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Các Nguyên Tắc Bảo Quản Hạt Giống Cần Xem Xét
Khi lập kế hoạch để xây dựng một “Phòng Lạnh” hoặc “Phòng Bảo Quản Hạt Giống”
nhằm mục đích bảo quản khả năng nảy mầm của hạt giống, trước tiên phải xem xét đến
các nguyên tắc cho việc bảo quản hạt giống cách tối ưu. Trong ECHO Asia Note 14 (tháng
7 năm 2012), chúng tôi đã chia sẻ kết quả từ việc so sánh giữa phương pháp đóng gói
chân không và làm lạnh, và đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát độ ẩm và
nhiệt độ trong việc bảo quản hạt. Chúng tôi thấy rằng việc kiểm soát độ ẩm (đóng gói
chân không) có hiệu quả hơn trong việc duy trì khả năng nảy mầm của hạt giống hơn là
kiểm soát nhiệt độ (làm lạnh). Kinh nghiệm của ECHO Asia cho thấy rằng hạt giống được
bảo quản tốt nhất ở vùng nhiệt đới bằng việc đầu tiên đóng gói chân không sau khi làm
khô (để bảo quản hạt với độ ẩm thấp), sau đó bảo quản cho hạt đã đóng gói trong nhiệt
độ mát. Khi thiết kế một phòng lạnh cho điều kiện bảo quản hạt giống tối ưu, việc cách
nhiệt và làm lạnh là quan trọng; tuy nhiên, nếu không có màn chắn ẩm thích hợp, quá
trình làm lạnh sẽ hút độ ẩm từ bên ngoài vào và tạo ra sự ngưng tụ, dẫn đến việc tăng độ
ẩm. Trong trường hợp hạt giống không được đựng trong bao bì chân không, hoặc khi
lớp niêm phong chân không bị rách, độ ẩm tăng thêm này có thể làm hư hỏng hạt giống.
Nhiều nguyên liệu khác nhau có thể được dùng để xây dựng một phòng lạnh vừa hiệu
quả vừa duy trì được tính nảy mầm của hạt. Hãy tự hỏi mình “Các nguyên liệu nào sẵn có
ở địa phương mà có tính cách nhiệt cao và không bị độ ẩm thấm qua?”. Trong hầu hết
các trường hợp, câu trả lời sẽ bao gồm việc kết hợp các nguyên liệu với nhau. Ví dụ, nếu
bạn biết một nguyên liệu tự nhiên có tính cách nhiệt tốt nhưng lại dễ bị giữ ẩm mốc,
và/hoặc mục rữa, thì một màn chắn ẩm (như nhựa) có thể được sử dụng cho cả bên
trong và bên ngoài công trình. Hãy cân nhắc cả sàn và tường khi nghĩ về độ ẩm và cách
nhiệt; bảo vệ sàn khỏi việc giữ ẩm và mất nhiệt cũng rất quan trọng.
Lưu ý rằng nếu bạn xây dựng một phòng lạnh ở nơi có khí hậu ẩm ướt, việc giữ hơi ẩm
khỏi phòng của bạn là gần như không thể. Khi bạn làm mát phòng, độ ẩm sẽ tăng lên và
những vật liệu tự nhiên sẽ hấp thu và giữ lại độ ẩm. Phần trăm độ ẩm tương đối có thể
được hiểu là lượng hơi ẩm thực tế trong một thể tích không khí nhất định tương ứng với
lượng ẩm mà một thể tích không khí nhất định có thể giữ ở một nhiệt độ nhất định
trong một môi trường nhất định. Không khí ấm có thể giữ nhiều hơi ẩm hơn không khí
lạnh. Phần trăm độ ẩm tương đối thường tỉ lệ nghịch với nhiệt độ; nghĩa là, khi nhiệt độ
giảm, lượng hơi ẩm mà không khí xung quanh có thể giữ sẽ giảm, dẫn tới sự tăng lên của
độ ẩm tương đối, vì lượng thể tích không khí đó bị bão hoà hơn so với ở nhiệt độ cao. Đó
là lý do tại sao các thùng bảo quản rất lạnh, như tủ lạnh, có độ ẩm tương đối rất cao, có
thể làm hỏng các hạt giống không được bảo vệ. Hạt giống là những cơ thể sống và sẽ cân
bằng với độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh ngay cả khi đã bị làm khô ở độ ẩm
hạt tối ưu 3-10%. Bảo quản hạt giống trong tủ lạnh là không tốt cho tính nảy mầm, bởi vì

độ ẩm cao. Hạt giống được trữ trong thùng chân không sẽ sống tốt hơn trong tủ lạnh,
nhưng điều kiện bảo quản như vậy vẫn chưa tối ưu.
[Ghi chú: Để biết thêm về độ ẩm tương đối, xem tại
http://ocw.usu.edu/Forest__Range__and_Wildlife_Sciences/Wildland_Fire_Management_a
nd_Planning/Unit_4__Temperature-Moisture_Relationship_4.html]
Nếu bạn xây dựng một phòng lạnh gắn liền với hoặc ở giữa các công trình khác, hãy cân
nhắc việc đặt nó trong một vị trí tối đa hoá hiệu quả của nó. Ở Bắc Bán Cầu, góc tây nam
của những toà nhà không có bóng râm cây sẽ là nơi nóng nhất. Tương tự, góc tây bắc của
Nam Bán Cầu của bất kì toà nhà nào mà không có bóng râm cây sẽ là phía nóng nhất. Sẽ
hiệu quả nhất khi xây về phía đông bắc của bất kì công trình hiện có nào ở Bắc Bán Cấu,
hoặc phía đông nam của của bất kì công trình hiện có nào ở Nam Bán Cầu. Kết hợp với
bóng râm của cây cũng có thể giúp điều hoà nhiệt độ. Tránh các cửa sổ, vì ánh sáng tự
nhiên sẽ khuyến khích hạt giống tổng hợp chất dinh dưỡng chuẩn bị cho sự nảy mầm,
làm giảm thời gian lưu trữ của chúng.
Phòng Lạnh của ECHO Asia
ECHO Asia sản xuất và phân phối một số lượng ngày càng lớn số lượng đa dạng các loại
hạt giống. Gần đây chúng tôi phải điều chỉnh phòng lạnh của mình và làm thêm phòng
thứ hai để thêm sức chứa và tăng công suất và hiệu quả của phòng chứa.
Phòng lưu trữ hạt giống ban đầu nằm trong một toà nhà với mái tôn và trần la phông. Vì
đây là một căn phòng trong góc của một cấu trúc được xây dựng có mục đích từ trước,
nó có sẵn hai cửa sổ trên 2 bức tường. Chúng tôi đặt lớp cách nhiệt bằng sợi thuỷ tinh ở
trên trần gạch và lót tường bằng những tấm xốp dày 50mm. Căn phòng được làm mát
bằng hệ thống máy lạnh 2 cục với công suất 9265 BTU/h mà chúng tôi đã chỉnh sửa
bằng 1 máy Coolbot mua ở Storeitcold.com. Máy CoolBot giúp tự chỉnh sửa cách dễ
dàng; nó không cần kiến thức chuyên môn để cài đặt, cũng như nó không làm mất bảo
hành máy điều hoà. Một máy CoolBot ghi đè bộ điều nhiệt bên trong và cho phép máy
điều hoà chạy với nhiệt độ lạnh hơn. Với máy điều hoà cùng với CoolBot, chúng tôi
thường giữ phòng bảo quản hạt giống của mình ở khoảng 10-16 độ C.
Chúng tôi chạy một máy hút ẩm trong phòng để
giúp điều tiết lượng nước ngưng tụ từ nhiệt độ
lạnh. Phòng lạnh này hoạt động tốt, nhưng
không quả hiệu quả lắm (do chuyển đổi từ
phòng xây dựng thông thường) và không
thường xuyên làm mát phòng dưới 15oC, và còn
có một lượng rất lớn nước ngưng đọng tích lũy
và nhỏ giọt qua trần la phông. Chúng tôi biết
được rằng trần nhà không đủ cách nhiệt để vượt
qua điểm đọng sương của không khí môi trường
trong không gian trần phía trên la phông, trần
nhà cũng không kín nước. Khi nước ngưng đọng
bên trên la phông, nó sẽ tụ lại và tìm đường vào trong phòng, làm tăng độ ẩm của căn
phòng.

Hình 1: Thiết kế của phòng lạnh mới, liền
kề phòng lạnh cũ

Hình 2: Sàn của phòng mới được xây dựng
với các lớp xốp, xi măng và khối AAc

Căn phòng mới được xây dựng bên cạnh phòng lạnh có sẵn (Hình 1). Nó có móng bằng
đá nghiềng với một tấm nhựa lót lên trên làm hàng rào chắn hơi ẩm. Chúng tôi đặt
những tấm xốp 2 inch (50mm) lên trên lớp lót nhựa làm một màn chắn hơi nước nữa,
rồi đổ một tấm xi măng thường (dày 4 inch hoặc 10 cm) lên trên tấm xốp (Hình 2). Đối
với lớp tiếp theo, chúng tôi sử dụng bê tông khối chưng áp (hay gạch siêu nhẹ AAC), một
sản phẩm đúc sẵn được chế tạo thành một khối bê tông nhẹ, kín, xốp rỗng khí bên trong,
tạo ra khả năng cách nhiệt và chống nấm mốc. AAC ngày càng trở nên phổ biến ở Thái
Lan như một vật liệu xây dựng cách nhiệt tốt, dễ sử dụng được làm từ xi măng, nhôm và
các tác nhân khác trải qua một phản ứng hoá học tạo bong bóng hydro, bị giữ lại trong xi
măng và tạo nên khối xốp rỗng, cách nhiệt cao. Chúng tôi đặt một lớp các khối AAC này
lên trên sàn bê tông, cuối cùng phủ lên tất cả bằng các tấm nhựa và ván ép để phân tán
trọng lượng (để tránh làm vỡ các khối AAC
giòn). Phòng sử dụng kiểu xây dựng truyền
thống trụ và tường với bốn trụ chịu lực ở
các góc được làm từ xi măng cốt thép truyền
thống. Chúng tôi sử dụng các khối AAC để
xây tường của phòng lạnh, và để lót các bức
tường sẵn có nơi phòng lạnh kết nối với toà
nhà hiện có. Một mái dầm kim loại cùng với
ngói amiăng gắn kết các bức tường và các
trụ với nhau. Chúng tôi phun bọt xốp cách
nhiệt dày 25 mm vào tất cả bốn bức tường
và lớp dày 50mm vào bên dưới mái nhà,

khiến các bức tường và mái nhà được cách nhiệt tốt và không thấm ẩm (về bản chất là
màn chắn hơi và cách nhiệt trong cùng một khối). Một máy lạnh hai cục với công suất
15,000 BTU/giờ cùng với CoolBot được cái đặt để cung cấp khả năng làm mát. Căn
phòng mới này được duy trì ở 40C một cách dễ dàng nhờ thiết bị điều hoà không khí mới
với CoolBot.
Để tạo một không gian sử dụng hiệu quả hơn, chúng tôi
cũng sửa chữa lại phòng lạnh ban đầu trong lúc xây
dựng căn phòng lạnh mới. Chúng tôi thay thế cửa nhựa
rỗng hiện tại bằng một cửa nhựa PVC đặc để làm một
màn chắn cách nhiệt và chống ẩm tốt hơn. Chúng tôi bỏ
đi các cửa sổ, một trở thành cửa vào phòng lạnh mới,
còn cửa còn được trám bằng các khối xi măng AAC.
Chúng tôi đã phun lên trần nhà một lớp bọt cách nhiệt
dày 50 mm và vào các bức tường một lớp dày 25mm để
nâng cao hiệu suất và làm một màn chắn ẩm. Căn phòng được cải tạo này thường được
giữ ở 16⁰C. Nó hoạt động như một cái khoá gió cho phòng kia lạnh hơn, và làm một
không gian lưu trữ hàng tạm thời. Nó cũng cung cấp không gian làm việc cho nhân viên
của Ngân Hàng Hạt Giống để kiểm kê và đóng gói chân không.
Kết quả
Từ khi hoàn thành căn phòng bảo quản hạt mới này, các nhân viên của ECHO Asia đã
nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa phòng bảo quản hạt giống cũ và thiết kế mới này. Mặc
dù hiện tại đang chạy hai máy điều hoà thay vì một, chỉ có một sự gia tăng không đáng
kể trong tổng tiền điện hàng tháng tại Ngân Hàng Hạt Giống. Từ khi hoàn thiện phòng
mới và cải tiến phòng cũ, chúng tôi không còn thấy dấu hiệu của việc nước ngưng tụ nữa.
Độ ẩm trong phòng thấp hơn nghĩa là các nhân viên không còn phải chạy máy hút ẩm
trong không gian lưu trữ hạt nữa. Cuối cùng, nhờ sự cách nhiệt, căn phòng mới có không
gian bảo quản mát hơn phòng cũ, và ngay cả căn phòng cũ cũng mát hơn so với trước
đây, mang đến một nơi an toàn hơn để bảo quản hạt giống của ECHO Asia.
Chi Phí
Bảng 1 chứa thông tin về chi phí xây dựng căn phòng lạnh mới này. Những hạng mục tốn
kém nhất bao gồm máy điều hoà, bọt xốp cách nhiệt (bao gồm nhân công), và gạch xi
măng AAC siêu nhẹ. Thiết kế phòng lạnh này không nhằm mục đích khuyến khích cho
mỗi nông dân sử dụng, nhưng có thể có một vài áp dụng trong các tổ chức phi lợi nhuận
hoặc lớn hơn. Các sản phẩm sẵn có tại địa phương và rẻ tiền hơn để thay thế cho một số
món cũng có thể có, như là sử dụng một cửa gỗ và sơn nó bằng sơn latex (để ngăn ẩm),
sử dụng các tấm xốp thay vì bọt xốp cách nhiệt, và dung gạch truyền thống và vữa thay
vì các khối Q Con.
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Bảng 1: Chi phí phòng lưu trữ hạt giống tính bằng USD và THB. Vật liệu được sử dụng và giá có thể thay đổi
tuỳ theo địa phương

Các khuyến nghị khác
Phòng lưu trữ với dung tích như thế này sẽ không thích hợp cho mọi trường hợp. Tuy
nhiên, các nguyên lý, ý tưởng và vật liệu được đề cập trong bài viết này có thể đưa ra các
điểm hoặc giải pháp khởi đầu cho các Ngân Hàng Hạt Giống cộng đồng hoặc phi lợi
nhuận hoạt động trong hoàn cảnh tương tự. Nếu các bạn muốn xây dựng một phòng
lạnh, trước tiên cần xem xét đến nhu cầu của hoàn cảnh mình và vật liệu nào sẵn có ở
nơi mình. Sau đó hãy quyết định cách tốt nhất bạn có thể tạo nên một không gian an
toàn cho hạt giống của mình.
Để đọc thêm về các nghiên cứu hiện có của ECHO Asia về các phương pháp bảo quản hạt
giống thích hợp, vui lòng xem các đường dẫn bên dưới
 ECHO Asia Note 14: Đóng chân không so với Bảo quản lạnh:
http://c.ymcdn.com/sites/members.echocommunity.org/resource/collection/0ADF35E
D-72B3-44AA-92B5-D50F9B4A741D/EAN_14_-_July_2012.pdf
 Hội thảo về lưu trữ hạt tại Campuchia năm 2015
http://www.echocommunity.org/en/resources/b3b28c0a-efbf-46fe-a63c2c223dc70a86
 Hội Thảo về ngân hàng hạt giống ở Thái Lan năm 2014
https://echocommunity.site-ym.com/?Asia_SeedWorkshop
 YouTube Video: Phòng nảy mầm chi phí thấp trong túi dất tại Ngân Hàng Hạt
Giống ở Đông BẮc Campuchia
https://www.youtube.com/watch?v=Ao5M7OLsGTY
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