


vào b� ch�a tr��c khi ti�n hành h� hóa b�t.
III. CÁC B��C CÔNG NGH� S�N XU�T MI�N

1 . H� hóa b�t �� ép
Khác v�i công ngh� tráng bánh, Công ngh� ép 

mi�n dong ph�i làm b�t chín tr��c khi ép (g�i là h� 
hóa). T� l� pha n��c sôi/ b�t là:  Khi b�t �ã g�n chín 
quan sát th�y b�t trong su�t và v�i �� ��c v�a ph�i là 
có th� ép ���c.  

- 13 kg b�t/3,5 lít n��c lã �� �ánh tan b�t
- Cho thêm 36,5 lít n��c sôi già vào �� làm chín b�t
- 2 Ng��i �ánh th�t m�nh và ��u tay �� t�o ra m�t 

h�n h�p b�t chín ��u và nhuy�n
- T� l� bôt: n��c là: 1:3 (1:2,96)

Giai �o�n h� hóa tinh b�t tr��c khi ép s�i
1.1) Ép b�t thành s�i mi�n
- Tr��c khi v�n hành máy ép th�y l�c ph�i ��t lò 

�un n��c tr��c 90 phút �� có n��c sôi dùng x� lý cho 
b�t chín;

- Cân �ong t�ng m� �� ép, s� l��ng ph� thu�c vào 
bu�ng ép c�a t�ng lo�i máy. Nh� máy hi�n t�i c�a �� 
tài, m�i m� ép ���c 13 kg cân b�t ��t.

- Cho b�t �ã cân t�ng m� vào thùng và cho 3,5 lít 

1.6) Máy ép b�t thành s�i mi�n, là máy ép th�y l�c, 
máy có kích th��c: dài 2 m x r�ng 0, 8 m x cao  2 m, s� 
d�ng �ông c� �i�n công su�t = 1,2 kW ;

1.7) B�ng t�i ��a s�i mi�n t� máy ép th�y l�c ra 
phên ch�a �� ��a �i s�y khô, b�ng có kích th��c: 

chi�u r�ng b�ng t�i 800 mm, chi�u dài b�ng 2000 
mm, chi�u cao b�ng 380 mm n�m so v�i m�t ��t;

Giai �o�n l�c tinh b�t
1.8) Lò s�y khô s�i mi�n, s� d�ng n�ng l��ng m�t 

tr�i là chính, lò có kích th��c: dài 3600 x r�ng 3600 x 
cao 3600 mm, m�i m� s�y ch�a ���c 60 phên, t��ng 
���ng 7 kg s�i mi�n khô;

1.9) M�t s� d�ng c� kèm theo g�m:
- Phên n�a có kích th��c: dài 2000 x r�ng 800 mm, 

s� l��ng 500 cái;
- Xô nh�a lo�i 10 lít, s� l��ng 10 cái;
- ��a khu�y b�t b�ng g� ho�c tre có kích th��c 

1200 x 40 mm, s� l��ng 3 cái;
- Cân ��a lo�i 5 kg �� cân mi�n khô = 01 cái;
- Cân ��a lo�i 10g �� cân b�t ��t = 01 cái; 
- Cân ��a lo�i 50 kg �� cân b�t thô khi nh�p v� = 01 

cái;
2. Chu�n b� nguyên li�u �� s�n xu�t 
- Nguyên li�u nh�p v� � d�ng khô ho�c ��t ��u 

���c. Tr��c khi ��a vào ch� bi�n b�t ��u ph�i ��a vào 
b� l�c �� làm s�ch các lo�i ch�t b�n và tách s�n, 
��t cát (n�u có) ra kh�i thành ph�n b�t.

- Cách làm:
+ Cho b�t và n��c vào b� theo t� l� 1 b�t / 2-3 n��c, 

dùng máy kh�y �ánh cho b�t tan h�t, sau �ó ng�ng 
kh�y �� b�t l�ng xu�ng �áy b�. sau 20 phút th�y b�t 
l�ng hoàn toàn thì x� ph�n n��c � ph�n trên ra ngoài. 
+ �� ��m b�o s�ch và lo�i b� s�n, ch�t b�n và mùi c�n 
ti�n hành khu�y và l�c 2 - 3 l�n /m�. Khi ki�m tra ��t 
tiêu chu�n v�: n��c trong và s�ch b�t s� ���c chuy�n 

I . NH�NG QUI ��NH CHUNG
- Qui trình này qui ��nh n�i dung các b��c công 

ngh� �� s�n xu�t mi�n dong t� b�t dong ri�ng trên 
dây chuy�n thi�t b� �ã ���c c�i ti�n c�a �� tài; bao 
g�m c� ph�n �óng gói s�n ph�m.

- Qui trình này ch� áp d�ng cho các ��n v� và h� gia 
�ình s�n xu�t mi�n dong t� b�t dong ri�ng khi s� 
d�ng dây chuy�n thi�t b� th�y l�c ép �� s�n xu�t mi�n 
nh� c�a �� tài.
II. MÔ T� DÂY CHUY�N THI�T B� �Ã C�I TI�N

1.Các lo�i thi�t b� d�ng c� s� d�ng trong dây 
chuy�n:

1.1) B� l�c b�t có thi�t b� khu�y b�t, b� có ti�t di�n 
hình tròn ho�c ch� nh�t chi�u cao 900 � 1000 mm, 
dung tích 1,2 m3;

1.2) B� l�ng b�t, b� có ti�t di�n hình tròn ho�c ch� 
nh�t chi�u cao 900 � 1000 mm, dung tích 1,0 m3;

1.3) N�i nhôm dung tích 100 lít �� �un n��c sôi 
cung c�p cho quá trình h� hóa b�t

1.4) B�p lò �� ��t n�i �un n��c sôi;
1.5) Thùng INOX �� h� hóa b�t, thùng có ti�t di�n 

hình tròn cao 600 mm, ���ng kính mi�ng ngoài 900 
mm;





cây ăn sâu do vậy làm đất phải chú ý cày sâu 15-20 cm, bừa 
kỹ, nhặt sạch cỏ.

+ Nếu trồng dong riềng trên đất đồi núi, đất núi đá, 
bãi thoát nước thì không cần phải làm đất mà sau khi dọn 
cỏ, bổ hốc với kích thước 20 x 20 x 25cm rồi trồng. đất bổ 
hốc hót ra để phía trên, gặp mưa đất dồn xuống hố, bổ 

xung thêm dinh dưỡng cho cây.

+ Nếu trồng trên đất ruộng, vườn, bãi đọng nước thì cần 
lên luống rộng 140 cm – 200 cm; 

- Mật độ và khoảng cách trồng:

+ Mật độ trồng khoảng 40.000 cây/ha, tuy nhiên cũng 
tùy thuộc vào kỹ thuật canh tác, nếu trồng xen với ngô, đậu 
tương.. thì mật độ giảm.

+ Khoảng cách khóm x khóm là 45cm-50cm; Hàng x 
hàng: 50cm

- Phân bón cho 1 ha: Phân hữu cơ -12 tấn; 250kg đạm 
(N):200kg lân (P205); 350kg Kali (K20); 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng và lân, 1/3 đạm.

+ Bón thúc lần 1; sau khi cây mọc 1 tháng nhằm giúp cây 
đẻ nhánh nhanh: 1/3 đạm, 1/2 kali.

+ Bón thúc lần 2: sau trồng 4 tháng để cây sinh trưởng 
phát triển tốt: 1/3 đạm, 1/2 kali.

Kỹ thuật chăm sóc dong riềng kết hợp bón thúc lần 1.

Chú ý:

 + Không bón phân chuồng tươi vì có nhiều nấm bệnh;

 + Ngoài ra, muốn củ phát triển tốt nên dùng rơm, rác, lá 
xanh… phủ gốc làm xốp đất, giữ ẩm cho củ ăn lên mặt đất và 

Nhưng thực tế đất bằng ở ruộng, nương, bãi để trồng các cây 
nông nghiệp khác. Cây này chủ yếu được trồng trên đất dốc 
của sườn đồi, núi. Nếu trồng trên đất quá dốc không cần cày 
cuốc đất kỹ, chỉ cần làm sạch cỏ dại và cây sót lại củ vụ trước 
để gữi được mật độ trồng theo ý muốn.

2. Chuẩn bị đất

a. Chọn đất

Dong riềng có thể trồng trên nhiều dạng địa hình khác 
nhau, thích nghi với đa dạng vùng khí hậu. Là loài cây dễ 
tính, có nhu cầu dinh dưỡng về chất khoáng không cao, phù 
hợp với loại hình đất dốc núi cao. 

Các loại đất ở vùng đồi núi, mức độ thoái hoá chưa mạnh, 
thoát nước tốt đều có thể trồng dong riềng. Hoặc đất trong 
các thung lũng tương đối ẩm, thoát nước tốt, hàm lượng 
mùn khá, ít chua là dạng đất thích hợp nhất để trồng dong 
riềng có năng suất cao.

b. Xử lý tiêu độc đất

Tiêu độc bằng hoá chất có thể dùng Bromua methyl, mỗi 
ha dùng 100 kg thuốc rắc đều vào đất rồi dùng nilông phủ lên 
trên. Hoặc dùng bột diclorua prophen 20% tiêu độc, 1ha 
dùng 200 kg rắc đều và phủ kín trong 2 tuần bằng nilông. 
Cũng có thể dùng cloruacoban, loại thuốc xông hơi để tiêu 
độc. Tiêu độc bằng phương pháp vật lý có hai cách: đốt lửa 
và tiêu độc bằng máy xông hơi lưu huỳnh.

3. Kỹ thuật canh tác

- Thời vụ trồng: dong riềng thường được trồng từ tháng 2 
đến tháng 5, nhưng tốt nhất là từ 05/02 đến 05/3.

- Làm đất: Dong riềng phát triển củ theo chiều ngang, rễ 

I . NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

- Qui trình này qui định nội dung các bước công nghệ để 
trồng và chăm sóc cây dong riềng giống DR-1 của đề tài  
“Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng mô hình tổ chức sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Dong riềng tại huyện Na 
Rì, tỉnh Bắc Kạn„.

- Qui trình này chỉ áp dụng cho người nông dân trồng 
dong riềng giống DR-1 tại các tỉnh miền núi phía Bắc .

II. MÔ TẢ NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Đặc điểm:

- Thời gian sinh trưởng ngắn: 250 - 280 ngày.

- Giống DR1 sinh trưởng phát triển mạnh, cây cao trung 
bình ít đổ, chiều cao cây trung bình: 165-185cm. Củ nạc, 
đồng đều, ruột trắng được nông dân ưa chuộng.

- Năng suất củ tươi đạt: 70 - 95 tấn/ha, hàm lượng tinh 
bột ướt 20,5 -22,0 %

- Giống dong riềng DR1 có thể phát triển tốt ở các tỉnh 
miền núi, trung du và đồng bằng sông Hồng, có khả năng 
chịu hạn tốt, chịu rét khá và chống chịu bệnh khô lá.

- Khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ở nhiều loại 
đất, kể các các vùng đất nghèo dinh dưỡng.

a) Một số điều cần chú ý khi trồng cây dong riềng.

- Về giống: hiện nay, trong nhân dân có khoảng 10 loại 
giống dong riềng. Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu ứng dụng 
và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm Dong riềng tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ” năm 
2009 – 2011 tại 3 xã của huyện Na Rì, Bắc Cạn. Kết quả khảo 
nghiệm cho thấy, giống DR-1 có năng suất cao nhất (75 – 95 
tấn/ha) và số lượng tinh bộ đạt tỷ lệ cao nhất (20,5 - 22%). 
Trong khi đó giống cây bản địa chỉ cho năng suất 60 - 72 
tấn/ha và thu được 15 - 19% tinh bột (TS. Hoàng Văn Hiện, 
Trồng thử nghiệm giống dong riềng mới ở tỉnh Bắc Cạn). 

- Trồng dong riềng bằng củ, không chọn củ đã mọc mầm, 
lấy củ to vừa phải để trồng. Không lấy củ quá non hoặc quá 
già sẽ mọc cây yếu không đạt được năng suất, chất lượng 
mong muốn.

- Thời vụ trồng từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch (tốt 
nhất tháng 2). Lượng giống thường dùng từ 1,5 – 2 tấn/ha 
(phụ thuộc vào củ to nhỏ khác nhau thì lượng giống cần dùng 
không giống nhau).

- Cây dong riềng được trồng trên đất bằng là tốt nhất. 
Kỹ thuật trồng dong riềng ở đất dốc lẫn đáKỹ thuật trồng dong riềng ở đất dốc lẫn đáKỹ thuật trồng dong riềng ở đất dốc lẫn đá
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