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Phương pháp tăng năng suất lao động và thu 
hoạch trong Nông nghiệp Nhật Bản 

Nguyễn Kim Quyền, Nguyễn Đức Duy 
Công ty CP MAGOS Japan 

TÓM TẮT: 
Tốt nghiệp chuyên nghành Cơ khí Bảo quản và Chế biến thực phẩm 
thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sang nhật làm việc tại nhiều 
lĩnh vực khác nhau, trong đó 2009-2012 làm nghiên cứu viên đặc biệt 
tại Viện nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm Nhật Bản (NARO). 
Thời kỳ đó đã học và tiếp cận được nhiều phương pháp làm nông 
nghiệp năng suất cao và thông minh của người dân Nhật bản. Thông 
qua đề án này, tôi muốn chia sẻ cách làm Nông nghiệp thông minh 
của người Nhật cho độc giả, với mong muốn được lan tỏa cho tất cả 
mọi người tham khảo nếu thấy cần thiết. Mở đầu là cách trồng Củ 
mài (củ hoài sơn) có độ dài gấp đôi thông thường. Tiếp theo là tại sao 
khoai lang Nhật Bản sản lượng gần gấp đôi so với trồng tại Việt nam. 
Trong trồng nấm, họ dùng thiết bị đánh sét nhân tạo để tái hiện lại 
môi trường tự nhiên cho trồng nấm để tăng sản lượng thu hoạch. Ví 
dụ trồng táo, làm thế nào để trồng được quả táo to và ngon. Ngoài ra 
còn nhiều ví dụ khác như gieo hạt siêu nhanh, trồng hành dài, tỏi, hẹ 
siêu nhanh nhờ dụng cụ rất đơn giản. Trong trồng dâu tây, người ta 
dùng phương pháp sốc nhiệt để đánh lừa, làm cho cây đơm hoa kết 
quả trái mùa. Trong phạm vi số trang đã quy định. Bài viết này chọn 
cách viết với nội dung đơn giản dễ hiểu, muốn đóng góp một phần 
nhỏ bé công sức của mình, muốn truyền tải nhiều ý tưởng hay đang 
được áp dụng trong sản xuất Nông nghiệp của Nhật Bản.  

Từ khóa: Nông nghiệp Nhật Bản, Nông nghiệp thông minh, Tăng 
năng suất thu hoạch 

1. Trồng khoai mài (hoài sơn) trong ống nhựa
Khoai mài theo Đông y là vị thuốc có tên hoài sơn. Vừa là vị thuốc
đông y, vừa là thức ăn bổ dưỡng hàng ngày, nên khoai mài có giá trị
kinh tế cao. Cây khoai mài mọc trong rừng tự nhiên nên củ mài
thường ăn sâu dưới lòng đất khiến cho những người đào củ mài
thường hay gặp các rủi ro. Ngoài ra với cách trồng Khoai mài của
Việt Nam hiện nay củ ngắn, hình dáng xấu khai thác khó khăn dẫn
đến hiệu quả sản xuất kém.

1.1. Phương pháp của Việt Nam 
Đắp luống cao, củ trưởng thành sẽ ăn sâu vuông góc với mặt đất. Nếu 
đất tơi xốp, củ mọc dài thì năng xuất cao. Gặp nền đất cứng thì củ 
ngắn năng suất thấp. Ngoài ra với phương pháp này củ mọc tứ phía 
một cách tự do nên củ thương phẩm không đẹp, độ dài không đồng 
đều dẫn đến chế biến khó. Nếu muốn củ dài 1m đến 1.3m để tăng 
năng suất thu hoạch chỉ còn cách kiếm mảnh đất có độ xốp hàng mét 
hoặc đắp luống cao từ 1m đến 1.3m. Làm như vậy sẽ rất cực nhọc 
mất thời gian và công sức, độ đồng nhất củ thu hoạch không đều. 

1.2. Phương pháp của Nhật Bản 
Dùng ống nhựa [1] làm tấm dẫn hướng điều chỉnh cho củ mọc 
nghiêng một góc từ 10 đến 15 độ [2]. Phương pháp này chỉ cần đắp 
luống cao 30cm mà có thể trồng được củ khoai mài dài 1m đến 1.3m, 
củ luôn thẳng và luôn đạt được kích thước chuẩn. 
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Sản lượng thu hoạch trên 1m2 được rất cao vì các tấm 
dẫn hướng được kê gối lên nhau vừa tiết kiệm diện tích, 
trồng được mật độ cao, thu hoạch được nhanh chóng 
dễ dàng (Hình 2). 

2. Dùng sét nhân tạo làm tăng sản lượng nấm
Từ những câu chuyện xa xưa của Việt Nam cũng như
của Nhật Bản nói rằng, sau cơn mưa rừng, chỗ nào bị
sấm sét đánh nhiều thì chỗ đó nấm mọc rất nhiều. Theo
Nghiên cứu của Giáo sư Koichi Takagi thuộc Đại học
Iwate [3] đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sấm sét và
nấm trong nhiều năm. Kết quả cho rằng, rất có thể khi
sét đánh với dòng điện cao áp làm cho các sợi nấm bị
rối loạn tổn thương. Lúc đó, bản năng cần phải duy trì
nòi giống được kích hoạt làm cho nấm mọc nhiều gấp
hai lần bình thường.

Dựa vào nguyên lý đó, Công ty Green Techno [4] đã 
nghiên cứu ra thiết bị đánh sét nhân tạo (Hình 3 và 
Hình 4). Sản phẩm đang được người trồng nấm áp 
dụng làm kích thích tăng trưởng, tăng sản lượng nấm 
gần gấp đôi so với phương pháp trồng truyền thống. 
Đây là một phương pháp hay, giải mã các hiện tượng 
tự nhiên, biến nó thành sản phẩm thương mại hoá nâng 
cao năng suất lao động.  

Giá thành máy còn đắt, có thể khó sử dụng tại Việt 
Nam. Tuy nhiên đây là một giải pháp, một ý tưởng hay 
giúp cho các nhà khoa học, trường đại học, cá nhân tập 
thể có thể tham khảo để tự nghiên cứu một sản phẩm 
tương tự cho Việt nam nhằm giảm giá thành sản 
phẩm.Chú ý, sản phẩm này không phải phù hợp với tất 
cả loại nấm, mà nó chỉ thích hợp với một số loại nấm 
nhất định. Nếu sử dụng cần được nhà sản xuất tư vấn 
hướng dẫn cụ thể.  

15° 

30cm 

Việt Nam Nhật Bản 

Hình 1. Phương pháp trồng của Việt Nam và Nhật Bản 

Hình 3. Đánh sét kích thích tăng trưởng 
(Nguồn: Công ty Green Techno) 

Hình 2. Phương pháp trồng dùng ống nhựa 
(Nguồn:https://www.jinenjyo.net/susume/#saibai_8) 

Đĩa dẫn hướng khi củ mọc ra từ mầm giống 

Rãnh điều chỉnh 
tốc độ sinh trưởng 
phát triển 

Rãnh điều chỉnh lượng 
nước trong đất 

Hình dáng ống này có tác dụng: 
Tránh sự tiếp súc trực tiếp của biến đổi 
nhiệt độ, lượng phân bón, lượng vi khuẩn 
trong đất. Ngoài ra khi thu hoạch tránh 
được trầy sước cho củ. 
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3. Phương pháp trồng nấm đùi gà 
Nấm đùi gà được biết đến với tên gọi khác là nấm bào 
ngư nhật. Đây là loại nấm thuộc họ bào ngư, chứa hàm 
lượng dinh dưỡng lớn, rất tốt cho sức khoẻ. Đúng như 
tên gọi của nó, nấm đùi gà tại việt nam có thân nhỏ, 
dài, trông giống chiếc đùi gà. Phần mũ của nấm có 
hình cầu, màu nâu, đường kính khoảng 3-8cm. Thân 
nấm màu trắng và thon, trung bình dài từ 7-12cm. Tại 
Việt nam nông dân trồng nấm này chưa nhiều, một số 
người học được từ nước ngoài mang về trồng trong 
nước đang phát triển rất tốt. Theo tìm hiểu về mô hình 
và những thông tin người trồng nấm chia sẻ, tôi thấy 
cách làm đó cũng rất tốt. Tuy nhiên, trong bài này tôi 

muốn chia sẻ thêm một cách làm của Nhật rất hay mà 
hiệu quả.    
 
Nấm đùi gà ở nhật Bản có kích thước đồng đều và lớn 
hơn. Họ đã dùng phương pháp chủ động điều khiển 
quá trình sinh trưởng phát triển của nấm (Hình 5). Giai 
đoạn đầu, họ dùng ánh sáng yếu chiếu vào đầu cây 
nấm, làm cho cây nấm luôn có xu thế vươn lên tìm ánh 
sáng. Đây là một quy trình cố tình tạo độ dài thân cây 
nấm. Khi đạt đến kích thước thu hoạch, lúc đó họ bật 
đèn cường độ cao lên để tạo kích thước đầu cây nấm. 
Lúc này, cây nấm sợ bị cháy thân nên phải xoè mũ 
để che thân kẻo cháy nắng, sau vài ngày kích thước 
mũ đạt tiêu chuẩn thị họ dừng lại và chuẩn bị thu 
hoạch.  
 
Trên đây là kinh nghiệm cá nhân học được từ nhiều 
kênh thông tin khác nhau [5] và là một trong các cách 
làm tăng giá trị sản phẩm thu hoạch (không phải tất cả 
đều như vậy). Đây là suy luận logic thuận với quy trình 
 tự nhiên. Vì vậy, bài này muốn chia sẽ cho những ai 
chưa biết đến công nghệ đơn giản và hiệu quả này có 
thể áp dụng tốt cho cây nấm hoặc cho các nông sản vật 
khác bằng cách trên. Chú ý, để có được sản lượng thu 
hoạch và kích thước mong muốn, cần kiểm chứng tại 
khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng và quy trình 
chăm sóc tai Việt Nam thì mới đạt được hiệu quả mong 
muốn. 
 
4. Phương pháp trồng khoai lang nhiều củ 
Từ sự học hỏi và trải nghiệm của bản thân trong nông 
nghiệp tại Việt Nam. Từ trước tới nay, nông dân trồng 
khoai theo tập quán truyền thống là cắm dây giống 
vuông góc với mặt luống Hình 6 (a). Có nơi cắm hơi 
nghiêng, nhưng tại sao phải như vậy? Có ảnh hưởng 
gì đến quá trình sinh trưởng phát triển và sản lượng 
sau thu hoạch...vv. Phần lớn là không biết lý do và 
không được ai chỉ bảo.  
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Tạo chiều cao 
Bật đèn ánh sáng yếu để 
kích thích nấm vươn lên  

Tạo mũ và thân 
Bật đèn ánh sáng mạnh để kích 
thích nấm tạo Mũ che thân 

Hình 5. Phương pháp trồng nấm đùi gà 

 

 

 
Các thông số tham khảo: 
Nguồn điện đầu vào: AC 100V 50/60Hz 
Điện áp xuất ra: DC100kV 
Tiêu hao Điện năng: 50VA 
Trọng lượng: 14.3kg 
Kích thước (mm): (Dài) 320 x (Rộng) 230 x 
(Cao) 500 
Giá tham khảo: 
Thời điểm tháng 12 năm 2020 tại Nhật Bản 
khoảng gần 100 triệu VNĐ 

 
Hình 4. Máy đánh sét nhân tạo 
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Như Hình 6 là cách trồng khoai lang của Nhật đang 
áp dụng trong sản xuất [6]. Củ khoai thường được sinh 
ra từ các đốt lá, do vậy lúc cắm ngọn giống ta cố gắng 
dìm xuống đất càng dài càng tốt, chỉ để hở một chút 
ngọn lên trên để cây sinh trưởng. Phương pháp trồng 
ngọn giống cắm thẳng đứng Hình 6 (a) cho thấy sản 
lượng thấp hơn phương pháp trồng ngọn giống nằm 
ngang Hình 6 (b).  
 
Với cách trồng Hình 6 (b) mật độ củ được trải dài trên 
luống, củ sẽ đồng đều hơn, dài hơn [5]. Với cách trồng 
Hình 6 (a) củ tập trung cục bộ tại gốc, lượng dinh 
dưỡng phân bổ không đồng đều dẫn đến củ không 
không đồng nhất, củ sẽ ngắn hơn do càng xuống sâu 
đất càng rắn làm cho củ khó vươn dài.  
 

Chú ý: Đây là một trong các cách làm tăng sản lưởng 
sau thu hoạch. Để có năng suất cao còn phụ thuộc vào 
giống, điều kiện thổ nhưỡng. Đối với điều kiện Việt 
nam cần phải thử nghiệm nhiều cách trồng, điều kiện 
khí hậu, môi trường, loại đất và cách chăm bón.. vv thì 
mới cho ra kết quả như mong muốn.  
 
5. Phương pháp trồng táo quả to 
Để trồng được quả táo to có giá trị cao, ngoài giống tốt, 
thổ nhưỡng tốt còn có một nguyên nhân rất cơ bản mà 
Nhật bản đã nghiên cứu và đang áp dụng trong sản 
xuất thực tế đó là cách thụ phấn, cắt cành và tỉa bớt 
quả. Nếu những vùng ít côn trùng tỷ lệ đậu quả thấp, 
khi đó phải dùng máy thụ phấn nhân tạo thì sẽ đảm bảo 
tỷ lệ đậu quả cao. Ngoài ra, người ta mua phấn hoa từ 

 
(a) 

 
(b) 

 
Hình 6. Phương pháp trồng khoai lang nhiều củ. (a) Cách trồng ngọn giống thẳng đứng và (b) Cánh trồng 

ngọn giống nằm ngang. Nguồn (Bộ Nông nghiệp Nhật Bản) 
 

 

 

Hình 7. Quy trình cắt tỉa cành (nguồn: engei.net) 

Cắt Cắt 
Cắt 

Trừ phần ngọn,  
Cắt nhẹ đầu cành 

Khi trồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 
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nước ngoài mang về cho thụ phấn với giống của nhật 
thì cũng được quả to.  
 
Có dịp được làm việc với công ty [7] sản xuất máy thụ 
phấn hoa, được giám đốc giới thiệu rất dễ hiểu, 
“Nguyên nhân thụ phấn Ngoại vào hoa táo Nhật cũng 
giống như cô gái nhật kết hôn với Anh ngoại quốc chắc 
chắn đứa con sinh ra sẽ to cao hơn bình thường”.  
 
Ngoài ra còn có một phương pháp quan trọng và đơn 
giản đó là Phương pháp cắt cành và tỉa bớt quả (Hình 
7) [8]. Theo nghiên cứu, cây mới trồng năm 1 nên cắt 
bớt cành. Năm thứ 2 để lại vài cành bên dưới còn lại 
cắt hết. Năm thứ 3 trở đi, trên mỗi cành đếm khoảng 
40-50 lá thì để lại 1 quả táo con. Nếu muốn táo to 
hơn nữa thì mỗi một quả nên để cành có 60-70 lá thì 
sẽ đủ dinh dưỡng cho quả phát triển tốt nhất.  
 
Bài viết này mang tính tham khảo, bà con Việt nam có 
thể tham khảo con số 40-50 lá 1 quả, và 60-70 lá nếu 
muốn quả rất to. Thực tế có được như vậy hay không 
còn phụ thuộc vào thổ nhưỡng, khí hậu và  
tổng hợp bài toán kinh tế xem phương án nào thu được 
lợi ích kinh tế hơn thì ta nên áp dụng. 
 
6. Phương pháp gieo trồng thông minh 
6.1 Khay ươm giống thông minh 
Thông thường, để trồng thẳng hàng, khoảng cách đều 
cho củ hành, tỏi, hoặc củ kiệu, thông thường phải dùng 
máy gieo trồng. Tại Nhật Bản, đối với hộ nông dân 
quy mô canh tác vừa phải đang áp dụng khay ươm hạt 
giống rất thông minh [9] đã giải quyết được khâu trồng 
nhanh gọn rẻ đẹp như máy trồng. 
 
Cấu tạo hình tổ ong Hình 8 (a), khay giấy thông minh 
được xếp củ giống hoặc ươm hạt tại nhà, khi mang ra 
ruộng trồng chỉ cần kéo gỡ ra tự động các mắt lưới tổ 
ong được bung ra thành hàng và giữ khoảng cách 
chuẩn cho loại cây giống đó [10]. Phương pháp này 
tiết kiệm được thời gian gieo trồng tại ruộng. Không 

cần đến máy gieo trồng chuyên dụng mà vẫn có thể 
trồng được một khoảng cách chuyên nghiệp như làm 

bằng máy. Do khay trồng bằng giấy nên một thời gian 
sau bầu đất tự tiêu huỷ, rất thân thiện cho môi trường.  
 
Tuỳ vào loại cây trồng khác nhau sẽ có khoảng cách 
trồng phù hợp. Hình 8 (a) là ví khoảng cách chuyên 
dụng cho trồng củ kiệu nên có khoảng cách các cây 
giống với nhau là 10 cm. Đối với trồng hành dài thì 
kích thước sẽ ngắn hơn. Hình 8 (b) là tư thế trồng hành 
dài bằng dụng cụ triển khai khay giấy thông minh để 
trồng xuống ruộng. Người nông dân chỉ cần đi giật lùi 
lại phía sau là hành được kéo dài thành hàng, rất nhanh 
và vô cùng hiệu quả. Đây là một phương pháp hay, 
đơn giản và hữu ích. Hiện nay phần lớn nông dân Nhật 
đang sử dụng để trồng cây cho các hộ quy mô vừa và 
nhỏ. So sánh với Việt Nam, khi trồng hành tỏi chủ yếu 
là bằng tay [11], ra ruộng cắm từng nhánh, để trồng 
được 1 sào Bắc bộ rộng 360 m2 thì vô cùng vất vả và 
mất nhiều thời gian mà khoảng cách không đồng đều 
(Hình 9). Kết quả là củ to nhỏ khác nhau làm giảm giá 
trị thành phẩm.  

 
(a) 

 

 

(b) 

 
Hình 8. (a) cắm củ giống vào khay (nguồn: Rakuten) và (b) Kéo thả khay giống (nguồn: Wowma.jp) 

 

 
Hình. 9 Trồng hành tỏi ở Việt Nam (nguồn: Cổng 

TTĐT Kinh Môn Hải Dương) 
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6.2 Hạt giống Cuộn dây 
Hình 10 (a) là hạt giống được bện sẵn vào sợi dây [12], 
tuỳ từng loại cây trồng khác nhau, công ty sản xuất hạt 
giống bện sẵn các khoảng cách thích hợp. Nông dân 
mua về chỉ cần kéo ra đặt xuống ruộng rồi lấp đất là 
xong. Dây bện hạt giống làm bằng giấy, khi gieo một 
thời gian tự dây tiêu huỷ nên rất thân thiện với môi 
trường. Đây là phương pháp đơn giản, giảm được khâu 
gieo giống mất nhiều thời gian, làm thủ công mà thu 
được khoảng cách trồng chính xác như trồng máy. Dẫn 
đến khoảng cách đều, cây trồng quang hợp tốt sẽ dẫn 
đến sản lượng thu hoạch được cao. 
 
Hình 10 (b) là thiết bị kéo dây hạt giống xuống ruộng. 
Thao tác thủ công nhanh gọn, đầu tư thấp, chất lượng 
khoảng cách giống như máy gieo chuyên dụng. Mô 
hình này đang được áp dụng rộng rãi trong sản xuất 
nông nghiệp Nhật bản hiện nay.   
 
Tại Việt Nam hiện nay nhiều cơ sở HTX sản xuất quy 
mô lớn đã bắt đầu dùng máy gieo. Hình 10 (c) là máy 
gieo hạt tự động được ông Phạm Văn Hát Tứ Kỳ Hải 
Dương [13] nghiên cứu chế tạo và đang được thương 
mại hóa trên thị trường. Máy này thay thế khoảng 7 
công nhân và có giá bán 60 triệu VNĐ. Với giá thành 
như hiện này, những hộ nông dân quy mô nhỏ khó có 
thể đầu tư máy móc thiết bị.  
 
Với phương pháp Cuộn hạt giống của Nhật, các Công 
ty Hạt giống trong nước có thể tham khảo cách bện các 
loại hạt giống khác nhau. Hộ nông dân mua về chỉ việc 

kéo thả ra ruộng nhanh gọn và rẻ tiền sẽ phù hợp với 
giai đoạn đang phát triển hiện nay của Việt Nam. 
 
7. Phương pháp đánh lừa dâu tây nở hoa 
Dâu tây Nhật Bản có hai loại, giống Đông Xuân và Hè 
Thu. Giống Đông Xuân được trồng vào cuối tháng 9 
và thu hoạch từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Giống 
Hè Thu được trồng cuối tháng 2 và thu hoạch từ tháng 
6 đến tháng 11. Thông thường, giống Đông Xuân được 
trồng từ cuối tháng 9 nhưng do mùa đông nên đến 
tháng 5 năm sau mới bắt đầu được thu hoạch. Nguyên 
nhân là mùa đông giá rét dâu tây không nở hoa được 
dẫn đến cây ngủ đông khá dài. Để khắc phục điều này, 
Nhật Bản đã áp dụng phương pháp Đánh lừa thời 
điểm nở hoa của dâu tây. Bằng cách thay đổi nhiệt độ 
đột ngột, thời tiết của tháng 9 mà dâu hiểu nhầm là 
mùa xuân nên đơm hoa kết trái và cho thu hoạch từ 
tháng 12 đến tháng 5 năm sau (Hình 11).  
 
Để dâu nở hoa cần quản lý nhiệt độ và độ dài của ngày 
mới đủ điều kiện thích hợp. Trang trại Kuwa đã dùng 
kho lạnh lớn để bảo quản cây giống [14]. Trong kho 
lạnh điều chỉnh nhiệt độ 15 độ c, cho cây giống vào 
kho làm mát từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng hôm sau (16 
tiếng). Sau đó ban ngày cho ra ngoài nhiệt độ môi 
trường khỏang 8 đến 9 tiếng. Thời tiết tháng 9 vẫn còn 
nóng ấm, quá trình sốc nhiệt diễn ra làm cho cây dâu 
hiểu lầm là thời tiết đã sang xuân nên phải nhanh 

(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 
Hình 10.  (a) Hạt giống dạng cuộn (nguồn (JA-Zennoh Toyama)), (b) Máy gieo dạng cuộn (nguồn 

(JA-Zennoh Toyama)) và (c) Máy gieo hạt tự động (nguồn (YouTuble)) 
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chóng đơm hoa kết trái. Nhờ có phương pháp Đánh 
lừa này mẻ dâu tây đầu tiên được thu hoạch vào dịp lễ 
giáng sinh và kéo dài đến hết tháng 5 năm sau. Lợi 
dụng phương pháp này, ta có thể áp dụng cho trồng 
dâu tại Việt Nam hoặc áp dụng cho các cây trồng khác 
bằng phương pháp logic này. Tuy nhiên đạt được kết 
quả tốt hay không rất cần phải thử nghiệm ở môi 
trường và đánh giá hiệu quả kinh tế tại Việt Nam. 
 
8. Kết luận 
Trong một bài viết về khoa học kỹ thuật và công nghệ, 
thường phải viết tỷ mỷ đầy đủ từ kết quả nghiên cứu, 
các thí nghiệm kiểm chứng rồi đến thương mại hóa ra 
thị trường...vv thì mới đúng là tài liệu khoa học. Tuy 
nhiên, trong khuôn khổ quy định của tuyển tập các bài 
giới thiệu khoa học công nghệ Nhật Bản lần này. Bài 
viết chọn nội dung tối giản nhằm hướng tới tất cả các 
độc giả không cần kiến thức chuyên nghành cũng có 
thể hiểu được. Với tiêu chí đó nên nội dung bài viết 
ngắn gọn chủ yếu chia sẻ những ý tưởng hay của Nhật 
Bản, nhằm giúp cho nhưng ai chưa biết đến cộng nghệ 
này tham khảo. Đây chỉ là kiến thức cá nhân tôi học 
được trong quá trình sinh sống và làm việc tại Nhật 
Bản, những góc nhìn của bản thân về nền nông nghiệp 
hiện tại của Việt Nam hiện nay còn hạn chế. Có thể 
hiện tại Việt Nam cũng đang áp dụng các phương thức 
trên mà tôi không biết. Vì vậy, bài viết chỉ mang tính 
tham khảo về ý tưởng hay và thành công của Nhật Bản. 

Để có được kết quả như của Nhật Bản hiện nay cần 
phải cung cấp thêm bài viết chuyên sâu hơn cho từng 
loại cây cụ thể. Sau đó, cần thử nghiệm tại môi trường 
Việt Nam xem có hợp hay không? Sản lượng có như 
mong muốn hay không? Phụ thuộc rất nhiều vào loại 
đất, khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt là độ kết hợp hài 
hòa của chính độc giả khi xử lý kết hợp công nghệ 
Nhật Bản và Việt Nam. 
 
Xin Chân thành cảm ơn đến BTC Xây dựng tuyển tập 
các bài giới thiệu về Khoa học Công nghệ Nhật Bản 
đã có một dự án đầy ý nghĩa này. Nhờ có dự án này, 
đã làm động lực cho cá nhân tôi ghi lại những kiến 
thức học được để chia sẻ cho cộng đồng nhằm góp một 
phần công sức nhỏ bé của mình về cho Quê hương Đất 
nước. Với kiến thức có hạn, bài viết khó tránh khỏi 
thiếu sót, mong Độc giả góp ý cổ vũ tinh thần cùng 
xây dựng cho cá nhân tôi và Tạp chí khoa học được 
hoàn thiện hơn.  
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Hình 11. Phương pháp đánh lừa dâu tây nở hoa. (a) Kho lanh, (b) Bảo quản giống trong kho, (c) Nở hoa 

và (d) Kết quả 
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