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PHÂN VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP  

VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 

 

 

- Thành lập năm 2003 

- Là tổ chức khoa học và công nghệ công lập của Bộ Nông nghiệp & PTNT, 

- Trực thuộc Viện Cơ điện NN & Công nghệ STH (VIAEP) 

- Nhân sự: 70 người (tiến sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân) 

 

       Chức năng: 

• Nghiên cứu cơ sở và nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực cơ giới hoá nông nghiệp, 

công nghệ sau thu hoạch và chế biến thực phẩm; 

• Nghiên cứu chiến lược và công ích; 

• Tư vấn chính sách, tư vấn và chuyển giao công nghệ; 

• Tập huấn, đào tạo, dịch vụ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh; 

• Đào tạo sau đại học và hợp tác Quốc tế. 

         



PHÂN VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP  

VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 

 Nhiệm vụ: 

• Nghiên cứu các đặc tính cơ lý, hoá sinh của đất nông nghiệp, đặc tính của cây trồng, vật nuôi và các phụ phế 

phẩm nông nghiệp; 

• Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình và mô hình cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 

thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến nông, lâm, thuỷ sản; thuộc lĩnh vực sản xuất 

muối, ngành nghề nông thôn, xử lý và bảo vệ môi trường; 

• Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với các loại máy móc, thiết bị phục vụ cơ 

giới hoá sản xuất nông, lâm, thuỷ sản; khảo nghiệm các loại thiết bị cơ điện nông nghiệp, bảo quản và chế biến 

các loại nông, lâm, thủy, hải sản và nghề muối;  

• Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, hóa sinh của cây trồng và thành phần dinh dưỡng của nông sản, thực phẩm; 

• Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến các loại nông, lâm, thủy sản, muối, thực phẩm 

chức năng và công nghệ xử lý môi trường;  

• Kiểm tra, phân tích, giám định chất lượng và an toàn các loại nông sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; chứng 

nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, qui chuẩn kỹ thuật quốc gia; chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

VietGAP; 

• Nghiên cứu và xây dựng các loại tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho các loại máy móc, nông, lâm và thuỷ sản; 

• Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên danh, liên kết trong nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ, tập huấn, đào tạo, sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ giới hoá nông nghiệp và công nghệ 

sau thu hoạch với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước; 

• Sản xuất và kinh doanh các loại nông sản, thực phẩm, các loại máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất có liên quan 

đến cơ giới hoá nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch và phát triển ngành nghề nông thôn; 

• Xuất, nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, sơ chế và chế biến cho các loại nông, lâm, 

thuỷ sản và muối. 

 



NỘI DUNG TRÌNH BÀY 

1. Chất lượng của trái cây và các yếu tố ảnh hưởng 

2. Xử lý trái cây trước khi bảo quản 

3. Mục đích của bảo quản và phương pháp bảo quản lạnh 

4. Bảo quản bằng màng điều tiết khí (Modfied Atmosphere – MA) 

5. Bảo quản bằng môi trường điều tiết khí (Controlled Atmosphere – CA) 

6. Sấy và chế biến phụ phẩm 

7. Các dự án đã thực hiện 

 

  

 

 

 



PHẦN I 







PHẦN II 













PHẦN III 













SẤY VÀ CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM 

PHẦN VI 



Đề tài Mô hình sấy 

xoài của Viện Cơ 

điện Nông nghiệp 



Một số hình ảnh mứt xoài sấy 

HÌNH ẢNH XOÀI SẤY DẺO 

Sản phẩm sau khi đóng gói 

Mẫu xoài sau khi gọt vỏ và xử lý 

chờ đóng gói chân không 
Mẫu xoài sau khi đóng gói  

chân không 



PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN PHỤ PHẨM 

 Sản phẩm là kết quả của đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình 

công nghệ sản xuất giấm từ xoài phụ phẩm bằng phương pháp lên 

men hồi lưu" do các nhà khoa học tại Phân viện Cơ điện Nông 

nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch TP.HCM thực hiện năm 2019. 

 

- Trong quá trình chế biến xoài sấy dẻo chỉ sử dụng phần thịt má 

xoài, phần thịt vụn xoài có thể chiếm đến 30% phần thịt quả xoài. 

- Từ những phụ phẩm bỏ đi này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy 

trình sản xuất giấm bằng phương pháp lên men hồi lưu. Giấm xoài 

chế biến từ quy trình công nghệ này có chất lượng ổn định sau 4 

tuần lão hóa. 

- Sản phẩm giấm sử dụng nguồn nguyên liệu phụ phẩm trong nước, 

kỹ thuật đơn giản, máy móc, thiết bị do trong nước chế tạo nên chi 

phí đầu tư không quá cao. Với tổng chi phí đầu tư thiết bị ban đầu 

khoảng gần 800 triệu đồng, quy mô sản xuất 50 lít/ngày, doanh 

nghiệp có thể thu hồi vốn sau hơn 2 năm. 

- Công nghệ này có thể được chuyển giao cho các doanh nghiệp chế 

biến giấm trái cây nhằm tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng, 

giá thành so với các sản phẩm cùng loại của thế giới, nâng cao nhu 

cầu sử dụng sản phẩm tự nhiên, thay thế các sản phẩm nhập khẩu 



CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 

PHẦN VII 



CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 

 Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp (vựa xoài Bảy Nhung): 

+ Nằm trong khu vực trồng xoài trọng điểm của thành phố Cao Lãnh; liên kết với 

vùng nguyên liệu sản xuất có diện tích 340 ha; Liên kết sản xuất thu mua xoài cho 

Hợp tác xã Tân Hưng Tây, với khoảng 100 thành viên sản xuất và hơn 300 nông dân;  

Cam kết hỗ trợ nông dân trong khu vực Đồng Tháp với giá cao hơn thị trường 2.000 – 

3.000 đồng/kg; 

+ Ký biên bản cam kết thực hiện Dự án với SIAEP (06/4/2017). 

 

 Quá trình thực hiện Dự án chia là 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Đầu tư 03 hệ thống thiết bị (hệ thống điện mặt trời, kho lạnh, buồng ủ 

chín), xây tường ngăn và đào tạo tập huấn. 

+ Giai đoạn 2: Đầu tư máy rửa xoài, máy xử lý hóa lý, máy thổi khô, hệ thống băng tải 

vận chuyển xoài, tham quan học hỏi tại Úc. 

 

 Quá trình xây dựng nhà xưởng 

+ Giai đoạn 1: Sửa chữa, nâng cấp toàn bộ nhà đóng gói (mở rộng và xây dựng thêm 

diện tích mới khoảng 400 m2). 

+ Giai đoạn 2: Thay toàn bộ khung và lợp mái nhà xưởng đóng gói với kinh phí sửa 

chữa và nâng cấp là nguồn vốn đối ứng của Công ty (1,600 triệu VNĐ trong đó phần 

xây dựng 1,4 tỷ và thiết bị 200 triệu đồng) theo tư hướng tiêu chuẩn HACCP. 
Hình ảnh Vựa Xoài 7 Nhung  

(Tiền thân Công ty Kim Nhung 

Đồng Tháp) 



- Tìm hiểu được phương thức và qui trình thu hái, xử lý, vận chuyển xoài từ đồng ruộng về nhà 

đóng gói; Tìm hiểu các nguyên lý rửa quả xoài, một số vật liệu chủ yếu trong thiết bị rửa xoài 

(trục lăn, bài chải đánh bóng…), làm cơ sở thiết kế và chế tạo máy rửa xoài cho dự án; 

- Tìm hiểu các nguyên lý mới nhất của Úc trong việc xử lý hóa chất bằng phương pháp phun, làm 

cơ sở cho việc thiết kế và chế tạo máy xử lý hóa lý quả xoài trong dự án; Xây dựng được mối 

quan hệ đối tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu xoài Úc, tạo điều kiện cho SIAEP và doanh 

nghiệp xuất khẩu xoài Việt Nam thâm nhập thị trường xoài tại Úc. 

THAM QUAN HỌC HỎI CỦA ĐOÀN VIỆT NAM TẠI ÚC 



NHỮNG CHUYẾN LÀM VIỆC CỦA CHUYÊN GIA UNIDO TẠI VIỆT NAM 

Các học viên trong giờ tập 

huấn 

Các học viên lớp tập huấn 

thảo luận nhóm 

Trao đổi phương án chỉnh 

sửa kho lạnh đầu rư máy 

rửa mới 

Làm việc giữa Chuyên gia 

và lãnh đạo Tp. Cao Lãnh 

Chuyên gia đo đạc chỉnh 

sửa kho lạnh 

Chuyên gia kiểm tra máy 

do Cty đầu tư 

Kiểm hệ thống máy móc do 

SIAEP  

thiết kế chế tạo 

Kiểm tra xoài trong bồn ngâm 



KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO 

1. Hệ thống thiết bị dây chuyền gồm: 

- Hệ thống ủ chín; 

- Dụng cụ sử dụng trong mô hình nhà xử lý, bảo quản và đóng gói; 

- Kho lạnh và kho cưỡng bức; 

- Hệ thống điện mặt trời hòa lưới và dự phòng 12 kWp; 

- Một số thiết bị và dụng cụ chính xử lý xoài: (Máy rửa xoài; Thiết 

bị xử nước nóng kết hợp hóa chất; Máy làm ráo quả xoài;  

Thùng chứa nước và hóa chất; thùng ngâm xoài; Băng tải vận 

chuyển; Dụng cụ đo độ Brix, cân điện tử... 

 

2. Qui trình công nghệ xử lý quả xoài cho thị trường trong,  

ngoài nước. 

 

3. Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, nông dân QTCN, vận  

hành Thiết bị. 

 

4. Doanh nghiệp thu mua giá cao hơn cho nông dân, HTX 



KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO 

 

Phòng ủ chín và các thiết bị cho buồng ủ chín: (Công ty T.S.S E C) 

- Các thiết bị buồng ủ chín được, hóa chất : Máy tạo khí Ethylene; 

Quạt ly tâm; Máy lạnh 1,5HP…dụng cụ đo, bàn đóng gói, xe nâng 

hàng; 

 

Kho lạnh cưỡng bức và kho lạnh bảo quản: (Công ty Hưng Việt) 

- Khảo sát mặt bằng thi công; Thi công kho lạnh, vận chuyển thiết bị; 

Lắp đặt hệ thống thiết bị lạnh, vận hành không tải, có tải hệ thống; 

 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 12 kW: (Công ty Red Sun) 

- Thi công lắp đặt, vận chuyển vận hành không tải và vận hành có tải 

hệ thống, chính thức hòa lưới điện; Lắp đặt hệ thống giám sát hoạt 

động hệ thống năng lượng mặt trời thông qua mạng wifi. 

Phòng ủ chín sau khi hoàn thành 

Kho lạnh bảo quản xoài 

Hệ thống năng lượng mặt trời 12kW 



Máy rửa xoài 

+ Năng suất: 1 - 2 tấn/h 

+ Kích thước: 1.500x1.034x1.400 

mm 

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO 

Máy xử lý hóa lý 

+ Năng suất: 1 - 2 tấn/h 

+ Kích thước: 5.200x1.100x1.200 

mm 

Băng tải vận chuyển xoài 

+ Năng suất: 1 - 2 tấn/h 

+ Kích thước: 10.000x700x900 

mm 




