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Đối với nông dân và cả những nhà 
nghiên cứu vùng nhiệt đới, việc lưu 
trữ hạt giống có thể rất chán nản. 
Ở tỉnh Mondulkiri, những người 
nông dân hiếm khi có thể lưu trữ 
hạt giống được hơn sáu tháng giữa 
mùa thu hoạch và mùa gieo trồng 
mới. Hạt giống được trữ lâu hơn 
khoảng này thường có hướng hút 
hơi ẩm từ không khí đặc biệt ẩm 
trong mùa mưa và mất khả năng 
nảy mầm, hoặc bị côn trùng gây hại 
sinh sôi và phá huỷ hạt giống. Tại 
trung tâm tài nguyên của mình, 
chúng tôi muốn xây dựng một kho 
hạt giống của nhiều loại cây hữu ích 
mà không cần phải trồng từng loại 
mỗi năm. Tuy nhiên, như những 
người nông dân, hạt giống của 
chúng tôi cũng nhanh chóng mất 
khả năng nảy mầm hoặc bị phá huỷ 
bởi côn trùng khi lưu trữ.  
 
Làm lạnh và làm đông với hầu hết 
các hạt giống chính thống là những 
phương pháp phổ biến để kéo dài 
tuổi thọ hạt giống (Tham khảo 
ECHO Asia Note 14 “Hút Chân 
Không So Với Làm Lạnh”), nhưng 
chúng không là giải pháp thích hợp 
ở những khu vực như tỉnh 
Mondulkiri nơi mà điện, nếu có, 
cũng không ổn định và rất đắt. Hợp 

tác với ECHO Asia và với sự tài trợ 
từ Chương Trình Chống Đói Của 
Giáo Hội Trưởng Lão, những nhân 
viên tại Ntuk Nti đã tiến hành 
nghiên cứu trong năm vừa qua để 
thiết kế và kiểm tra những lựa chọn 
thích hợp cho việc bảo quản hạt. 
Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ 
một vài phát hiện của mình – 
những phương pháp hữu ích để cải 
thiện việc lưu trữ hạt giống không 
cần điện mà ngay cả những người 
nông dân nghèo và sống ở vùng cô 
lập nhất vẫn có thể sử dụng. 
 
Làm Khô 
Để bảo quản hạt được lâu hơn một 
năm, chúng cần có độ ẩm 10% hoặc 
thấp hơn. Điều này đòi hỏi chúng 
phải được làm khô cẩn thận trước 
khi lưu trữ. Trong khi có nhiều sách 
và bài viết cảnh báo chống lại việc 
phơi hạt trực tiếp dưới ánh nắng 
mặt trời, có thể không còn sự lựa 
chọn nào khác cho những người 
nông dân nghèo tài nguyên ở vùng 
nhiệt đới. Phơi những lớp hạt 
mỏng dưới bóng râm sẽ làm giảm 
độ ẩm, nhưng khi độ ẩm tương đối 
(RH) ban ngày ở mức trên 60%, hạt 
giống của nhiều loài khi làm khô 
trong bóng râm sẽ không đủ khô để 
đáp ứng những yêu cầu của việc 

bảo quản. Những đo lường của 
chúng tôi cho thấy rằng ở tỉnh 
Mondulkiri, những thời điểm mà 
RH vào khoảng 60% hay ít hơn chỉ 
diễn ra vào thời kì khô hạn nhất 
trong năm và sau đó chỉ xảy ra 
trong khoảng thời gian ngắn giữa 
ngày. Những hạt giống mới thu 
hoạch và phơi khô trong bóng râm 
thường hiếm khi trở nên đủ khô để 
lưu trữ lâu dài. Mặt khác, chúng tôi 
đã thành công phơi khô hạt giống 
xuống đến độ ẩm 9% ngay cả giữa 
mùa mưa! Điều này đạt được bằng 
cách để hạt vào những khay cạn 
trực tiếp dưới mặt trời trong ba 
đến bốn ngày nắng chọn lọc. Giữa 
các lần phơi ban ngày đã được 
chọn này, hạt được cất trong 
những thùng kín để tránh việc hút 
lại hơi ẩm từ không khí ẩm vào ban 
đêm và sáng sớm, khi mà độ ẩm 
tương đối có xu hướng đạt mức 
cao nhất (thường RH >90%). 
 
Thông thường, trong các bài 
nghiên cứu, chúng ta hay được 
cảnh báo chống lại việc phơi hạt 
giống dưới mặt trời khi nhiệt độ 
vượt quá 36°C. Tuy nhiên, tại 
Ntuk Nti, chúng tôi đã ghi nhận 
được khi nhiệt độ trên 50°C ở 
một số loại hạt ngũ cốc và rau củ 



khi đang được phơi dưới nắng 
mặt trời, mà không làm giảm tỷ lệ 
nảy mầm của chúng. Điều này có 
thể phụ thuộc vào loại hạt giống, 
nên chúng tôi khuyên bạn nên 
thận trọng khi sử dụng cho các 
hạt giống rau. Chúng tôi cho rằng 
tốc độ làm khô có thể đóng góp 
nhiều vào việc làm hư hại hạt hơn 
nhiệt độ cao. Tốc độ làm khô bị 
ảnh hưởng bởi nhiệt độ, chuyển 
động không khí, và độ ẩm tương 
đối trong quá trình phơi. Hạt 
dưới ánh nắng mặt trời ở khí hậu 
ôn đới sẽ khô rất nhanh, gây nên 
hư hại, trong khi ở vùng nhiệt đới, 
độ ẩm tương đối cao làm hạn chế 
tốc độ khô. Tại Ntuk Nti, phương 
pháp của chúng tôi là lấy những 
hạt mới thu hoạch (thường có độ 
ẩm 16% hoặc cao hơn) và phơi 
chúng trong bóng râm trong vài 
ngày. Điều này giúp cho hạt khô 
một cách chậm rãi, tránh làm hư 
hại tế bào. Sau đó chúng tôi kết 
thúc bằng việc làm khô dưới nắng 
mặt trời để làm cho hạt giống có 
độ ẩm 10% hoặc thấp hơn (thậm 
chí 7% ở một vài loài) mà không 
làm hư chúng. Chúng tôi đã sử 
dụng một ẩm kế cho nghiên cứu 
này, nhưng nông dân có thể biết 
được khi nào hạt đạt 10% độ ẩm 
vì lúc đó hạt sẽ vỡ ra khi đập bằng 
búa. Để biết thêm nhiều thông 
tin, hãy tham khảo EDN 109, và  
bài viết “Độ ẩm và nguyên tắc làm 
khô hạt giống” của Trung Tâm Hạt 
Giống Rừng Danida, Stubsgaard 
F, & Poulsen K (1995). 
 
Thùng Đựng  
Khi hạt giống đã được phơi đủ khô, 
bạn cần đậy kín chúng để không khí 
ẩm không làm hạt hút ẩm trở lại. 
Ban đầu, chúng tôi đã sử dụng các 
hộp đựng như hộp sữa bột hay lon 
milo để đựng số lượng hạt nhiều 
hơn, và các hũ đựng thảo mộc nhỏ 
bằng nhựa hay chai thuốc để đựng 

cho số lượng nhỏ. Tuy nhiên, chúng 
không để đủ ngăn không khí ẩm 
bên ngoài! Lọ đựng mứt hay dưa 
chua với miếng bít cao su sạch bên 
trong nắp lọ sẽ tốt hơn rất nhiều, 
và sẽ đóng kín rất tốt nếu nắp lọ 
được làm nóng ngay trước khi đậy 
nó vào. Các túi khoá zip là một lựa 
chọn khả dĩ khác, nhưng trừ khi 
chúng được đặt trong một hộp 
thiếc với nắp đậy kín, chúng sẽ bị 
gián, kiến, hay chuột làm hỏng và 
sau đó hạt giống sẽ bị phơi ra 
không khí ẩm. Thậm chí khi những 
chiếc túi này được đặt trong các 
hộp bảo vệ, chỉ cần có một vài con 
mọt trong hạt cũng sẽ nhiều đục lỗ 
trên túi zip!  
 
Ở vùng nông thôn chỗ chúng tôi, 
không vật đựng kể trên nào là sẵn 
có. Với mong muốn tìm những lựa 
chọn thích hợp hơn, chúng tôi đã 
và đang tiến hành thử nghiệm với 
các lọ thuỷ tinh đựng xốt và lon bia 
để chứa số lượng nhỏ và can xăng 
bằng nhựa để đựng số lượng lớn 
hơn. Những món trước có thể thu 
gom miễn phí với số lượng lớn từ 
các bãi rác và có thể được bịt kín 
bằng nút cao su hoặc một ống cao 
su nhỏ đặt bên trong được cố định 
bằng băng keo điện. Những can 
xăng thì thường rẻ và luôn có sẵn. 
Khi còn mới, những can xăng có 
nắp che kín tốt. Đậy kín các can cũ 
bằng cách gấp hai lần túi nhựa rồi 
đặt lên trên miệng nắp và vặn chặt 
nắp trên nó. Cả chai và can xăng 
đều có miệng nắp nhỏ và cần dùng 
phiễu để cho hạt vào, nhưng chúng 
có lợi là dễ đóng kín. Hơn nữa, khi 
mở chúng để lấy ra vài hạt, miệng 
nắp nhỏ sẽ hạn chế việc tiếp xúc với 
không khí ẩm bên ngoài. Chúng tôi 

cũng bảo quản số lượng lớn hạt 
giống lúa và đậu trong những can 
xăng này trong hai năm ở nhiệt độ 
phòng mà không làm giảm đi tỉ lệ 
nảy mầm. 
 
Tất cả những vật đựng cần tránh 
tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và 
giữ ở nơi càng mát càng tốt để có 
thể tối đa hoá thời gian lưu trữ và 
duy trì tỉ lệ nảy mầm cao cũng 
như sức khoẻ của hạt giống để 
gieo trồng. 
 
Giảm Lượng Oxy  
Khi hạt giống khô được bảo quản 
trong vật đựng đóng kín thích hợp, 
hạt giống có thể được giữ trong ba 
năm hoặc nhiều hơn với khả năng 
nảy mầm vẫn tốt. Tuy nhiên, vẫn 
còn khả năng khác là mọt và các 
loại côn trùng khác có thể còn 
trong hạt.  Nếu để tự do, chúng sẽ 
sinh sôi. Những côn trùng này có 
thể ăn hạt và/hoặc sự hô hấp của 
chúng có thể tạo nên độ ẩm mà 
cuối cùng dẫn đến tất cả các hạt sẽ 
bị thối. Chúng tôi thấy rằng vấn đề 
côn trùng sẽ ít gặp hơn nếu hạt 
được thu hoạch vào đúng thời 
điểm, làm khô nhanh chóng và 
ngay lập tức được chứa trong hộp 
kín hoàn toàn. Nhưng nếu có sự 
chậm trễ trong quá trình xử lý hạt 
hoặc hạt giống được lấy từ những 
chỗ khác, chúng có thể đã bị nhiễm 
côn trùng. Để bảo đảm những hạt 
giống này không bị hư thối khi lưu 
trữ, chúng ta phải giảm lượng oxy 
có sẵn trong hộp cho côn trùng để 
chúng không thể hô hấp và sinh sôi.  
 
Một cách làm đơn giản và hiệu quả 
là thùng đựng luôn có kích thước 
phù hợp với số lượng hạt, để vật 
đựng luôn chứa đầy hạt. Vỗ nhẹ vật 
đựng xuống đất khi nó đã đầy, để 
hạt nén chặt vào nhau, và đựng đầy 
vật đựng với càng nhiều hạt càng 



tốt. Điều này sẽ ngay lập tức hạn 
chế lượng không khí bên trong vật 
đựng. Lượng oxy có thể được làm 
giảm hơn nữa theo nhiều cách. 
Không khí xung quanh hạt có thể 
chiếm khoảng 40% đến 60% (thậm 
chí là hơn) của vật đựng, tùy loại 
hạt giống. Chúng ta có thể làm 
giảm phân nửa lượng khí này bằng 
cách lấp đầy khoảng trống giữa các 
hạt bằng cát cứng và khô, tro gỗ 
hay bột xi măng Portland tươi. Các 
vật liệu nhuyễn này được đổ lên 
trên của một chai đựng gần đầy, rồi 
gõ liên tục cho đến khi chai đựng 
được đổ đầy và không thấy khoảng 
trống nào nữa. Kỹ thuật này cũng 
có thể được dùng để lắp đầy 

khoảng trống trong chai nếu 
không có đủ hạt để làm đầy. Nếu 
những vật liệu này sạch và khô 
(cát có thể cần phải tiệt trùng 
trong lò), thí nghiệm của chúng tôi 
cho thấy rằng chúng không làm hư 
hạt khô và có hiệu quả trong việc 
kiểm soát côn trùng.  
 
Một kỹ thuật khó hơn một chút 
(nhưng ít lộn xộn hơn) là tạo môi 
trường chân không trong chai đầy. 
Những ống bơm đơn giản có thể 
làm giảm áp lực không khí trong 
chai xuống một nửa áp suất không 
khí xung quanh, do đó làm giảm 
một nửa lượng oxy sẵn có.  
 
Cách dễ nhất để làm bơm chân 
không là dùng ống bơm xe đạp, lấy 
pít-tông ra, lật nắp da ở phía cuối, 
cắt đầu dưới cùng của xi lanh và 
đặt pít-tông vào lại trừ phần lò xo 
(Hình 1C). Cách này tạo ra một ống 
bơm chân không rất hiệu quả chỉ 
khoảng $5. Miệng của ống bơm có 
thể để trực tiếp vào chai hoặc nắp 

của những vật đựng lớn hơn đã 
được cho đầy hạt. Tuy nhiên, ở 
vùng nông thôn Campuchia, những 
ống bơm xe đạp phổ biến thường 
có phần van phức tạp hơn loại nắp 
da, và chúng sẽ khó điều chỉnh hơn 
rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi đã phát 
triển một số ống bơm dễ làm khác. 
  
Cách đầu tiên là dựa vào ống tiêm 
60mL sử dụng một lần (Hình 1B). 
Cũng như bơm xe đạp, phần dưới 
của xi lanh sẽ được cắt gọn và 
thẳng. Trong trường hợp này, pít 
tông không có van xả riêng, vì vậy 
chúng tôi tự tạo bằng cách khoan 
một lỗ nhỏ trên xi lanh cách đầu 
đáy 1cm, và cố định một phần nhỏ 

diện tích của ống cao su bên trong 
đi qua lỗ bằng cách quấn băng keo 
điện xung quanh xi lanh trên ống 
cao su, để một cạnh của ống cao su 
nhô ra khỏi băng keo. Một ống tiêm 
60mL sử dụng 1 lần có giá khoảng 
$0.50. Nếu bạn muốn tìm hiểu 
thêm, một video về ống tiêm sẽ 
được phát trên kênh Youtube của 
ECHO Asia. 
 
Dạng ống bơm khác được làm từ 
80 cm ống nhực PVC loại 35mm 8.5 
(Hình 1A). Ống bơm này vừa khít 
với loại nắp da phổ biến bán trong 
các tiệm dụng cụ. Chiếc nắp này 
được vặn cách đơn giản vào đầu 
của một ống tre dài bằng 1 vít lợp 
mái, được ngâm trong dầu máy, 
sau đó lắp vào ống. Một van xả 
được tạo ra bằng cách một lần nữa 
khoan một vài lỗ nhỏ ở gần phần 
đáy của ống và một đoạn ngắn của 
ống bên trong xe đạp được kéo 
căng lên trên nó. Nắp của ống bên 
trong đó cũng có thể được cuộn về 
phía cuối, thành một nút mềm bọc 
kín tốt. Tổng chi phí cho loại bơm 
này là khoảng $1.00.  
 
Cả ba loại bơm này đều được sử 
dụng theo cùng một cách. Tạo một 
van một chiều trên nắp vật đựng 
bằng cách đục một lỗ nhỏ trên nắp 
và bịt kín lại bằng băng keo điện. Sử 
dụng thêm ống cao su bên trong để 
tạo nắp kín  ống bơm (Hình 2). Lọ 
đựng mứt hay can xăng có phần 
miệng rộng hơn ống bơm, vậy một 
mảnh ống bên trong với một lỗ có 
đường kính khoảng 1cm đặt lên 
trên để hỗ trợ ống xả 1 chiều (Hình 
2A). Đầu của ống bơm sẽ được đẩy 
mạnh về phía miếng cao su khi 
bơm, tạo thành một lớp bọc kín. 
Với những chai cổ nhỏ, miếng cao 
su sẽ được đẩy lên trên cổ chai tại 
vị trí cho phép ống bơm bạn đang 
sử dụng dính vào miếng cao su trên 

Hình 1: Ba loại ống bơm chân không ít chi 
phí được làm từ vật liệu có sẵn ở vùng quê 
Campuchia: A) bơm chân không sử dụng 
PVC và tre; B) Ống tiêm chân không; C) 
bơm xe đạp chân không ngược 
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cổ chai lúc bơm, để tạo thành 
màng chắn (hình 2B). 

Để đạt môi trường chân không tối 
đa trong những chai nhỏ, chỉ cần 
hút ống bơm lớn 2 hoặc 3 lần, trong 
khi ống tiêm cần được hút 6 lần 
hoặc hơn. Khi đạt được mức chân 
không tối đa, sẽ có một lực cản 
đáng kể và pít tông sẽ nhanh chóng 
quay trở lại đáy khi được thả ra. 
Bơm đến điểm này sẽ tạo ra được 
áp suất không khí trong chai vào 
khoảng 20 inch thuỷ ngân, thấp 
hơn không khí bên ngoài (Hình 3). 
 
Việc bịt kín ống bơm và cổ chai (ở 
chai cổ nhỏ) sẽ dễ hơn nhiều so với 
khi sử dụng lọ hay can xăng có nắp 
to. Nếu nắp lọ bị mất hoặc không 
còn khớp đúng vị trí nữa, có thể cắt 
một lớp đĩa của ống dày bên trong 

với kích thước tương đương với 
miệng chai, bôi dầu ở mặt dưới và 
và sau đó dán vào đúng vị trí, chừa 
ra những khoảng nhỏ giữa các 
miếng băng để khí thoát ra (Hình 
2B). Đổ thật đầy các chai có thể 
giúp đỡ lớp đĩa cao su, giúp đĩa 
không bị hút vào trong chai nếu nó 
quá mỏng. 
 

Làm Ngập Trong Khí CO2 
Lựa chọn thứ 3 để làm giảm lượng 
oxy mà chúng tôi đã thăm dò là 
thực sự thay thế tất cả không khí 
trong vật đựng bằng một loại khí 
khác. Phương pháp này hầu như 
không để lại một chút khí oxy nào 
và nhanh chóng tiêu diệt các loại 
côn trùng. Kỹ thuật này đã được 
dùng trong việc hun trùng quy mô 
lớn hạt trong bảo quản, và một số 
ngân hàng hạt giống làm việc này 
đều đặn, phun tất cả các hạt bằng 
khí ni-tơ tinh khiết hoặc các loại khí 
tinh khiết khác để các loại côn 
trùng đều chết vì thiếu oxy. 
 
Đối với các cộng đồng thiếu thốn, 
khí CO2 hay khí biogas (khí sinh học) 
có thể được tạo ra một cách dễ 
dàng ở chi phí thấp. Trong các thí 
nghiệm của mình, chúng tôi đã thu 
thập nguồn CO2 tinh khiết từ dung 
dịch đường lên men (Hình 4). Khí 

CO2 được bơm nhẹ nhàng vào đáy 
bình đựng hạt thông qua một ống 
hút và bởi vì CO2 nặng hơn không 
khí, nó sẽ đẩy không khí ra khỏi 
miệng bình. Bạn có thể xem 
thêm video về việc phun khí CO2 
này trên kênh Youtube của ECHO 
Asia tại 
https://www.youtube.com/watch
?v=P-e-LGXdv_0&feature=share.  
 
 

Hạt giống đã được bảo quản trong 
khoảng 6 tháng trong môi trường 
này ở 24oC đã cho thấy khả năng 
nảy mầm không bị mất đi so với tỉ 
lệ nảy mầm trước khi bảo quản và 
so với phương pháp đối chứng là 
bảo quản bằng chân không (đóng 
gói trong túi giấy bóng nhiều lớp 
bằng máy đóng gói chân không 
thương mại). Chúng tôi cũng đã 
thử phương pháp này với nhiều 
loại hạt khác nhau và cho kết quả 
tốt, nhưng vẫn còn một số nghi ngờ 
về việc liệu nó có an toàn cho tất cả 

Hình 2: Lớp bịt kín bằng cao su cho việc 
bơm chân không hiệu quả ở A) vật 
đựng có miệng to và B) miệng nhỏ 

A 

A 

B 

B 

 
Hình 3: Đồng hồ đo áp suất tương đối 
của vật đựng chân không kín. 

Hình 4: Nấm men tạo ra CO2 trong 
bình C. Nó đựng giữ lại trong bình B và 
chuyển nước vào bình A. Để xả CO2, 
bình C được thay bằng bình chứa đầy 
hạt và nước được thêm vào A. Nó đẩy 
nước vào bình B để thay cho CO2, và 
bơm vào bình C. 
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các loại giống có khả năng bảo 
quản lâu dài (còn gọi là hạt giống 
chính thống). Hơn nữa, với phương 
pháp này, hạt phải rất khô trước 
khi phun khí CO2. Hãy thận trọng và 
nên làm các thử nghiệm của mình 
trước khi chia sẻ kỹ thuật này với 
những người nông dân. 
 
Chúng tôi cũng đã thử sử dụng 
phương pháp này với khí sinh học 
(với tỉ lệ thường khoảng 50% khí 
CO2 và 50% khí metan), và hạt bảo 
quản bằng phương pháp này cũng 
nảy mầm tốt. Làm ngập hạt trong 
khí sinh học có nhiều tiềm năng 
được dùng để hun trùng số lượng 
lớn hạt với giá thành rất thấp, vì 
hiện tại nhiều nông trại ở 
Campuchia đã có máy phát khí sinh 
học để phân huỷ phân lợn. Điều 
này cũng cần có thêm nhiều nghiên 
cứu vì nguồn khí sinh học này có 
thể chứa khí hydro sunfua (H2S) ở 
mức có hại. 
 
Những Thử Nghiệm Hiện Tại 
Ngoài việc kiểm soát côn trùng, 
giảm lượng khí oxy có thể kéo dài 
thời gian bảo quản hạt một cách 
đáng kể bằng việc giảm tỉ lệ trao 
đổi chất của hạt và của các vi sinh 
vật có thể hiện hữu. Chúng tôi có 
một thử nghiệm dài hạn để so sánh 
tất cả các phương pháp đơn giản 
nói trên, cộng với một số phương 
pháp mới bao gồm hạt hút ẩm 
zeloic và CALGLY, một chất lỏng tạo 
nên từ canxi clorua (CaCl2) và 
glycerol. Tất cả chúng đều hoạt 
động tốt, nhưng cho đến nay chúng 
tốt chỉ mới thực hiện kiểm tra độ 
nảy mầm vào thời điểm 3 tháng và 
6 tháng. Khi chúng tôi có được kết 
quả trong vài năm tới, chúng tôi có 
thể đưa ra các khuyến nghị dứt 
khoát hơn về những phương pháp 
bảo quản hạt tốt nhất trong thời 
gian dài mà không cần làm lạnh. 
Cần lưu ý rằng hạt zeolite và Calgy 
không thích hợp cho nông dân ở 

vùng thiếu thốn, vì chúng đắt và sử 
dụng phức tạp hơn nhiều so với các 
phương pháp khác đã được đề cập 
trong bài viết này. Tuy nhiên, chúng 
có thể hữu ích đối với những tổ 
chức quan tâm đến việc lưu trữ hạt 
ở những vùng cô lập. Chúng tôi sẽ 
nói nhiều hơn về thí nghiệm với 
zeloit và Calgy ở phần 2 của bài viết 
này. 
 
Kết luận  
Chìa khoá để bảo quản hạt giống 
thành công ở các vùng nhiệt đới mà 
không có làm lạnh là làm khô hoàn 
toàn hạt giống và bảo quản chúng 
như vậy. Các thí nghiệm của chúng 
tôi cho thấy rằng với một ít công 
sức chăm sóc, điều này có thể đạt 
được cho tất cả các loại hạt chính 
thống mà chúng tôi đã thử nghiệm 
bằng cách kết hợp giữa phơi nắng 
dưới bóng râm và ngoài mặt trời. 
Những lọ thuỷ tinh đậy kín hay chai 
nhựa dày sẽ tiếp tục giữ các hạt 
giống khô và các loại côn trùng ở 
ngoài. Áp dụng bất kì một trong ba 
kỹ thuật giảm khí oxy của chúng tôi 
sẽ có bảo đảm rằng côn trùng 
không thể sinh sôi trong hạt đang 
lưu trữ. Tất cả những phương pháp 
này đều có thể làm mà không tốn 
nhiều tiền. 
 
Tài Liệu Tham Khảo  
Trong END 126, Abram Bicksler đã 
mô tả các thí nghiệm tương tự khi 
so sánh ống bơm xe đạp đã điều 
chỉnh với những phương pháp bảo 
quản khác. Các kết quả này đáng 
được so sánh. Ngoài ra, những điều 
chỉnh của chúng tôi với ống bơm 
này làm nó trở nên hiệu quả hơn, 
đơn giản hơn và cũng tiện dụng 
hơn. Chương 7 của FAO “Hướng 
dẫn xử lý hạt giống rừng” cung cấp 
thông tin tuyệt vời về điều phức 
tạp trong việc bảo quản hạt giống 
http://www.fao.org/docrep/006/a
d232e/ad232e07.htm. 
 

 
 


