
chùm tia lazer. Điều này giúp hình
ảnh của vật thể được nhìn thấy ngay
cả khi nó không còn hiển diện tại khu
vực đó nữa. Tạo ra hình ảnh 3 chiều
lơ lửng trong không gian mà không
cần đến màn hình, giúp người xem
quan sát hình ảnh nổi 360 độ hoặc
không cần đến bất kỳ loại kính chuyên
dụng nào. Công nghệ Holographic TV
sẽ thay cho các loại TV có độ siêu
phân giải màn hình rộng hiện đang
được con người sử dụng. Đây là công
nghệ rất hiện đại đang được các
chuyên gia Viện công nghệ MIT của
Mỹ nghiên cứu. Trước tiên, tạo ra một
loại chip có công suất hiện được tới 50
gigapixel/giây, đủ để tái hiện những
vật dụng y trang có trong thực tế.
Công nghệ Holographic TV vừa đơn
giản, rẻ tiền lại có khả năng mang lại
những giây phút giải trí cực kỳ ấn
tượng, tuy nhiên cũng phải mất 10
năm nữa công nghệ trên mới có thể
đưa vào ứng dụng thương mại được.

5. Công nghệ tái tạo răng
Từ lâu, tái tạo bất kỳ bộ phận nào

của cơ thể kể cả đối ở động vật được
xem là "viễn tưởng" nhưng ló lại là
ước mơ của con người để  chữa bệnh
và kéo dài tuổi thọ. Qua nghiên cứu
về khả năng tái sinh ở một số loại
động vật như rắn lột da, cá sấu mọc
răng, các nhà khoa học đã phát hiện
ra nhiều điều kỳ lạ. Đặc biệt là hiện

công nghệ hứa hẹn hiện
đang trong giai đoạn phát triển

Khắc Nam
9 

Cùng với những phát triển chung của
nhân loại, lĩnh vực khoa học công nghệ
đang ấp ủ và cho ra đời nhiều thành
tựu mới với hàm lượng chất xám cao,
trong số này có 9 công nghệ dưới đây
hiện đang trong phát triển, hy vọng sẽ
làm thay đổi cuộc sống của con người
trong tương lai không xa.

û
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tượng cá sấu mọc răng có nguyên
lý giống như con người. Tháng
11/2012 mới đây, nhóm chuyên gia
ở ĐH Utah Mỹ (UOU) đã khám phá
những bí ẩn này. Theo đó, bên
trong răng có chứa các mô sống gọi
là "bột" không thể phát triển được,
nhưng nếu dùng các tế bào gốc sẽ
giúp răng tái phát triển mô và cấu
trúc thích hợp để tạo ra những chiếc
răng mới. Qua nghiên cứu trong
phòng thí nghiệm, các nhà khoa
học ở UOU đã tạo thành công
những chiếc răng mới, thay cho
những chiếc răng bị sâu, bị bệnh
nướu răng, trám răng hoặc bị sâu
răng.

6. Điện thoại, máy tính siêu
mỏng

Đầu năm 2013, tại hội chợ
hàng điện tử quốc tế, công ty Plas-
tic Logic ở châu Âu đã đưa ra trình
làng một loại sản phẩm mới lạ có
tên Papertab (ghép 2 từ là là giấy
và bảng), loại máy tính bảng rất
mới, cực mỏng, siêu linh hoạt và có
chất lượng không khác gì một máy
tính bảng hiện đang dùng. Dự kiến
sẽ được đưa vào sử dụng trong
vòng 1 thập kỷ nữa. Papertab có 2
tính năng ưu việt: tương tác cực tốt
và giá cực rẻ. Đây là sản phẩm liên
doanh của các trường đại học Mỹ
và Canada, vừa nhỏ gọn lại đa
năng, thậm chí trong tương lai, điện
thoại di động cũng sẽ mỏng như tờ
giấy, có thể uốn cong và để gọn
trong ví mà không sợ bị mất hay bị
hư hỏng.

7. Viên thuốc chống nắng
Viên thuốc chống nắng (Sun-

screen Pills) là một sản phẩm rất
mới, bổ sung cho những cách
chống nắng hiện có như kem bôi,
các trang phục chống nắng hay
kính đeo. Sản phẩm của các
chuyên gia ở Cao đẳng Hoàng gia
London, Anh (KC). Nó có chứa các
thành phần dược thảo hữu ích,  đặc
biệt là các hợp chất chiết xuất từ
cây dương xỉ, có tác dụng bảo vệ
da trước tia cực tím UV, hạn chế
cháy nắng, kể cả những độc tố gây
bệnh ung thư da. Ngoài ra viên
thuốc này còn có chứa các hóa
chất chiết xuất từ tảo, san hô nên
có tác dụng bảo vệ da lẫn mắt
người. Dự kiến sẽ có mặt trên thị

trường trong vòng 5 năm tới.
8. Rôbốt làm nghề nông

Để khắc phục tình trạng thiếu
hụt lao động nghề nông, chê nghề
nông chân lấm tay bùn, bỏ việc
đồng áng..., nhiều công ty công
nghệ trên thế giới đang bắt tay vào
nghiên cứu và cho ra đời những thế
hệ nông dân 'rôbốt' mới, chuyên
cần, thông minh và thạo việc. Tiên
phong, có một công ty ở Boston Mỹ
hiện đã huy động được gần 8 tỷ
USD nguồn vốn, phát triển thành
công các loại rôbốt công nghệ cao
có khả năng đảm đương được tới
40% công việc đồng áng. Tại Nhật,
một công ty ở nước này đã sản
xuất được một loại rôbôt có thể
trồng các loại dâu tây, chăm sóc và
thu hoạch quả còn Viện công nghệ
MIT của Mỹ thì lại sản xuất thành
công một loại rôbốt có đôi mắt tinh
anh, được trang bị các sensor cực
nhạy, nên hái cà chua không bị
dập, thậm chí còn biết trước những
quả nào sắp chín để hái trước,  đặc
biệt làm việc chuyên cần về không
hề biết mệt mỏi như những người
nông dân sinh học.

9. Trang phục lặn thông minh
Thông thường khi lặn người ta

phải có trang phục chuyên kèm
theo bình dưỡng khí nhưng chuyên
gia người Israelm Alon Bodner vừa
phát minh ra một bộ trang phục lặn
độc đáo không cần bình dưỡng khí.
Nó có thể chiết xuất ôxy trong nước
và cung cấp cho người lặn. Bộ
trang phục này có tên LikeAfish, sử
dụng một bơm ly tâm để giảm áp
lực nước. Do trong nước có hàm
lượng ôxy cực thấp nên trang phục
này cần xử lý khoảng 190 lít
nước/phút mới đủ giúp con người
thở được. Một trong những nhược
điểm của áo LikeAfish là có trọng
lượng nặng để chìm nên hiện đang
được tiếp tục cải tiến. Nhưng lợi thế
của áo là giúp con người có thể
sống được lâu dưới nước mà không
cần cấp ôxy và hạn chế phơi nhiễm
nitơ như thường thấy trong trường
hợp dùng bình dưỡng khí. Áo này
hiện đã xong khâu thiết kế, dự kiến
sẽ có mặt trên thị trường trong
vòng 5 năm nữa, nhất là cho lĩnh
vực quân sự.

Các nhà khoa học của Mỹ ngày
4/9 cho biết họ đã phát triển
một công nghệ mới dựa trên tia

laser có thể giúp các bác sỹ phẫu
thuật phát hiện một cách nhanh
chóng và chính xác và cắt bỏ các khối
u não.

Được gọi là phương pháp soi kính hiển
vi tán xạ Raman kích thích (SRS), bản
chất của công nghệ này là chiếu các tia
laser không xâm lấn vào các mô tế bào ở
não và phát hiện những mô tế bào có tín
hiệu yếu.

Bằng việc phân tích quang phổ của
những tín hiệu này, các nhà khoa học có
thể xây dựng hình ảnh về cấu trúc của mô
tế bào. Khuyếch đại những tín hiệu trên
giúp các chuyên gia nhanh chóng có được
câu trả lời thay vì phương pháp kỹ thuật
trước đây thường phải mất hàng giờ đồng
hồ hoặc nhiều ngày mới có kết quả, tạo
điều kiện thuận lợi cho các phẫu thuật
viên.

Các nhà khoa học trên đã áp dụng
phương pháp soi kính hiển vi SRS trên
chuột sống trong quá trình phẫu thuật não
chuột và chứng minh được rằng phương
pháp này có thể chụp hình những khối u
trong các vùng của não sống, những vùng
mà các mô tế bào trông có vẻ bình thường
khi nhìn bằng mắt thường.

Giới chuyên gia đánh giá phương pháp
soi kính hiển vi SRS có độ chính xác như
phương pháp nhuộm Hematoxylin và
Eosin hiện được sử dụng trong chẩn đoán
u não.

Công trình này do các nhà khoa học
thuộc Đại học Michigan và Harvard thực
hiện và được công bố trên tạp chí Science
Translational Medicine.

Trường Sơn 
û



Trước khi ứng dụng công nghệ Do-
nou, 200m đường này được người
dân Tân Ước đắp theo phương thức
truyền thống nên nền rất yếu, dễ sụt
lún, lầy lội vào trời mưa. Với công
nghệ Do-nou, nhóm nghiên cứu đã
dùng những bao tải dứa có chứa vật
liệu thô như đất, cát, đá dăm, phế liệu
xây dựng... để khắc phục tình trạng
trên. GS Kimura Mokoto, trường Đại
học Kyoto cùng các thành viên của
nhóm nghiên cứu xuống thực địa và
hướng dẫn người dân cách đóng đất,
đá vào bao tải, kỹ thuật đầm sao cho
đạt được độ ma sát cao nhất.

GS Kimura Mokoto phân tích: "Khả
năng chịu tải của bao tải đất phụ
thuộc rất lớn vào cường độ chịu kéo
của bao và vật liệu đưa vào bao. Khi
sử dụng bao tải đất đúng quy cách,
khả năng chịu tải của nền tăng tới
10% so với kết cấu bê tông, tuổi thọ
bao có thể đạt trên 50 năm".

Việc ứng dụng công nghệ này
không đòi hỏi các thiết bị thi công

hạng nặng, tận dụng được lao động
địa phương và nguồn vật liệu tại chỗ.
Do đó, chi phí cho xây dựng chỉ bằng
30 - 50% so với công nghệ xây dựng
thông thường và thân thiện môi
trường. Công nghệ túi đất đã ứng
dụng có hiệu quả ở một số nước như
Kenya, Philipin, Papua New Guinea,
Tanzania, Uganda...

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch
UBND xã Tân Ước cho biết: "Khi làm
xong 100m đường trên, chúng tôi tiến
hành cho xe bán tải chạy thử thì thấy
không còn bị sụt lún như ban đầu.
Chúng tôi muốn áp dụng công nghệ
trên diện rộng để cải thiện đường
giao thông nội đồng địa phương".

Trong quy hoạch nông thôn mới,
phần lớn đường giao thông đều được
nhựa hóa và bê tông hóa đòi hỏi kinh
phí rất lớn mà không phải địa phương
nào cũng đủ điều kiện. Khảo sát
nông thôn Việt Nam cho thấy, còn
trên 70% các tuyến đường chưa được
cứng hóa, chủ yếu vẫn là đường đất,

nên hiện tượng sình lầy cục bộ, thất
thoát vật liệu bề mặt do lún nền đất
trong mùa mưa thường xuyên xảy ra.
Trong điều kiện đó, ứng dụng công
nghệ túi đất trong xây dựng, duy tu
sửa chữa cục bộ và gia cường nền
đường giao thông nông thôn là cần
thiết.

Áp dụng công nghệ Do-nou tuy
mới được triển khai ở Việt Nam,
nhưng lại rất quen thuộc bởi từ lâu
nhân dân ta đã biết sử dụng các bao
tải cát để đắp đê, ngăn đập, phòng
chống ngập úng. Việc áp dụng công
nghệ này để cải thiện hệ thống giao
thông không chỉ tận dụng được nhân
công, vật liệu, giá thành rẻ mà nó còn
rất đơn giản, thân thiện, phù hợp với
điều kiện nông thôn. 

Thành Nguyễn
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Làm đường bằng túi đất
Đó là công nghệ Do-nou do nhóm nghiên cứu trường Đại học Công nghệ Giao thông vận

tải phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ứng dụng trên 200m đường
giao thông nội đồng ở xã Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội).

của cây chè và cây hoa lan; cây bạch
đàn tốt nhất là ở mức cường độ từ
trường 50mT với thời gian xử lý là 60
giây. Xử lý từ trường ở mức cường độ
từ trường là 150mT và thời gian xử lý
là 30 phút cho hom chè và hom keo
sinh trưởng tốt; đối với hom bạch đàn
sinh trưởng tốt khi đã xử lý từ trường
với cường độ 100mT trong thời gian 10
phút.

Bên cạnh đó, đề tài đã xây dựng
mô hình tác động của xử lý từ
trường trong giai đoạn nuôi cấy mô
và vườn ươm. Cụ thể : 

Mô hình tác động của cường độ từ
trường và thời gian xử lý từ trong giai
đoạn nuôi cấy mô : từ kết quả nghiên
cứu ảnh hưởng của cường độ từ
trường đến các giai đoạn trong nuôi
cấy mô cây chè, cây hoa lan và cây
bạch đàn cho thấy tác động từ trường
ở mức 100mT trong thời gian 10 phút
là tốt nhất cho cây chè và cây hoa
lan; ở mức 50mT trong thời gian 60
giây là tốt nhất cho cây bạch đàn. Do
vậy, đề tài đã tiến hành xây dựng mô

hình tác động cường độ từ trường
trong các giai đoạn nuôi cấy mô ở
mức 100mT trong thời gian 10 phút
cho cây chè, cây hoa lan và ở mức độ
50mT trong thời gian 60 giây cho cây
bạch đàn; số lượng mỗi loại 10.000
cây. Ở mức cường độ từ trường là
100mT cây chè có chiều cao chồi
trung bình đạt 2,98 cm, số lá trung
bình/cây đạt 6,71 lá, hệ số nhân chồi
đạt 3,49 lần. Tương tự ở mức cường
độ từ trường 50mT cây bạch đàn có
chiều cao chồi trung bình đạt 3,03
cm, số lá trung bình/cây đạt 8,67 lá,
hệ số nhân chồi đạt 4,48 lần. Ở mức
cường độ từ trường là 100mT cây chè
có tỷ lệ cây ra rễ trung bình đạt
80,74%, số lượng rễ trung bình/cây
đạt 4,23 rễ và cây hoa lan có tỷ lệ cây
ra rễ trung bình đạt 77,86%, số lượng
rễ trung bình/cây đạt 4,17 rễ…

Mô hình ứng dụng nước và phân
bón đã được từ hoá để sản xuất cây
giống chè, keo lai và bạch đàn trong
vườn ươm : mỗi loại 10.000 cây; hom
sau khi cắm được 15-20 ngày bắt đầu
mới bật mầm và rễ, do đó ở giai đoạn

này chỉ cần tưới nước cho cây; sau khi
cây ổn định sinh trưởng, phân được
xử lý từ và bón tưới cho cây. Kết quả
là ở thời gian từ hoá nước là 5 phút và
phân bón là 10 phút cây chè có chiều
cao cây trung bình đạt 31,62 cm,
đường kính gốc trung bình đạt 0,32
cm, số lá trung bình/cây đạt 13,15 lá.
Với cây keo chiều cao cây trung bình
đạt 31,48 cm, đường kính gốc trung
bình đạt 0,33 cm, số lá trung bình/cây
đạt 9,52 lá. Với cây bạch đàn : chiều
cao cây trung bình đạt 30,71 cm,
đường kính gốc trung bình đạt 0,33
cm, số lá trung bình/cây đạt 9,36 lá.
Thời gian từ hoá nước là 5 phút và
phân bón là 10 phút tỷ lệ xuất vườn
của cây chè đạt 93,54%, cây keo đạt
85,61%, cây bạch đàn 86,12%. Chất
lượng của 03 loại cây đều tốt, sinh
trưởng khoẻ và không có sâu bệnh
hại.

Việc nghiên cứu thực hiện thành
công đề tài đã mang lại hiệu quả kinh
tế - xã hội và khoa học cao; góp phần
giảm thời gian cây trồng trong giai
đoạn nuôi cấy mô và vườn ươm, nâng
cao năng suất, hiệu quả  để có thể
sản xuất giống cây trồng có chất
lượng tốt cung cấp cho các tỉnh phía
Bắc và cả nước.

Hà Linh

Ứng dụng từ trường...
(Tiếp theo trang 7)

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG



I- CÔ QUAN TOÅ CHÖÙC
Lieân hieäp caùc hoäi KH&KT tænh chuû trì, phoái hôïp vôùi Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Lieân ñoaøn Lao ñoäng tænh, Tænh

ñoaøn thanh nieân vaø moät soá cô quan khaùc toå chöùc.
II- ÑOÁI TÖÔÏNG DÖÏ THI
Toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi tænh, caù nhaân laø ngöôøi nöôùc ngoaøi coù nhöõng giaûi phaùp kyõ thuaät ñoùng goùp vaøo

söï nghieäp phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi tænh Baéc Giang töø naêm 2007- 2013, tuaân thuû phaùp luaät vaø theå leä hoäi thi ñöôïc
tham döï Hoäi thi.

III- LÓNH VÖÏC DÖÏ THI
Noâng- laâm-ngö nghieäp; coâng ngheä thoâng tin, ñieän töû, vieãn thoâng; cô khí, töï ñoäng hoaù, xaây döïng vaø giao thoâng

vaän taûi; giaùo duïc vaø ñaøo taïo; y döôïc, chaêm soùc söùc khoeû; vaät lieäu, hoaù chaát, naêng löôïng, moâi tröôøng vaø caùc lónh vöïc
khaùc.

IV- THÔØI GIAN TOÅ CHÖÙC
1- Thôøi gian nhaäân hoà sô taïi caùc ngaønh: Baét ñaàu töø khi phaùt ñoäng Hoäi thi ñeán heát ngaøy 15/10/2013. Toå chöùc sô

khaûo ôû caùc ngaønh keát thuùc ngaøy 30/10/2013.
2- Ban toå chöùc Hoäi thi nhaän hoà sô cuûa caùc ngaønh töø ngaøy 01/11/2013 cho ñeán heát ngaøy 10/11/2013.
3- Thôøi gian chaám vaø nhaän xeùt choïn caùc giaûi phaùp döï thi töø ngaøy 20/11/2013 ñeán ngaøy 30/11/2013.
4- Toång keát, trao giaûi thöôûng Hoäi thi toå chöùc trong thaùng 12/2013.
V- HOÀ SÔ DÖÏ THI
Hoà sô goàm 02 boä, theo theå leä cuûa Hoäi thi goàm:
Phieáu ñaêng kyù döï thi (theo maãu).
Baûn moâ taû giaûi phaùp döï thi bao goàm caùc noäi dung: Teân giaûi phaùp döï thi; Moâ taû giaûi phaùp töông töï ñaõ bieát (neáu

coù); Moâ taû giaûi phaùp döï thi, thuyeát minh tính môùi cuûa giaûi phaùp döï thi; Khaû naêng aùp duïng; Lôïi ích kinh teá - xaõ hoäi;
Keøm theo baûn veõ, hình aûnh, caùc tính toaùn minh hoïa, moâ hình, saûn phaåm cheá thöû, sô ñoà coâng ngheä ...

VI. NÔI NHAÄN HOÀ SÔ
Hoà sô döï thi ñöïng trong phong bì daùn kín, ngoaøi ñeà roõ hoï teân, ñòa chæ lieân laïc cuûa ngöôøi döï thi, ghi roõ nhöõng taøi

lieäu coù trong hoà sô. Hoà sô döï thi thuoäc lónh vöïc naøo thì taùc giaû göûi ñeán Hoäi ñoàng sô khaûo cuûa lónh vöïc ñoù. Caùc taùc
giaû chæ ñöôïc göûi hoà sô ñeán moät trong nhöõng Hoäi ñoàng sô khaûo thuoäc lónh vöïc, theo ñòa chæ sau:

1- Tænh Ñoaøn thanh nieân: Nhaän hoà sô cuûa caùc taùc giaû ñoä tuoåi thanh thieáu nieân. Ñòa chæ: Nhaø Lieân cô quan, 48
ñöôøng Ngoâ Gia Töï, thaønh phoá Baéc Giang. Ñieän thoaïi: 3 854 334

2- Hoäi Noâng daân tænh: Nhaän hoà sô thuoäc lónh vöïc noâng, laâm, ngö nghieäp. Ñòa chæ: Nhaø Lieân cô quan, 48 ñöôøng
Ngoâ Gia Töï, thaønh phoá Baéc Giang. Ñieän thoaïi: 3 554 621

3- Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo: Nhaän hoà sô thuoäc lónh vöïc Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Ñòa chæ: Ñöôøng Ñaøm Thaän Huy,
thaønh phoá Baéc Giang. Ñieän thoaïi: 3 853 192

4- Sôû Coâng Thöông: Nhaän hoà sô thuoäc lónh vöïc coâng nghieäp, thöông maïi, naêng löôïng, hoaù chaát, tieåu thuû coâng
nghieäp vaø ngaønh ngheà noâng thoân. Ñòa chæ: 45 B, ñöôøng Hoaøng Vaên Thuï, thaønh phoá Baéc Giang. 

Ñieän thoaïi: 3 823 040
5 - Sôû Y Teá: Nhaän hoà sô thuoäc lónh vöïc y - döôïc - chaêm soùc söùc khoeû. Ñòa chæ: Ñöôøng Huøng Vöông, thaønh phoá

Baéc Giang. Ñieän thoaïi: 3 854 227
6- Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä: Nhaän hoà sô caùc lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, taøi nguyeân moâi tröôøng vaø caùc

lónh vöïc khaùc. Ñòa chæ: Soá 71 ñöôøng Nguyeãn Vaên Cöø, thaønh phoá Baéc Giang. Ñieän thoaïi: 3 540 586
Sau khi xeùt choïn, Ban Toå chöùc voøng sô khaûo cuûa ngaønh chuyeån hoà sô döï voøng chung khaûo veà Ban Toå chöùc Hoäi

thi:  Lieân hieäp caùc hoäi KH&KT tænh. Ñòa chæ: Taàng 2, soá nhaø 48 ñöôøng Ngoâ Gia Töï, thaønh phoá Baéc Giang. Ñieän thoaïi:
(02403) 828 981;Fax (02403) 850 349. 

VII- GIAÛI THÖÔÛNG
Giaûi thöôûng Hoäi thi Saùng taïo kyõ thuaät tænh laàn thöù V coù:
- 06 giaûi nhaát
- 06 giaûi nhì
- 12 giaûi ba
- 18 giaûi khuyeán khích
Vì söï nghieäp saùng taïo khoa hoïc kyõ thuaät cuûa tænh, Ban Toå chöùc nhieät lieät chaøo ñoùn caùc toå chöùc, caù nhaân tích cöïc

tham gia Hoäi thi.

MÔØI THAM GIA HOÄI THI SAÙNG TAÏO KYÕ THUAÄT
TÆNH BAÉC GIANG LAÀN THÖÙ V (2012-2013)
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