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MAÙY CAÁY LUÙA KHOÂNG DUØNG ÑOÄNG CÔ
SAÙNG CHEÁ CUÛA “NHAØ KHOA HOÏC CHAÂN ÑAÁT” 

TRAÀN ÑAÏI NGHÓA

Nguyễn Trọng Lượng*

Thực hiện kế hoạch công tác nghiên cứu sưu tầm năm 2016 về việc sưu tầm tài liệu, 
hiện vật chuyên đề Công cuộc Đổi mới đất nước (1986-2016), ngày 31/08/2016, tại thôn 
Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
đã tiếp nhận hiện vật máy cấy lúa không dùng động cơ do anh Trần Đại Nghĩa hiến tặng. 
Đây là hiện vật quý, độc đáo, thể hiện quá trình năng động, tự tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, 
sáng chế thành công sản phẩm máy cấy lúa không dùng động cơ phục vụ trong sản xuất 
nông nghiệp Việt Nam, góp phần bổ sung kịp thời cho trưng bày chuyên đề 30 năm Đổi mới 
đất nước tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Máy cấy lúa không dùng động cơ của ông Trần Đại Nghĩa hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Trong ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố cơ 
giới hóa đóng một vai trò quan trọng then chốt. Ở Việt Nam, bên cạnh những thành tựu cơ 
giới hóa nông nghiệp do đội ngũ các nhà khoa học mang lại, còn một yếu tố quan trọng 
khác, đó là những sáng chế, sản phẩm cơ giới hóa nông nghiệp do các nhà khoa học không 
chuyên mà người dân trìu mến gọi là các “nhà khoa học chân đất” chế tạo xuất phát từ nhu 
cầu thực tiễn, từ sự say mê nghiên cứu sáng tạo, cho ra đời những sản phẩm hữu ích được 
mọi người nông dân đón nhận. Anh Trần Đại Nghĩa với sản phẩm “Máy cấy lúa không dùng 
động cơ” hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã có một sáng chế thật ý nghĩa.

Sinh ra và lớn lên trên quê lúa Tiền Hải, Thái Bình - một mảnh đất giàu truyền thống 
và là một trong những vựa lúa lớn nhất miền Bắc, cũng như bao nhiêu người nông dân chân 
lấm tay bùn khác, anh Nghĩa thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc từ việc cấy, cày của người dân 
quê. Từ nhỏ, trong anh đã hình thành ý tưởng phải làm gì đó cho việc cấy, cày của người 
dân quê mình đỡ vất vả. Cơ may đã đến, năm 2001, anh sang Hàn Quốc học tập và lao động. 
Tình cờ một buổi chiều chủ nhật, đang lang thang trên miền quê đất nước bạn, anh thấy 
người dân cấy lúa bằng máy hiện đại, lại gần ngắm kỹ chiếc mấy cấy động cơ của họ và 
thầm nghĩ: mai kia về nước phải làm bằng được chiếc máy cấy lúa phù hợp với đồng ruộng 
Việt Nam cho người dân quê mình đỡ khổ và thế là ý tưởng chế tạo ra chiếc máy cấy lúa bắt 
đầu hình thành. 

Sau khi kết thúc thời gian làm việc ở 
nước ngoài, năm 2005 anh về nước, bắt tay 
luôn vào việc nghiên cứu và sáng tạo máy 
cấy lúa. Anh nhận thấy, ruộng của Việt Nam 
có nơi bằng, có nơi xen lẫn ô trũng, bậc 
thang, hệ thống giao thông nội đồng chưa 
phát triển. Vì vậy, không phù hợp với máy 
móc hiện đại khi đưa vào sử dụng. Ngoài ra, 
do nước ta thuộc miền khí hậu nóng ẩm, lúa 
chủ yếu là giống ngắn ngày nên mỗi năm 
người nông dân chỉ có thể cấy từ 2 đến 3 vụ. 
Từ bao đời nay, bà con nông dân vẫn cấy 
lúa bằng tay, cách làm thủ công đầy vất vả 
nặng nhọc, chiếm nhiều thời gian của người 
lao động. Qua những ngày tháng tự tìm tòi 
nghiên cứu trải nghiệm, anh quyết tâm đưa 
ra hướng đi cho công việc của mình là sáng 
chế chiếc máy cấy lúa không dùng động cơ, 
sao cho chiếc máy cấy phải phù hợp với địa 

Bản vẽ thiết kế máy cấy lúa không dùng động cơ
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hình thổ nhưỡng, với điều kiện khí hậu, với tập quán canh tác, phù hợp với khả năng tài 
chính của bà con nông dân Việt Nam.

Sau khi hoàn thiện bản vẽ và định hình trong đầu những chi tiết cụ thể, tháng 10/2013, 
anh bắt tay vào sáng chế. Dù đã tính toán kỹ nhưng khi đi vào thực tế, anh gặp phải muôn 
vàn khó khăn, mọi thứ đều là số không. Anh đi tìm vật liệu rồi tự chế tác lại nhiều lần, nhiều 
lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nhiều người tò mò biết việc anh làm cho là không bình 
thường. Song anh không nản chí, cuối cùng chiếc máy cấy đầu tiên cũng ra đời vào tháng 
3/2014. Ban đầu, máy hoạt động chưa tốt, anh lại tiếp tục chỉnh sửa, thử nghiệm nhiều lần 
và rút kinh nghiệm cho đến khi máy hoạt động khá tốt, đạt 80% như tính toán. Anh liền 
làm chiếc máy cấy thứ hai, khi làm xong máy là mùa khô cuối năm 2014, anh mang máy ra 
ruộng thử, nhưng ruộng khô không có nước, anh đành mang tạm xuống lòng sông đã cạn để 
cấy thử và đã thành công. Vụ xuân năm đó, lần đầu tiên anh cấy bằng chiếc máy do mình tự 
chế, máy cấy khá tốt nhưng bộ phận tách mạ chưa hoạt động như ý. Anh tính toán lại và đưa 
ra phương pháp gieo mạ rồi nhiều lần thử trên mảnh ruộng nhỏ của gia đình. Vậy là chiếc 
máy đã hoàn hảo đúng 
như dự định ban đầu. 
Máy hoạt động rất tốt, 
khóm lúa tương đối đều 
và thẳng. Sau khi cấy, lúa 
phát triển nhanh, giàn lúa 
đều, mật độ cấy rất phù 
hợp, số dảnh mạ có thể 
tự điều chỉnh được, tiết 
kiệm và giảm chi phí tới 
mức tối thiểu, tăng năng 
suất lao động đáng kể, 
gấp 7 đến 15 lần so với 
phương pháp cấy bằng 
tay theo truyền thống.

Máy cấy lúa không 
dùng động cơ của anh 
Trần Đại Nghĩa hiến tặng 
Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia là loại máy cấy mạ 
thảm gieo trên nền đất 
cứng. Máy cấy làm bằng 
sắt và Inox, kích thước 
rộng 1,2m, dài 1,5m, cao 

Khuôn mạ dùng cho máy cấy lúa không dùng động cơ

Phương pháp gieo mạ đúng quy trình sử dụng cho 
máy cấy lúa không dùng động cơ
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85cm, có kết cấu vững chắc, dễ vận hành, dễ di chuyển mọi địa hình, dễ sửa chữa bảo trì khi 
hư hỏng, không dễ bị lầy thụt, mật độ cấy phù hợp với tập quán canh tác người Việt, hàng 
cách hàng 200mm - 230mm. Tổng trọng lượng máy từ 25kg, nhưng khi kéo trên ruộng dưới 
sức đẩy của nước, trọng lượng chỉ còn 2kg. Số lượng hàng cấy 6 hàng lúa cùng lúc. Cấu tạo 
máy cấy gồm 6 phần:

- Khung máy: làm bằng sắt hộp 20 x 20 (cm), được hàn thành khối vững chắc, là nơi 
gắn kết các bộ phận của máy.

- Giàn đựng mạ: làm bằng khung sắt hộp và tôn mạ Inox, lắp đặt phía trên khung máy, 
là nơi dự trữ mạ cho việc cấy được liên tục. Giàn có 6 khoang chứa mạ, mỗi khoang tương 
ứng với một mỏ cấy.

- Hệ thống mỏ cấy: có nhiệm vụ lấy mạ trên giàn đựng mạ lần lượt từ trái qua phải và 
từ phải qua trái, từ dưới lên trên từng phần theo tính toán của nhà sản xuất và đưa xuống 
ruộng.

- Hệ thống biến đổi chuyển động: được lắp phía dưới giàn đựng mạ, có tác dụng biến 
lực từ tay người điều khiển thành chuyển động qua lại cho giàn đựng mạ và cho hệ thống 
mỏ cấy.

- Hệ thống bàn trượt: làm bằng Inox, nằm ở dưới đáy của máy có tác dụng nâng đỡ 
toàn bộ máy, giúp máy không bị lún xuống mặt ruộng, giúp người điều khiển kéo máy trượt 
nhẹ nhàng trên mặt ruộng, ngoài ra còn có tác dụng xoa nhẵn vết chân người điều khiển.

- Cần điều khiển: làm bằng Inox, lắp phía trước khung máy, một cần có tác dụng lái 
máy đi đúng hướng và một cần điều khiển giàn mỏ cấy linh hoạt dễ dàng. 

Máy cấy lúa không dùng động cơ có nguyên lý hoạt động như sau:
Sau khi cho mạ vào khay, người điều khiển dùng một tay kéo máy di chuyển trên 

mặt ruộng, tay còn lại điều khiển giàn mỏ cấy. Từ từ kéo giàn mỏ cấy lên phía trên khoảng 
180mm, rồi thả lỏng tay ra để cho giàn mỏ đi xuống tự do, trong khi đi xuống hệ thống lò xo 
kéo toàn bộ giàn cấy về đúng với điểm ra của phần đất có chứa cây mạ, mỏ cấy sẽ cắt phần 
đất cấy đưa xuống mặt ruộng, khi vừa tiếp giáp mặt ruộng thì phần đất có chứa cây mạ đó 
được hệ thống bàn đạp, đạp tách phần đất chứa cây mạ thẳng xuống bùn với độ sâu đã được 
tính toán định trước, rồi bàn đạp lại cùng với hệ thống mỏ cấy đi lên theo lực kéo lên của 
người điều khiển và tiếp tục cho hành trình cấy tiếp theo. 

Trong cùng một thời gian đi xuống của giàn mỏ thì trọng lượng của giàn mỏ cấy tạo 
thành một lực tác động lên thanh truyền lực. Lực này được chuyển đến 2 bộ phận chính của 
máy. Bộ phận thứ nhất là hộp biến đổi chuyển động. Lực xuất phát từ tay người điều khiển 
tác dụng đến giàn mỏ cấy, làm giàn mỏ cấy đi lên, rồi đi xuống, khi giàn mỏ cấy đi xuống 
trọng lượng của giàn mỏ đè lên thanh truyền lực, làm cho hệ thống bánh răng của hộp biến 
đổi chuyển động này quay và kéo theo dây xích trên bánh răng quay, làm chốt truyền lực 
gắn trên dây xích di chuyển ngang, chốt này di chuyển kéo theo giàn đựng mạ di chuyển. 
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Cứ như thế, dây xích chạy vòng quanh bánh răng và làm giàn đựng mạ di chuyển qua lại 
từ trái sang phải, rồi lại từ phải qua trái liên tục. Mỗi một thao tác lên xuống của giàn mỏ 
cấy làm bánh răng của hộp biến đổi chuyển động quay, làm dây xích di chuyển được 15mm 
ngang, lực từ dây xích lại truyền qua chốt truyền lực tới giàn đựng mạ, khiến giàn đựng 
mạ dịch chuyển sang ngang 15mm một lần (tương ứng với một khóm mạ cấy xuống). Sau 
11 lần dịch chuyển của giàn đựng mạ như vậy là tay cấy cắt hết một lượt ngang của miếng 
mạ. Khi tới điểm ngang cuối cùng của miếng mạ thì giàn đẩy mạ xuống nhận được lực từ 
thanh truyền lực và đẩy mạ xuống tiếp một nấc 15mm, bắt đầu dịch chuyển quay trở lại của 
giàn đựng mạ. Cứ như thế, trong thời gian 1 giây, máy cấy được 4 đến 6 khóm mạ xuống 
ruộng tùy theo thiết kế của máy. Và sau 1 phút, máy cấy được 240 đến 360 khóm. Một giờ, 
máy cấy được 14.400 đến 21.600 khóm mạ xuống ruộng. Với mật độ gieo cấy của giống 
lúa nước ta là 36-40 khóm/m2. Vậy trung bình 1 giờ máy sẽ cấy được 360-700m2 (một sào 
Bắc bộ bằng 360m2). Với công suất này trung bình 1 ngày máy có thể cấy từ 8 đến 15 sào 
Bắc bộ, nhanh gấp 8 đến 15 người cấy bằng tay theo phương pháp thủ công truyền thống.

Có thể nói, trong quy trình sản xuất lúa hiện nay, cấy lúa là khâu khó áp dụng cơ giới 
hóa nhất. Đa số người nông dân vẫn cấy lúa bằng tay, vừa tốn thời gian nhân lực, độ đồng 
đều của lúa cấy không cao, giảm khả năng tăng trưởng của cây trồng, sụt giảm sản lượng. 
Việc anh Trần Đại Nghĩa - thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình đã nghiên cứu, chế tạo thành công “Máy cấy lúa không dùng động cơ” đã giúp bà con 
nông dân rút ngắn thời gian cấy lúa, giải phóng sức lao động, tăng năng suất, chất lượng 

Một số Bằng khen của các Bộ, Ngành chứng nhận sáng chế sản phẩm 
Mấy cấy lúa không dùng động cơ của tác giả Trần Đại Nghĩa
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sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, giúp các gia đình chủ động trong việc cấy mang tính thời 
vụ, khắc phục được vấn đề thiếu lao động do sự chuyển dịch cơ cấu vùng miền, giúp người 
lao động có thêm thời gian làm nhiều việc khác tăng thu nhập cho gia đình là rất đáng hoan 
nghênh. Đặc biệt, theo xu hướng mới - nền nông nghiệp sạch không ô nhiễm, máy cấy góp 
phần vào việc chống biến đổi khí hậu do không sử dụng nhiên liệu; trong tương lai gần sẽ 
tiếp tục cải tiến tăng công suất và áp dụng khoa học công nghệ sạch cho sản phẩm để tạo ra 
những chiếc máy cấy hiện đại hơn và không gây ô nhiễm.

Máy cấy lúa không dùng động cơ do anh Trần Đại Nghĩa hiến tặng cho Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, cùng các 
chuyên gia hàng đầu lĩnh vực khoa học đánh giá rất cao về khả năng ứng dụng. Sản phẩm 
máy cấy được bình chọn đạt giải Nhì trong Hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ 
thuật Thái Bình lần thứ V, năm 2014-2015; được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng 
Bằng khen về “Sáng kiến giải pháp” năm 2015; được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
tặng Bằng khen; được bầu chọn là sản phẩm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” năm 2016. 
Đặc biệt, anh Nghĩa vinh dự là 1 trong 6 đại biểu tiêu biểu nhất của tỉnh Thái Bình đi dự Đại 
hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn 
quốc lần thứ IV, năm 2015 tại Hà Nội.

Hiện nay, máy cấy lúa không sử dụng động cơ đã được anh Trần Đại Nghĩa đăng ký 
bản quyền tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (tháng 5/2015) và đi vào sản xuất hàng loạt 
phục vụ bà con nông dân. Do nhu cầu sử dụng của bà con nông dân quá lớn, nhiều đơn đặt 
hàng gửi đến nên tháng 1/2016, anh đã mở rộng nhà xưởng và thành lập Công ty TNHH Sản 
xuất và Kinh doanh máy cấy lúa Đại Nghĩa để tăng nhanh sản lượng phục vụ kịp cho cho bà 
con nông dân cả nước và nông dân một số nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan...

NON-MOTORIZED MACHINE FOR RICE TRANSPLANTATION - A CREATIVE 
SOLUTION OF “THE BAREFOOT SCIENTIST” TRẦN ĐẠI NGHĨA

Nguyễn Trọng Lượng

Trần Đại Nghĩa is a farmer in Thá Bình province. He has successfully 
researched and developed a non-motorized machine for rice transplantation which 
helps farmers to shorten the time of transplanting rice, increase labour productivity 
and be able to take the initiative in the seasonal transplantation. In particular, 
the machine does not use fuel. It is a product that easy to use with low cost and 
no pollution. The machine is highly appreciated by the Ministry of Science and 
Technology. In 2016, he donated this machine to the Vietnam National Museum 
of History, contributing to the special exhibition of the 30th anniversary of the 
renovation of Vietnam at the Museum.


