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LỜI GIỚI THIỆU 

Nguyên bản của cuốn sách “Quản lý Doanh nghiệp Giống cây trồng” 
mà bạn đang cầm trên tay là cuốn “SEED BUSINESS MANAGEMENT 
IN AFRICA” của Tiến sĩ Nông học John F. MacRobert, một chuyên gia 
về các hệ thống giống cây trồng (Seed Systems Specialist) của CIMMYT 
(Trung tâm Cải tiến Ngô và Lúa mỳ Quốc tế) từ 2005 - 2014, được 
CIMMYT xuất bản năm 2009. 

Ngoài phần giới thiệu và phần tài liệu tham khảo, nội dung cuốn sách 
gồm 8 chương chính như sau: 

1. Sự phát triển ngành công nghiệp hạt giống ở châu Phi 
2. Tầm nhìn, chiến lược và chiến thuật 
3. Chiến lược marketing hạt giống 
4. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thích nghi và phù hợp 
5. Sản xuất và chế biến hạt giống 
6. Quản trị tài chính một doanh nghiệp giống 
7. Quản trị nguồn nhân lực 
8. Quản lý tổng thể một công ty giống 

Mặc dù đề cập đến châu Phi, nhưng nội dung cuốn sách toát lên toàn 
bộ vấn đề quản lý nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển. 

Nhận thấy đây là một tư liệu quý, cần thiết cho các doanh nghiệp 
giống cây trồng Việt Nam nhất là trong hoàn cảnh ngành công nghiệp 
giống cây trồng nước ta còn rất non trẻ, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập 
hiện nay, mặt khác sách và tài liệu về ngành giống cây trồng còn rất thiếu 
thốn, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam phát hành bản 
dịch cuốn sách này với mong muốn sẽ mang lại sự hữu ích cho các hội 
viên nói riêng và cho các doanh nghiệp giống cây trồng nói chung.  

TRẦN MẠNH BÁO 
Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam 
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LỜI TỰA  

Thập kỷ qua đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của một số các 
doanh nghiệp giống mới đang nổi lên ở châu Phi, châu Á và khu vực Mỹ 
Latinh. Nếu thành công, họ sẽ đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng kinh 
tế của nước họ, các vùng và nông dân. Sự sử dụng hạt giống của các 
chủng loại giống cải tiến bao hàm bản chất của sự cải tiến năng suất nông 
nghiệp và là một chất xúc tác chính cho việc đầu tư vào phân bón hữu cơ 
và vô cơ, cho việc bảo toàn các biện pháp canh tác và lao động để cung 
cấp lợi ích lớn hơn cho nông dân. Tuy nhiên, ít hơn 50% nông dân ở các 
nước thu nhập thấp được tiếp cận với hạt giống ngô năng suất cao và 
càng ít hơn đối với các cây trồng khác. Các doanh nghiệp giống mới nổi 
thăm dò các thị trường mới, làm cho hạt giống (của các chủng loại giống 
và các cây trồng đa dạng hơn) có sẵn, thông báo và giáo dục nông dân: 
sự thành công của họ là rất cần thiết để cho các nền kinh tế nông nghiệp 
đi đến thành công.  

Là một cơ quan cung cấp chủ yếu các nguồn gen ngô và lúa mì cải 
tiến, có sẵn như là một lợi ích chung quốc tế, CIMMYT phát triển ấn 
phẩm này như một hướng dẫn thiết thực cho những nhân viên chính của 
các doanh nghiệp giống ngô mới. Mặc dù nhắm mục tiêu đến môi trường 
kinh doanh châu Phi, chúng tôi hy vọng rằng nội dung của nó sẽ mang lại 
lợi ích cho các doanh nghiệp giống mới nổi trên toàn thế giới. Khác với 
các cuốn sách về sản xuất hạt giống ngô khác, nó liên kết kỹ thuật với 
các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và quan trọng nhất dựa trên những 
kinh nghiệm của các doanh nhân đã thành công trong việc quản lý các 
doanh nghiệp giống lớn và nhỏ trong những điều kiện khó khăn nhất. 
Chúng tôi hy vọng và mong rằng trí tuệ và kinh nghiệm của họ, phần lớn 
đã được công nhận, sẽ góp phần làm cho một số lớn hơn nữa các doanh 
nhân mới của ngành giống thành công hơn. Thành công trong ý nghĩa là 
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họ nhìn thấy doanh nghiệp giống của họ phát triển, đầu tư của họ được 
mang lại lợi nhuận và hạt giống cải tiến đến tới nông dân, những người 
mà đến nay vẫn chưa được hưởng lợi đầy đủ từ sự cải tiến cây trồng và 
hạt giống chất lượng tốt.  

Nairobi, tháng 5 năm 2009 
Marianne Bänziger  

Giám đốc Chương trình ngô toàn cầu, CIMMYT 
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LỜI NÓI ĐẦU  

Các doanh nghiệp giống là một hình thức doanh nghiệp đang nổi lên 
nhanh chóng ở châu Phi. Ngành hạt giống ở châu Phi đã chứng kiến sự 
gia tăng và, đôi khi, sự sụp đổ của các công ty giống quốc gia và quốc tế, 
các nền công nghiệp hạt giống nửa quốc doanh và các đề án hạt giống 
cộng đồng. Nhưng có một tầng lớp các doanh nhân đã duy trì và phát 
triển các doanh nghiệp giống mà phần lớn được xây dựng xung quanh hạt 
giống ngô, đặc biệt là ở các nước mà ngành nông nghiệp sinh động và 
định hướng theo thương mại. Trong những năm gần đây có một cao trào 
của các doanh nhân tham gia khu vực hạt giống trên toàn châu Phi, vì họ 
đã nhận biết một cơ hội thị trường của việc cung ứng hạt giống chất 
lượng của các giống cải tiến cho nông dân. Điều này đã được kích thích 
bởi một số yếu tố như: sự gia tăng về các kế hoạch phân phối hạt giống 
của các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, các hoạt động của các cơ 
quan đã hành động nhằm khuyến khích phát triển ngành hạt giống và các 
lực lượng kinh tế đã nêu bật các cơ hội sản xuất cây trồng và do đó các 
cơ hội cung ứng hạt giống. Các doanh nhân mới trong ngành giống biến 
thiên về quy mô, khu vực hoạt động và các sản phẩm hạt giống, nhưng 
họ có thể được tìm thấy trong hầu hết các quốc gia châu Phi và được đặc 
trưng bởi nhiệt huyết và tầm nhìn. Câu hỏi mà nhiều người cân nhắc là 
làm thế nào để giúp đỡ các doanh nghiệp non nớt và đang phát triển này 
trở nên sinh lợi và bền vững. Cuốn sách này nhằm góp phần trả lời bằng 
cách cung cấp cho các doanh nhân ngành giống các thông tin về quản lý 
doanh nghiệp giống, đặc biệt là liên quan đến thị trường hạt giống ngô.  

Chương đầu tiên của cuốn sách xem xét các vấn đề được xem là chìa 
khóa để phát triển khu vực hạt giống ở châu Phi. Một mặt, có những yếu 
tố nội bộ mà các công ty giống cần đến để đảm bảo vận hành, trong đó, 
* thiết lập một danh mục sản phẩm thích hợp cho thị trường mục tiêu; 
*phát triển một sự bổ sung cho đủ người nhân giống, những người sẽ sản 
xuất hạt giống cho thị trường và *đảm bảo có một mạng lưới phân phối 
để giúp cho người mua giống mua được hạt giống. Mặt khác, còn có 
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những yếu tố bên ngoài là quan trọng cho sự phát triển khu vực hạt 
giống. Các quy định quốc gia về hạt giống - để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thành lập công ty giống, cho việc đăng ký giống nhanh chóng và 
đảm bảo chất lượng hạt giống - cần được xây dựng. Thị trường mà công 
ty giống cung ứng ở châu Phi gồm những nông dân mà năng suất và lợi 
nhuận của họ xưa nay còn thấp kém. Điều này cần phải được thay đổi để 
hạt giống xác nhận của các giống cải tiến trở thành một thành phần 
thường xuyên của vật tư mua vào của nông dân. Cuối cùng, thị trường 
hạt ngũ cốc cho nhiều loại cây trồng ở châu Phi đang kém phát triển và 
cung cấp ít động cơ để nông dân đầu tư vào sản xuất. Nếu các thị trường 
đầu ra khả thi được thiết lập để tạo ra nhu cầu về các sản phẩm cây trồng, 
điều này sẽ cung cấp động cơ cho nông dân để đầu tư vào đồng ruộng 
của họ với hạt giống cải tiến, phân bón và các vật tư khác.  

Các chương sau đây được sắp xếp theo một mô hình quản lý doanh 
nghiệp mà trước tiên là thiết lập tầm nhìn của công ty và sau đó hình 
thành và thực hiện các chiến lược về marketing, sản xuất và tài chính để 
tạo điều kiện cho công ty tiến đến tầm nhìn. Trong cuốn sách này, tầm 
nhìn được xem là lợi ích mà công ty dự định sẽ đạt được thông qua các 
hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, tầm nhìn phải xa và tiên tiến, 
trong khi tính đến các môi trường kinh doanh nội bộ và bên ngoài. Ba 
thành phần chiến lược - hỗ trợ tầm nhìn - được liên kết và đồng phụ 
thuộc với nhau, nhưng chiến lược trước tiên và hàng đầu phải hình 
thành là chiến lược marketing, vì nếu không có thị trường, một công ty 
không thể đứng vững được. Liên quan đến chiến lược marketing là sự 
phát triển các sản phẩm phù hợp cho thị trường. Chiến lược thứ hai 
được thảo luận là kế hoạch sản xuất hạt giống. Vì việc tăng quy mô hạt 
giống có thể đòi hỏi nhiều mùa vụ, do đó buộc phải lập kế hoạch trước. 
Hơn nữa, sự thành công của sản xuất hạt giống phụ thuộc vào môi 
trường, hiệu quả làm việc của người hợp đồng nhân giống và sự phù 
hợp với các quy định về hạt giống, và do đó chiến lược này là phức tạp 
nhưng quan trọng để đạt được tầm nhìn. Một khi hạt giống đảm bảo 
chất lượng đã được sản xuất, chúng phải được chế biến thành một hình 
thức thích hợp cho thị trường. Chiến lược thứ ba về tài chính mang các 
chiến lược marketing và sản xuất đến với nhau và xác định khả năng lợi 
nhuận và tính bền vững của doanh nghiệp.  
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Trong khi một tầm nhìn và ba chiến lược được đòi hỏi cho sự thành 
công của doanh nghiệp, công ty phải được quản trị hàng ngày để thực 
hiện các kế hoạch, đánh giá các kết quả đầu ra và cải thiện hiệu quả làm 
việc. Điều này bao gồm việc quản lý con người khi họ thực hiện nhiệm 
vụ của họ. Do đó, hai chương cuối của cuốn sách đề cập đến việc quản trị 
nguồn nhân lực và quản lý tổng thể. Các nhà quản lý doanh nghiệp phải 
đề ra sự lãnh đạo và quản trị hiệu quả để doanh nghiệp có thể được củng 
cố toàn vẹn, phát triển trong việc phân phối sản phẩm chất lượng và có 
được lợi nhuận và bền vững. Các doanh nhân hạt giống nào có niềm đam 
mê về sự thành công, tạo ra sự giàu có và lợi ích chung, và vì vậy sẵn 
sàng học hỏi, tha thiết thúc đẩy sự phát triển của nhân viên, và tận tâm 
trong việc cải thiện các khách hàng của họ, đặc biệt là nông dân sản xuất 
nhỏ ở châu Phi. Do đó, cuốn sách này cố gắng cung cấp cho các doanh 
nhân ngành giống các thông tin được diễn đạt theo một đặc trưng là sẽ 
đóng góp cho những mục tiêu cao quý này.  

John MacRobert  
Tháng 6 năm 2009  

 

 

 



 

18  

 

LỜI CẢM ƠN  

Cuốn sách này không thể được viết ra nếu không có sự hỗ trợ và đầu 
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TỪ VIẾT TẮT V� CHỮ VIẾT TẮT 

AOSA  Hiệp hội Các chuyên viên kiểm nghiệm hạt giống 
 chính thức 

ASARECA  Hiệp hội Tăng cường nghiên cứu nông nghiệp 
 ở Đông và Trung Phi 

AVRDC  Trung tâm Rau Thế giới 

BEP  Giá hòa vốn 

BEV Khối lượng hòa vốn 

CGIAR  Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế 

CIAT  Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế 

CIMMYT  Trung tâm Cải tiến Ngô và Lúa mỳ Quốc tế  

COMESA  Thị trường chung Đông và Nam Phi 

COGS  Giá vốn hàng bán 

CTR  Tỷ lệ doanh thu tiền mặt 

DUS  Khác biệt, Đồng nhất và Ổn định 

EBIT  Thu nhập trước thuế và lãi vay 

GM  Chênh lệch gộp  

GMO  Sinh vật biến đổi gen  

GP  Tổng lợi nhuận  

GO  Tổ chức chính phủ 

ICRISAT  Viện Nghiên cứu cây trồng quốc tế cho vùng nhiệt đới 
 bán khô hạn 

IITA  Vi ện Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế  

IRRI  Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế 

ISTA  Hiệp hội Ki ểm nghiệm hạt giống Quốc tế  

KPIs  Các chỉ số đo lường hiệu suất 

MOCB  Tồn quỹ tiền mặt hoạt động tối thiểu 

NARS  Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia 
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NGO  Tổ chức phi chính phủ 

NPV  Giá trị hiện tại thuần  

OE  Chi phí hoạt động  

OECD  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế  

OM  Lãi kinh doanh  

OP  Lợi nhuận kinh doanh  

OPV  Giống thụ phấn tự do 

PBIT  Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

PBR  Quyền tác giả giống cây trồng  

PVP  Bảo hộ giống cây trồng  

SADC  Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi  

SANSOR  Tổ chức Giống quốc gia Nam Phi 

SWOT  Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa 

TO  Doanh thu 

UPOV  Công ước Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới 

VCU  Giá trị canh tác và sử dụng 

WECAMAN  Mạng lưới ngô Tây và Trung Phi  
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DẪN NHẬP  

Tầm quan trọng của việc cung cấp hạt giống cho phát triển nông 
nghiệp không thể được cường điệu. Ngoài các yếu tố môi trường, sự tiếp 
cận với hạt giống cải tiến và phân bón vô cơ là rất quan trọng để quyết 
định an ninh lương thực và thu nhập của nông dân và của các quốc gia ở 
châu Phi. Tuy nhiên, mặc dù tăng trưởng gần đây trong phát triển kinh 
doanh nông nghiệp, các ngành công nghiệp hỗ trợ việc cung cấp hai loại 
vật tư này không hề đáp ứng nhu cầu hiện nay của nông dân. Đối với việc 
cung cấp hạt giống, khu vực hạt giống ở châu Phi rất lung tung, cả về sự 
tinh xảo của các doanh nghiệp giống lẫn tỷ lệ mua hạt giống của nông 
dân (Bảng 1). Trong vòng một thập kỷ qua, châu Phi đã chứng kiến số 
lượng các công ty giống marketing nhiều loại hạt giống ngô cải tiến tăng 
bốn đến năm lần (Langyintuo và cộng sự, 2008). Tuy nhiên, hơn một nửa 
diện tích trồng ngô (hoặc 6.700.000 ha) vẫn còn gieo trồng các giống 
truyền thống, không cải tiến, năng suất thấp. Hơn nữa, nhiều công ty 
giống mới đều nhỏ bé, sản xuất không tới 500 tấn hạt/năm và marketing 
lượng hạt giống này cho một số ít nông dân địa phương. 

Ở Nam Phi, Kenya, Zimbabwe và Zambia, nông dân mua hạt giống 
xác nhận của các giống cải tiến được trên 70% diện tích trồng ngô, trong 
khi ở hầu hết các nước khác ít hơn 30% diện tích trồng ngô được gieo với 
hạt giống xác nhận (Langyintuo và cộng sự, 2008.). Nông dân chỉ ra rằng 
*vi ệc thiếu tiền mặt hay tín dụng, *ở xa cách các nhà bán lẻ, *giá nông 
sản không thể đoán trước và không hấp dẫn (đặc biệt là ngay sau khi thu 
hoạch), và *thiếu thông tin về đặc điểm giống và sự sẵn có của hạt giống 
là những điều không khuyến khích chủ yếu đối với việc sử dụng hạt 
giống cải tiến. Tuy nhiên, gốc rễ của việc này là sự thiếu hạt giống xác 
nhận của những chủng loại giống cải tiến, thích nghi và phù hợp có sẵn 
trên thị trường. Nếu hạt giống này được đưa đến gần nhà cửa, ruộng 
vườn và giá cả hợp lý so với giá hạt nông sản, hy vọng là những nông 
dân sản xuất nhỏ sẽ mua và hưởng lợi. Điều này đã được chứng minh đầy 
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đủ ở các nước như Zimbabwe, Kenya và Zambia, nơi mà tỷ lệ mua hạt 
giống ngô lai của nông dân sản xuất nhỏ liên tục cao trong hai thập kỷ 
qua. Vì vậy, phải thừa nhận rằng một khu vực hạt giống thành thạo, tỏa 
rộng khắp và đa dạng hơn là rất quan trọng để đạt được mục tiêu gia tăng 
sự chấp nhận hạt giống cải tiến của nông dân ở khắp châu Phi. 

Bảng 1. Cung và cầu ước lượng hạt giống ngô ở các nước được lựa chọn  
ở miền Đông và miền Nam châu Phi 

Doanh số hạt giống 
(x 1000 t) 

Quốc gia 
Số công ty 
giống được 
phỏng vấn Thụ phấn tự do Lai 

Diện tích 
ngô 

(x 100 ha) 

Nhu cầu 
hạt 

giống 
(x 100 t) 

Tỷ lệ 
chấp 
nhận 
(%) 

Ethiopia  13 2 6,2 1,7 42,4 19 

Kenya  13 1,7 26,3 1,6 38,9 72 

Tanzania  15 3,9 7,3 2,6 64 18 

Uganda  8 3,5 2,2 0,7 16,5 35 

Angola  5 0,8 0,2 0,8 19,3  5 

Malawi  10 5,4 2,5 1,4 35,3 22 

Mozambique  16 3,1 0,2 1,2 30,3 11 

Zambia  11 0,5 9,7 0,6 14,1 73 

Zimbabwe  16 2,2 25,9 1,4 34,4 80 

Tổng cộng  107  23,1 80,5  12  295,1  35* 

Ghi chú: * Đây là con số trung bình.  
Nguồn: Langyintuo và cộng sự (2008). 

Khu vực hạt giống phi chính thức và các kế hoạch cung cấp hạt 
giống của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ (NGO) tiếp tục đóng 
một vai trò, đặc biệt ở các nước mà khu vực hạt giống chính thức kém 
phát triển. Ước tính gần đây cho thấy 66 - 85% số hạt giống được sử 
dụng bởi các nông dân nghèo ở vùng cận Sahara châu Phi có nguồn gốc 
từ các thị trường phi chính thức (Monyo và cộng sự, 2004; Tripp, 2001). 
Trong một số trường hợp, khu vực hạt giống của các tổ chức phi chính 
phủ mua hạt giống từ các công ty giống có uy tín và cung cấp với mức 
giá trợ cấp hoặc cấp miễn phí cho những nông dân không tiếp cận được 
khu vực hạt giống chính thức do không có khả năng tiếp cận hay nghèo 
khó. Trường hợp các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến các đề án 
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phát triển hạt giống, thì nông dân địa phương được tổ chức thành các hợp 
tác xã sản xuất và marketing hạt giống để sản xuất hạt giống với số lượng 
nhỏ nhằm phân phối trong địa phương. Thậm chí trong một đất nước như 
Nam Phi, nơi mà khu vực hạt giống chính thức là rất tinh xảo, nông dân 
sản xuất nhỏ có thể bị loại ra ngoài cuộc, và do đó các hệ thống hạt giống 
phi chính thức và các đề án hạt giống dựa vào cộng đồng là một nguồn 
hạt giống quan trọng cho những nông dân như thế. Những chương trình 
hạt giống dựa vào cộng đồng này đối mặt với nhiều vấn đề của sự bền 
vững tương tự như các công ty giống chính thức. Do đó, việc tăng cường 
các chương trình này thông qua việc áp dụng các nguyên tắc quản lý 
doanh nghiệp đúng đắn là cần thiết cho sự tăng trưởng và tính bền vững 
của chúng. 

Mặc dù khu vực hạt giống châu Phi hiện thời không biểu hiện là đặc 
biệt lớn mạnh, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng tình hình này đang 
thay đổi. Nhu cầu về lương thực, thức ăn gia súc và sợi sản xuất nội địa 
đang gia tăng ở châu Phi do tăng dân số và đô thị hóa. Những làn sóng 
gần đây về giá cả hàng hóa và những suy thoái kinh tế thế giới đã nêu bật 
sự cần thiết cho sự tự lực giữa các quốc gia. Do đó, nhu cầu về sản lượng 
nông nghiệp lớn hơn ở châu lục này là rõ ràng. Do đó, các chính phủ 
đang nhận ra sự cần thiết phải kích thích hơn nữa khu vực nông nghiệp, 
nông dân đang nhìn thấy nhiều cơ hội hơn để marketing sản phẩm của 
mình; các công ty vật tư nông nghiệp nhỏ đang nổi lên, trong khi các 
công ty giống lớn hiện có đang khai thác các thị trường mới ở nhiều 
nước. Ngoài ra, các cơ quan tài trợ, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ 
đang ngày càng định hướng thương mại nhiều hơn trong viện trợ phát 
triển của họ. Cơ hội đặt ra cho các công ty giống, và các ngành công 
nghiệp khác về nông sản và cung cấp vật tư nông nghiệp là rất to lớn. 

Quản lý doanh nghiệp giống khác biệt với nhiều doanh nghiệp sản 
xuất hoặc bán lẻ khác. Trong khi các doanh nghiệp giống có cùng một 
mục tiêu cơ bản như các doanh nghiệp khác, tức là, tạo ra lợi nhuận bền 
vững thông qua việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, nhưng có rất 
nhiều sự khác biệt về tổ chức doanh nghiệp, chu kỳ sản phẩm, các chiến 
lược marketing và quản lý tài chính. Các doanh nghiệp giống cây lương 
thực phải đối mặt với một chu trình thời gian sản xuất dài (lên đến bốn 
năm trong trường hợp của một số giống lai), một thời kỳ bán hàng theo 
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mùa tập trung, và một dòng sản phẩm dễ hư hỏng, phải chịu các hệ thống 
sản xuất và chất lượng quy định nghiêm ngặt và dễ bị tổn thương khi gặp 
các bất thuận môi trường. Ngoài ra, sự chọn tạo và đăng ký các sản phẩm 
mới thường là một quá trình lâu dài, trong khi khách hàng rất đa dạng, 
phân tán, và có một loạt các yêu cầu rộng lớn về sản phẩm liên quan đến 
môi trường kinh tế - xã hội và sinh - vật lý rất hay thay đổi của châu Phi. 
Do đó, các nhà quản lý doanh nghiệp giống cần phải có những kỹ năng 
đặc biệt trong các vấn đề như quản lý hàng tồn kho và dòng tiền mặt dài 
hạn; sản xuất hạt giống, chế biến và bảo đảm chất lượng; ứng dụng kiến 
thức thị trường; và phát triển và đánh giá sản phẩm. 

Các hợp phần bên trong của một 
doanh nghiệp giống cũng độc đáo, bắt 
đầu với việc chọn tạo giống và kết 
thúc bằng việc bán hạt giống cho các 
khách hàng hoặc nông dân (Hình 1). 
Mỗi giai đoạn trong quá trình đều 
thiết yếu và liên quan đến các giai 
đoạn khác, nhưng một doanh nghiệp giống không cần phải trực tiếp liên 
quan đến từng hợp phần của chuỗi. Một doanh nghiệp có thể tập trung 
vào một liên kết cụ thể hay một nhóm nhỏ của chuỗi, và ký hợp đồng phụ 
các hợp phần khác với các công ty hay tổ chức khác. Trong nhiều trường 
hợp, các doanh nghiệp giống nhỏ chỉ tham gia vào việc marketing và bán 
hạt giống thu mua từ các tổ chức khác. Trong trường hợp này, các sản 
phẩm (hạt giống) có thể được bắt nguồn từ một Chương trình Nghiên cứu 
Quốc gia, một Công ty Giống Nguyên chủng hoặc một trung tâm của 
CGIAR (Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế), trong khi 
việc sản xuất có thể được thực hiện bởi các nông dân hợp đồng nhân 
giống, họ cũng có thể chế biến và đóng gói hạt giống vào bao bì của công 
ty. Ngoài ra, một doanh nghiệp giống có thể chỉ mua hạt giống từ các 
công ty khác và bán trực tiếp hạt giống này cho nông dân, theo cách họ 
đang hoạt động giống như là một đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ hơn là một 
công ty giống theo nghĩa rộng của từ ngữ này. Bất kể một doanh nghiệp 
giống được cấu trúc như thế nào hoặc doanh nghiệp trực tiếp tham gia 
vào bao nhiêu khâu trong chuỗi hạt giống, sự thành công dài hạn đòi hỏi 
toàn bộ chuỗi phải được vận hành một cách hiệu quả và được quản lý tốt 

Một doanh nghiệp giống là bất kỳ 
người [hoặc nhóm] nào sẵn sàng 
sản xuất và marketing hạt giống xác 
nhận [có chất lượng] với trách 
nhiệm của chính bản thân mình. 

 (Tiến sĩ Joe Cortes) 
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để đảm bảo rằng chất lượng hạt giống của các giống được cải tiến, thích 
nghi và phù hợp phải có sẵn để bán cho nông dân. 

 
Hình 1. Các thành phần cơ bản của chuỗi giá tr ị hạt giống  

và các vấn đề quản lý chính có liên quan 

Câu hỏi tiếp theo, là: “Làm thế nào để làm cho một doanh nghiệp đặc 
thù như vậy thành công? “Câu trả lời hiển nhiên là không đơn giản, quản 
lý doanh nghiệp giống cũng không phải là cái gì đó có thể được học bằng 
cách chỉ đọc một cuốn sách như cuốn này. Các doanh nghiệp giống là rất 
năng động và yêu cầu đòi hỏi sự tận tụy lâu dài, sự chuyên tâm, sự ngoan 
cường và sự kiên định. Nội dung của cuốn sách này chỉ cung cấp một số 
hiểu biết tường tận và ý tưởng cho các nhà quản lý doanh nghiệp giống. 
Đây là sự ứng dụng của các khuyến cáo và nguyên tắc cho một doanh 
nghiệp riêng lẻ trong bối cảnh của nền kinh tế nói chung, tiếp cận kinh 
nghiệm của các nhà quản lý và nhân viên từ bên trong và bên ngoài 

Phân phối và định giá 
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doanh nghiệp, và quan sát, học hỏi và áp dụng những bài học hàng ngày 
từ “công nhân” (shop floor) sẽ tạo ra một sự khác biệt. 

Cuốn sách này được dựa trên một mô hình doanh nghiệp đơn giản, 
theo đó mục tiêu tổng thể và tầm nhìn của doanh nghiệp được minh định 
và hỗ trợ bởi ba chiến lược chính về marketing, sản xuất và tài chính. 
Những chiến lược này được phát triển trong bối cảnh của môi trường 
kinh doanh, và phục vụ để hướng dẫn các hoạt động có thời hạn của công 
ty. Vì doanh nghiệp giống là năng động, nên các mục tiêu và chiến lược 
của doanh nghiệp cũng năng động tương tự. Như vậy, sự phân tích liên 
tục sự tiến triển, đánh giá các hoạt động, và ước lượng các yếu tố bên 
ngoài phải cung cấp các thông tin cho các nhà quản lý để uốn nắn, để 
dịch chuyển và cải tiến các quy trình kinh doanh. Hơn nữa, vì các doanh 
nghiệp không phải là những vật trơ mà được tạo thành bởi những con 
người, nên các nhà quản lý doanh nghiệp giống không thể bỏ bê việc 
quản trị nguồn nhân lực. 

Bản chất lâu dài của doanh nghiệp giống đòi hỏi phải hoạch định cẩn 
thận ba hợp phần chiến lược của doanh nghiệp, đó là, marketing, sản xuất 
và tài chính. Hoạch định chiến lược marketing liên quan đến việc làm 
cho phù hợp với khách hàng bằng một sản phẩm thích hợp. Các nhà quản 
lý cần phải hỏi những khách hàng của mình, những yêu cầu của họ là gì 
và làm thế nào họ có thể có được những sản phẩm cần thiết cho khách 
hàng dưới một hình thức và ở một mức giá sẽ khuyến khích khách hàng 
mua sản phẩm của mình hơn là của một đối thủ cạnh tranh. Khách hàng 
thông thường sẽ mua những sản phẩm mà họ muốn, và đối với hạt 
giống, điều này có nghĩa là cung cấp hạt giống của các chủng loại giống 
thích nghi với môi trường và phong cách quản lý của nông dân, phù hợp 
với những nhu cầu của nông dân, có chất lượng đáng tin cậy, trong cỡ 
bao bì yêu cầu, với một mức giá đủ khả năng mua và tại một địa điểm 
thuận tiện. Vì vậy, việc phát triển chiến lược marketing này đòi hỏi một 
kiến thức sâu sắc về cả khách hàng lẫn các giống có sẵn, để mang 
chúng lại với nhau để xúc tiến việc bán hàng. Điều này có nghĩa là 
mang những chủng loại giống mà công ty đã có sẵn đến nơi mà chúng 
được yêu cầu, hoặc chọn tạo hay kiếm được những chủng loại giống mà 
khách hàng cần. 
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Khi đã minh định chiến lược marketing, nhà quản lý doanh nghiệp 
giống ở vào thế để phát triển một chiến lược sản xuất. Chỉ hợp lý để sản 
xuất những gì khách hàng yêu cầu, về chủng loại, khối lượng và chất 
lượng. Vì vậy, chiến lược sản xuất vạch rõ kế hoạch làm thế nào để sản 
xuất hạt giống để bán. Sản xuất hạt giống thường bao gồm một số bước, 
từ hạt giống siêu nguyên chủng, qua hạt giống nguyên chủng đến hạt 
giống xác nhận, sẽ mất tối thiểu là ba vụ, nếu ba bước được kế tiếp liền 
nhau. Ngoài ra, có những vấn đề phải được giải quyết về nông dân nhân 
giống, các quy định, chế biến và đóng gói hạt giống. Vì vậy, điều này đòi 
hỏi phải hoạch định cẩn thận trước các lĩnh vực sau đây: 

• Xác định số lượng hạt giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng và 
xác nhận cần được sản xuất để đáp ứng các mục tiêu doanh số bán 
hàng trong tương lai; 

• Ký kết và giám sát người nhân giống để gieo trồng các cấp hạt 
giống khác nhau; 

• Chế biến hạt giống thành dạng thương phẩm, bao gồm làm sạch, 
phân loại, xử lý và đóng gói; 

• Tuân thủ quy trình sản xuất theo các quy định về hạt giống của 
chính phủ và các biện pháp đảm bảo chất lượng của nội bộ; và 

• Quản lý và bảo trì máy móc thiết bị để bảo đảm cung ứng kịp thời 
hạt giống có chất lượng. 

Cuối cùng, cả hai chiến lược marketing và sản xuất đều có những nội 
hàm tài chính phải được định dạng vào trong một kế hoạch tài chính 
chiến lược. Vì vậy chiến lược tài chính mang các chiến lược marketing 
và sản xuất vào cùng trong ngân sách thu nhập và chi phí để xem kế 
hoạch có sinh lợi hay không. Tuy nhiên, sự có lãi tự thân không đủ để 
xác định sự thành công của doanh nghiệp, vì dòng tiền cũng không kém 
phần quan trọng, nhất là về tính bền vững. Một doanh nghiệp có thể có 
lãi nhưng có dòng tiền âm do quản lý tiền mặt tuần hoàn kém, do có quá 
nhiều tín dụng không được trả lại tiền, hoặc cả hai. Vì vậy chiến lược tài 
chính phân tích các chiến lược marketing và sản xuất nên được sửa đổi 
thế nào để đạt được sự sinh lãi và dòng tiền dương. Do đó, chiến lược tài 
chính thi hành một kế hoạch làm thế nào để tài trợ cho sản xuất và 
marketing và phát triển các phương pháp giám sát và đánh giá để giữ cho 
công ty ở trong tình trạng sức khỏe tài chính tốt có thời hạn. 
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Ba chiến lược marketing, sản xuất và tài chính được hợp nhất hoàn 
toàn và như vậy quá trình lập kế hoạch không phải là tuyến tính, mà là 
lặp lại và năng động. Nhà quản lý cần phải cân bằng cả ba chiến lược 
trong khuôn khổ của những hạn chế về tài nguyên và năng lực nhân viên, 
trong khi điều chỉnh cho khớp và tận dụng môi trường kinh tế - xã hội 
bên ngoài hiện hành. Các kế hoạch không tĩnh tại, mà cần phải linh hoạt 
và có thể điều chỉnh được. Không một kế hoạch có bất kỳ giá trị nào, trừ 
khi chúng được thực thi có chủ đích, với niềm say mê, và kiên trì. 

Cuốn sách này mô tả về tính chất đặc thù của doanh nghiệp giống và 
trình bày một số yếu tố chủ yếu cần thiết để làm cho doanh nghiệp thành 
công, nó cũng chỉ ra rằng việc làm giống không phải dành cho doanh 
nhân nào muốn kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng. Đây là 
một việc kinh doanh lâu dài với nhiều yêu cầu và nhiều cạm bẫy. Tuy 
nhiên, có thể thành công thông qua việc thấu hiểu, hoạch định và quản lý 
kinh doanh. Nông dân châu Phi cần những công ty giống dũng cảm và 
tận tụy để làm cho những thành quả từ nỗ lực chọn tạo giống của nhà 
nước và tư nhân được khả dụng để sản xuất nông nghiệp gia tăng và bền 
vững. Cuốn sách này được trình ra như là một nguồn lực cho các doanh 
nhân kinh doanh giống nào tìm cách tạo ra một sự khác biệt đối với sinh 
kế của những nông dân ở châu Phi. 
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1 

S� PHÁT TRI
N NGÀNH CÔNG NGHI�P H�T GI�NG 
� CHÂU PHI  

Trừ một số ít quốc gia, việc mua hạt giống cải tiến của nông dân ở 
châu Phi là không thường xuyên. Dựa trên một cuộc khảo sát về doanh số 
hạt giống trong năm 2007, tỷ lệ chấp nhận mua ước tính dao động từ 5% 
ở Angola đến 80% ở Zimbabwe (Langyintuo và cộng sự, 2008). So với 
tỷ lệ chấp nhận do Hassan và cộng sự (2001) khảo sát vào năm 1997, đã 
ghi nhận có sự sụt giảm ở Angola, Zambia và Zimbabwe, nhưng có sự 
gia tăng ở sáu quốc gia khác (Hình 1.1). Vì việc sử dụng hạt giống cải 
tiến trong hầu hết các nước đang ở một mức độ thấp như vậy, cho nên có 
tiềm năng rõ ràng để phát triển ngành giống ở châu Phi.  

Tại các thị trường với tần số mua hạt giống thấp, các doanh nhân tìm 
cách thành lập hoặc phát triển một doanh nghiệp giống đang phải đối mặt 
với một số thách thức mà nếu vượt qua được thì họ có thể có ảnh hưởng 
trực tiếp. Những thách thức này bao gồm việc mua lại và duy trì một 
danh mục các giống cải tiến, thích nghi và phù hợp, sự phát triển và quản 
lý một cơ sở nhân giống đáng tin cậy, và sự thiết lập một mạng lưới phân 
phối. Điều này không giảm thiểu tầm quan trọng của các vấn đề tài chính 
hoặc quản lý khác, nhưng phải thừa nhận rằng nếu không có các sản 
phẩm, sản xuất và marketing, thì có rất ít triển vọng tăng trưởng, nếu có. 
Hơn nữa, môi trường bên ngoài của doanh nghiệp sẽ có một ảnh hưởng 
đáng kể đến khả năng và tiềm năng tăng trưởng. Các vấn đề như hạt 
giống của chính phủ và các chính sách nông nghiệp, sản lượng nông 
nghiệp và các tình huống kinh tế vĩ mô có thể đặt ra những thách thức 
nghiêm trọng cho các doanh nghiệp giống hiện có và mới nổi. Có thể có 
rất ít các doanh nghiệp giống riêng lẻ có thể trực tiếp tác động và cải 
thiện môt cách đáng kể các điều kiện bên ngoài này đối với sự phát triển 
ngành giống. Tuy nhiên, thông qua việc vận động hành lang, việc chiến 
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lược hóa và thích ứng với những trường hợp này, tăng trưởng vẫn còn có 
thể thực hiện được.  

 
Hình 1.1. Các thay đổi trong tỷ lệ chấp nhận các giống ngô cải ti ến  

1997 - 2007 
Nguồn: Langyintuo và các cộng sự (2008). 

Các yếu tố có thể kiểm soát được quan trọng cho sự thành công 
của một doanh nghiệp giống bao gồm các sản phẩm, sản xuất và 
marketing 

Các công ty giống có khả năng xây dựng cấu trúc và chức năng của 
công ty để tối ưu hóa hiệu suất của mình, đồng thời cũng góp phần vào 
sự tăng trưởng của toàn bộ ngành giống. Do đó, các yếu tố bên trong 
doanh nghiệp có thể cản trở hoặc thúc đẩy sự phát triển ngành giống có 
một sự quan tâm hàng đầu. Mặc dù có thể liệt kê ra rất nhiều yếu tố, có 
ba yếu tố nổi bật lên được xem là quan trọng, đó là, danh mục sản 
phẩm, khả năng nhân giống và mạng lưới phân phối.  

Đảm bảo một danh mục sản phẩm thích hợp cho nông dân  

Cho dù một công ty giống đang phát triển công việc kinh doanh 
trong một thị trường mới nổi hoặc đã được thiết lập, thì hợp phần quan 
trọng của phát triển thị trường là danh mục chủng loại và cây trồng. 
Hầu hết các công ty giống lớn đều đã có các chương trình chọn tạo 
giống riêng, nhưng đối với các công ty nhỏ, điều này đặt ra một thách 
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thức đáng kể do chi phí và tính chất dài hạn của công việc chọn tạo 
giống cây trồng.  

Do đó, những tổ chức cung cấp các giống cải tiến, thích nghi và phù 
hợp, hoặc là dưới dạng tài sản công hoặc dựa trên các hợp đồng bản 
quyền, là rất cần thiết cho sự phát triển thị trường hạt giống.  

Các giống mới không chỉ phải được cải tiến hơn những giống hiện 
tại, mà còn phải thích nghi được với môi trường của những nông dân 
mục tiêu và phù hợp với yêu cầu của họ, đồng thời cũng đáp ứng được 
các yêu cầu thị trường của ngành công nghiệp ngô.  

Trong vùng châu Phi cận Sahara, CIMMYT, Viện Nông nghiệp Nhiệt 
đới Quốc tế (IITA) và các Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia 
(NARS) cung cấp nguồn gen ngô công cộng cho các công ty giống. Tương 
tự, các giống cây họ đậu, cao lương, kê, lúa gạo và rau đều có sẵn từ các tổ 
chức như Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế cho vùng Nhiệt đới Bán khô 
hạn (ICRISAT), Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Trung 
tâm Rau Thế giới (AVRDC), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và 
các Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia (NARS). Trong trường 
hợp nguồn gen công cộng từ CGIAR, nguồn gen này có thể được tiếp cận 
bằng nhiều cách1, hoặc trực tiếp như các sản phẩm hoàn chỉnh, hoặc như là 
nguồn gen cho các chương trình chọn tạo giống độc quyền. Sự sử dụng 
theo cách thứ hai thường cho kết quả là các giống ưu tú với số lượng lớn 
hơn và đa dạng hơn trở thành có sẵn, nhưng thường chỉ xảy ra ở các nước 
có các chương trình chọn tạo giống mạnh của các Hệ thống Nghiên cứu 
Nông nghiệp Quốc gia (NARS) và ở các công ty giống lớn. Trong trường 
hợp phóng thích giống trực tiếp từ nguồn gen công cộng, các công ty giống 
hoặc thử nghiệm và nộp hồ sơ xin phóng thích giống của riêng mình, hoặc 
tham gia vào việc sản xuất hạt giống và marketing các giống được đăng ký 
bởi các Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia (NARS), trên cơ sở 
chính thức hoặc không chính thức.  

Trong 5 năm qua đến năm 2008, các quyền để phóng thích hơn 100 
giống lai và giống thụ phấn tự do (OPVs) của CIMMYT đã được trao 

                                                 
1 Kể từ tháng 1 năm 2007, tất cả các chuyển giao nguồn gen CGIAR phải tuân thủ Hiệp 
định Chuyển giao Vật liệu Tiêu chuẩn (http://www.cimmyt.org/english/wps/obtain_seed/ 
smtainformation-en.htm) của Hiệp ước Quốc tế về Tài nguyên Di truyền Thực vật 
(ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRe.pdf). 
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cho các Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia (NARS) và các 
công ty giống ở châu Phi. Ở Nam châu Phi, từ 2005 đến 2008, hơn 90 
giống ngô mới đã được đăng ký hàng năm (Bảng 1.1). Phần lớn các 
giống này đã được đăng ký tại Nam Phi, với hầu hết là các giống lai. 
Thậm chí loại trừ Nam Phi, thì số lượng giống lai đã được phóng thích 
gần như gấp hai lần so với giống thụ phấn tự do (OPV). Mặc dù các công 
ty giống đã đăng ký tổng số 18 giống thụ phấn tự do (OPV) trong bốn 
năm, các Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia (NARS) đăng ký 
35 giống thụ phấn tự do (OPV), cho thấy sự quan tâm của họ trong việc 
hỗ trợ an ninh hạt giống cho những nông dân bé nhỏ.  

Bảng 1.1. Số lượng giống ngô đã đăng ký với các Cơ quan Hạt giống Quốc gia 
tại Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC)* 

2005 2006 2007 2008 

Private NARS Private NARS Private NARS Private NARS Country 

H O H O H O H O H O H O H O H O 

Angola        2        6 

D.R.Congo                2 

Lesotho        3         

Malawi    1    1   2 1  6  1 2 

Mozambique           2      

S.Africa  70 3  4 58 5  3 58   2  72    

Swaziland  2 2    2   2      2   1 

Tanzania      1 2    3  1 1  1  1 

Zambia  5 2   13    17     16   3 

Zimbabwe  2 1   6 1 1   6     5    

Total 77 9 1 5 80 8 1 11 84 0 5 4 101 1 1 15 

Ghi chú: H = Giống lai và O = Giống thụ phấn tự do (OPV). Những số liệu này là của 
các công ty giống tư nhân và các Hệ thống Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia (NARS) 
từ 2005 đến 2008.  

* Bảng này không đại diện cho số lượng giống trên thị trường, mà chỉ là các giống mới 
đã đăng ký với các Cơ quan Hạt giống Quốc gia hàng năm.  

Nguồn: Báo cáo thường niên 2008 NSIMA, CIMMYT Harare.  



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

 33 

 

Số lượng lớn các giống được đăng ký tại Nam Phi là một dấu hiệu 
của tính chất năng động của ngành giống ở đó. Nhưng câu hỏi có thể 
được đặt ra là việc này có hợp lý hay không. Khi kiểm tra tình hình đăng 
ký giống ở Nam Phi, hai điểm có thể được ghi nhận. Trước tiên, ngành 
giống Nam Phi là rất phức tạp, với nhiều công ty giống, hầu hết trong số 
đó có các chương trình chọn tạo giống độc quyền, và bán hạt giống (cả 
các giống hạt vàng và hạt trắng thông thường lẫn các giống chuyển gen 
[GM]), để đáp ứng yêu cầu và phân biệt những nông dân quy mô lớn 
trồng ngô ở những môi trường đa dạng. Thứ hai, số lượng các giống 
được đăng ký từng năm được đi kèm với một số lượng đáng kể các giống 
rút ra khỏi các danh mục đăng ký (Bảng 1.2). Năm 2008 có 441 giống 
ngô trong Danh mục Giống Quốc gia Nam châu Phi được duy trì bởi Tổ 
chức Hạt giống Quốc gia Nam châu Phi (SANSOR), nhưng chỉ 25% đã 
được liệt kê trong bảy năm trở lên, trong khi 40% đã được liệt kê trong 
hai năm hoặc ít hơn, và 35% cho từ ba đến sáu năm (E. Goldschagg, tiếp 
xúc cá nhân, SANSOR 2009). Trong số các giống đã bị xóa khỏi danh 
mục trong năm 2007, 27,5% đã được liệt kê trong bảy năm trở lên, 25% 
trong hai năm hoặc ít hơn và 47,5% cho từ ba đến sáu năm. Gần một nửa 
số giống (52%) đã được liệt kê chỉ 2 - 3 năm. Vì vậy, có một tốc độ thay 
thế nhanh chóng đối với các giống ở Nam Phi, với hầu hết các giống có 
tuổi thọ ngắn 2 - 3 năm. Chỉ có những giống đạt thành tích khác thường, 
cả về sự chấp nhận của nông dân và của ngành nông sản, và lợi ích của 
công ty giống, còn tồn tại trên thị trường lâu hơn ba năm.  

Bảng 1.2. Số lượng và tuổi thọ của các giống ngô hiện hành  
trong danh mục giống Nam châu Phi 

Hiện có trên danh mục Đã loại bỏ Thời hạn trong danh 
mục giống Quốc gia Số lượng % Số lượng % 

7 năm trở lên 111 25 24 28 
6 năm 48 11 5  6 
5 năm  30 7 3  3 
4 năm  48 11 9 10 
3 năm  28 6 24 28 
2 năm  42 10 21 24 
1 năm  62 14 1  1 
Dưới 1 năm  72 16 0  0 
Tổng cộng 441 100 87 100 

Nguồn: Số liệu được cung cấp bởi E. Goldschagg của SANSOR, Nam Phi, năm 2009.  
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Những dữ liệu này từ Nam Phi cho thấy rằng, khi ngành giống phát 
triển và trở nên cạnh tranh hơn, thì vòng đời của giống bị thu ngắn lại. 
Điều này được đi kèm với nhu cầu làm cho nông dân nhận thức rõ hơn 
những thay đổi và tiến bộ về sự có sẵn và các đặc điểm của giống. Những 
giống mới được kỳ vọng sẽ cho năng suất cao hơn và phù hợp hơn với 
các môi trường cụ thể so với những giống cũ. Vì vậy, nông dân cần phải 
có khả năng chọn ra những giống thích hợp từ hàng loạt giống mà họ có 
thể được chọn lựa. Từ viễn cảnh của một công ty giống, đòi hỏi phải giáo 
dục nông dân và cung cấp dịch vụ để đạt được và duy trì doanh thu, vì 
không chỉ là có rất nhiều giống từ các đối thủ cạnh tranh để lựa chọn, mà 
cũng còn có những động lực về giống trong nội bộ công ty (intra-
company variety dynamics) phải được truyền đạt đến nông dân. Vì vậy, ở 
Nam châu Phi không hiếm để tìm thấy tại các vùng trồng ngô rải rác có 
nhiều ruộng trình diễn dọc đường, có bảng hiệu giống trên các ruộng nổi 
bật, và có nhiều tờ rơi quảng bá giống bóng loáng. Có thể học được các 
bài học từ sự việc này để khuyến khích các giống cải tiến tại các nước 
khác ở châu Phi, ngay ở những nơi mà tần số mua hạt giống thấp. Nông 
dân càng nghe nhiều và trở nên quen thuộc với các giống mới, thì họ 
càng có nhiều khả năng mua được hạt giống của các giống cải tiến.  

Căn cứ vào sự đa dạng cực kỳ về các môi trường trồng ngô và về thị 
hiếu của người tiêu dùng ở châu Phi và nhu cầu đáng kể đối với một số 
lượng lớn hơn nhiều của các doanh nghiệp giống, việc tăng cường các 
chương trình chọn tạo giống khu vực công cấp quốc gia là một sự phát 
triển tích cực và cần thiết cho phép các công ty giống đang nổi lên tiếp 
cận và mua bán một số lượng lớn hơn các chủng loại giống thích nghi với 
địa phương mà không cần phải quản lý một chương trình chọn tạo giống 
tốn kém.  

Xây dựng và duy trì một cơ sở nhân giống hiệu quả 

Sản xuất hạt giống ngô đòi hỏi những người nhân giống thạo nghề 
phải có khả năng đáp ứng được các yêu cầu về cách ly và các tiêu chuẩn 
sản xuất để kiểm định ruộng giống, và đạt được năng suất mong đợi của 
các công ty giống (xem Hộp 1.1). Tại nhiều nơi ở châu Phi, đây là một 
thách thức lớn đối với các công ty giống bởi vì hầu hết nông dân đang 
canh tác trên những mảnh ruộng nhỏ ở san sát bên nhau. Từ quan điểm 
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nông học, sản xuất hạt giống cơ bản là tương tự như sản xuất cây trồng 
bình thường, nhất là đối với các cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn tự do, 
nhưng nó đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến chi tiết, nhiều lao động hơn 
và cách ly đầy đủ. Do đó, kích thước ruộng giống tối ưu để sản xuất hạt 
giống chất lượng là từ 5 - 20 ha, đặc biệt đối với sản xuất hạt giống ưu 
thế lai. Ruộng quá nhỏ (< 5 ha) dễ bị rủi ro lớn hơn từ sự tạp nhiễm phấn 
lạ, và do đó vấn đề cách ly trở thành một yếu tố quan trọng đặc biệt với 
nông dân quy mô nhỏ nhân giống những cây trồng thụ phấn chéo. Đối 
với một công ty giống, nhiều thửa ruộng giống nhỏ gây ra những thách 
thức hậu cần lớn hơn so với một số ít thửa ruộng lớn.  

 

Đã có một vài trường hợp sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do 
thành công với những người nhân giống quy mô nhỏ, ở đó các cộng đồng 
nông dân đã ký hợp đồng để nhân một giống nào đó (Mkhari và cộng sự, 
2006). Điều này giúp khắc phục các rủi ro về cách ly, nhưng nó đòi hỏi 
sự thống nhất và hợp tác của cộng đồng.  

Hộp 1.1. Các cân nhắc của doanh nghiệp để lựa chọn người nhân giống  

• Trang trại lớn đáp ứng được yêu cầu khoảng cách cách ly  

• Kích thước đồng ruộng lớn (5 - 20 ha)  

• Năng suất hạt giống cao và chắc chắn  

• Có khả năng quản lý cây trồng với đầy đủ lao động  

• Có điều kiện để tưới tiêu  

• Gần đường giao thông tốt và các cơ sở chế biến hạt giống  

Lý do  

• Giảm chi phí đào tạo  

• Chất lượng hạt giống ổn định hơn 

• Giảm chi phí vận chuyển  

• Giảm chi phí và thời gian để kiểm định giống; quan trọng nếu kiểm định giống 
do một số viên chức chính phủ thực hiện 

• Ít thỏa thuận hợp đồng  

• Giảm nguy cơ lẫn tạp  

• Hạ thấp chi phí sản xuất hạt giống  

• Hạ giá thành hạt giống  
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Tuy nhiên, không có nhiều tiến bộ trong việc sản xuất hạt giống ngô 
lai cộng đồng thành công ở châu Phi, mặc dù điều này hiện đang được cố 
gắng ở Ethiopia. Về nguyên tắc, những cộng đồng đã sản xuất hạt giống 
ngô thụ phấn tự do cũng sẽ có khả năng sản xuất hạt giống ưu thế lai, 
miễn là người nông dân được đào tạo về các yêu cầu và những kỹ năng 
cần thiết. Cụ thể là, sản xuất hạt giống lai đòi hỏi phải gieo trồng riêng 
hàng bố và các hàng mẹ, rút bỏ cờ mẹ hoàn toàn và kịp thời, nhổ bỏ các 
cây bố sau thụ phấn, lựa chọn bắp ngô lúc thu hoạch, và tránh lẫn giống 
trong quá trình tách hạt. Quá trình này cần sự quản lý đáng kể về thời 
gian và lao động, và do đó giáo dục nông dân cùng với việc giám sát là 
rất quan trọng để sản xuất hạt giống lai cộng đồng thành công.  

Vì vậy, các công ty giống ở châu Phi phải đối mặt với những thách 
thức hậu cần do việc sản xuất hạt giống nông hộ quy mô nhỏ. Đồng thời 
với điều này là vấn đề lập và thực thi các thỏa thuận hợp đồng với nông 
dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là trong một môi trường cộng đồng. Đã có 
nhiều nỗ lực để xây dựng các hệ thống canh tác gia công với nông dân 
sản xuất nhỏ với những nông sản khác nhau, và các công ty giống có thể 
tìm thấy những mô hình thành công để làm theo (Kirsten và Sartorius, 
2002). Định giá hạt giống là một hợp phần quan trọng đặc biệt của việc 
sản xuất hạt giống, và với những cây trồng có một tỷ lệ giá hạt giống:giá 
ngũ cốc rất thấp, chẳng hạn như đậu, cao lương, lạc, lúa mì, khó có thể 
bảo đảm việc giao nộp hạt giống từ nông dân. Do đó, hợp đồng, sự tin 
cậy và thanh toán kịp thời phải được thiết lập để làm cho doanh nghiệp 
giống có thể phát triển.  

Thiết lập một mạng lưới phân phối để marketing các sản phẩm  

Nông dân châu Phi sinh sống rất phân tán và thường ở xa các thị xã, 
thành phố nơi các công ty giống đặt văn phòng. Hơn nữa, vì hầu hết nông 
dân trồng các loại cây trồng với diện tích nhỏ và do đó chỉ mua một khối 
lượng nhỏ hạt giống, không có nông dân cá lẻ hoặc nhóm nông dân 
chiếm một tỷ lệ đáng kể trên doanh số bán của một công ty giống (Krull 
và cộng sự, 1998). Những chi phí giao dịch cao cho quá nhiều khoản 
doanh thu nhỏ làm cho các công ty giống không sẵn lòng bán trực tiếp 
đến người tiêu dùng cuối cùng. Do đó, những hệ thống marketing hạt 
giống thường được đặc trưng bởi những người trung gian và sự phân 
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phối tối thiểu ngoài các trung tâm thương mại. Việc thiếu sự tiếp cận gần 
gũi đến các điểm bán lẻ hạt giống này đã được viện dẫn là một hạn chế 
lớn cho nông dân áp dụng các giống cải tiến (de Meyer, nd). Các công ty 
giống đương đầu với sự khó khăn trong việc phân phối một cách kinh tế 
sản phẩm của họ đến những nơi thuận tiện cho nông dân tiếp cận.  

 

Hình 1.2. Sự phân bố các cửa hàng bán lẻ cần có để bán 1 tấn hạt giống ngô 
cho 35% số nông dân trong vòng bán kính 30 km của từng cửa hàng 

trong 5 nước Nam châu Phi 

Nguồn: Bản đồ do D. Hodson sản xuất, tiếp xúc cá nhân, CIMMYT năm 2005.  

Chẳng hạn như, ở Angola, Zambia, Mozambique và Tanzania, ước 
tính có trên 1.700 cửa hàng bán lẻ được yêu cầu để bán 1 tấn hạt giống 
ngô đến 35% số nông dân trong vòng bán kính 30 km của từng cửa hàng 
(Hình 1.2).  

Các yếu tố chính cản trở việc thành lập một mạng lưới phân phối 
phân tán là cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn quá tệ, chi phí giao dịch 
cao để liên hệ với nhiều nhà phân phối nhỏ, và các vấn đề của việc thiết 
lập hệ thống tín dụng đáng tin cậy với thương nhân nông thôn. Một số 
công ty giống đã cố gắng khắc phục điều này bằng cách bố trí các cửa 
hàng “bán sỉ” tại các trung tâm nông thôn chiến lược, nơi mà các nhà bán 
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lẻ nhỏ từ các huyện lân cận có thể mua hạt giống bằng tiền mặt. Các 
chiến lược khác bao gồm việc khuyến khích nông dân hình thành các 
nhóm mua hàng, sự bổ nhiệm những nông dân làm người trữ hàng ký gửi 
ở nông thôn, các cửa hàng hạt giống di động, và các hoạt động quảng bá 
để lôi kéo nông dân du hành đến các trung tâm nông thôn để mua hạt 
giống. Các hội chợ giống nông thôn cũng đã được thử nghiệm như một 
phương tiện khuyến khích thương mại hạt giống không chính thức phát 
đạt sánh cùng với thương mại chính thức, đặc biệt đối với các cây họ đậu 
và các cây trồng khác hơn ngô có thể ít hấp dẫn đối với một doanh 
nghiệp giống. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một nhu cầu lớn về việc tư duy 
cách tân hơn nữa để cải thiện sự phân phối hạt giống ở vùng nông thôn 
châu Phi nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành giống.  

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát tri ển ngành giống  

Các công ty giống rõ ràng tồn tại trong bối cảnh của môi trường kinh 
tế - xã hội và nông nghiệp của đất nước hoặc khu vực tại nơi mà chúng 
được thành lập. Do đó, cần phải hiểu các yếu tố bên ngoài này và tìm 
cách tác động chúng để tăng cường sự phát triển ngành giống. Trên 
nguyên tắc, ba khía cạnh quan trọng cần chú ý là các quy định hạt giống 
quốc gia, khả năng sản xuất của nông dân và ngành công nghiệp ngũ cốc.  

Quy định hạt giống quốc gia đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng hạt 
giống và khả năng thị trường  

Tình trạng các quy định hạt giống và sự thực thi các quy định này ở 
châu Phi cho thấy sự đa dạng đáng kể giữa các quốc gia (Bảng 1.3). Mặc 
dù Tripp (2001) công nhận sự cần thiết của quy định giống để đảm bảo 
chất lượng, ông nhận xét rằng quy định nghiêm ngặt của chính phủ có thể 
tác động không khuyến khích cho sự nổi lên của ngành giống thương 
mại. Vào thời điểm sách của Tripp được xuất bản, một số ít các nước 
châu Phi đã có luật lệ toàn diện nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của 
ngành giống.  

Mặc dù hầu hết các nước đều có các hệ thống đăng ký giống, chúng 
thường mất thời gian và tốn kém. Vì hiện tại không có hệ thống đăng ký 
giống chuyên trách khu vực ở cả phía Tây, phía Nam hoặc phía Đông 
châu Phi, nên mỗi chủng loại giống mới phải được đăng ký tại từng quốc 
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gia, dù thực tế là những môi trường lớn về cây trồng đều vượt qua các 
biên giới quốc gia. Do đó, các giống cải tiến thích ứng rộng phải mất 
nhiều năm để được đăng ký ở các nước có các hệ thống và môi trường 
sản xuất tương tự. Điều này cản trở việc cung cấp hạt giống và khả năng 
sản xuất của nông dân.  

Rất ít quốc gia ở châu Phi có bất cứ hình thức nào của luật bảo hộ 
giống cây trồng (PVP). Một số doanh nghiệp xem điều này như là một 
trở ngại lớn để mở rộng lợi ích kinh doanh vì sợ mất kiểm soát các nguồn 
tài nguyên di truyền. Đây đặc biệt là trường hợp sản xuất hạt giống các 
cây trồng tự thụ phấn và sản xuất hạt giống ngô lai. Các tiêu chuẩn chứng 
nhận hạt giống không tương đương trong tất cả các nước ở châu Phi, và 
chỉ một số ít quốc gia có sự công nhận của Hiệp hội Ki ểm nghiệm Hạt 
giống Quốc tế (ISTA), thường gây trở ngại cho việc thương mại hạt 
giống giữa các quốc gia. Vì vậy, nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong 
những năm gần đây để hài hòa các quy định hạt giống giữa các khối kinh 
tế và các hội nghiên cứu (ví dụ, WECAMAN, SADC, COMESA và 
ASARECA). Mặc dù các thỏa thuận về các quy định hạt giống khu vực, 
thủ tục kiểm dịch thực vật và đăng ký giống đã đạt được ở cấp độ kỹ 
thuật, những thỏa thuận này vẫn chưa được chính thức hóa trong luật 
pháp quốc gia và thực hiện ở cấp chính quyền.  

Bảng 1.3. Hiện trạng về Luật lệ Kiểm soát Hạt giống ở miền Nam châu Phi*  

Quy định kiểm soát 
hạt giống 

AO BW CD LS MW MZ NA SZ TZ ZA ZM ZW 

Luật hạt giống  Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 

Bảo hộ giống cây trồng  N N N N N Y N N Y Y Y Y 

Đăng ký công nhận giống  Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 

Sự công nhận của ISTA  N N N N Y N N N N Y Y Y 

Lưu ý: Y biểu thị luật lệ liên quan hiện đang tồn tại, trong khi N biểu thị luật lệ chưa có 
tại thời điểm công bố.  
* AO - Angola; BW - Botswana; CD - Congo DRC; LS - Lesotho; MW - Malawi;  
MZ - Mozambique; NA - Namibia; SZ - Swaziland; TZ - Tanzania; ZA - South Africa; 
ZM - Zambia; ZW - Zimbabwe.  

Nguồn: P. Setimela, tiếp xúc cá nhân, 2008 (dữ liệu chưa công bố).  
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Khả năng sản xuất của nông trại ảnh hưởng đến nhu cầu hạt giống  

Nói chung năng suất cây trồng ở châu Phi còn thấp do bởi nhiều hạn 
chế khác nhau về sinh học, phi sinh học và quản lý. Chẳng hạn như, năng 
suất ngô bình quân của quốc gia dao động từ 0,5 và 1,5 tấn/ha ở nhiều 
nước miền Nam châu Phi, nơi mà lượng phân bón sử dụng trung bình 
trên đất canh tác chỉ là 9 kg/ha (FAO, 2003). Do đó, chi phí hạt giống có 
thể biểu thị cho tỷ lệ tương quan có ý nghĩa về giá trị của ngũ cốc được 
thu hoạch, tùy thuộc vào năng suất cây trồng và tỷ lệ giá hạt giống so với 
giá hạt ngũ cốc (Hình 1.3). Việc mua hạt giống chỉ được biện minh khi 
mức năng suất là cao hoặc tỷ lệ giá hạt giống:giá hạt ngũ cốc thấp 
(Heisey và cộng sự, 1998). Trong một đánh giá kinh tế về sử dụng hạt 
giống lai và hạt giống thụ phấn tự do (OPV), Pixley và Bänziger (2004) 
kết luận rằng nơi mà mức năng suất thấp (ví dụ dưới 1,5 tấn/ha) và giá 
phân bón và hạt giống lai là cao so với giá của hạt ngũ cốc thì hạt giống 
OPV cải tiến được ưa chuộng hơn hạt giống ưu thế lai. Việc sử dụng 
các giống OPV cải tiến cũng đặc biệt thuận lợi nếu tiền tiết kiệm do 
việc sử dụng hạt giống OPV thay vì giống ưu thế lai được dùng để mua 
thêm các vật tư như phân bón, thuốc diệt cỏ hoặc thuê thêm lao động. 
Do đó, việc tăng khả năng sản xuất của nông dân có thể có lợi cho sự 
phát triển của ngành giống.  

Các công ty giống có thể thực hiện một số chiến lược để kích thích 
doanh số bán hạt giống thông qua việc gia tăng khả năng sản xuất của 
nông dân. Việc cung cấp các giống cải tiến là cội rễ của việc cải thiện 
khả năng sản xuất của nông dân, nhưng điều này cần phải được bổ sung 
bằng các biện pháp nông học cải tiến. Thực tế, việc quản lý nông học cải 
tiến có thể có một tỷ lệ phần trăm năng suất cao hơn so với bản thân hạt 
giống cải tiến (MacMillan và cộng sự, 1991). Do đó, việc trình diễn 
giống và các hoạt động thúc đẩy bán hàng cần được kết hợp với thông tin 
khuyến nông để khuyến khích các biện pháp nông học cải tiến, chẳng hạn 
như nông nghiệp bảo tồn thiên nhiên, sử dụng phân hữu cơ và phân hóa 
học, gieo trồng kịp thời vụ, kiểm soát cỏ dại và quản lý dịch hại.  

Những sự can thiệp làm giảm giá hạt giống đến tay nông dân so với 
giá ngũ cốc có thể khuyến khích nông dân mua hạt giống. Chúng bao 
gồm sự tự do hóa hơn nữa các quy định hạt giống, hỗ trợ cho thị trường 
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cạnh tranh nhiều hơn (ví dụ, các cơ hội đào tạo và tín dụng cho những 
người kinh doanh nông nghiệp), và đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các 
công ty giống có thể thực hiện các chiến lược để thúc đẩy khả năng sản 
xuất của nông dân được cải tiến bằng cách cung cấp thông tin về quản lý 
cây trồng trên bao hạt giống và cung ứng các dịch vụ tư vấn nông học 
cho những người mua hạt giống. Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc 
nâng cao khả năng sản xuất của nông dân là mối quan tâm quốc gia, và 
các công ty giống chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ trong toàn bộ nỗ lực 
cần thiết. Các dịch vụ khuyến nông quốc gia, việc cung cấp thông tin và 
sự phát triển của ngành phân bón và nông dược đều quan trọng như nhau 
nếu ngành giống phát triển.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Tỷ lệ thu hoạch nông sản cần thiết để trang tr ải chi phí hạt giống 
là một hàm số của năng suất và tỷ lệ giá hạt giống/giá ngũ cốc,  

giả thiết lượng hạt giống gieo là 25 kg/ha 

Vận hành các thị trường hạt ngũ cốc và các ngành công nghiệp giá 
trị gia tăng làm nền tảng cho sự tăng trưởng thị trường hạt giống  

Vận hành các thị trường hạt ngũ cốc hoặc các ngành công nghiệp dựa 
trên ngũ cốc có giá trị gia tăng hoạt động như một chất kích thích đối với 
sản xuất cây trồng (Jayne và cộng sự, 1997). Nói chung, các thị trường 
hạt ngũ cốc là kém phát triển ở châu Phi, ngay cả trên quy mô địa 
phương, sự biến động giá cả chịu tác động rất lớn bởi dự trữ hạt ngũ cốc 
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có sẵn. Hơn nữa, ngoại trừ các nhà máy xay địa phương và nhà máy ép 
dầu nhỏ, ở các vùng nông thôn châu Phi có ít ngành công nghiệp dựa trên 
cây trồng. Do đó, nông dân thường phải đối mặt với giá ngũ cốc thấp 
trong và sau thu hoạch. Điều này có thể trở thành một sự không khuyến 
khích để sản xuất cây trồng vượt quá nhu cầu sử dụng trong gia đình. 
Hơn nữa, các công ty giống hiếm khi xem xét thâm nhập vào một nơi nếu 
không có thị trường ngũ cốc để hấp thụ sản lượng ngô gia tăng mà không 
có việc giá ngũ cốc bị giảm đáng kể (P. Devenish, tiếp xúc cá nhân, 
2007). Ít công ty giống được chuẩn bị để trở thành nhà môi giới ngũ cốc, 
do đó sự phát triển của ngành giống bị hạn chế bởi việc thiếu các thị 
trường ngũ cốc sôi động.  

Một số các giải pháp mới đã được xúc tiến để cải thiện sự ổn định thị 
trường ngũ cốc ở châu Phi. Chúng bao gồm các sàn giao dịch nông sản 
hàng hoá, ngân hàng hạt ngũ cốc cộng đồng, chương trình tín dụng dự trữ 
hàng tồn kho và xây dựng các cơ sở bảo quản tại trang trại (Langyintuo, 
2005). Ở những nơi mà các điều này được thực hiện (ví dụ ở Kenya và 
Ghana) đã có một phương sách thành công trong việc ổn định thị trường 
và hệ quả là kích thích được nhu cầu về hạt giống cải tiến. Trên phạm vi 
quốc gia, sự trợ giá và các hệ thống thị trường đơn tuyến đã được thực hiện 
với thành công khác nhau, nhưng các giải pháp này thường vận hành làm 
sa sút việc kinh doanh hạt ngũ cốc và sự phát triển ngành công nghiệp dựa 
trên hạt ngũ cốc. Sự sử dụng nhiều hạt ngô nông sản hơn trong các doanh 
nghiệp chăn nuôi và các quy trình chế biến công nghiệp, như ethanol, tinh 
bột, dầu và chế biến lương thực, có thể có lợi để kích thích mạnh việc sản 
xuất hạt giống ngô và do đó ngành giống cây trồng.  

Tóm tắt như thể là một chuỗi giá tr ị hạt giống  

Sự tăng trưởng ngành giống ở châu Phi không phải là một quá trình 
đơn giản mà là một phức hợp của các quá trình tương tác và điều phối. Có 
nhiều người làm giống, ủng hộ viên và người tác động sẽ quyết định ngành 
giống phát triển nhanh chóng và rộng lớn như thế nào. Điều này có thể 
được tóm tắt bằng cách xem xét chuỗi giá trị hạt giống của ngành giống 
(Bảng 1.4). Nói chung, chuỗi giá trị hạt giống bắt đầu với việc chọn tạo 
các chủng loại giống cải tiến. Đây là một quá trình dài và tốn kém, thường 
do NARS, CGIAR và một số công ty giống lớn thực hiện. Những tắc 
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nghẽn đang tồn tại chính là chi phí nhân viên cao trong các chương trình 
chọn tạo giống của NARS, cơ sở hạ tầng nghèo nàn tại các trạm nghiên 
cứu, không đủ kinh phí cho các hoạt động chọn tạo giống dài hạn và thiếu 
nguồn gen thích hợp đối với một số cây trồng nhất định và các điều kiện 
bất thuận của môi trường. Tuy nhiên, đang tồn tại những cơ hội nhằm liên 
kết các nỗ lực chọn tạo giống nhà nước và tư nhân để kiếm thêm nguồn 
gen có sẵn và để kết hợp các công cụ chọn tạo mới - chẳng hạn như chọn 
lọc có sự hỗ trợ của đánh dấu phân tử và kỹ thuật đơn bội kép - vào các 
chương trình chọn tạo giống tư nhân và nhà nước. Nhu cầu đối với việc 
cung cấp liên tục nguồn gen cải tiến không thể được đánh giá quá cao bởi 
vì các cây trồng luôn bị đặt vào tình trạng các áp lực sâu và bệnh hay thay 
đổi, trong khi sự bất định của khí hậu toàn cầu gây ra những mối đe dọa 
mà có thể được giảm nhẹ tốt nhất bằng cách sử dụng các chủng loại giống 
chống chịu các bất thuận phi sinh học có thể xảy ra.  

Việc phát triển nguồn gen thường được thực hiện tại các trạm nghiên 
cứu và tại các vùng môi trường bất thuận, nhưng tiến trình chọn tạo giống 
cũng liên quan đến việc các chủng loại giống sinh trưởng tốt như thế nào 
tại môi trường mục tiêu của ruộng nông dân. Vì vậy, thử nghiệm giống 
đóng vai trò quan trọng trong việc nhận ra những sản phẩm ưu việt. Sự 
tham gia của nông dân vào thử nghiệm giống giúp các nhà chọn tạo giống 
cải thiện khả năng chọn được những sản phẩm cải tiến hơn so với các 
giống hiện có, đồng thời cũng cho biết khả năng thích ứng với môi trường 
mục tiêu và những giống nào đáp ứng sở thích của nông dân. Thử nghiệm 
các giống cải tiến dẫn đến việc đăng ký công nhận giống, nhưng đây là nơi 
thường gặp phải sự tắc nghẽn. Như đã được biểu hiện từ trường hợp của 
Nam Phi, việc đăng ký công nhận giống được quy định hoá nhưng không 
quá phức tạp, rườm rà là một hợp phần của một ngành giống sôi động. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phóng thích giống ở châu Phi sẽ tạo ra một 
đóng góp đáng kể cho sự phát triển ngành giống cây trồng.  

Tuy nhiên, các giống được đăng ký phải được sản xuất và tiếp thị, và 
có lẽ các hợp phần này của chuỗi giá trị hạt giống cần sự quan tâm và canh 
tân nhiều nhất. Năng lực sản xuất hạt giống của nông dân, đặc biệt là ngô 
lai, trong hầu hết các nước châu Phi là thiếu nghiêm trọng vì quy mô 
trang trại nhỏ, thiếu các nguồn lực và các cơ sở tưới tiêu không đầy đủ. 
Tuy nhiên, hiện đang có những cơ hội để tăng cường và liên kết nông dân  
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Bảng 1.4. Một chuỗi giá tr ị hạt giống tổng quát nhận diện các người làm giống, ủng hộ viên, tác động viên  
của chuỗi giá tr ị và các cơ hội và tắc nghẽn liên đới 

Giai đoạn Người làm giống 
chuỗi giá trị 

Ủng hộ viên 
chuỗi giá trị 

Tác động viên 
chuỗi giá trị 

Tắc nghẽn Cơ hội 

Chọn tạo 
giống 

• NARS 
• Công ty giống  
• CGIAR 
• Trường đại học  

• Chính phủ  
• Khu vực  
tư nhân 
• Nhà tài trợ  
• NGOs 

• Nông dân  
• Nhà buôn và 
chế biến ngũ cốc 

• Chi phí nhân viên cao trong các 
chương trình chọn tạo giống của 
NARS 
• Cơ sở hạ tầng nghèo nàn 
• Tài trợ ít; tiền lương thấp 
• Thiếu nguồn gen phù hợp  

• Tăng cường sự cộng tác và trao 
đổi nguồn gen giữa CGIAR - 
NARS - Các công ty giống 
• Các công cụ và kỹ thuật chọn 
tạo mới 

Thử 
nghiệm 
giống 

• NARS 
• CGIAR 
• Công ty giống  
• Trường đại học  
• NGOs 

• Chính phủ  
• Nông dân  
• Dịch vụ 
khuyến nông 
 

• Nhà chức trách 
về giống 
• Nông dân 
 

• Cơ sở vật chất và thiết bị 
nghèo nàn để thanh lọc các bất 
thuận sinh học và phi sinh học 
• Thu thập dữ liệu không đúng 
và không chính xác làm cho thử 
nghiệm không có căn cứ 
• Chậm phân tích và trình bày 
các dữ liệu 
• Chọn địa điểm không phù hợp 
• Thiếu sự tham gia của nông 
dân trong việc chọn giống 

• Các công cụ và kỹ thuật thống 
kê mới 
• Thử nghiệm Mother-baby và 
thử nghiệm khu vực 
• Thử nghiệm giống quốc gia 
• Tập huấn nhân viên của NARS, 
Công ty giống và NGOs về quản 
lý và phân tích thí nghiệm 

Đăng ký 
công 
nhận 
giống 
 

• NARS 
• Nhà chức trách 
về giống  
• Công ty giống  

• CGIAR 
• Chính phủ  

• Nông dân  
• NGOs 
• Nhà buôn và 
chế biến ngũ cốc 

• Thiếu thủ tục đăng ký công 
nhận giống ở một số nước 
• Thiếu luật lệ về bảo hộ quyền 
tác giả 
• Cần chi phí cao và thời gian dài 
để đăng ký công nhận giống 

• Hài hòa các quy định và chính 
sách mua bán hạt giống 
• Phóng thích giống khu vực 
• Danh mục giống toàn lục địa 
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Giai đoạn Người làm giống 
chuỗi giá trị 

Ủng hộ viên 
chuỗi giá trị 

Tác động viên 
chuỗi giá trị 

Tắc nghẽn Cơ hội 

Sản xuất, 
chế biến 
và quản 
lý chất 
lượng 
hạt giống 

• NARS 
• Công ty giống  
• CBOs 
• Nông dân  
• Nhà chức trách 
về giống  
• NGOs 

• CGIAR 
• Dịch vụ 
khuyến nông 
• Nhà bán lẻ 
vật tư nông 
nghiệp 
• Nhà cung 
cấp tín dụng  

• Chính phủ  
• Nhà buôn và 
chế biến  
ngũ cốc 
• Hiệp hội  
nông dân 

• Hạt giống siêu nguyên chủng 
và nguyên chủng không đủ 
• Năng lực sản xuất hạt giống 
của nông dân thấp do kích cỡ 
ruộng nhỏ và thiếu nguồn lực 
• Cơ sở tưới tiêu không đủ 
• Thiếu thiết bị chế biến 
• Vật liệu đóng gói xấu 
• Cơ sở bảo quản nghèo nàn 

• Xem xét ngân sách cho việc 
sản xuất hạt giống siêu nguyên 
chủng và nguyên chủng 
• Tăng cường và kết nối CBOs 
với công ty giống để sản xuất 
hạt giống gia công  
• Sự cộng tác giữa nhà nước -  
tư nhân 
• Chế biến hạt giống gia công 
với các công ty giống hiện hành 
• Các nhà máy chế biến hạt 
giống cộng đồng và/hay dựa vào 
nông trại 
• Tập huấn cho người  
nhân giống 

Marketing 
và phân 
phối 

• Công ty giống 
• CBOs 
• Nhà bán lẻ 
/buôn/đầu cơ 
• Chính phủ  
• NGOs 
• Truyền thông 
đại chúng 
• Nhà buôn  
ngũ cốc  

• Công ty 
giống  
• Chính phủ  
• Nhà cung cấp 
tín dụng 
• Nhà vận tải 

• Nông dân  
• Chính phủ 
• NGO’s 

• Xa cửa hàng bán lẻ 
• Xúc tiến bán hàng  
không hiệu quả 
• Nông dân thiếu thấu hiểu  
về các giống cải tiến 
• Mạng lưới phân phối hạn chế ở 
vùng xa xôi hẻo lánh 
• Cơ sở bảo quản nghèo nàn  
• Cơ sở hạ tầng giao thông nông 
thôn nghèo nàn 
• Nhà bán lẻ thiếu hiểu biết  
về marketing hạt giống 

• Kết nối công ty giống với nhà 
bán lẻ  
• Khu vực hóa mua bán hạt giống 
• Cải thiện các kênh marketing và 
phân phối thông qua phát triển 
cơ sở hạ tầng 
• Xuất bản và phân phát các vật 
liệu quảng cáo thông qua mọi 
loại hình thông tin đại chúng  
• Trình diễn và hội nghị nông dân 
• Nhà bán lẻ trở thành  
đại lý giống 
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với các công ty giống đối với việc sản xuất hạt giống gia công và đối với 
việc cung cấp sự huấn luyện và vật tư để gia tăng năng lực sản xuất. Ở 
công đoạn chế biến của quá trình sản xuất hạt giống, thiết bị thường 
không đầy đủ hoặc không có sẵn tại các công ty nhỏ, nhưng điều này có 
thể được khắc phục thông qua việc chế biến gia công, hoặc các khoản 
đầu tư vào những nhà máy chế biến dựa trên nông dân hoặc cộng đồng. 
Trong suốt quá trình sản xuất và chế biến, việc đảm bảo chất lượng là 
thiết yếu nhằm đảm bảo hạt giống được đưa ra thị trường có chất lượng 
đạt yêu cầu. 

Marketing hạt giống ở châu Phi đòi hỏi phải có một mạng lưới phân 
phối rộng lớn và ưu việt, bao bì hạt giống phải có kích cỡ thích hợp và 
giá hạt giống phải tương xứng với giá ngũ cốc và năng suất. Các chính 
sách của chính phủ về phát triển nông thôn, tín dụng nông nghiệp, việc 
định giá vật tư và nông sản và marketing hạt ngũ cốc sẽ tác động đến khả 
năng kinh doanh hạt giống có lãi của một công ty giống. Tuy nhiên, việc 
thúc đẩy bán sản phẩm, cung cấp thông tin cho nông dân và các nhà bán 
lẻ, và thông báo trả lời cho các nhu cầu của khách hàng sẽ hỗ trợ trong 
việc đảm bảo doanh số bán hạt giống. 

Cuối cùng, sự tăng trưởng của ngành giống không thể được hình thành 
tách biệt khỏi một sự tăng trưởng đồng thời trong toàn bộ nền kinh tế nông 
nghiệp ở châu Phi. Bản thân hạt 
giống không phải là chiếc chìa 
khóa bạc để mở khóa khả năng 
sản xuất của nông dân hoặc nền 
kinh tế quốc gia, nhưng nó là 
một trong những chìa khóa cần 
được sử dụng để mở khóa nhiều 
cổng và cửa đang cản trở sự 
phát triển nông nghiệp và sự 
khuếch trương kinh tế. Vì khu 
vực tư nhân sẽ đóng một vai trò 
quan trọng trong lĩnh vực giống, 
việc tăng cường quản lý doanh 
nghiệp giống phải được xem 
như là một kỹ năng để chuốt 
bóng chiếc chìa khóa hạt giống.  
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2  

T�M NHÌN, CHI�N L��C VÀ CHI�N THU�T  

Không có ranh giới trong kinh doanh, ngoại trừ những gì được xác 
định bởi bản thân doanh nghiệp trong bối cảnh của các khuôn khổ pháp 
lý và đạo đức hiện hành. Do đó, các chủ nhân hoặc các nhà quản lý của 
một doanh nghiệp được tự do xác định phạm vi, sản phẩm, vị trí địa lý, 
quản trị doanh nghiệp, mô hình kinh doanh và tất cả các hợp phần khác 
của doanh nghiệp của họ. Cho dù một công ty giống quyết định bao trùm 
toàn bộ chuỗi giá trị hạt giống hoặc chỉ các hợp phần nào đó là hoàn toàn 
do quyết định của ban quản lý. Tương tự như vậy, cho dù một công ty 
giống mong muốn mua bán hạt giống ngô, đậu, hoặc hạt giống của nhiều 
loại cây trồng, thì sự lựa chọn vẫn để mở. Tuy nhiên, ranh giới phải được 
thiết lập; nếu không thì các nhà quản lý sẽ không bao giờ biết được nên 
thực hiện kinh doanh cái gì, ở đâu hoặc như thế nào, ít nhất là về mặt 
hoạch định và phương pháp. Vì vậy, để thiết lập các ranh giới kinh 
doanh, hoặc thiết lập một khuôn khổ trong đó doanh nghiệp sẽ hoạt động, 
các nhà quản lý cần phải xác định tầm nhìn của công ty, và chuẩn bị các 
kế hoạch chiến lược để làm cho tầm nhìn thành hiện thực.  

Tầm nhìn, chiến lược và chiến thuật  

Có ba thành phần cơ bản trong việc quản lý một doanh nghiệp - thứ 
nhất, thiết lập một tầm nhìn cho công ty; thứ hai, xác định các kế hoạch 
chiến lược được kỳ vọng để chuyển dịch công ty theo hướng hoàn thành 
tầm nhìn, và thứ ba, thực hiện các quyết định chiến thuật hàng ngày để 
chuyển dịch công ty hướng tới tầm nhìn.  

Tầm nhìn là một tuyên bố về những gì công ty dự định sẽ hoàn 
thành trong dài hạn. Tầm nhìn này đặt tiêu điểm tương lai của tổ chức và 
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hoạt động như một sự hướng dẫn cho mọi hoạt động của công ty. Không 
có một tầm nhìn, công ty sẽ loạng choạng. Mặc dù nhiều chủ nhân hay 
nhà quản lý doanh nghiệp có một tầm nhìn cho công ty của họ, tầm nhìn 
này có thể không được xây dựng hay truyền đạt rõ ràng tới các nhân viên, 
dẫn đến một hạn độ vu vơ trong hoạt động của nhân viên. Vì vậy, để có 
một phương hướng rõ ràng, hoạt động được phối hợp và nhân viên được 
động viên, mọi doanh nghiệp đều phải thiết lập và truyền đạt tầm nhìn 
của mình.  

Hoạch định chiến lược là một công cụ quản lý để tổ chức hiện tại 
trên cơ sở các dự kiến (trù hoạch) về tương lai mong muốn. Nói cách 
khác, hoạch định chiến lược *được xây dựng dựa trên tầm nhìn của 
công ty, *xem xét những hoàn cảnh nội bộ và bên ngoài, và *sắp xếp 
cấu trúc doanh nghiệp và các phương thức hoạt động theo một cách 
thức sẽ rất có khả năng cho phép doanh nghiệp thực hiện được tầm 
nhìn. Kế hoạch chiến lược cũng sẽ xác định các mục tiêu và các biện 
pháp sẽ được sử dụng để phân tích sự tiến triển hướng đến tầm nhìn. 
Đối với trường hợp quản lý doanh nghiệp giống, ba trụ cột chiến lược 
được thừa nhận là hỗ trợ tầm nhìn, đó là: chiến lược marketing, chiến 
lược sản xuất và chiến lược tài chính, chúng cùng nhau tạo thành sứ 
mệnh, hoặc phương cách mà doanh nghiệp sẽ được hình thành và quản lý 
để hỗ trợ và đạt tới tầm nhìn.  

Quản lý chiến thuật liên quan tới các quyết định và các hành động 
có thời hạn và đang tiếp diễn để chuyển dịch công ty hướng tới tầm nhìn 
theo các kế hoạch chiến lược. Những hoạt động quản lý chiến thuật này 
liên tục đánh giá thực tế trong mối quan hệ với các chiến lược, với các 
mục tiêu và các biện pháp thực hiện, và điều chỉnh các hoạt động kinh 
doanh hàng ngày một cách phù hợp. Các quyết định chiến thuật bao gồm 
cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, kiểm soát tài chính, các hợp 
đồng sản xuất, các hoạt động quảng cáo và khuyến thị, v.v. Điều này chỉ 
ra tính chất động của quản lý chiến thuật và cho thấy rằng nếu không có 
một tầm nhìn và kế hoạch chiến lược, thì quản lý chiến thuật sẽ là một 
vấn đề bất ngờ và đối phó hơn là có định hướng và chủ động. Vì vậy, 
việc xây dựng một tầm nhìn và sự phát triển một kế hoạch chiến lược 
dựng nên cái khung cảnh để hướng dẫn các quyết định quản lý chiến 
thuật sẽ đưa đến sự thành công của doanh nghiệp.  
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Nhà quản lý xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh  

Quản lý đóng vai trò tạo thuận lợi cho việc phát triển và thực thi các 
kế hoạch kinh doanh. Mặc dù một vài tổ chức có thể sử dụng cách tiếp 
cận từ trên xuống để xác định tầm nhìn và các chiến lược, nhưng sự tham 
gia của tất cả nhân viên của tổ chức thường tạo ra sự làm chủ tầm nhìn 
rộng lớn hơn và sự quyết tâm chân thành hơn để thực hiện các chiến lược 
đã được xác định. Tương tự như vậy, việc lôi kéo các cổ đông và các bên 
liên quan khác (chẳng hạn như thị trường mục tiêu, các nhà làm luật và 
các nhà hoạch định chính sách) vào việc xây dựng tầm nhìn sẽ giúp liên 
kết các ý định với những tiềm năng và yêu cầu thị trường. Hiển nhiên, 
càng có nhiều người trực tiếp tham gia vào việc hoạch định thì tiến trình 
càng phức tạp hơn, nhưng các nhà quản lý có thể bao gồm những người 
khác thông qua các thủ tục nhập liệu và thảo luận chính thức và phi chính 
thức. Điều cốt yếu là cung cấp cho nhân viên, cổ đông và các bên liên 
quan một cơ hội để cung cấp dữ liệu trước khi tầm nhìn và các kế hoạch 
chiến lược được xác định, nhằm đạt được một phương sách của quyền 
làm chủ và sự toàn tâm trong toàn thể công ty. Do không kế hoạch nào có 
thể cứng nhắc, và vì tương lai là chưa biết, sự tham gia rộng rãi trong 
công tác hoạch định tạo cho mọi người một sự thấu hiểu về sự cần thiết 
phải linh hoạt trong kinh doanh hạt giống.  

Phát triển tầm nhìn là một quá trình hướng tới tương lai và có sự 
tham gia  

Tầm nhìn của một doanh nghiệp giống là một diễn tả ngắn gọn về 
những thay đổi (trong nội bộ, bên ngoài, hoặc cả hai) mà doanh nghiệp 
hy vọng sẽ diễn ra như là một kết quả của các hoạt động của mình. Tiêu 
điểm của tầm nhìn là trạng thái tồn tại mong muốn trong tương lai liên 
quan đến phạm vi của hoạt động kinh doanh. Vì vậy, tầm nhìn có giá trị 
như là một lời tuyên bố truyền cảm hứng đối với công ty, đồng thời cũng 
tuyên bố với bàn dân thiên hạ tại sao công ty tồn tại. Có nhiều cách để đi 
đến một tuyên bố tầm nhìn - từ một quá trình suy nghĩ đơn giản, trong 
vài phút, đến một công việc phân tích phức tạp và kéo dài. Dù dùng cách 
tiếp cận nào đi nữa, mục đích vẫn là tạo nên một tuyên bố sẽ cung cấp 
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hướng đi cho công ty và đèn hiệu để hướng tới. Chúng tôi trình bày ở đây 
một đề nghị đơn giản và linh hoạt có thể được phỏng theo, mở rộng hoặc 
rút gọn theo yêu cầu.  

Phát triển một tầm nhìn bao gồm một số bước xuất phát từ quá trình 
trả lời một “Câu hỏi Kích hoạt” có liên quan đến tương lai của doanh 
nghiệp, nhưng có liên quan với tình hình hiện thời. Một câu hỏi như thế 
có thể đơn giản như là, “Công ty giống này muốn đạt được điều gì từ 
hoạt động của mình?”, hoặc, “Chúng ta kinh doanh cái gì và cho mục 
đích gì?”. Bản chất của câu hỏi được đặt ra sẽ rất phụ thuộc vào giai đoạn 
phát triển kinh doanh hiện tại, và kịch bản hiện thời của công ty là gì 
(Hộp 2.1). Vì vậy, trước tiên các nhà quản lý của một công ty với tư cách 
là bản thân công ty phải có một hiểu biết hoàn toàn về vị trí hiện tại của 
họ, và làm thế nào để công ty ăn khớp với thị trường và kịch bản kinh tế 
của thế giới sát sườn và mở rộng của họ.  

Chẳng hạn như, một công ty giống lớn cấp vùng, đã có từ lâu có thể 
rơi vào một tình huống cần phải củng cố vị trí hiện tại của mình, và do 
đó, câu hỏi có thể là, “Doanh nghiệp này cần điều gì để củng cố những 
thành quả gần đây của mình?”. Hoặc như, trong trường hợp một doanh 
nghiệp nhỏ, mới được thành lập, câu hỏi có thể liên quan nhiều hơn đến 
việc làm thế nào để thâm nhập thị trường và được thừa nhận khi đối mặt 
với tần số mua hạt giống thấp hoặc cạnh tranh nghiêm trọng.  

Tính chất của câu hỏi cũng có thể phụ thuộc vào việc công ty đã có 
một tuyên bố tầm nhìn hay không. Nếu một tuyên bố tầm nhìn đã tồn tại, 
câu hỏi có thể chỉ là, “Li ệu tuyên bố tầm nhìn của chúng ta có phản ánh 
tương xứng doanh nghiệp của chúng ta không?” Do đó, việc xây dựng 
“Câu hỏi Kích hoạt” tự nó sẽ yêu cầu một sự thảo luận và xem xét nào đó 
về hoạt động kinh doanh hiện thời và quá khứ, và sẽ được xác định từ cơ 
sở liệu xem công ty có cần một sự tái định hướng triệt để hoặc một sự cải 
tiến các hoạt động hiện hành.  

Một khi Câu hỏi Kích hoạt đã được xác định, các bước để đi đến một 
tuyên bố tầm nhìn bao gồm:  

Bước Một: Tổ chức một cuộc trò chuyện cởi mở, sử dụng một hay 
nhiều thủ tục cấu trúc để hiểu rõ hơn bản chất của doanh nghiệp và các 
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cơ hội và các mối đe dọa có thể tồn tại v.v1. Sử dụng các bảng lật, thẻ, 
các nhóm nhỏ, động não,… là các phương tiện hữu ích để thu thập những 
ý tưởng và sự am tường từ các hội thảo viên. Điều này đòi hỏi sự tạo 
thuận lợi khéo léo, mà thường được thực hiện tốt nhất bởi một chuyên 
gia tư vấn giàu kinh nghiệm, để tránh thiên kiến từ quản lý nội bộ.  

Bước Hai: Hợp nhất các ý tưởng và những cao kiến đã đạt được 
thành các tóm tắt ngắn gọn hoặc các nhóm ý tưởng thuộc các tiêu đề như:  

• Các kỳ vọng của khách hàng  

• Những người khởi xướng sự tạo ra giá trị  

• Những người tác động đến sự thành công  

• Những người cản trở sự thành công  

• Các lợi ích kinh doanh được kỳ vọng  

 

Hộp 2.1. Đánh giá môi trường kinh doanh nội bộ và bên ngoài 

Chìa khóa để thực hiện một chiến lược kinh doanh thành công là biết vị trí hiện thời của 
công ty, cả nội bộ lẫn bên ngoài.  

Môi trường bên ngoài có thể giúp vạch rõ phạm vi của doanh nghiệp, các cơ hội có thể 
tồn tại, giúp xác định các vấn đề có thể tác động đến sự thành công tiềm năng của 
doanh nghiệp, hoặc giúp làm nổi bật các hạn chế tới những gì có thể đạt được. 

Môi trường nội bộ có thể hút sự chú ý đến các lĩnh vực yếu kém, hạn chế hoặc năng lực 
dư thừa. Danh sách sau đây cung cấp một hướng dẫn cho việc soi rọi môi trường kinh 
doanh. Có thể không cần thiết để chính thức viết ra câu trả lời cho từng điểm này, 
nhưng các danh mục phục vụ như là một danh sách kiểm tra về các khía cạnh của 
doanh nghiệp cần phải được đánh giá một cách chính thức hoặc không chính thức.  

                                                 
1 Thông tin về các phương pháp hoạch định chiến lược có thể kiếm được từ Hill và cộng 
sự (2007), Kaplan và Norton (1996) và Steiner năm 1979, hoặc tại http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Strategic_planning. 
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Môi trường kinh doanh nội bộ  

1. Quản trị doanh nghiệp  

a. Thể thức kinh doanh, tức là kết cấu hay tính hợp pháp của sự thành lập doanh nghiệp  

b. Cấu trúc/tổ chức quản lý hiện hành  

c. Các thủ tục bảo đảm chất lượng  

d. Tính tuân thủ các quy định quốc gia về hạt giống, an toàn, lao động và tài chính  

2. Các chỉ số tài chính  

a. Các chỉ số và tỷ lệ trên bảng cân đối kế toán  

b. Báo cáo và các tỷ lệ lỗ và lãi 

c. Chu kỳ dòng tiền trong quá khứ và vị thế tiền mặt hiện tại  

d. Danh mục các ngân hàng và các tổ chức cho vay và sự đánh giá mức độ 
tín nhiệm  

e. Các thủ tục và hệ thống kế toán  

3. Năng lực sản xuất  

a. Năng lực và hiệu quả của những người nhân giống  

b. Các điều khoản thỏa thuận và định nghĩa của hợp đồng với người nhân giống  

c. Các dịch vụ hỗ trợ người nhân giống  

d. Tính phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng (cả nội bộ và bên ngoài)  

e. Công suất và hiệu quả chế biến  

f. Đảm bảo đủ và bảo trì thiết bị chế biến  

4. Các vấn đề marketing 

a. Danh mục sản phẩm (cây trồng, giống và đóng gói)  

b. Thị phần hiện thời và các hoạt động cạnh tranh  

c. Việc định giá so với đối thủ cạnh tranh và giá nông sản  

d. Nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp giống  

e. Sự nhận dạng và sức mạnh của thương hiệu  

f. Lịch sử các khiếu nại  

g. Vật liệu khuyến mại và phân phối  

h. Các dịch vụ bán hàng và hỗ trợ khách hàng  

i. Tính phù hợp của mạng lưới phân phối hiện thời 

j. Soát xét các nhà tích trữ hàng (số lượng, địa điểm, sự đáng tin cậy về khả năng 
trả nợ)  
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5. Nhân sự  

a. Sự đầy đủ và năng lực nhân viên  

b. Mô tả công việc và hiệu quả làm việc 

c. Các điều kiện của dịch vụ và các hợp đồng  

Môi trường kinh doanh bên ngoài  

1. Chính phủ và thể chế  

a. Đạo luật và các quy chế về hạt giống 

b. Các thủ tục công nhận giống  

c. Các nghị định thư và yêu cầu về xuất/nhập khẩu 

d. Các thủ tục kiểm dịch  

e. Các chương trình nghiên cứu quốc gia  

f. Khả năng tiếp cận và sẵn có về chủng loại giống do Nhà nước chọn tạo 

g. Luật Sở hữu trí tuệ  

2. Tiềm năng thị trường  

a. Thống kê quốc gia hoặc khu vực về sản xuất cây trồng và các yêu cầu về hạt giống  

b. Khả năng tồn tại của cây trồng và giá cả thị trường của cây trồng 

c. Thống kê dân số, sự giàu có và sự phát triển cơ sở hạ tầng (đường sá và bán lẻ)  

d. Các loại nông dân, tần suất và phương thức mua hạt giống, các tổ chức nông dân  

e. Tiềm năng các loại hạt giống khác nhau, ví dụ như các giống lai và các giống thụ 
phấn tự do  

f. Hoạt động cạnh tranh  

g. Tổ chức phi chính phủ (NGO) và hoạt động cứu trợ hạt giống  

3. Sản xuất và chế biến  

a. Năng lực sản xuất hạt giống của nông dân (kích thước của các trang trại, cơ sở 
hạ tầng, năng lực)  

b. Chi phí sản xuất hạt giống  

c. Sự cung ứng vật tư 

d. Khả năng tiếp cận và sẵn có về các dịch vụ khuyến nông 

e. Có sẵn các cơ sở chế biến  

4. An toàn tài chính  

a. Các xu hướng và chính sách tài chính quốc gia  

b. Viễn cảnh về tỷ lệ lạm phát  

c. Sự biến động về tỷ giá hối đoái 

d. Lãi suất 
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Bước Ba: Từ những tóm lược này, đặt ra các câu hỏi sau đây, và trả 
lời chúng bằng một hoặc nhiều câu ngắn gọn:  

1. Chúng ta định gây ra sự thay đổi nào cho các khách hàng của 
chúng ta bởi doanh nghiệp của chúng ta?  

2. Những yếu tố chủ yếu nào sẽ góp phần vào sự thành công của 
chúng ta trong việc dẫn đến sự thay đổi này?  

3. Chúng ta phải làm gì khác hẳn để đạt được thành công này?  
4. Chúng ta phải dừng làm điều gì mà hiện nay đang cản trở việc 

thực hiện sự thành công này?  

5. Chúng ta hy vọng doanh nghiệp thu được lợi ích gì từ việc đạt 
được sự thành công này?  

Bước Bốn: Viết một câu duy nhất (hoặc nhiều hơn, nếu cần) mà nắm 
bắt được bản chất của các câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra trong Bước 
Ba. Câu này sẽ tạo thành cơ sở của tuyên bố tầm nhìn. Theo truyền 
thống, các tuyên bố tầm nhìn rất ngắn và súc tích, nhưng những tuyên bố 
như thế thường không chuyển tải được nhiều về tác động mà công ty hy 
vọng thực hiện hoặc những gì công ty thực hiện trên thực tế. Vì vậy, các 
tuyên bố tầm nhìn dài hơn từ 10 đến 15 từ, hoặc thậm chí từ hai đến năm 
câu, đôi khi được viết ra (xem Hộp 2.2). Bất kể có thể ở trường hợp nào, 
tầm nhìn phải phản ánh được mục tiêu, giá trị, năng lực và các sản phẩm 
của công ty trong một tuyên bố có thể dễ hiểu và dễ nhớ.  

 

Bước Năm: Soát xét tuyên bố tầm nhìn này để xem nó có trả lời phù 
hợp với “Câu hỏi Kích hoạt” hay không. Nếu không, có thể cần phải 
quay lại Bước Ba. 

Hộp 2.2. Một tuyên bố tầm nhìn 

Công ty Giống Zambodia là một công ty giống mới nổi trong một đất nước có ngành 
giống tương đối chưa phát triển. Mặc dù công ty chỉ có 16 nhân viên thường xuyên, 
Chủ nhân - Giám đốc cùng các nhân viên đã chuẩn bị tuyên bố tầm nhìn sau đây: 
"Công ty Giống Zambodia góp phần vào việc gia tăng khả năng sống của 
nông dân sản xuất nhỏ bằng cách chọn tạo, sản xuất và marketing có sinh 
lợi hạt giống chất lượng của các giống ngô, đậu và hoa hướng dương cải 
tiến". Tầm nhìn này xác định sự thay đổi công ty dự định thực hiện vì sinh kế của 
nông dân, đồng thời chỉ ra cách làm để đạt được điều này. 
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Việc truyền đạt và duy trì tầm nhìn thúc đẩy các hành động dịch 
chuyển công ty hướng tới việc thực hiện tầm nhìn  

Các tuyên bố tầm nhìn được dự định dùng như là một tiêu điểm và là 
người dẫn dắt cho hoạt động doanh nghiệp. Tất cả các nhân viên, ban 
quản lý, và các chủ sở hữu cần phải đồng thuận với lời tuyên bố và xem 
nó như là người dẫn dắt năng động của mình. Do đó, truyền đạt tầm 
nhìn bên trong công ty trở thành một vai trò cốt yếu để quản lý. Nếu 
phần lớn nhân viên đã được tham gia vào việc xây dựng tầm nhìn, công 
việc thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng nếu chỉ có ban quản lý 
cao cấp chuẩn bị tầm nhìn, thì sẽ cần thêm nỗ lực để truyền đạt tầm 
nhìn trong khắp tổ chức.  

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như áp phích, 
quảng cáo trên báo, tiêu đề trên đầu thư, lịch, v.v, để phô diễn tuyên bố 
tầm nhìn là quan trọng, nhưng không đủ. Tầm nhìn phải là “nói” đi đôi 
với “làm”  của ban quản lý. Họ phải bảo vệ nó bên trong tổ chức, để mọi 
người nhận ra rằng đây là lý do cơ bản tại sao công ty tồn tại. Họ phải 
truyền đạt nó cho các cổ đông để cung cấp cho họ lý do để tiếp tục sự 
cam kết của mình đối với doanh nghiệp. Họ phải trình bày nó với mọi 
người, để cho các khách hàng và đối thủ cạnh tranh biết là công ty đại 
diện cho cái gì. Khi ban quản lý khắc sâu tầm nhìn vào trong hoạt động 
công việc hàng ngày của chính họ, điều này sẽ thấm qua cho tất cả những 
người mà họ tương tác.  

Một tuyên bố tầm nhìn được giới thiệu một cách khoa trương ngay 
sau khi xây dựng không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, với thời gian, nó 
có thể biến dần thành vô nghĩa và bị quên lãng. Điều này có thể xảy ra vì 
ban quản lý thường là không nhận ra sự quan trọng và ý nghĩa của tầm 
nhìn, hoặc vì “sự bận rộn”  (“busyness”) của việc quản lý công ty xô đẩy 
tầm nhìn ra khỏi phạm vi hoạt động. Mất tầm nhìn sẽ là một trong những 
bước đầu tiên dẫn đến sự suy thoái doanh nghiệp. Để tránh điều này, ban 
quản lý cần phải tích cực duy trì tầm nhìn trong các thành viên của tổ 
chức. Cách chắc chắn duy nhất để đạt được điều này là giữ cho bản thân 
tầm nhìn “sinh động”, và bằng cách lôi cuốn sự chú ý đến nó trong tất cả 
các quyết định, hoạt động và tiến trình kinh doanh.  
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Các chức năng chính của các nhà quản lý là lập kế hoạch và tổ 
chức doanh nghiệp để tiến hành hướng tới tầm nhìn  

Khi các nhà quản lý giương cao tầm nhìn trước công ty, họ có một 
nguyên tắc để theo đó mà lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá 
các hoạt động. Các quyết định tức thời và hàng ngày liên tục đối mặt với 
các nhà quản lý phải được hướng dẫn bởi tầm nhìn. Tuy nhiên, công việc 
quản lý không chỉ là vấn đề ra quyết định. Vai trò của họ còn nhiều hơn 
việc hướng dẫn ra quyết định trong khắp tổ chức. Để làm thỏa đáng điều 
này, đòi hỏi việc lập kế hoạch và tổ chức phải cẩn thận và chu đáo. Điều 
này liên quan đến việc xác định và bố trí các nguồn lực sẵn có cho công 
ty và phân bổ chúng cho các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp theo 
cách sẽ cho phép mỗi đơn vị thực hiện chức năng một cách tối ưu và 
tương tác. Các trách nhiệm, các mốc đánh dấu sự tiến triển, các khung 
thời gian, các dịch vụ hỗ trợ và các kết quả kỳ vọng đều được chỉ rõ và 
được truyền đạt cho nhân viên.  

Để thực hiện kế hoạch, ban quản lý có vai trò lãnh đạo và phối hợp 
tìm cách động viên mọi người và phân bổ các nguồn lực theo cách để 
các hoạt động đã được đồng thuận có thể được thực hiện. Trong khi 
thực hiện kế hoạch, các hoạt động và các sản phẩm đầu ra phải được 
giám sát để đảm bảo rằng kế hoạch đang được tuân thủ và các kết quả 
kỳ vọng đang được thực hiện. Những vấn đề mà các nhà quản lý cần 
phải giám sát bao gồm:  

1. Các mốc đánh dấu sự tiến triển của kế hoạch có hoàn thành đúng 
lúc, hiệu lực và hiệu quả không;  

2. Các dịch vụ hỗ trợ liên quan có được cung cấp không?  

3. Những yếu tố gì tác động đến sự chệch hướng kế hoạch; và  

4. Những bài học gì có thể học được từ những thành công và thất bại 
trong việc thực hiện kế hoạch?  

Việc giám sát như thế cung cấp những phương tiện để đánh giá sự 
tiến bộ và để cải tiến, tái định hướng, hoặc tiếp tục các hoạt động để dịch 
chuyển công ty đến gần hơn trong việc thực hiện tầm nhìn.  

 

Bí quyết để thành công là phải kiên định mục đích 

Benjamin Disraeli 
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Ban lãnh đạo khích động hoạt động để đạt được tầm nhìn  

 

Việc đạt được tầm nhìn đòi hỏi sự lãnh đạo không chỉ từ các nhà 
quản lý, mà còn từ nhân viên trong tất cả các bộ phận của công ty. Cốt lõi 
của bất kỳ doanh nghiệp nào, ngay cả một công ty giống, là con người. 
Cho dù danh mục giống của công ty có tốt thế nào, độ lớn của số dư tại 
ngân hàng không có vấn đề gì, nhà máy chế biến hạt giống có hiện đại cỡ 
nào, một công ty giống sẽ chỉ tốt ngang bằng những con người bao gồm 
trong công ty đó, và động lực và hiệu quả của họ. Vì vậy, sự lãnh đạo con 
người là rất quan trọng để đạt được tầm nhìn của một công ty.  

Hộp 2.3. Hoạch định chiến lược liên quan đến các khía cạnh này: 

• Việc hoạch định được định hướng đến tương lai được tiên đoán, và nhắm 
vào việc tạo nên tương lai của tổ chức dựa trên những gì mà tương lai này 
có khả năng giống như thế.  

• Việc hoạch định được dựa trên một sự phân tích thấu đáo về các xu hướng 
và các kịch bản biết trước hoặc dự đoán về những tương lai thay thế có thể 
diễn ra, cũng như dựa trên sự phân tích các dữ liệu nội bộ và bên ngoài.  

• Việc hoạch định phải linh họat và được định hướng đến một tương lai lớn 
(towards the big picture). Nó liên kết một tổ chức với môi trường của nó, 
thiết lập một bối cảnh để hoàn thành các mục tiêu, và cung cấp một khuôn 
khổ và phương hướng để đạt được tương lai mong muốn.  

• Việc hoạch định tạo ra một khuôn khổ để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng 
cách phân tích thấu đáo tổ chức, môi trường bên ngoài và nội bộ, và tiềm 
năng của nó. Điều này cho phép các tổ chức đối phó lại các xu hướng, sự 
kiện, thách thức và cơ hội đang nổi lên trong khuôn khổ tầm nhìn và sứ 
mệnh của nó, được phát triển thông qua quá trình hoạch định chiến lược.  

• Việc hoạch định là một quá trình sục sạo ý tưởng, có tính chất định tính. Nó 
tích hợp các dữ liệu "mềm", thường không có tính chất định lượng, chẳng 
hạn như những kinh nghiệm, trực giác, và những ý tưởng, liên quan đến tổ 
chức trong cuộc đối thoại kéo dài, và nhằm mục đích cung cấp một tầm 
nhìn và tiêu điểm rõ ràng của tổ chức.  

• Việc hoạch định là một quá trình học tập liên tục, kéo dài, là một cuộc đối 
thoại của tổ chức, mở rộng ra ngoài việc đạt được một tập hợp các mục 
tiêu định trước. Nó nhắm mục đích thay đổi cách thức mà một tổ chức suy 
nghĩ và vận hành, và tạo ra một tổ chức học tập.  

Nguồn: Trích từ AL Lerner năm 1999. Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học bang 
California, Northridge. http://www.des.calstate.edu/glossary.html 
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Lãnh đạo không chỉ là việc có vị trí đứng đầu và chỉ huy những 
người khác. Làm một nhà lãnh đạo là một trách nhiệm nặng nề, với 
không nhiều quyền hạn, và đòi hỏi một thái độ phục vụ đối với những 
người mà mình lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo là thành phần của một nhóm 
cùng làm việc hướng tới việc đạt được tầm nhìn, và vì thế nhà lãnh đạo 
đóng một vai trò tương tác, hỗ trợ, phối hợp và thúc đẩy. Sự lãnh đạo 
hiệu quả chủ yếu xoay quanh việc tự lãnh đạo - có kỷ luật tự giác, có tầm 
nhìn cá nhân, có động lực và sự nhẫn nại để tạo ra sự thay đổi tốt hơn, 
cho những người được phục vụ, cho doanh nghiệp và cho mọi người.  

Kế đó, các nhà lãnh đạo phải thể hiện tính cách và tính trung thực mà 
họ mong muốn nhìn thấy nơi những người mà họ lãnh đạo. Do đó, tính 
ích kỷ, kiêu căng, vô luân và không trung thực sẽ không có chỗ trong 
giới lãnh đạo. Vì các nhà lãnh đạo là lãnh đạo con người, họ sẽ có xu 
hướng tập hợp xung quanh mình những người tương tự, hoặc đúc những 
người cấp dưới theo khuôn tính cách và phong cách của chính mình. Các 
hệ quả của tính cách của một nhà lãnh đạo sẽ được hiển lộ trong những 
môn đồ và trong doanh nghiệp họ quản lý.  

Thứ ba, các nhà lãnh đạo tốt là thực sự lo lắng đến hạnh phúc của 
những người mà họ lãnh đạo, đồng thời không gây hại đến luân thường 
đạo lý và các tiêu chuẩn. Mục đích của họ là lợi ích cao hơn hết, nhưng 
không trả giá bằng sự thật và đức hạnh. Vì vậy khi gặp phải các vấn đề 
về kỷ luật, mục đích là để tìm ra một giải pháp hợp tình hợp lý, trong khi 
vẫn đảm bảo sự cải thiện của những người liên quan và duy trì những 
mối quan hệ tốt.  

Nhà lãnh đạo giỏi cũng nhận biết những điểm mạnh và kỹ năng của 
đồng đội, và tạo cơ hội và không gian cho những khả năng này được thể 
hiện. Khi các đồng đội thực hiện hiệu quả vai trò của họ, các nhà lãnh 
đạo trao tặng những phần thưởng để thừa nhận thành tích và khuyến 
khích thành tựu hơn nữa. Hơn nữa, lãnh đạo là người giải quyết vấn đề 
và gặt hái cơ hội - họ dự đoán, tìm kiếm, và xác định các vấn đề và cơ 
hội, và vội vàng khắc phục những khó khăn và tận dụng các cơ hội có 
triển vọng.  
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Thế thì, đây là một vài đặc điểm của một nhà lãnh đạo tốt. Không 
phải ai cũng sở hữu tất cả các đặc điểm này, hoặc là một nhà lãnh đạo 
bẩm sinh. Nhưng những đặc điểm này có thể được học tập và hoàn thiện. 
Vì vậy, các nhà lãnh đạo cũng là những người phấn đấu phát triển các kỹ 
năng của họ và áp dụng các nguyên tắc lãnh đạo. Họ đưa ra tầm nhìn và 
lôi cuốn mọi người cùng với họ nhờ việc phát triển lòng trung thành và 
tận tụy.  

Ba trụ cột của kế hoạch kinh doanh  

Việc xây dựng tầm nhìn của một công ty giống chỉ là một khía cạnh 
của sự lãnh đạo doanh nghiệp, mặc dù là một khía cạnh quan trọng. 
Thêm vào đó là sự cần thiết của việc phát triển các chiến lược để hỗ trợ 
tầm nhìn. Đối với một công ty giống, ba chiến lược chính cần được vạch 
rõ; đó là, các chiến lược marketing, sản xuất và tài chính. Về nguyên tắc, 
một chiến lược vạch rõ các hướng dẫn và các kế hoạch công việc, những 
gì cần phải được thực hiện để đạt được tầm nhìn. Xác định các chiến lược 
là một quá trình lặp đi lặp lại và tương tác giữa và bên trong các bộ phận 
của doanh nghiệp, bởi vì các bộ phận này được liên kết tất cả lại với nhau 
và đều tìm thấy tiêu điểm của chúng ở trong tầm nhìn.  

Mỗi một trong số ba chiến lược giống như một cái chân trong một 
chiếc ghế ba chân (Hình 2.1). Nếu thiếu mất một chân, thì hầu như không 
thể ngồi trên chiếc ghế được. Tương tự như vậy, nếu một chân ngắn hơn 
hoặc dài hơn những chân khác, chiếc ghế sẽ không thể thăng bằng và 
ngồi rất là bất tiện. Như vậy, mỗi chiến lược đều quan trọng ngang nhau 
đối với doanh nghiệp, và tất cả ba chiến lược phải được xây dựng để hoạt 
động một cách hợp lý hướng tới việc đạt được tầm nhìn. Hầu hết các nhà 
quản lý doanh nghiệp giống đều mạnh trong một lĩnh vực này hoặc một 
lãnh vực khác, tùy thuộc vào lai lịch, giáo dục và kỹ năng của mình, 
nhưng không phải vì thế mà bỏ qua những lĩnh vực mà mình có thể còn 
tương đối yếu kém.  
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Hình 2.1. Tầm nhìn của một công ty được hỗ trợ bởi ba chân/trụ cột -  
các chiến lược marketing, sản xuất và tài chính 

Lưu ý: Những chân này tựa trên các nguồn lực của công ty, trong đó bao gồm con 
người, sản phẩm, thiết bị và tài chính sẵn có.  

Trình tự phát triển kế hoạch chiến lược thường bắt đầu bằng việc 
vạch rõ chiến lược marketing, đối với việc này về cơ bản phải định rõ 
danh mục sản phẩm và thiết lập các chỉ tiêu bán hàng. Với một chỉ tiêu 
bán hàng thực tế, bước tiếp theo là vạch rõ chiến lược sản xuất, đối với 
việc này phải định rõ hạt giống sẽ được sản xuất, chế biến, đóng gói và 
lưu kho như thế nào theo các thủ tục đảm bảo chất lượng đã xác định 
trước. Chiến lược marketing, trong việc xác định các chỉ tiêu bán hàng, 
chủ yếu là thiết lập lợi tức tiềm năng của doanh nghiệp, trong khi chiến 
lược sản xuất xác định phí tổn chủ yếu của công ty giống, đặc biệt là 
những chi phí liên quan đến khối lượng sản xuất. Chiến lược tài chính là 
bước thứ ba trong quá trình này, vì nó tập hợp lợi tức tiềm năng của các 
chỉ tiêu bán hàng và các chi phí sản xuất dự kiến, hợp thành tổng chi phí 
chung của công ty và xác định xem kế hoạch sẽ có khả năng sinh lợi và 
bền vững không. Như vậy, chiến lược tài chính là để xác định liệu kế 
hoạch có tính khả thi hay không. Từ sự mô tả này, tính đồng - phụ thuộc 
của ba chiến lược rõ ràng là hiển nhiên, và do đó phải có sự tương tác và 

TẦM NHÌN 

SẢ
N

 X
U

ẤT
 

CÁC NGUỒN LỰC 

Tài chính  
 

Thiết bị 
 

Sản phẩm 
 

Con người 
 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

 61 

 

lặp đi lặp lại cao độ trong sự phát triển của ba chiến lược. Có thể cần một 
số nỗ lực trước khi có thể đạt được một kế hoạch kinh doanh thực tế. 
Thật vậy, đôi khi, nó có thể đòi hỏi một sự tái kiểm tra lại và tái xác định 
tầm nhìn cho cụ thể và thực tế hơn.  

Chiến lược marketing tập trung vào các nhu cầu của khách hàng  

Phần đầu tiên trong việc phát 
triển các chiến lược của một công 
ty giống là vạch rõ chiến lược 
marketing. Trên cơ sở tầm nhìn, sẽ 
cần phải xác định: những sản phẩm 
nào sẽ được bán trên thị trường, 
các chỉ tiêu doanh số bán hàng nào 
sẽ được thiết lập, làm thế nào để 
bán hạt giống và bán ở mức giá 
nào. Chiến lược này cũng bao gồm những hoạt động để nhận biết, thông 
báo, thu hút và phục vụ các khách hàng; làm thế nào để cạnh tranh với 
các đối thủ cạnh tranh và sẽ thực hiện những gì để tạo ra doanh số bán 
hàng thực tế. Các loại câu hỏi sẽ được trả lời trong việc phát triển một 
chiến lược marketing bao gồm:  

• Khách hàng là ai và họ muốn gì?  

• Kích thước của thị trường tiềm năng ra sao?  

• Cần thiết lập những mối quan hệ gì với các nhà bán buôn, bán lẻ và 
nông dân?  

• Làm thế nào để mạng lưới phân phối có thể được thiết lập và 
cung cấp?  

• Làm thế nào để duy trì các khách hàng hiện tại?  

• Làm thế nào để thu hút được các khách hàng mới?  

• Phải thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi gì cho các dòng sản phẩm?  

• Làm thế nào để công ty cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ cạnh tranh?  

• Sản phẩm sẽ được định giá như thế nào?  

• Những cơ sở tín dụng nào sẽ được nới rộng cho các nhà bán buôn, 
bán lẻ và nông dân?  

"Khách hàng của chúng tôi phải trải 
nghiệm sự hài lòng về việc biết rằng 
khi họ mua hạt giống của chúng tôi, nó 
sẽ vượt xa các tiêu chuẩn chất lượng 
và hiệu quả mà các đối thủ cạnh tranh 
của chúng tôi đạt được." 

Barry McCarter - Cựu Tổng Giám đốc 
Công ty Giống Seed Co Ltd, Zimbabwe. 
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Chiến lược sản xuất đảm bảo nguồn cung cấp hạt giống chất lượng  

Chiến lược sản xuất thiết lập kế hoạch làm thế nào để sản xuất hạt 
giống để bán. Sản xuất hạt giống thường bao gồm một số giai đoạn, từ 
hạt giống siêu nguyên chủng thông qua hạt giống nguyên chủng, đến hạt 
giống xác nhận. Hạt giống bán cho nông dân là hạt giống xác nhận. Vì 
vậy, thường mất ba vụ gieo trồng để có hạt giống có sẵn để bán, nếu ba 
giai đoạn được tiếp liền. Ngoài ra, còn có những vấn đề hợp đồng với 
những người nhân giống, tuân thủ các quy định về chứng nhận, chế biến 
và đóng gói hạt giống, và các thủ tục đảm bảo chất lượng. Điều này, do 
đó, đòi hỏi phải hoạch định cẩn thận từ trước.  

Chiến lược sản xuất sẽ bao gồm các lĩnh vực sau:  

• Hoạch định khối lượng hạt giống xác nhận, nguyên chủng và siêu 
nguyên chủng đáp ứng được các chỉ tiêu doanh số bán hàng.  

• Hợp đồng với những người nhân giống để nhân giống các cấp 
khác nhau.  

• Chế biến hạt giống thành một hình thức thương phẩm, bao gồm 
làm sạch, phân loại, xử lý, đóng gói và lưu kho.  

• Tuân thủ các quy định của chính phủ về hạt giống.  

• Quản trị nhân viên (công nhân).  

• Quản lý và bảo trì máy móc và thiết bị  

Chiến lược tài chính đặt các nguồn lực cần thiết vào đúng chỗ và 
kiểm soát sản xuất và marketing  

Hầu hết các doanh nghiệp đều kỳ vọng gia tăng sản lượng và doanh 
thu với mục đích đạt được lợi nhuận cao hơn. Làm thế nào sự gia tăng 
sản xuất sẽ được tài trợ và làm thế nào để chuyển doanh số thành tiền 
mặt? Ngân quỹ bổ sung có thể được yêu cầu để thanh toán nhiều hơn cho 
người nhân giống, hoặc có thể cần nhiều vốn hơn để mua máy móc chế 
biến và đóng gói. Vì vậy, Chiến lược Tài chính gom các Chiến lược Sản 
xuất và Marketing lại với nhau thành một ngân sách thu và chi để xem kế 
hoạch có sinh lợi hay không, phát triển một ngân sách dòng tiền để đảm 
bảo thanh khoản bền vững, và sau đó vạch kỹ các kế hoạch về việc kế 
hoạch kinh doanh sẽ được tài trợ, giám sát và đánh giá như thế nào. 
Những điểm sau đây sẽ cần phải được xem xét:  
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• Đầu tư có khả năng sinh lợi không?  

• Các hạng mục đầu tư sẽ được tài trợ như thế nào?  

• Khoản vay sẽ được hoàn trả như thế nào?  

Một số công cụ được dùng để phát triển chiến lược tài chính là:  

• Ngân sách thu và chi  

• Ngân sách dòng tiền  

• Báo cáo lãi và lỗ  

• Bảng cân đối kế toán 

Mỗi một trong ba trụ cột chiến lược này sẽ được trình bày chi tiết 
hơn trong phần còn lại của cuốn sách này. Để quản lý hiệu quả và kinh 
doanh thành công, cả ba trụ cột phải được vạch rõ và quản lý một cách 
tối ưu và đồng bộ. Một khi ba kế hoạch chiến lược này được thực hiện, 
chúng sẽ hình thành cơ sở cho hoạt động quản lý hàng ngày và phân tích 
quản lý cấp cao.  

Quản lý chiến thuật để tiến tới tầm nhìn  

Các tuyên bố tầm nhìn và các kế hoạch chiến lược là lớn lao và cần 
thiết, nhưng không đủ. Chúng phải được đưa vào hành động! Hơn nữa, 
chúng phải được đưa vào hành động đúng lúc, chớp được thời cơ và có 
chủ đích! Đây là công việc quản lý chiến thuật hàng ngày, từng giây phút 
của tất cả nhân viên của một công ty.  

Với tầm nhìn trong tâm trí, và khuôn khổ các chiến lược thích hợp, 
toàn bộ lực lượng lao động của một công ty đã sẵn sàng cho việc thực 
hiện. Các nhà quản lý có nhiệm vụ đặc biệt là lãnh đạo và hướng dẫn sự 
thực hiện này thông qua việc áp dụng, thích nghi và cải tiến các hoạt 
động theo kế hoạch chiến lược. Điều này là cần thiết vì tính chất hay thay 
đổi của môi trường kinh doanh. Do đó, các nhà quản lý cần phải liên tục 
đánh giá sự tiến triển, nhận ra các vấn đề và các lệch lạc so với quá trình 
diễn biến được dự kiến, và có một sự hiểu biết hiện thời về môi trường 
kinh doanh nội bộ và bên ngoài.  

Ra quyết định là một chức năng chủ yếu trong quản lý chiến thuật. 
Cốt lõi của việc ra quyết định tốt là tư duy lô-gíc, khôn ngoan từ một nền 
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tảng kiến thức tốt về những thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Điều 
này làm nổi bật ba hợp phần trong quá trình ra quyết định:  

1. Các nhà quản lý cần những thông tin về doanh nghiệp. Thông tin 
không chỉ là các dữ liệu, chẳng hạn như khối lượng hạt giống trong kho, 
số lượng hợp đồng nhân giống, hoặc số dư tại ngân hàng hiện thời. Mà là 
dữ liệu đã được phân loại, phân tích, tổng kết, liên hệ đến các nguồn dữ 
liệu khác và được lý giải để xác định ý nghĩa và mối liên quan đến kịch 
bản hiện thời và vấn đề sắp tới. Ví dụ, liên quan đến khối lượng hạt giống 
trong kho, nhà quản lý cần phải biết các dữ liệu được tách ra theo chủng 
loại giống, tuổi hạt giống và chất lượng liên quan đến các chỉ tiêu sản 
xuất ban đầu và doanh số dự kiến. Tương tự như thế, với số dư tại ngân 
hàng hiện thời, thông tin hữu ích phải bao gồm sự sai biệt giữa thực tế và 
dự toán, các nhu cầu hiện hành về tiền mặt, và các dòng tiền mặt tức thời 
và ngắn hạn được kỳ vọng.  

2. Kiến thức chung về kinh doanh hạt giống là cơ sở để những thông 
tin có thể được lý giải và áp dụng cho việc ra quyết định. Bản thân thông 
tin sẽ vô giá trị, trừ khi nhà quản lý có kiến thức tổng quát để hiểu thông 
tin này có thể tác động đến kinh doanh hoặc đề ra các giải pháp cho 
những vấn đề phải đối mặt như thế nào. Để có được kiến thức này đòi hỏi 
phải tự thân học hỏi-áp dụng để thấu hiểu các hoạt động kinh doanh nội 
bộ, đạt được kiến thức về ngành giống bao quát hơn và nền kinh tế nông 
nghiệp, cả trong nước và trên toàn thế giới từ các phương tiện truyền 
thông, các hội nghị thương mại hạt giống, các tổ chức dịch vụ nông 
nghiệp, thị trường hạt ngũ cốc, và v.v. Người nào biết càng rõ về việc 
kinh doanh hạt giống và bối cảnh mà người đó hoạt động, thì việc ra 
quyết định sẽ càng tốt hơn.  

3. Cuối cùng, với những thông tin tốt và một cơ sở kiến thức rộng 
rãi, nhà quản lý sẽ có thể phân tích các phương án và đưa ra quyết định. 
Hiển nhiên là tầm quan trọng của một quyết định xác định cần bao nhiêu 
thời gian và nỗ lực để thu thập và phân tích thông tin trước khi đưa ra 
quyết định. Tuy nhiên, bất kể tính chất của quyết định như thế nào, đòi 
hỏi phải có tư duy tốt và một sự quyết tâm để hành động. Tư duy lô-gíc, 
cùng với trí tuệ, sẽ cho phép đưa ra quyết định tốt. Tuy nhiên, các quyết 
định tốt không đến một cách dễ dàng. Có một số mối nguy hiểm phải 
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tránh, chẳng hạn như *vi ệc chấp nhận tùy chọn đầu tiên có vẻ như có khả 
năng đạt được những kết quả mong muốn, hoặc *việc bị tác động bởi 
những thành kiến do bởi cảm xúc, áp lực, sự không muốn thay đổi, quá 
trình tư duy chưa chín chắn, *việc thiên vị những sở thích cá nhân nào đó 
hoặc *việc né tránh những kết cục không đem lại lợi ích cá nhân. Có lẽ 
cạm bẫy tồi tệ nhất là không đưa ra một quyết định nào cả - điều này 
không có gì khác hơn là sẽ làm cho vấn đề cứ tồn tại dai dẳng hoặc dẫn 
đến kết quả là công ty bỏ nhỡ mất một cơ hội. Nếu một quyết định được 
đưa ra mà hóa ra là sai, đó không phải là một kết cục, mà còn là một cách 
để học tập. Mặc dù không phải tất cả các quyết định đều có thể hủy bỏ 
hoặc thu hồi, những trường hợp này là số ít và trong hầu hết các trường 
hợp, các công ty có thể khắc phục những quyết định tồi hay sai và lợi 
dụng những lỗi lầm của mình.  

Một khi quyết định đã được đưa ra, nó phải được truyền đạt đến các 
nhân viên có liên quan và phải được thực hiện một cách nhiệt tình, tận 
tụy và kịp thời. Mục đích của việc truyền đạt các quyết định là để đảm 
bảo rằng tất cả nhân viên đều thấu hiểu về những gì mà doanh nghiệp đề 
ra để phấn đấu hoàn thành. Một lần nữa, đây lại là chỗ mà sự lãnh đạo 
đóng một vai trò quan trọng. Các nhà lãnh đạo hay nhà quản lý hiếm khi 
thực hiện các quyết định. Thay vào đó, họ động viên nhân viên để hoàn 
thành các mục đích của quyết định. Vì thế, nhà quản lý, hoạt động như là 
một huấn luyện viên cho những người đưa quyết định vào hành động, 
khuyến khích nhân viên, giám sát các kết quả, và cùng với cả nhân viên 
đánh giá và cải tiến thành quả của quyết định. Khía cạnh này của sự quản 
lý doanh nghiệp giống bao gồm một phần quan trọng trong nhiệm vụ của 
nhà quản lý, và do đó là một việc phải được lưu ý nhiều với sự quyết tâm 
đi tới thành công.  

TÓM T ẮT NHỮNG Ý CHÍNH  

1. Các nhà quản lý doanh nghiệp giống gia tăng khả năng thành công 
nếu họ:  

• Thiết lập một tầm nhìn của công ty về những gì mà công ty dự 
định sẽ đạt được cho bản thân và cho khách hàng của mình. 
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• Xây dựng các kế hoạch chiến lược cho các chức năng marketing, 
sản xuất và tài chính của công ty, và  

• Tiến hành việc quản lý hàng ngày một cách chiến thuật trong bối 
cảnh của môi trường hoạt động hiện hành.  

2. Sự thấu hiểu về vị trí của công ty trong viễn cảnh nông nghiệp, 
kinh tế và chính trị - xã hội là một cơ sở cho các hoạt động và hiệu quả 
của công ty. Thu thập và lý giải những thông tin này giúp cho việc phát 
triển và thực hiện các kế hoạch.  

3. Tầm nhìn, chiến lược và chiến thuật của một doanh nghiệp không 
phải là lãnh vực độc quyền của các nhà quản lý. Trong khi các nhà quản 
lý đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập tầm nhìn, vạch rõ các 
chiến lược và thực hiện các chiến thuật, thì sự tham gia của tất cả các 
nhân viên trong quá trình, ít nhất là trong phạm vi có ý nghĩa nào đó, sẽ 
đóng góp vào quyền làm chủ và cương vị quản lý kế hoạch toàn công ty 
để đạt được thành công.  

4. Tầm nhìn có thể được xây dựng dựa trên cơ sở hỏi và trả lời một 
“Câu hỏi Kích hoạt” liên quan đến tương lai mong muốn của công ty, có 
tính đến viễn tượng kinh doanh.  

5. Các chiến lược được xây dựng dựa trên tầm nhìn của công ty, xem 
xét các hoàn cảnh nội bộ và bên ngoài, và sắp xếp cấu trúc doanh nghiệp 
và các phương thức hoạt động trung hạn để cho phép doanh nghiệp thực 
hiện tầm nhìn.  

6. Quản lý chiến thuật dùng để chỉ việc đưa ra quyết định, tổ chức, 
động viên và lãnh đạo - ngắn hạn, thậm chí nhất thời - các nhân viên và 
các nguồn lực của công ty để thực hiện các chiến lược nhằm tiến triển 
hướng tới tầm nhìn.  

7. Các nhà quản lý phải đấu tranh bảo vệ tầm nhìn, truyền đạt các 
chiến lược và tạo ra các chiến thuật của công ty, trong khi thúc đẩy và 
lãnh đạo các nhân viên hành động một cách có phối hợp.  
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3 

CHI�N L��C MARKETING H�T GI�NG 

Công việc của một công ty giống cây trồng là bán hạt giống. Đó có 
thể là một sự khẳng định đơn giản và hiển nhiên, nhưng xét về cơ bản, đó 
là những gì mà chiến lược marketing của một công ty giống bao hàm về 
việc bán hạt giống. Mặc dù đơn giản, nhưng sự khẳng định đó vẫn chứa 
đựng các câu hỏi như: Bán hạt giống cho ai? Bán hạt giống ở đâu? Bán 
bao nhiêu hạt giống? Bán những loại hạt giống gì? Bán hạt giống có kích 
cỡ đóng gói bao nhiêu? Bán hạt giống với mức giá nào?... Như vậy, chiến 
lược marketing xác định: 

• Hạt giống gì sẽ được sản xuất hoặc thu mua để bán, 
• Hạt giống sẽ được bán ra cho ai, bán thế nào và bán ở đâu, và 
• Các chỉ tiêu bán hàng xét về khối lượng và doanh thu là bao nhiêu. 

Chiến lược marketing có thể được coi là chìa khóa cho sự thịnh 
vượng của doanh nghiệp, bởi vì không có doanh thu bán hàng thì không 
có thu nhập, và không có thu nhập thì không có khả năng lợi nhuận. Hơn 
nữa, nếu không được bán thì việc sản xuất hoặc thu mua hạt giống thật là 
vô nghĩa. Như vậy, chiến lược marketing là “kênh cung ứng” của doanh 
nghiệp, chuyển dòng chảy hạt giống từ nhà sản xuất đến các khách hàng, 
và phục vụ như là phương tiện tạo ra giá trị cho công ty. 

Chiến lược marketing bao gồm mọi thứ cần được thực hiện để bán 
các sản phẩm và dịch vụ cho các khách hàng. Hai thành phần chính của 
chiến lược này là:  

1. Phù hợp với khách hàng và sản phẩm. Nông dân sẽ chỉ mua hạt 
giống, nếu nó sẽ cho sản lượng nhiều hơn và hiệu quả hơn so với hạt 
giống tự để dành (Hộp 3.1). Tương tự như vậy, các nhà bán lẻ sẽ chỉ dự 
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trữ hạt giống nếu họ tin tưởng rằng nó sẽ được bán và do đó kiếm được 
lợi nhuận cho mình. Hơn nữa, các loại hạt giống mà bạn bán, cùng với 
kích cỡ đóng gói, chất lượng, đặc điểm và giá bán sẽ xác định ai sẽ mua 
hạt giống. Như vậy, chiến lược marketing nối kết các sản phẩm của 
doanh nghiệp của bạn với các khách hàng cụ thể. 

2. Hiểu và cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh. Một công ty hạt giống 
hiếm khi tồn tại một mình trên thị trường. Và, ngay cả nếu có, nó cũng phải 
đối mặt với sự cạnh tranh từ hạt giống mà nông dân tự để dành hoặc hạt 
giống nhập khẩu. Vì vậy, công ty giống phải biết ai là những đối thủ cạnh 
tranh của mình và phải chuẩn bị để cạnh tranh với họ. Điều này đòi hỏi phải 
thấu hiểu về đối thủ cạnh tranh và chiến lược của họ, và phải tìm ra và thực 
hiện các phương cách bán hạt giống trước đối thủ cạnh tranh. 

PHÙ HỢP VỚI KHÁCH HÀNG VÀ S ẢN PHẨM 

 

Hộp 3.1. Hạt giống nông dân tự để dành 

Khắp châu Phi, nông dân có truyền thống tự để dành hạt giống cho riêng mình từ vụ 
này sang vụ khác và sử dụng kinh nghiệm của mình để chọn lọc và duy trì các chủng 
loại giống của họ. Các giống này thường được biết đến là "các giống bản địa" và biểu 
hiện một mức độ lớn về sự biến dị và tính thích ứng địa phương. Phần lớn các hạt 
giống này có thể được giao dịch trong và giữa các cộng đồng thông qua hệ thống 
giống không chính thức. Tiếp cận các chủng loại giống cải tiến đã được chọn tạo để 
tăng năng suất, chống chịu hạn, kháng bệnh hoặc những đặc điểm mong muốn khác, 
thường là thông qua hệ thống giống chính thức bao gồm các chương trình nhân giống 
và phân phối hạt giống của chính phủ, phi chính phủ và tư nhân. Những nông dân tiếp 
cận các giống cải tiến có thể giữ lại một phần hạt giống được thu hoạch để gieo trồng 
trong các vụ sau. Như vậy, hàng năm nông dân không luôn luôn có được hạt giống 
mới của các giống cải tiến từ khu vực giống chính thức, nhưng lại sử dụng hạt giống 
tự để dành hoặc của các giống bản địa, hoặc các giống cải tiến. 

Tác động của hạt giống các giống cải tiến tự để dành về năng suất cây trồng tùy 
thuộc vào loại cây trồng, chủng loại giống và các điều kiện bảo quản hạt giống tại 
trang trại. Tình trạng bảo quản hạt giống tự để dành không phù hợp, sẽ có tác động 
tiêu cực đến khả năng nảy mầm của hạt giống. Hạt giống tự để dành của các giống 
cây trồng tự thụ phấn cải tiến sẽ biểu hiện tương tự như hạt giống đã mua. Sự giảm 
năng suất của hạt giống tự để dành của các cây trồng thụ phấn tự do sẽ phụ thuộc 
vào mức độ và nguồn gây nhiễm của hạt phấn lạ, và ảnh hưởng của sự tự thụ phấn 
tự trên cây trồng. Lưu giữ hạt từ các giống lai, đặc biệt là các giống lai đơn, để sử 
dụng làm hạt giống sẽ gây thiệt hại to lớn đến năng suất cây trồng vụ sau. 
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Marketing là các phương tiện lấp khoảng trống giữa sản xuất và tiêu 
dùng (McCarthy và Perrault, 1990). Trong ngành hạt giống, một số 
“khoảng trống” tồn tại giữa doanh nghiệp và khách hàng, chẳng hạn như: 

• Khoảng trống về không gian: Nông dân sống phân tán trên một 
khu vực địa lý rộng lớn, trong khi các công ty giống thường nằm ở các 
thị trấn và hạt giống thường được sản xuất tại các địa điểm cụ thể có thể 
là xa cách với các khách hàng. Các công ty giống cần phải tìm cách để 
làm cho hạt giống có thể tiếp cận dễ dàng với người nông dân sống 
phân tán. 

• Khoảng trống về thời gian: Nông dân yêu cầu hạt giống để gieo 
trồng vào các thời điểm cụ thể trong năm, trong khi hạt giống được sản 
xuất một hoặc nhiều vụ trước thời kỳ bán hàng. Các công ty giống 
thường chỉ có một cơ hội hàng năm để bán hạt giống cho nông dân. Nếu 
cơ hội này bị bỏ qua, công ty có thể phải đối mặt với các vấn đề tài chính 
nghiêm trọng. 

• Khoảng trống về thông tin: Khách hàng có những ưu tiên và yêu 
cầu nhất định về hạt giống họ muốn gieo trồng, trong khi các công ty 
giống có những thông tin về các chủng loại giống trên danh mục giống 
của mình. Công ty giống có thể không biết gì về những gì mà nông dân 
mong muốn, trong khi nông dân có thể không biết gì về những gì mà các 
công ty giống đã chào hàng. Điều đó đòi hỏi các công ty giống phải làm 
cho sản phẩm của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

• Khoảng trống về giá trị: Công ty giống đánh giá hạt giống của 
mình theo giá cả và các đặc điểm, trong khi khách hàng đánh giá hạt 
giống theo những lợi ích thu được từ sản xuất tạo ra từ hạt giống. Vì vậy, 
xác định giá hạt giống ở một mức độ thuyết phục được nông dân mua là 
chìa khóa để đạt được việc bán hạt giống.  

Các chiến lược marketing phần lớn làm thế nào để lấp các khoảng 
trống này, với sự công nhận rằng khách hàng xác định sản phẩm và sản 
phẩm xác định khách hàng. Do đó, một công ty giống càng có nhiều hiểu 
biết hơn về các khách hàng mục tiêu, các nhu cầu của khách hàng càng 
có thể được đáp ứng tốt hơn. 
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Nhận biết và thấu hiểu thị trường mục tiêu 

Một thị trường mục tiêu là tập hợp cụ thể các khách hàng mà doanh 
nghiệp giống nhắm tới để bán hạt giống và các dịch vụ của mình 
(Scarborough và Zimmerer, 1988). Ở cấp độ vĩ mô, thị trường mục tiêu 
có thể được nhận biết như là toàn bộ nông dân gieo trồng loại cây trồng 
mà công ty có hạt giống để bán. Trong một cuộc khảo sát gần đây về 
cung cấp hạt giống ngô tại 9 nước Đông và Nam châu Phi, tỷ lệ chấp 
nhận gieo trồng bằng hạt giống cải tiến trung bình là 35% (Langyintuo và 
cộng sự, 2008). Căn cứ vào diện tích trồng ngô ước tính ở 9 nước này, 
khối lượng hạt giống ngô được gieo trồng là khoảng 295.000 tấn, nhưng 
quy mô thị trường đối với hạt giống cải tiến chỉ được 103.500 tấn. Do đó 
tiềm năng rõ rệt cho sự phát triển thị trường hạt giống là to lớn, đặc biệt ở 
các nước có tỷ lệ chấp nhận giống cải tiến hiện đang còn thấp (như 
Angola, Ethiopia, Mozambique và Tanzania). 

Tuy nhiên, thị trường hạt giống không chỉ được xác định đơn giản 
bằng các số liệu thống kê vĩ mô. Hạt giống được nông dân mua và được 
mua cho nông dân theo nhiều tình huống khác nhau và không gian khác 
hẳn nhau. Ví dụ:  

• Một nông dân cá thể có thể mua 2 kg hạt giống tại một cửa hàng 
nhỏ ở nông thôn;  

• Con trai của một nông dân làm việc trong thành phố có thể mua 
25 kg hạt giống tại một siêu thị lớn và gửi cho mẹ mình sống ở 
nông thôn;  

• Một tổ chức phi chính phủ có thể mua 500 tấn hạt giống thụ phấn 
tự do đóng gói trong túi 12,5 kg để phân phối cho nông dân bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt gần đây;  

• Một đại lý nông nghiệp có thể mua 5 tấn hạt giống để dự trữ cho 
mạng lưới các cửa hàng nông thôn của mình; và  

• Một hồ sơ mời thầu của chính phủ có thể yêu cầu 6.000 tấn hạt 
giống cho một chương trình phân phối hạt giống.  

Mỗi một trong những khách hàng này có nhu cầu và lược sử khác 
nhau, trong khi tất cả họ đều tồn tại trong bối cảnh của các hệ thống cung 
ứng hạt giống của một quốc gia, bao gồm các khu vực hạt giống chính 
thức và phi chính thức, và hệ thống hạt giống của nông dân tự để dành. 
Như vậy, việc nhận dạng thị trường mục tiêu không phải là một công 
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việc đơn giản, mà đòi hỏi một sự phân tích thấu đáo về các hệ thống hạt 
giống trong phạm vi thị trường của một công ty. Một số câu hỏi phải 
được trả lời trong việc thiết lập và tìm hiểu thị trường mục tiêu bao gồm:  

1. Các câu hỏi liên quan đến địa lý và kinh doanh nông nghiệp của 
thị trường mục tiêu. Ví dụ:  

• Chúng ta có ý định bán hạt giống vào những khu vực địa lý nào? 

• Cơ sở hạ tầng của khu vực này như thế nào, các trung tâm kinh doanh 
chính, các trung tâm dịch vụ khuyến nông nhà nước, mạng lưới đường sá, 
các nhà máy chế biến nông sản và các công ty cung ứng vật tư ở đâu?  

• Những vùng sản xuất cây trồng chính và hệ thống thủy lợi ở đâu? 
• Các loại cây trồng chủ yếu được sản xuất là gì, chúng được bán 

cách nào và biểu đồ diễn biến giá theo mùa như thế nào? 
• Những tổ chức phi chính phủ nào đang hoạt động trong khu vực 

này, và họ đang cung cấp những dịch vụ và chương trình gì? 
• Những nhân vật chính trị quan trọng và các nhà lãnh đạo kinh 

doanh trong khu vực là ai?  

2. Các câu hỏi liên quan đến các khách hàng ở khu vực thị trường 
mục tiêu. Ví dụ:  

• Ai là những khách hàng mong đợi - người nông dân cá thể, các 
hiệp hội nông dân, các cửa hàng bán lẻ, các nhà bán buôn, các cơ 
quan của chính phủ và/hoặc phi chính phủ? 

• Các đặc điểm của những khách hàng khác nhau này là gì? Các câu 
hỏi khác nhau sẽ cần phải được hỏi theo từng loại người mua hạt 
giống, nhưng, nói chung, thông tin về các đặc điểm nhân khẩu học 
của họ, mức thu nhập, các kiểu cách mua hàng, các kiểu cách sử 
dụng, các phương pháp canh tác, các điều kiện môi trường và tình 
trạng rủi ro phải được thu thập.  

• Các sản phẩm hạt giống và các đặc điểm mà khách hàng trong khu 
vực mục tiêu đòi hỏi là gì?  

Khi một công ty giống đánh giá thị trường mục tiêu, các nhà quản lý 
phải được yên tâm rằng nó đủ lớn để đảm bảo cho việc đầu tư vào phát 
triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng, nó phải có thể tiếp cận để các sản 
phẩm có thể dễ dàng phân phối ra thị trường, và nó phải có những triển 
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vọng lâu dài bởi vì việc kinh doanh hạt giống có những chu kỳ phát triển 
sản phẩm và mở rộng quy mô lâu dài.  

Nhận ra các cơ hội thị trường  
Các cơ hội trên thị trường có thể đến từ bốn ô phần tư (Hình 3.1). 

Một công ty giống tồn tại với một thị phần hiện tại và một danh mục sản 
phẩm cụ thể trong một thị trường nào đó.  

Cơ hội đầu tiên là tăng thị phần của tổng khối lượng trong một thị 
trường hiện tại với danh mục sản phẩm hiện tại của công ty. Các chiến 
lược marketing chủ yếu ở đây là sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ cạnh 
tranh thông qua việc xúc tiến bán hàng, cải thiện phân phối, định giá 
cạnh tranh và hỗ trợ sản phẩm. Tuy nhiên, việc đạt được một thị phần gia 
tăng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc danh mục sản phẩm hiện tại và khả 
năng tiếp cận hạt giống có phù hợp với các nhu cầu sản phẩm của khách 
hàng trên thị trường hay không.  

  Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới 

Thị trường hiện tại Tăng trưởng thị phần Thâm nhập thị trường 

Thị trường mới Phát triển thị trường Đa dạng hóa sản phẩm 

Hình 3.1. Bốn cơ hội marketing chủ yếu mở ra cho các công ty giống 

Cơ hội thứ hai là phát động các sản phẩm mới trong một thị trường 
hiện tại, hoặc là để thay thế các sản phẩm lỗi thời hoặc cung cấp các lựa 
chọn thay thế mới cho khách hàng. Điều này có thể hoặc không thể dẫn 
đến sự gia tăng thị phần. Mục đích chính ở đây là cung cấp cho khách 
hàng một lựa chọn sản phẩm tốt hơn. Như vậy, các chiến lược phát động 
thành công sản phẩm mới vào một thị trường cạnh tranh sẽ được đặt ở 
hàng đầu. Những chiến lược này kết hợp việc xúc tiến bán hàng và dự trữ 
hạt giống, nhưng trong đó sự có sẵn hạt giống là chìa khóa cho sự thành 
công của chiến lược này. Nhiều khi một sản phẩm tốt đã thất bại vì thiếu 
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hạt giống, trong khi một sản phẩm tốt và được khen ngợi gần như tự nó 
sẽ được bán hết nếu nông dân có thể tiếp cận với hạt giống.  

Mở các thị trường mới với các sản phẩm hiện tại bày ra một cơ hội 
thứ ba cho một công ty giống. Những thị trường mới này có thể ở trong 
nước, hoặc tại nước ngoài ở những nơi mà các sản phẩm sẽ được tin dùng.  

Tương tự như trên là cơ hội vào thị trường mới với các sản phẩm 
mới. Sự phát triển của những cơ hội này phải được bắt đầu bằng việc thử 
nghiệm kỹ lưỡng các sản phẩm để xác nhận khả năng thích nghi và phù 
hợp của chúng đối với các khách hàng mong đợi. Sau đó, vấn đề làm thế 
nào để thâm nhập thị trường mới trở nên quan trọng. Trong các thị 
trường nước ngoài, bước khởi đầu dễ dàng nhất là xuất khẩu hạt giống từ 
nước chủ nhà vào thị trường mới và phân phối thông qua một nhà phân 
phối địa phương. Tuy nhiên, ở một số thị trường mới có thể cần thiết lập 
văn phòng và các hoạt động sản xuất hạt giống tại chỗ. Khi chỗ đứng đã 
đạt được trong một thị trường mới, các chiến lược marketing mới liên 
quan đến việc tăng trưởng thị trường thông qua xúc tiến bán sản phẩm và 
cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh.  

Thấu hiểu các tiêu chí mua hàng của khách hàng  

Khách hàng sẽ mua một sản phẩm chỉ khi nào nó đáp ứng ít nhất 
được bốn tiêu chí: 

1. Khách hàng phải cần sản phẩm  

 

Hộp 3.2. Một "sản phẩm" là gì? 

Sản phẩm là bất cứ điều gì mà một công ty bán để đáp ứng nhu cầu hoặc mong 
muốn của một khách hàng. Một sản phẩm hữu hình có thể bao gồm một số lợi ích 
vô hình cho khách hàng, chẳng hạn như thông tin, dịch vụ, kỹ năng và sự hài lòng. 
Đối với một công ty giống, thành phần hữu hình chủ yếu của sản phẩm là chính bản 
thân hạt giống, nhưng hạt giống lại chứa một tiềm năng di truyền vô hình, và được 
đựng trong một kích cỡ đóng gói nhất định và có thể được xử lý với các hóa chất. 
Sản phẩm của một công ty giống cũng có nhiều đặc điểm vô hình khác, chẳng hạn 
như bất kỳ thông tin và dịch vụ mà công ty cung cấp cùng với hạt giống. Một công 
ty giống cần xác định đặc điểm của những sản phẩm của mình để biết làm thế nào 
mà bán một cách có hiệu quả. Một số trong các đặc điểm này có thể quan trọng với 
một số khách hàng này hơn là những khách hàng khác, đồng thời cũng bày ra các 
cơ hội để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh.  
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(Đối với định nghĩa của một sản phẩm, xem Hộp 3.2). Trong trường 
hợp của hạt giống, giá trị di truyền tiềm năng được chứa trong hạt giống 
và bất kỳ các tiết mục bổ sung nào khác liên quan đến hạt giống được 
công ty cung cấp phải có giá trị lớn hơn cho khách hàng so với những gì 
có trong hạt giống tự để dành hoặc hạt giống từ các nguồn cung ứng có 
thể tiếp cận khác. Vì vậy, để mua hạt giống, khách hàng phải tự nhận biết 
nhu cầu của mình về hạt giống đó, đánh giá cao giá trị và tính hữu ích 
của hạt giống.  

Xác định nhu cầu hạt giống của khách hàng tạo thành một hợp phần 
thiết yếu của chiến lược marketing. Nhu cầu này không chỉ được định 
rõ về kiểu gen (các đặc điểm giống), mà khách hàng cũng còn có nhu 
cầu liên quan đến bao gói hạt giống và chất lượng hạt giống (xem Hộp 
3.3). Cách duy nhất để biết những nhu cầu này là thông qua nói chuyện 
với khách hàng, và chỉ dẫn cho họ các tùy chọn và khảo sát những điều 
thích và những điều không thích của họ. Hơn nữa, khách hàng cần có 
sẵn thông tin về các sản phẩm hạt giống để xác định xem những gì chào 
hàng có đáp ứng được mong đợi của họ hay không. Vì vậy, cung cấp 
thông tin trên các phương tiện quảng cáo là một hợp phần thiết yếu của 
chiến lược marketing.  

Mục tiêu trong việc phát triển sản phẩm là để đáp ứng những đòi hỏi 
của khách hàng về tất cả các đặc điểm cơ bản cộng với các thuộc tính bổ 
sung độc đáo được xem như là các lợi điểm bán hàng chủ yếu của sản 
phẩm. Những đặc điểm cơ bản của các sản phẩm hạt giống đưa vào trong 
tổng danh mục sản phẩm sẽ bao gồm những kỳ vọng về chất lượng hạt 
giống, tiêu chuẩn đóng gói hạt giống, ngoại hình cây trồng, và thành tích 
cơ bản về mặt chủng loại giống bao hàm tiềm năng năng suất và ưu thế 
về khía cạnh nông học. Các đặc điểm bán hàng độc đáo sau đó trở thành 
những đặc điểm chống chịu và lợi ích của giống, chẳng hạn như tính chịu 
hạn sẽ giảm rủi ro sản xuất và chất lượng xay xát sẽ làm tăng thêm giá trị 
của sản phẩm.  

2. Các khách hàng phải ưa thích sản phẩm 

Ngay cả khi sản phẩm đáp ứng một nhu cầu của khách hàng, khách 
hàng vẫn sẽ không mua nếu họ không thích. Điều này có nhiều việc phải 
làm đối với các đặc điểm thẩm mỹ của gói hạt giống, ngoại hình hạt 
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giống, dạng hình cây trồng đang tăng trưởng và sản phẩm hạt sau cùng. 
Sản phẩm phải hấp dẫn. Do đó, giá trị canh tác và sử dụng không phải là 
tiêu chí duy nhất mà một nông dân hoặc khách hàng sẽ sử dụng để mua 
hạt giống. Vấn đề thích hay không thích này thậm chí có thể vượt ra 
ngoài các đặc điểm thiết yếu của hạt giống mà còn mở rộng đến sự cung 
cấp dịch vụ và hình ảnh công ty, thường được quan niệm như là thương 
hiệu công ty. Vì vậy, thiết lập và duy trì thương hiệu là rất quan trọng đối 
với chiến lược marketing. 

 

Hộp 3.3. Danh mục kiểm tra các nhu cầu của khách hàng  
đối với các hạt giống 

Phẩm chất liên quan đến bao gói hạt giống  
• Kích cỡ bao gói - trọng lượng và số hạt. 
• Vật liệu bao gói - độ bền và chức năng. 
• Dán nhãn và thông tin - đúng quy định và nội dung có tính giáo dục; dễ hiểu. 
• Hấp dẫn và rõ ràng. 

Phẩm chất liên quan đến bản thân hạt giống  

• Độ thuần - không lẫn hạt giống khác và độ thuần di truyền  
• Kiểm dịch thực vật - không bị bệnh và sâu hại  
• Chất lượng thể trạng - không bị các khuyết tật  
• Các chất cho thêm vào hạt giống - áp dụng các nông dược phù hợp  
• Màu thuốc xử lý - hấp dẫn và có thể chấp nhận được  
• Phân loại hạt giống - kích cỡ, hình dạng và độ đồng đều của hạt giống trong một gói  

Phẩm chất liên quan đến chủng loại giống  

• Tiềm năng năng suất và tính ổn định - khả năng thích ứng và tính phù hợp với 
môi trường của nông dân. 

• Đặc điểm chống chịu - kháng bệnh, kháng đổ ngã, kín đầu trái, chống chịu sâu bệnh 
và thuốc diệt cỏ, thời gian sinh trưởng, và chống chịu các điều kiện bất thuận. 

• Đặc điểm sử dụng - màu sắc của hạt và bột, kết cấu, tính dễ nghiền, tỷ lệ bột 
xay, mùi vị, giá trị dinh dưỡng, tính dễ tách hạt, tính dễ bảo quản, chất lượng 
nấu chín, v.v. 

• Đặc điểm ngoại hình - chiều cao cây và chiều cao đóng trái, kiểu cây, tư thế trái 
và độ đồng đều. 

Phẩm chất liên quan đến dịch vụ  

• Khả năng tiếp cận với hạt giống, bao gồm cả việc giao hàng. 
• Dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như tư vấn nông học, quản lý khiếu nại, tài liệu quảng cáo. 
• Phương thức thanh toán - chiết khấu giảm giá, khả năng tín dụng mua hàng, v.v.  
• Trình diễn và hội nghị đầu bờ. 
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Sự nhận biết thương hiệu và nhận biết sản phẩm không tương đương 
nhau. Thương hiệu hỗ trợ cho sản phẩm, và giúp khách hàng coi sản 
phẩm như là cái gì thân thuộc. Thật vậy, một thương hiệu mạnh có thể 
ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua hàng, đặc biệt là trong tình 
huống mà khách hàng phải đối mặt với một sự lựa chọn các sản phẩm 
tương tự nhưng cạnh tranh. Xây dựng thương hiệu do đó là một phương 
tiện để tạo ra nét độc đáo và sự khác biệt trên thị trường. 

Mặc dù có bao gồm nhưng thương hiệu thực chất không chỉ là logo 
của công ty. Thương hiệu là một sự nhận thức rộng hơn của khách hàng 
liên quan đến hạt giống và công ty. Như vậy, thương hiệu là hình ảnh 
tức thời, là những cảm xúc và nhận thức mà người tiêu dùng trải 
nghiệm khi họ nghĩ đến công ty hạt giống và sản phẩm của công ty. Vì 
vậy, đó là tất cả những các khía cạnh và phẩm chất hữu hình và vô hình 
của công ty hạt giống và sản phẩm của công ty. Xây dựng thương hiệu 
công ty thông qua việc cung cấp hạt giống chất lượng tốt của các chủng 
loại giống biểu hiện một cách phù hợp, được hỗ trợ bằng dịch vụ xuất 
sắc, và diễn đạt bằng việc quảng cáo và đóng gói bắt mắt và giàu thông 
tin, sẽ đi một chặng đường dài trong việc thu hút và duy trì khách hàng. 
Cuối cùng, tuy nhiên, sức mạnh thương hiệu được xây dựng thông qua 
sự tương đồng giữa dung mạo sản phẩm và hiệu suất sản phẩm trên 
đồng ruộng. Khi nông dân tìm thấy sự hài lòng và lợi ích thực sự từ 
việc sử dụng hạt giống của công ty, sự tin tưởng vào công ty sẽ gia tăng 
với kết quả là thương hiệu của công ty được công nhận là đáng tin cậy 
và có giá trị.  

3. Khách hàng phải có khả năng mua được sản phẩm 

Ngay cả khi khách hàng cần 
và ưa thích sản phẩm, giá bán có 
thể quyết định xem liệu sản phẩm 
có được mua hay không. Vì vậy, 
việc định giá hạt giống là một hợp 
phần quan trọng của chiến lược marketing. Các yếu tố bên trong để xem 
xét bao gồm chi phí sản xuất, khối lượng bán hàng, lợi nhuận cần thiết để 
trang trải chi phí hoạt động, lợi nhuận kỳ vọng và các yêu cầu chi phí 

Định giá bán hạt giống tại một mức giá 
được nông dân thuận mua là chìa khóa 
để đảm bảo cho việc bán hạt giống.  
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vốn. Các yếu tố bên ngoài bao gồm giá hạt giống cân xứng với chi phí 
sản xuất, nhận thức giá trị và khả năng tiền bạc của khách hàng, sự sử 
dụng cạnh tranh các nguồn tiền hiếm hoi của khách hàng và mức giá của 
các công ty hạt giống đối thủ cạnh tranh. Một số phương pháp xác định 
giá hạt giống được thảo luận dưới đây.  

4. Khách hàng phải tiếp cận với sản phẩm 

 

Đây có lẽ là một khía cạnh khó xác định nhất của chiến lược 
marketing, vì nông dân sống phân tán trên một khu vực địa lý rộng lớn và 
vì tính chất cá thể, họ mua hạt giống với một khối lượng tương đối nhỏ. 
Vì vậy, thiết lập một mạng lưới phân phối để cung ứng cho nông dân dễ 
dàng tiếp cận với hạt giống là thiết yếu để đạt được thành công. Để đạt 
được điều này đòi hỏi phải hình thành quan hệ đối tác, giữa các cơ quan 
hoặc các đại lý với người kinh doanh nông nghiệp, các nhà bán sỉ, các 
hiệp hội nông dân, tổ chức phi chính phủ, các nhà kinh doanh nông sản 
hàng hóa, và các nhà chế biến nông sản. Ngoài ra, hỗ trợ cho các nhà 
phân phối về các cơ sở tín dụng, cung cấp thông tin, dịch vụ khách hàng, 
bán hàng, quảng cáo, xử lý khiếu nại, sẽ thúc đẩy sự thấu hiểu của khách 
hàng về các sản phẩm và các điểm bán hàng.  

Hộp 3.4. Tác động của sự lựa chọn chủng loại giống của nông dân 

Nông dân tiến hành sự lựa chọn chủng loại giống để mua, nhưng các công ty hạt 
giống có thể có một vai trò quan trọng ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng 
thông qua sự phân phối và khuyến mãi. Vậy thì những tác động có thể có đến sự 
lựa chọn chủng loại giống đúng hay sai của nông dân là gì?  

Lựa chọn đúng chủng loại giống:  

• Nông dân có cơ hội hưởng lợi tốt nhất từ tiềm năng di truyền của giống. 

• Nông dân hầu như mua lại hạt giống lần nữa. 

• Nông dân có được sự tin tưởng trong việc áp dụng các giống cải tiến.  

Lựa chọn sai chủng loại giống:  

• Nông dân hầu như không đạt được năng suất mong muốn.  

• Nông dân hầu như không mua lại hạt giống lần nữa.  

• Sự tin tưởng của nông dân trong việc áp dụng các giống mới bị suy giảm.  
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Trong khi xem xét làm thế nào để giúp cho khách hàng tiếp cận với 
hạt giống, cũng tìm cách mở rộng thị trường đến các khách hàng mới. Có 
thể có các doanh nghiệp và các tổ chức là những nhà phân phối tiềm 
năng bị bỏ qua, chẳng hạn như các siêu thị hoặc các trạm dịch vụ. Việc 
sử dụng các đại lý nông dân hoặc bán hàng cá nhân lưu động có thể cho 
phép tiếp xúc gần gũi hơn với nông dân ở nông thôn, thay vì bán thông 
qua các nhà tích trữ bán lẻ tập trung. Các hội chợ hạt giống cũng được 
các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy như là một phương tiện mà các nhà 
buôn bán hạt giống chính thức và không chính thức có thể tận dụng để 
đưa hạt giống đến với nông dân nông thôn. Quảng cáo thông qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau, đặc biệt là các đài phát 
thanh địa phương, có thể giúp mở rộng danh mục tên và sản phẩm của 
công ty hạt giống đến các khu vực mà các phương tiện truyền thông truyền 
thống không phủ tới. Cuối cùng, việc sử dụng các ruộng trình diễn và hội 
nghị đầu bờ phô diễn các sản phẩm giống cho những người qua đường và 
khán giả mục tiêu nhìn thấy và tạo ra sự quan tâm đến hạt giống.  

Xác định giá hạt giống  

Xác định giá hạt giống là một quá trình phức tạp vì có nhiều yếu tố 
bên trong và bên ngoài cần phải xem xét. Theo định nghĩa, giá cả là giá 
trị trao đổi của một sản phẩm hoặc dịch vụ, thường được biểu thị bằng 
tiền (Hutt và Stull, 1992). Đối với công ty giống, giá cả của một sản 
phẩm là yếu tố quyết định chính để sản xuất và là phương tiện để kiếm 
thu nhập, trong khi đối với khách hàng giá cả là chi phí để có được giá 
trị, lợi ích hoặc tiện ích, và quyết định khối lượng được mua. Đối với 
công ty, giá cả cao hoặc gia tăng có nghĩa là lợi nhuận và cơ hội lớn hơn 
cho sự phát triển, trong khi đối với khách hàng, chúng có thể có nghĩa là 
mua hàng giảm hoặc mua hàng thay thế (Kohls và Uhl, 2002). Do đó giá 
cả tác động để điều chỉnh sản lượng sản phẩm và thu nhập của công ty, 
và sự mua sắm của người tiêu dùng.  

Sau đây là những yếu tố tác động đến giá hạt giống:  

1. Giá của một sản phẩm không tồn tại biệt lập trên thị trường, mà 
luôn luôn liên quan đến giá của những sản phẩm thay thế. Giá tương đối 
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của một sản phẩm, chứ không căn cứ nhiều vào giá tuyệt đối, quyết định 
sự lựa chọn khách hàng. Đối với hạt giống, giá tương đối của hạt giống 
mà nông dân tự để dành là mối quan hệ cơ bản dẫn đến các quyết định 
mua hàng. Đặc biệt đây là trường hợp đối với các cây trồng tự thụ phấn, 
vì chúng không phải là giống lai và xét về tiềm năng thì hạt giống nông 
dân tự để dành có giá trị tương tự như hạt giống được mua.  

Đối với hạt giống ngô, đặc biệt là hạt giống ngô lai, hạt giống tự để 
dành sẽ bị giảm sút năng suất nghiêm trọng. Kết quả là, giá tương đối là 
có lợi nhiều hơn cho hạt giống được mua. Nghiên cứu của CIMMYT đã 
tìm thấy rằng hạt giống tự để dành của các giống thụ phấn tự do cải tiến 
cho năng suất khoảng 95% so với hạt giống “mới ra lò” của cùng một 
chủng loại giống. Mặt khác, hạt giống tự để dành của một giống lai ba 
cho năng suất khoảng 68% so với hạt giống của thế hệ đầu tiên (F1) “mới 
ra lò” của cùng một chủng loại giống. Những sản phẩm thay thế khác 
trong ngành công nghiệp hạt giống bao gồm các sản phẩm thay thế của 
cùng một loại cây trồng, chẳng hạn như các giống thụ phấn tự do và các 
giống lai, dù có nguồn gốc từ cùng một công ty hoặc từ các đối thủ cạnh 
tranh, và các loại cây trồng thay thế. Vì vậy, khi xác định giá hạt giống, 
người ta phải ghi nhớ giá tương đối của các sản phẩm, với các lựa chọn 
thay thế khác nhau của chúng.  

2. Mối quan hệ CUNG và CẦU là yếu tố chủ yếu trong việc xác định 
giá, đặc biệt trong một nền kinh tế thị trường cạnh tranh. Theo Kohls và 
Uhl (2002), CẦU là “b ảng liệt kê các khối lượng khác nhau của một thứ 
hàng hóa mà người mua sẽ mua với những giá khác nhau tại một thời 
gian và địa điểm nhất định”. Nói nôm na, giá càng thấp, hạt giống sẽ 
được mua càng nhiều, và ngược lại. Đối với yếu tố CUNG, đây là “b ảng 
liệt kê các khối lượng khác nhau sẽ được chào bán với những giá khác 
nhau tại một thời gian và địa điểm nhất định” . Như thế, giá càng cao, hạt 
giống sẽ được chào bán càng nhiều, và ngược lại. Đường cong biểu diễn 
CẦU và CUNG cho thấy mối tương quan giữa khối lượng và giá cả từ 
những quan điểm của người MUA và người BÁN, một cách tương ứng. 
Về mặt lý thuyết, giá cân bằng là điểm mà các đường CUNG và CẦU 
giao nhau.  
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Độ co giãn giá là một thước đo sự phản ứng của khối lượng cung và 
cầu đối với những sự thay đổi về giá cả. Đối với một sản phẩm có nhu 
cầu co giãn, nếu giá giảm theo một tỷ lệ nhất định nào đó, khối lượng 
được mua sẽ tăng theo một tỷ lệ lớn hơn. Nói cách khác, nếu giá giảm 
10%, sự thay đổi về khối lượng được mua sẽ tăng hơn 10%. Ngược lại, 
với một nhu cầu không co giãn, khối lượng được mua sẽ tăng theo một tỷ 
lệ thấp hơn so với tỷ lệ phần trăm giảm giá. Độ đàn hồi của nhu cầu có 
liên quan đến số lượng các sản phẩm thay thế cho sản phẩm được chào 
bán. Các nhu yếu phẩm với ít lựa chọn thay thế có đường cong không co 
giãn, vì người tiêu dùng thường sẽ luôn luôn mua sản phẩm bất kể giá cả. 
Những hàng xa xỉ có đường cong co giãn, vì khi giá giảm nhu cầu 
thường sẽ tăng đáng kể.  

Đường cong biểu diễn cung và cầu của một sản phẩm không phải là 
tĩnh, mà là động. Về cơ bản có bốn kịch bản có thể xảy ra. Đối với một 
nguồn cung nhất định, nhu cầu có thể tăng lên, như vậy giá hạt giống có 
thể tăng lên mà không làm giảm doanh số bán ra. Thứ hai, đối với một 
nhu cầu nhất định, cung có thể tăng với kết quả là giá cần phải được giảm 
để đạt được cùng một doanh số bán ra. Thứ ba, nhu cầu giảm trong khi 
nguồn cung tăng, một lần nữa cần phải giảm giá để đạt được cùng một 
doanh số bán ra. Và, thứ tư, cả nhu cầu và nguồn cung đều tăng, như vậy 
giá cả không thay đổi, nhưng doanh số bán ra tăng lên. Do đó, một công 
ty giống phải thường xuyên theo dõi nguồn cung hạt giống, về cả nguồn 
cung từ sản xuất của riêng mình và của toàn ngành hạt giống, lẫn nhu cầu 
về hạt giống từ cộng đồng nông nghiệp.  

Đường cong về nhu cầu hạt giống ngô có thể được xem xét cả trên cơ 
sở một nông dân riêng lẻ lẫn trên cơ sở một tập thể. Trên cơ sở một nông 
dân riêng lẻ, đặc biệt là những nông dân sản xuất nhỏ với các mảnh 
ruộng nhỏ, về cơ bản nhu cầu hạt giống do diện tích mảnh ruộng và cơ 
cấu cây trồng quy định. Ví dụ, trường hợp lương thực chủ yếu là ngô, 
nông dân sẽ trồng một diện tích ngô được dự kiến sẽ đáp ứng được an 
ninh lương thực của gia đình. Phần ruộng đất còn lại sẽ được trồng các 
cây thực phẩm bổ sung (ví dụ, lạc và đậu) và cây trồng để bán thu hoa lợi 
(ví dụ, bông vải). Đất có thêm sẽ chỉ loại trừ các cây trồng khác và được 
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đưa vào trồng ngô nếu thị trường ngô hạt là có thể sinh lợi nhiều hơn so 
với những cây trồng khác. Trên cơ sở một tập thể, do đó nhu cầu về hạt 
giống ngô liên quan chặt chẽ với giá trị của thị trường hạt lương thực 
tiềm năng và hỗn hợp các cây trồng thay thế. Vì mỗi nông dân sẽ trồng 
ngô để đảm bảo an ninh lương thực, nên có thể nghĩ rằng nhu cầu hạt 
giống là không co giãn, nhưng điều này phụ thuộc vào quy mô và hiệu 
quả tương đối của các giải pháp thay thế, chẳng hạn như hạt giống tự để 
dành, giống thụ phấn tự do và giống lai. Như vậy, đường cong về hạt 
giống ngô là co giãn, đặc biệt là khi các lựa chọn thay thế bằng các cây 
trồng khác được xem xét.  

Về phía cung, hạt giống biểu lộ một sự co giãn về cung tương đối 
cao. Các nhà sản xuất hạt giống sẽ phản ứng tích cực với giá hạt giống 
được gia tăng, đặc biệt nếu các mức giá này được công bố trước mùa vụ. 
Tuy nhiên, điều ngược lại cũng đúng: những người nhân giống sẽ chuyển 
sang gieo trồng những cây trồng thay thế nếu giá hạt giống được chào là 
tương đối ít có khả năng sinh lợi hơn. Thực tế này đã xảy ra ở những 
nước mà chính phủ đã áp đặt sự kiểm soát giá cả không thực tế đối với 
hạt giống. Giá thấp được luật định dẫn đến khả năng sinh lợi bị giảm 
khiến cho sự khuyến khích để sản xuất và cung ứng hạt giống cho thị 
trường, nếu có, cũng rất ít.  

3. Tỷ số giữa giá hạt giống và hạt lương thực và năng suất của nông 
dân gây nên một ảnh hưởng trong việc mua hạt giống. Do đó, để thiết lập 
giá hạt giống có thể chấp nhận được, nhà quản lý marketing sẽ cần phải 
biết giá hạt lương thực hiện tại hoặc dự kiến cho loại cây trồng được gieo 
trồng và năng suất của những nông dân mục tiêu. Đối với những nông 
dân đã có một sự lựa chọn về việc sử dụng hạt giống tự để dành, những 
giống thụ phấn tự do hoặc giống lai, các tỷ lệ giá của những giống này so 
với giá ngũ cốc sẽ ảnh hưởng đến mức năng suất hòa vốn cần đạt được 
để trang trải cho chi phí hạt giống (Hình 3.2). Khi tỷ lệ giá hạt giống so 
với hạt lương thực gia tăng, nông dân cần phải sản xuất hạt lương thực 
nhiều hơn để trang trải chi phí của hạt giống. Do đó, năng suất sản xuất 
hạt ngũ cốc càng cao, tỷ trọng của hạt cần được thu hoạch để trang trải 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

82  

 

chi phí hạt giống càng thấp. Tương tự như vậy, chi phí hạt giống trở thành 
một tỷ lệ nhỏ hơn trong chi phí sản xuất vì năng suất và thu nhập gia tăng. 
Nói chung, nếu nông dân trồng ngô sản xuất được hơn 1,5 tấn/ha, là họ có 
lợi thế để sử dụng hạt giống lai.  

 

Hình 3.2. Năng suất hạt hòa vốn cần thiết để trang tr ải chi phí hạt giống 
như là một hàm số của tỷ lệ giá hạt giống so với hạt lương thực  

(giả định mức sử dụng hạt giống là 25 kg/ha) 

Như vậy, các mức giá hạt giống cao hơn sẽ chỉ có thể đứng vững trong 
những thị trường mà nông dân đạt được năng suất cao, giá hạt ngũ cốc là 
tương đối tốt và thị trường hạt ngũ cốc là dễ tiếp cận. Điều này thật là rõ 
ràng trong cách thức mà giá hạt giống biến đổi ở khắp châu Phi trong năm 
2008. Ở Nam Phi, nơi năng suất hạt ngô thương phẩm rất cao, đặc biệt là 
nơi có điều kiện tưới tiêu, giá hạt giống ngô lai ba là 2,5 - 4,0 USD/kg. 
Các giống ngô lai đơn và các giống lai có những đặc điểm di truyền cải 
tiến có giá hạt giống cao hơn 5,0 USD/kg. Ngược lại ở các nước châu Phi 
khác, nơi năng suất ngô trung bình của các hộ sản xuất nhỏ là tương đối 
thấp, hạt giống ngô lai ba được bán với giá 1,2 - 2,0 USD/kg.  

4. Các yếu tố độc lập nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp, 
chẳng hạn như sự kiểm soát của chính phủ và những biến động về tỷ giá 
hối đoái. Vì những yếu tố này hầu như nằm ngoài sự kiểm soát của doanh 
nghiệp, có rất ít cách có thể được thực hiện để giảm thiểu những tác động 
của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự kiểm soát của chính phủ, 
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việc vận động hành lang và đàm phán có thể hỗ trợ để thiết lập các mức 
giá chấp nhận được. Với một số các yếu tố bên ngoài khác, các chiến 
lược để giảm thiểu sự vất vả và rủi ro, chẳng hạn như bảo hiểm hoặc vay 
mượn chiến lược cũng có thể hỗ trợ.  

Thiết lập giá hạt giống  

Doanh thu của một công ty là tích số của khối lượng hạt giống bán ra 
với đơn giá. Nhưng, như đã chỉ ra, giá cả tác động đến khối lượng bán 
hàng. Do đó, trong việc thiết lập giá cả hạt giống, người ta phải làm sáng 
tỏ mục tiêu tổng thể (Machado, 1996). Nếu mục tiêu là tăng lợi nhuận, thì 
cần thiết lập một mức giá nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất trên tổng chi 
phí. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tăng thị phần, thì việc định giá sẽ liên quan 
nhiều đến giá cả của sản phẩm đối thủ cạnh tranh hơn là bản thân lợi 
nhuận, đồng thời cũng tính đến sự đáp ứng của khách hàng đối với các giá 
có liên quan. Như đã nói ở trên, đối với một nhu cầu nhất định, cách duy 
nhất để gia tăng khối lượng bán ra là giảm giá bán, do đó sẽ không tránh 
khỏi dẫn đến lợi nhuận giảm đối với một cơ cấu chi phí nhất định. Vì thế, 
bất kỳ sự giảm giá nào nhằm tăng thị phần phải kèm theo khối lượng bán 
tăng lên để đạt được sự tăng trưởng lợi nhuận. Ngoài ra, nếu ý định của 
công ty là tăng khối lượng hàng bán ra cho những khách hàng đã không 
mua hạt giống cải tiến trước đây, thì việc định giá phải được gắn liền với 
giá hạt ngũ cốc và giá của những hạt giống và các sản phẩm thay thế. Cuối 
cùng, trong một vài trường hợp, giá cả có thể đơn giản được đặt ở một 
mức độ sẽ đảm bảo được sự sống còn của doanh nghiệp, trong trường hợp 
này, định giá ở mức hòa vốn là ý nghĩ chiếm ưu thế.  

Thiết lập giá cơ bản của hạt giống có thể theo ba phương pháp, cụ thể 
là, định giá theo định hướng chi phí, định giá theo định hướng khách 
hàng và định giá cạnh tranh (Kotler và Armstrong, 1994; trích dẫn bởi 
Machado, 1996). Trong một vài trường hợp, có thể có một hệ thống định 
giá được quản lý, do chính phủ quy định. Điều này không nhất thiết gây 
phương hại cho công ty giống, miễn là giá cả được thỏa thuận hợp lý 
giữa ba bên liên quan (nông dân, các công ty giống và chính phủ). Sau 
đây là các ví dụ về tính toán giá hạt giống.  
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1. Định giá theo định hướng chi phí  

 

Trong phương pháp tính toán giá hạt giống này, các chi phí bán hàng 
(hoặc các chi phí hàng hoá bán ra, COGS) và các chi phí hoạt động (đôi 
khi được gọi là tổng chi phí) đều được đưa vào tính toán. Phương pháp 
đơn giản nhất là tính toán một khoản lợi nhuận trên chi phí bán hàng 
(Hộp 3.5), mà khi tích lũy sẽ đủ để trang trải các chi phí hoạt động và 
cung cấp một khoản lợi nhuận ròng. Ngoài ra, giá hạt giống có thể được 
tính toán bằng cách bao gồm các chi phí hoạt động và khối lượng doanh 
số bán hạt giống dự kiến. Tuy nhiên, phương pháp này là khó khăn nếu 
bán nhiều hơn một sản phẩm, bởi vì các chi phí hoạt động phải được 
phân bổ trên những sản phẩm khác nhau.  

Hộp 3.5. Định giá theo cách chi phí cộng với lợi nhuận 

Trong dạng đơn giản nhất, giá bằng với chi phí bán hàng cộng với một khoản lợi 
nhuận. Công thức của cách tính toán này là,  

Giá = Chi phí bán hàng / (1 – Lợi nhuận gộp)  

Ví dụ, nếu chi phí bán hàng của một giống lai là 720 USD/t, và lợi nhuận gộp được 
yêu cầu là 40%, thế thì giá hạt giống là 1200 USD/t, tức là, 720 / (1 - 0,4) = 1200.  

Phương pháp này có thể được cải tiến bằng cách xem xét các chi phí hoạt động, 
khối lượng hạt giống được bán và khoản lợi nhuận ròng được yêu cầu. Trước tiên, 
chi phí của một đơn vị hạt giống được tính toán, rồi sau đó một khoản lợi nhuận 
được thêm vào để tính ra giá bán. Như vậy, nếu  

Chi phí bán hàng = 720 USD/t,  

Khối lượng hạt giống sẽ được bán = 800 t,  

Chi phí hoạt động = 160.000 USD,  

thì chi phí của một đơn vị hạt giống được tính như sau,  

Chi phí bán hàng + (Chi phí hoạt động/ Khối lượng hàng được bán)  

Như vậy, ví dụ:  

Chi phí của một đơn vị hạt giống = 720 + (160.000 / 800) = 920 USD/t  

Nếu khoản lợi nhuận ròng được yêu cầu là 20%, thì giá hạt giống được tính như sau  

Chi phí của một đơn vị hạt giống / (1 - Lợi nhuận ròng).  
Vì vậy,  

Giá hạt giống = 920 / (1 – 0.2) = 1150 USD/t  
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2. Định giá theo định hướng khách hàng  

Việc định giá cả hạt giống theo định hướng khách hàng, xem xét đến 
những yếu tố khác ngoài các khoản lợi nhuận được yêu cầu. Về nguyên 
tắc, giá cả được xác định bằng việc ước tính những gì khách hàng sẵn 
sàng chi trả cho các sản phẩm cụ thể. Vì vậy, phương pháp này sẽ tính 
đến các chi phí sản xuất và các tình huống của nông dân, cùng với giá trị 
của hạt giống xét về mặt chất lượng và tiềm năng di truyền. Chẳng hạn 
như khi tiềm năng năng suất của việc canh tác ngô tăng cao nhờ quản lý 
thâm canh và áp dụng nhiều vật tư nông nghiệp hơn, hạt giống sẽ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng chi phí sản xuất. Do đó, có thể biện luận 
rằng những nông dân như thế sẽ sẵn sàng chi trả một giá cao hơn cho hạt 
giống, đặc biệt nếu hạt giống biểu thị giá trị di truyền tốt hơn so với 
những giống thay thế.  

Những phương pháp định giá theo định hướng khách hàng thay thế 
có thể bao gồm:  

• Định giá cao hơn đối với những giống mới hoặc đối với hạt giống 
có mang những đặc điểm đặc thù (dù liên quan đến di truyền, 
đóng gói hoặc xử lý hạt giống);  

• Định giá hạt giống dựa trên hỗn hợp sản phẩm có sẵn, ví dụ như 
kích cỡ đóng gói, và  

• Giảm giá để thu hút những khách hàng mới, đặc biệt là các thị 
trường mới được khai phá hay để chiếm thị phần.  

3. Định giá cạnh tranh  

Thị trường hạt giống có tính cạnh tranh. Ít có trường hợp mà các sản 
phẩm của một công ty không có những lựa chọn thay thế, hoặc từ các 
công ty giống khác hoặc từ hạt giống tự để dành của nông dân.  

Thiết lập giá cả liên quan đến đối thủ cạnh tranh phải được thực hiện 
với sự suy tính trước cẩn thận, có tính đến những đặc điểm chất lượng 
sản phẩm liên quan và vị trí thương hiệu của mình. Bán hạ giá rẻ hơn các 
đối thủ cạnh tranh có thể nhanh chóng dẫn đến một cuộc chiến giá cả mà 
ít ai khác hơn khách hàng sẽ là những người chiến thắng. 
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Hơn nữa, khách hàng có thể nghi ngờ những sản phẩm có giá thấp 
hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh, vì họ có thể nghĩ rằng đây là 
do các khuyết điểm của sản phẩm.  

Thiết lập giá cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh, trong khi 
có thể là chính đáng đối với công ty của mình, có thể đạt được ít sự đồng 
cảm trên thị trường, trừ khi có giá trị thực sự cho khách hàng. Do đó giá 
cả phải được đặt ở một mức độ sẽ được thị trường chấp nhận và thúc đẩy 
doanh số bán ra các sản phẩm của mình.  

Hãy xác lập những giá cả khả dĩ đã được tính toán cho các sản phẩm, 
những giá này phải được đưa vào trong ma trận ngân sách của toàn công 
ty để đảm bảo sẽ đạt được một lợi nhuận ròng. Điều này đòi hỏi phải lấy 
tổng khối lượng hạt giống dự kiến sẽ được bán NHÂN với giá của từng 
sản phẩm, TRỪ đi các chi phí hoạt động, sẽ cho ra một lợi nhuận ròng đủ 
cho hoạt động doanh nghiệp bền vững. Ở giai đoạn này, có thể tìm thấy 
rằng giá cả là quá thấp để đạt được lợi nhuận ròng mong muốn, và sẽ 
phải thực hiện các tính toán mới. Hoặc, nếu không thể đặt giá cao hơn, 
do các áp lực của thị trường, thì hoặc là khối lượng bán hàng hoặc là các 
chi phí hoạt động có thể cần phải được thẩm định lại.  

Dù một công ty giống sử dụng bất kỳ phương pháp nào để tính toán 
giá cả sản phẩm của mình, sẽ luôn có một yếu tố “khám phá giá” trên thị 
trường (Kohls và Uhl, 2002). Đây là quá trình mà người bán và người 
mua cùng đạt đến những giá cụ thể đối với một giao dịch nhất định. Điều 
này liên quan đến các quyền lực mặc cả tương đối của người mua và 
người bán, và các điều kiện bán hàng. Do đó, giá thực tế mà một công ty 
giống bán sản phẩm của mình sẽ phụ thuộc vào những người mua là ai và 
ở đâu (chẳng hạn, nhà bán buôn ở thành phố, người bán lẻ ở nông thôn 
hoặc nông dân riêng biệt), vào khối lượng hạt giống mà những người 
mua này có ý định mua, và vào các điều kiện thương mại của vụ giao 
dịch. Những nông dân riêng biệt có sức mua thấp hơn so với những tập 
thể hoặc những người mua khối lượng lớn. Hạt giống gói nhỏ có thể đáng 
được bán với đơn giá cao hơn so với hạt giống gói lớn hoặc hạt giống rời. 
Điều khoản về chiết khấu, hoa hồng và bán chịu có tác dụng làm giảm 
giá thực. Điều này đòi hỏi thiết lập một chính sách giá cả cho các loại sản 
phẩm, người mua và giao dịch khác nhau. Sau khi thiết lập, chính sách 
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này phải được truyền đạt đến đội ngũ bán hàng, các phòng ban của công 
ty và các khách hàng, để doanh nghiệp bán hạt giống có thể tiến hành 
một cách suôn sẻ mà không bị nhầm lẫn.  

Quản lý vòng đời sản phẩm  

Hạt giống là một phương tiện cung cấp tiềm năng di truyền cho 
khách hàng. Khi hạt giống được gieo trồng trong một môi trường đang 
thay đổi về khí hậu, về các bất thuận sinh học và thị hiếu của người tiêu 
dùng, thì kiểu gen có thể bị thử thách hoặc không thể chấp nhận được, 
đặc biệt như khi các giống cải tiến khác thâm nhập vào thị trường. Vì 
vậy, một giống hầu như sẽ có một vòng đời sản phẩm, bao hàm bốn điều:  

1. Các sản phẩm đều có một quãng đời hạn chế trên thị trường, 
trường hợp hạt giống thì có liên quan đến những sự thay đổi về các yếu 
tố sinh học và phi sinh học, và các nhu cầu thị trường đang chuyển đổi;  

2. Doanh số bán sản phẩm trải qua các giai đoạn khác biệt nhau, từ 
giai đoạn phát triển đến giai đoạn chín muồi, mỗi giai đoạn đặt ra những 
thách thức, cơ hội và vấn đề khác nhau cho công ty;  

3. Lợi nhuận tăng và giảm ở những giai đoạn khác nhau của vòng đời 
sản phẩm; và  

4. Các sản phẩm đòi hỏi những chiến lược khác nhau về marketing, 
tài chính, sản xuất, bán hàng và nguồn nhân lực trong từng giai đoạn của 
vòng đời.  

Biểu đồ đại diện cho một vòng đời sản phẩm được trình bày ở Hình 
3.3. Sự chọn tạo một chủng loại giống mới là một công việc rất tốn kém 
và đòi hỏi thời gian, nhưng một khi nó được tung ra trên thị trường, thu 
nhập sẽ kiếm được thông qua hoạt động bán hàng. Do đó, lợi nhuận được 
kỳ vọng sẽ tăng lên khi khối lượng bán tăng lên. Thông thường, một sản 
phẩm sẽ đạt đến một giai đoạn chín muồi, khi khối lượng bán ra bão hòa, 
và rồi thì có thể suy giảm do nhiều yếu tố khác nhau. Độ dài của vòng 
đời sản phẩm và hình dạng của các đường cong bán hàng và lợi nhuận sẽ 
thay đổi từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Các hoạt động marketing, 
đặc biệt là xúc tiến bán hàng, có thể rút ngắn giai đoạn giới thiệu, tăng 
tốc độ của giai đoạn tăng trưởng hoặc kéo dài giai đoạn chín muồi. 
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Tương tự, quy mô sản xuất hạt giống có thể tác động to lớn đến thời gian 
và quy mô của từng giai đoạn. Nhiều giống mới đã không thể thâm nhập 
được thị trường đơn giản chỉ vì thiếu sản xuất hạt giống. Hơn nữa, hoạt 
động của đối thủ cạnh tranh, hoặc những thay đổi trong các biện pháp 
nông học của nông dân hoặc sự xuất hiện của các bệnh hại mới có thể 
ngăn chặn đời sống của một chủng loại giống. 

 

Hình 3.3. Biểu đồ đại diện cho một vòng đời sản phẩm  

Độ dài trung bình của một vòng đời sản phẩm trên một thị trường hạt 
giống cũng liên quan đến số lượng các giống mới được đăng ký hàng 
năm. Ở một vài nước, việc đăng ký giống là không thường xuyên. Do đó 
nông dân ít có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ những giống mới, và các 
sản phẩm tồn tại trong một thời gian dài trên thị trường trước khi các 
giống mới trở nên có sẵn. Ở Nam Phi thì ngược lại, các công ty giống 
đăng ký nhiều sản phẩm hàng năm, và gần 75% các giống đăng ký quốc 
gia có vòng đời ít hơn bảy năm tuổi (E. Goldschagg, SANSOR, giao tiếp 
cá nhân, 2009). Tuy nhiên, có một ít giống duy trì được sự hiện diện trên 
thị trường trong thời gian rất dài. Đáng chú ý nhất là một giống lai đơn từ 
Zimbabwe, SR52, phóng thích hơn 50 năm trước và vẫn còn nhu cầu, đặc 
biệt đối với thị trường ngô luộc ở Nam Phi.  

Việc quản lý vòng đời sản phẩm tập trung quanh việc theo dõi sự 
tăng trưởng của doanh số bán ra và thị phần tương đối của các sản phẩm. 
Điều này đã được xây dựng thành một chương trình được gọi là “Ma trận 
Boston” (Hình 3.4; Henderson, 1973). Một sản phẩm thông thường sẽ bắt 
đầu vòng đời của nó như là một “dấu hỏi” , trong đó nó đã được đầu tư 
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đáng kể để khởi động nó lên thị trường nhưng vẫn chưa được thử thách 
và chấp thuận trong thương trường thực tế. Nếu sản phẩm thu hút sự chú 
ý của thị trường và bắt đầu phát triển về khối lượng doanh số, nó được 
coi là một “ngôi sao”. “Ngôi sao” là những sản phẩm có tốc độ tăng 
trưởng doanh số bán cao và có tiềm năng gia tăng thị phần của chúng. 
Những sản phẩm đã đạt được một thị phần tương đối lớn được gọi là 
“con bò tiền mặt” , vì chúng thường tạo ra một sự đóng góp đáng kể vào 
lợi nhuận, tất cả mọi thứ là như nhau. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng chỉ 
riêng một mình thị phần không phải là một biện pháp đóng góp của một 
sản phẩm vào lợi nhuận gộp. Một sản phẩm với một thị phần thấp có thể 
có một chênh lệch gộp cao hơn, và do đó đóng góp nhiều vào lợi nhuận 
gộp hơn so với một sản phẩm có thị phần tương tự hoặc cao hơn nhưng 
một có mức chênh lệch gộp thấp. Những sản phẩm được nghi vấn là 
những sản phẩm có một thị phần cao nhưng tốc độ tăng trưởng tương đối 
thấp, trong khi “con chó” là những sản phẩm có thị phần thấp và tốc độ 
tăng trưởng cũng thấp.  

Tình hình marketing lý tưởng là có tất cả mọi sản phẩm đều là những 
“con bò tiền mặt” hay “ngôi sao”, nhưng điều này thường không thực tế 
hoặc không thể có được. Nói chung, trong một danh mục nhiều sản 
phẩm, sẽ có một hoặc nhiều sản phẩm trong từng loại. Hầu hết khoản đầu 
tư vào các hoạt động marketing nên được áp dụng cho những con bò tiền 
mặt và những ngôi sao đang lên. Nếu doanh số bán hàng của một sản 
phẩm bắt đầu suy giảm, có thể phải “tái tạo” sản phẩm thông qua xúc tiến 
bán hàng (chẳng hạn, chiết khấu và quảng cáo), hoặc cải tiến sản phẩm 
bằng một cách nào đó (chẳng hạn, sử dụng cách đóng gói mới hoặc áp 
dụng một cách xử lý hạt giống mới). Tuy nhiên, nếu khối lượng bán ra 
của một sản phẩm tiếp tục giảm, nó có thể trở thành một “con chó”. 
Trong trường hợp này, nếu không thể khôi phục lại doanh số bán ra 
thông qua sản xuất và xúc tiến bán hàng, cần phải loại bỏ sản phẩm đó 
càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại. Hơn nữa, vì các sản phẩm 
đều có xu hướng đi qua hết các vòng đời sản phẩm này, nên cần duy trì 
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đảm bảo một nguồn cung cấp liên 
tục các sản phẩm mới cho thị trường. Nếu một sản phẩm “con chó” 
không được thay thế nhanh bằng một ngôi sao đang lên, thị phần đáng kể 
có thể bị mất, với một tác động tiêu cực kèm theo lên kết quả kinh doanh.  
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Hình 3.4. “Ma tr ận Boston” 

Ghi chú: Hình này minh họa các kịch bản khác nhau mà qua đó một sản phẩm có thể 
trải qua trong vòng đời của nó, từ khi mới khởi đầu (“dấu hỏi”) thông qua tăng trưởng 
(“ngôi sao”), tăng thị phần (“con bò tiền mặt”) để tăng trưởng giảm (“con chó”).  
Nguồn: Henderson (1973).  

Tổng doanh thu hạt giống của một công ty bao gồm tổng của doanh 
thu các giống riêng lẻ trong danh mục sản phẩm. Theo dõi các số liệu bán 
hàng và tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng sản phẩm vào tổng doanh thu 
là hữu ích để quản lý các hoạt động hỗ trợ bán hàng và thiết lập các mục 
tiêu sản xuất. Nếu tổng doanh thu đang tăng hoặc đang giảm thì điều 
quan trọng là phải biết được doanh thu của sản phẩm nào đang tăng hoặc 
đang giảm và sản phẩm nào có đóng góp nhiều nhất vào sự thay đổi trong 
tổng doanh thu. Trong ví dụ giả thuyết được trình bày ở Hình 3.5, tổng 
doanh thu trong năm (5) năm đầu tiên cho thấy một sự gia tăng nhỏ. Mặc 
dù phần lớn doanh thu đã được đóng góp bởi giống B, sự gia tăng tổng 
doanh thu biểu hiện cũng do bởi sự giới thiệu giống mới C. Giống mới 
này giúp bù đắp sự suy giảm doanh thu của giống A. Từ năm thứ 10 - 15, 
khối lượng bán hàng của giống B suy giảm, nhưng tổng doanh thu tiếp 
tục tăng do sự giới thiệu thêm các giống mới. Khoảng năm thứ 15 - 17, 
tổng doanh thu đạt đỉnh điểm, nhưng không có một giống riêng lẻ nào có 
đóng góp chủ yếu. Thay vào đó, ba giống B, C và D mỗi giống đóng góp 
30% đến 35% tổng doanh thu.  

Ví dụ đơn giản này dùng để minh họa cho tính động của danh mục 
chủng loại giống cây trồng của một công ty giống. Các giống đều sẽ có 
một vòng đời do bởi những sở thích của khách hàng, những tác động của 
đối thủ cạnh tranh và những thay đổi trong môi trường sinh - vật lý. Các 
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công ty giống chỉ dựa trên một giống hoặc không có một chiến lược chọn 
tạo giống chủ động để đưa ra các giống mới hầu như phải đối mặt với 
những vấn đề marketing khi thị trường thay đổi.  

 

Hình 3.5. Khối lượng doanh thu giả định của sáu chủng loại giống 

Ghi chú: Đây là các giống từ A đến F theo thời gian, và (1) doanh thu tuyệt đối và (2) tỷ 
lệ phần trăm đóng góp vào tổng doanh thu theo thời gian.  

Các chiến lược xúc tiến bán hàng  

Xúc tiến tăng doanh thu hạt giống là hợp phần đáng chú ý nhất của 
một chiến lược marketing. Đây là cách mà một công ty giống giới thiệu 
bản thân và những sản phẩm của mình cho khách hàng và công chúng. 
Về bản chất, xúc tiến bán hàng gần như là sự giao tiếp hiệu quả trong đó 
người tiếp nhận nhận một cách đúng đắn và thấu hiểu những thông điệp 
được gửi đến. Truyền thông thành công dựa trên sự rõ ràng, sự đơn giản, 
sự đáng ghi nhớ và giá trị lợi ích của các diễn đạt. Tuy nhiên, trong bất 
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kỳ giao tiếp nào, có nguy cơ bị hiểu lầm, vì thông điệp gửi đi có thể 
không luôn luôn y hệt như thông điệp được nhận. Sự giao tiếp kém cỏi có 
thể dẫn đến những hậu quả ngoài dự tính và những phản ứng không 
mong muốn, phải được tránh. Vì vậy, hãy dồn mọi nỗ lực để đảm bảo sự 
truyền thông tích cực.  

Truyền thông xuất phát từ một nguồn, chứa một thông điệp và được 
chuyển đến một người tiếp nhận thông qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng. Một người tiếp nhận một thông điệp được truyền 
thông tồn tại trong bối cảnh của chính mình. Điều này ảnh hưởng đến 
cách mà thông điệp được nhận. Người tiếp nhận cũng có những nhận 
thức nhất định về nguồn và về phương tiện truyền thông được sử dụng 
cho thông điệp đó, (những nhận thức này) sẽ lại ảnh hưởng thêm nữa 
đến cách mà thông điệp được nhận. Vì vậy trong việc chuẩn bị các 
chiến lược xúc tiến bán hàng, không chỉ riêng một mình thông điệp 
được xác định, mà sự xem xét đến hình ảnh tổng thể công ty, kênh phân 
phát thông điệp và tình hình và hoàn cảnh của những người tiếp nhận 
phải được đưa vào tính toán.  

Các chiến lược xúc tiến bán hàng bao gồm năm khía cạnh 
chính (Kohls và Uhl, 2002) 

1. Mục đích của xúc tiến bán hàng 

Có ba mục đích chính của xúc tiến bán hàng, cụ thể là, nhắc nhở, 
thông tin và thuyết phục. 

Đối với một công ty giống bán hạt giống cây trồng ngoài đồng 
(không trồng trong nhà kính) thường có một thời gian bán hàng ngắn một 
lần/năm, mục đích của xúc tiến bán hàng sẽ được xác định bởi giai đoạn 
của chu kỳ sản xuất cây trồng. Trước khi mua hạt giống, có thể nhấn 
mạnh nhiều hơn vào việc nhắc nhở và thông tin cho nông dân biết về 
những sản phẩm nào đang có sẵn và những đặc điểm của chúng là gì. 
Trong thời gian mua hàng, cung cấp thông tin và thuyết phục có thể là 
quan trọng hơn để tác động đến các quyết định mua hàng. Khi cây trồng 
đang phát triển, và những điểm trình diễn và hội nghị đầu bờ được tiến 
hành, thì mục đích là cung cấp thông tin.  
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2. Chủ đề hoặc sự hấp dẫn của xúc tiến bán hàng. Trong trường 
hợp này, chiến lược xúc tiến bán hàng phải vạch rõ những khía cạnh 
nào của sản phẩm sẽ được truyền đạt. Điều này liên quan đến chính bản 
thân sản phẩm và các tính năng đặc thù của nó so với các lựa chọn thay 
thế. Một mặt, điều này có thể chỉ đơn giản là tính hấp dẫn của giá cả, 
mặt khác sự chú ý có thể được thu hút vào các khía cạnh độc đáo của 
sản phẩm, chẳng hạn như các tính năng liên quan đến bao gói hạt giống, 
chất lượng hạt giống hoặc giá trị canh tác và sử dụng (xem Hộp 3.3). 
Chủ đề được truyền đạt sẽ phụ thuộc vào mục đích của chiến lược xúc 
tiến bán hàng.  

3. Các loại hình xúc tiến bán hàng. Xúc tiến bán hàng có thể được 
thực hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo qua 
phương tiện truyền thông đại chúng, cung cấp các khoản chiết khấu hoặc 
các giải thưởng cho lòng trung thành, cho miễn phí các mẫu hạt giống, 
gieo trồng các ô ruộng trình diễn ở ven đường, tổ chức các cuộc hội nghị 
đầu bờ và các cuộc triển lãm thương mại, cung cấp các vật liệu bán hàng, 
cấp tài trợ, và sử dụng các đại diện bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ khách 
hàng (chẳng hạn như tư vấn nông học). Việc sử dụng bất kỳ phương pháp 
nào trong những phương pháp này đều làm tăng thêm chi phí cho doanh 
nghiệp, nhưng chúng có thể có hiệu quả trong việc gia tăng doanh thu, 
hoặc thông qua giá bán được giảm hoặc làm tăng những quyết định của 
người tiêu dùng mua ủng hộ sản phẩm của bạn thay vì mua các lựa chọn 
thay thế.  

4. Các phương tiện truy ền thông của việc xúc tiến bán hàng. Có 
nhiều lựa chọn đối với các loại hình phương tiện truyền thông được dùng 
để xúc tiến bán hàng, nhưng việc lựa chọn một loại hình thích hợp nhất 
phụ thuộc phần lớn vào các điểm nói trên. Việc sử dụng các đài phát 
thanh cộng đồng là một phương tiện truyền thông tin hữu hiệu đến một 
số lượng lớn nông dân nông thôn, đặc biệt là nơi mà tỷ lệ biết chữ thấp. 
Các thông điệp bằng lời rất hữu ích trong thời gian mua hạt giống. Ở các 
thành phố và làng mạc, tranh ảnh in và các phương tiện truyền thông 
nhìn (áp-phích, biển báo ngoài trời, băng-rôn tại trạm dừng xe buýt, v.v) 
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là hữu hiệu trong việc truyền tải những thông điệp quảng cáo rầm rộ về 
các sản phẩm và dịch vụ như là những cách nhắc nhở khách hàng về 
công ty và những sản phẩm của công ty. Việc sử dụng các vật liệu tại 
điểm bán hàng, quảng cáo tại cửa hàng và nhân viên bán hàng là nhằm 
thuyết phục các khách hàng mua hàng. Tiếp xúc cá nhân và các bản trình 
bày là đặc biệt hữu ích tại các cuộc hội nghị đầu bờ và các cuộc thảo luận 
nhóm để cung cấp thông tin về các giống cây trồng.  

5. Mục tiêu của việc xúc tiến bán hàng. Với hạt giống cây trồng 
chúng ta có xu hướng nghĩ các chiến lược xúc tiến bán hàng nhằm vào 
bản thân những người nông dân, và đúng như vậy, vì họ là những người 
gieo trồng hạt giống. Tuy nhiên, ở nhiều cộng đồng, việc canh tác được 
thực hiện bởi những phụ nữ mà họ có thể không phải là những người ra 
quyết định trong các hộ gia đình. Hơn nữa, trong trường hợp có một sự 
nhập cư đáng kể vào đô thị, người mua hạt giống thường là những người 
nhập cư đô thị rồi gửi hạt giống về quê nhà của họ ở nông thôn để sản 
xuất. Một khối lượng hạt giống đáng kể không do công ty giống trực tiếp 
bán cho nông dân, mà thông qua các nhà bán lẻ và các đại lý. Cuối cùng, 
đối với một vài sản phẩm có một đặc tính tiện ích cụ thể, chẳng hạn như 
ngô ngọt hoặc ngô bao tử, mục tiêu của xúc tiến bán hàng có thể không 
nhiều lắm đối với nông dân mà là các nhà chế biến nông sản. Do đó, một 
công ty giống phải xác định nơi nào các hoạt động xúc tiến bán hàng sẽ 
có tác động lớn nhất trong việc gia tăng khối lượng bán hàng.  

Những cuộc trình diễn và hội nghị đầu bờ về giống cây trồng  

Trình diễn giống được sử dụng để phô bày các sản phẩm hiện hành 
và mới cho nông dân với mục tiêu tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm. 
Thông thường, chỉ có một vài giống mới được trình diễn cùng với một 
hoặc hai giống nổi tiếng và phổ biến được dùng làm các giống đối chứng 
trong các lô không nhắc lại, với diện tích tương đối lớn, trên ruộng của 
nông dân.  

Các cuộc trình diễn cùng một bộ giống có thể được tiến hành tại 
nhiều địa điểm, thậm chí trong cùng một huyện. Việc lựa chọn các địa 
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điểm trở nên quan trọng đối với việc xúc tiến bán hàng - chọn những 
nông dân thành công và có ảnh hưởng được đặt ở vị trí chiến lược làm 
cho những điểm trình diễn đạt được hiệu quả (xem Hộp 3.6). Đặt các 
biển trình diễn với bảng hiệu lớn, rõ ràng dễ đọc đảm bảo khách qua 
đường và khách mời hội nghị đầu bờ có thể nhận biết các giống đang 
được phô diễn.  

 

Quyết định tiến hành một hội nghị đầu bờ tại một điểm trình diễn 
phụ thuộc vào sự hấp dẫn và vị trí của ruộng trình diễn. Tránh những cây 
trồng sinh trưởng kém và chỉ chọn những cây trồng sinh trưởng phát triển 
tốt và sẽ chứng minh rõ ràng những điểm mạnh của các giống mới. 
Không có một mô thức cố định cho một hội nghị đầu bờ, nhưng các hợp 
phần quan trọng bao gồm sự giới thiệu các chủng loại giống do các nhà 
nông học hoặc đại diện bán hàng của công ty trình bày, nói chuyện tổng 
quát về quản lý cây trồng, sự đánh giá của nông dân về các chủng loại 
giống, và tất nhiên, thức ăn và nước giải khát! Nông dân sẽ được thu hút 

Hộp 3.6. Các tiêu chí lựa chọn địa điểm cho các điểm trình diễn  
xúc tiến bán hàng 

• Nông dân - nông dân có làm cho những nông dân khác tôn trọng và học hỏi 
mình không? Nông dân có nhiệt tình và sẵn lòng không?  

• Quản lý - sự quản lý trên đồng ruộng có tốt không?  

• Nông dân biết tương trợ - người nông dân có giúp đỡ cho những nông dân khác không?  

• Các vấn đề xã hội - những nông dân khác có thể tham quan đồng ruộng một 
cách tự do không?  

• Đồng ruộng mang tính đại diện - đồng ruộng có đại diện cho thị trường mục tiêu 
xét về đất đai, lượng mưa, v.v. không?  

• Tính hiển thị - bề rộng mặt tiền có đủ không, xe cộ chạy ngang qua nhanh như 
thế nào, khách qua đường thường xuyên thế nào?  

• Khả năng tiếp cận - vị trí có dễ dàng tiếp cận cho cuộc hội nghị đầu bờ không?  

• Tâm điểm - vị trí có phải là trung tâm của thị trường mục tiêu không?  

• Vị trí thoáng đãng - vị trí có còn tạo ra sự quan tâm đối với cộng đồng không?  

• Lãnh đạo và nhân viên khuyến nông địa phương - các nhà lãnh đạo và nhân viên 
khuyến nông của cộng đồng có được tham gia vào việc lựa chọn địa điểm và tổ 
chức hội nghị đầu bờ không?  

Nguồn: B. Nyakanda, giao tiếp cá nhân, 2008.  
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đến các hội nghị đầu bờ, nếu có các quà tặng (ví dụ, nón mũ, áo phông) 
và cung cấp thông tin tốt (ví dụ, các tài liệu quảng cáo và mang tính giáo 
dục). Vì quản lý nông học là một yếu tố quan trọng đối với năng suất cây 
trồng, trình diễn các công nghệ canh tác cải tiến và thảo luận xung quanh 
việc quản lý đồng ruộng, cùng với các bài giới thiệu về các giống cây 
trồng sẽ giúp nông dân học được những kỹ năng mới.  

Bán hạt giống  

Chỉ có doanh thu mới sinh ra thu nhập và lợi nhuận. Không có doanh 
thu, thì không cần phải sản xuất, tiến hành nghiên cứu hoặc thậm chí tiếp 
tục là một doanh nghiệp giống. Vì vậy, bán hạt giống thực sự gần như là 
tạo ra những doanh thu đó mà kiếm được thu nhập và lợi nhuận. Trong 
chiến lược marketing, một công ty giống sẽ đặt những mục tiêu doanh 
thu cho các sản phẩm theo lịch trình thời gian. Sau đó đội ngũ bán hàng 
chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các mục tiêu doanh thu là đạt được. Các 
mục tiêu doanh thu sẽ chỉ đạt được nếu đội ngũ bán hàng tập trung vào 
các hoạt động chuyển dịch quá trình bán hàng về phía trước với mọi 
khách hàng có sẵn hoặc tiềm năng.  

Hầu hết doanh thu từ một công ty giống sẽ không được thực hiện 
trực tiếp với nông dân, mà với những người trung gian, chẳng hạn như 
các nhà bán buôn và người bán lẻ. Vì vậy đội ngũ bán hàng sẽ làm sao 
cho kỹ thuật bán hàng của mình ăn khớp với những đơn đặt hàng trữ vào 
kho của các người trung gian, việc này dựa vào những mối lợi mà người 
trung gian sẽ kiếm được từ việc trữ và bán hạt giống. Những người trung 
gian sẽ không quan tâm quá nhiều đến các đặc tính của tự thân sản phẩm, 
bằng giá trị bán lại tiềm năng của các sản phẩm cho khách hàng và các 
điều khoản mua bán mà công ty giống có thể cung cấp. Biết rõ các ranh 
giới của giá cả, của chiết khấu, của các điều kiện chịu nợ và của khối 
lượng hàng giao sẽ cho phép đội ngũ bán hàng thương lượng doanh số 
với những người trữ hàng. Hơn nữa cung cấp các tài liệu xúc tiến bán 
hàng, hỗ trợ bán hàng và thông tin điểm bán hàng có thể hỗ trợ vào việc 
thuyết phục những người trung gian tích trữ hạt giống.  
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Vì hạt giống của những cây trồng ngoài đồng thông thường chỉ bán 
được trong một thời gian ngắn trong năm, hoạt động bán thực tế của đội 
ngũ bán hàng sẽ được tập trung cao độ. Tuy nhiên, nỗ lực bán hàng 
không được để ở tình trạng nhàn rỗi đối với thời gian còn lại trong năm. 
Trước khi mùa bán hàng bắt đầu, các nhà trữ hàng tiềm năng được 
viếng thăm để theo dõi doanh số bán hàng trong tương lai, thông báo 
cho người mua về những lợi ích và những cơ hội bán hàng của việc trữ 
hạt giống, và tập huấn cho các nhà quản lý kho tàng về gìn giữ và bảo 
quản hạt giống. Ngay trước mùa bán hàng, tiến hành tập hợp các đơn 
đặt hàng, thương lượng các điều kiện thương mại và giao hàng hạt 
giống để đảm bảo những người trữ hàng có đủ hàng dự trữ ngay khi 
nông dân bắt đầu hỏi mua hạt giống. Trong mùa bán hàng, thường 
xuyên đến viếng thăm những người trữ hàng để theo dõi mức độ tồn 
kho, tiến độ bán hàng, việc bán hàng tại cửa hàng và nhu cầu phải cung 
cấp thêm. Chuyển những hàng tồn kho từ các cửa hàng ra hàng chậm 
đến các cửa hàng ra hàng nhanh, tiến hành sự xúc tiến bán hàng ngắn 
hạn tại các khu vực đang suy yếu hoặc đình đốn, và giải quyết các giao 
dịch bán hàng sẽ bao gồm một phần đáng kể của các hoạt động của đội 
ngũ bán hàng vào lúc này. Khi mùa bán hàng ít dần đi và sắp kết thúc, 
các hoạt động sẽ bao gồm việc tổ chức trả hàng tồn kho và thu hồi nợ. 
Một sự soát xét hàng năm về doanh số bán hàng và hiệu suất của người 
trữ hàng sẽ cung cấp đầu vào cho việc hoạch định các chỉ tiêu và các 
hoạt động bán hàng trong tương lai.  

Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và quản lý khiếu nại  

Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng được yêu cầu trước và sau bán hàng. 
Trước một giao dịch bán hàng, hỗ trợ chủ yếu liên quan đến việc cung 
cấp thông tin để cho phép khách hàng đưa ra quyết định tốt nhất liên 
quan đến sự lựa chọn chủng loại giống hoặc khối lượng hạt giống sẽ 
mua. Tại điểm bán hàng, khách hàng hy vọng sẽ nhận được một dịch vụ 
sẽ tạo ra một kinh nghiệm tốt cho vụ giao dịch. Hỗ trợ sau bán hàng có 
thể bao gồm các dịch vụ như giao hạt giống cho khách hàng, cung cấp 
các thông tin về gieo trồng và quản lý, theo dõi sự tăng trưởng và hiệu 
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suất của cây trồng, và giải quyết những khiếu nại. Mục đích của những 
dịch vụ này là duy trì và thúc đẩy các mối quan hệ lợi ích hỗ tương lâu 
dài giữa khách hàng và doanh nghiệp. Các loại hình dịch vụ rõ ràng sẽ 
phụ thuộc vào khách hàng là ai - hoặc là người tích trữ hàng hay là 
nông dân.  

Một trong những khía cạnh quan trọng nhưng khó khăn nhất của 
dịch vụ khách hàng là quản lý các khiếu nại. Cách một khiếu nại được 
xử lý có thể xác định liệu việc mua hàng trong tương lai của khách hàng 
được giữ chặt hay bị mất đi, đồng thời cũng có thể có một tác động 
rộng lớn hơn nhiều thông qua các tương tác của khách hàng với các 
khách hàng khác. Những khiếu nại trong kinh doanh hạt giống chủ yếu 
là liên quan đến sự phát triển của hạt giống vào thời kỳ nảy mầm và 
mọc cây con, nhưng có vô số các tình huống khác có thể làm phát sinh 
khiếu nại, như tính chất của hoạt động xúc tiến bán hàng, dịch vụ của 
điểm bán hàng, quản lý tài khoản, và thành tích của sản phẩm so với kỳ 
vọng và quảng cáo.  

Bản chất của các điều tra đối với một khiếu nại phụ thuộc vào loại 
khiếu nại (xem Bảng 3.1), nhưng chìa khóa để quản lý tốt các khiếu nại 
là tốc độ, thái độ và tính trung thực của sự trả lời. Bỏ qua hay xử lý 
không công bằng một khiếu nại là một cách chắc chắn gây thêm bất mãn. 
Đúng ra là phải trả lời một cách kịp thời và có trách nhiệm, như sau:  

• Trân trọng tiếp nhận các khiếu nại và tập trung vào việc tìm ra 
một giải pháp cho sự khiếu nại và không bảo vệ chính mình mà 
bảo vệ cho người khiếu nại;  

• Thu thập và ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, sàng lọc 
những thông tin quan trọng ra khỏi thông tin không liên quan, các 
sự thực ra khỏi các bịa đặt, cái khách quan ra khỏi cái chủ quan;  

• Phục hồi, khi thích hợp, tài liệu giao dịch, bao bì và nhãn hạt 
giống;  

• Tiến hành các cuộc điều tra với sự liêm chính và trung thực.  

• Những tài liệu phát hiện phản hồi cho người khiếu nại với sự 
trung thực, khiêm tốn và những giải pháp.  
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Bảng 3.1. Các khiếu nại thông thường liên quan đến hạt giống và các vấn đề 
điều tra chủ yếu để xác định nguyên nhân và bản chất của vấn đề 

Khiếu nại Các vấn đề điều tra chủ yếu 

Sự không hài lòng với 
giao dịch bán hàng 

• Các vấn đề về ai, ở đâu và lúc nào liên quan đến giao dịch 
• Sự va chạm cá nhân hay những lỗi giao dịch hay cả hai? 

Sự không hài lòng với 
quản lý tài khoản 

• Các vấn đề về ai, ở đâu và lúc nào liên quan đến giao dịch 
• Các chi tiết giao dịch 
• Các điều khoản tín dụng và các tính toán tiền lãi vay 

Bao hạt giống bị  
rách vỡ 

• Hạt giống được mua ở đâu và lúc nào? 
• Hạt giống được gìn giữ như thế nào? 
• Hạt giống được đóng gói như thế nào và ở đâu? 
• Mã số lô hạt giống là gì? 

Mọt và các sâu hại kho 
trong bao hạt giống 

• Hạt giống được mua ở đâu và lúc nào? 
• Các điều kiện bảo quản như thế nào? 
• Hạt giống có được xử lý chống sâu hại kho không? 
• Mã số lô hạt giống là gì? 

Số hạt giống bị khuyết 
tật quá  nhiều  
(nứt vỡ, bị sâu đục,  
xử lý không tốt) 

• Hạt giống được mua ở đâu và lúc nào?                                       
• Hạt giống được chế biến lúc nào? 
• Mã số lô hạt giống là gì? 
• Hạt giống được bảo quản và gìn giữ như thế nào? 

Nẩy mầm kém • Hạt giống được mua ở đâu và lúc nào? 
• Hạt giống được chế biến lúc nào? 
• Mã số lô hạt giống là gì? 
• Hạt giống được bảo quản như thế nào và ở đâu? 
• Các điều kiện vào lúc gieo hạt như thế nào? 

Sinh trưởng nông học 
không như kỳ vọng 

• Mã số lô hạt giống là gì? 
• Hạt giống được mua ở đâu và lúc nào? 
• Đã áp dụng những biện pháp quản lý nông học nào cho cây 
trồng (ngày gieo trồng, phân bón, thuốc trừ cỏ và thuốc trừ 
sâu bệnh)? 
• Các điều kiện thời tiết như thế nào (lượng mưa và nhiệt độ)? 
• Có những bộc phát về sâu hay bệnh bất thường nào không? 

Không đúng  
chủng loại giống 

• Mã số lô hạt giống là gì? 
• Hạt giống được mua ở đâu và lúc nào? 
• Ai sản xuất hạt giống và các báo cáo kiểm tra chỉ ra điều gì 
liên quan đến sự chứng nhận hạt giống? 
• Hạt giống được chế biến lúc nào và ở đâu? 
• Hạt giống được bảo quản tại nông trại như thế nào? 
• Hạt giống ở công ty gốc có được đóng gói vào lúc mua hàng 
và gieo trồng không? 
• Có bất kỳ khả năng hạt giống bị lẫn tạp sau khi mua và trước 
khi gieo trồng không? 
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Một khi tất cả các thông tin liên quan về vụ khiếu nại đã được thu 
thập, xác định nguyên nhân thực sự của khiếu nại và lỗi thực sự nằm ở 
đâu. Ngay cả khi lỗi được tìm thấy là do khách hàng (ví dụ, bảo quản tại 
nông trại không tốt) hoặc do thời tiết (ví dụ, thiếu mưa vào thời điểm 
gieo trồng), sử dụng điều này như một phương tiện để giáo dục khách 
hàng. Trường hợp lỗi nằm ở công ty giống, đảm bảo rằng việc khiển 
trách là trung thực và sự bồi thường được cung cấp để phục hồi sự tín 
nhiệm của khách hàng đối với công ty. Chi phí bồi thường thường ít hơn 
so với chi phí không giải quyết vụ khiếu nại một cách công bằng. Hãy 
xem các khiếu nại như một phương tiện để cải thiện dịch vụ và chất 
lượng hạt giống của mình, và như một cách để duy trì các mối quan hệ 
tốt với khách hàng. Đừng xem các khiếu nại là sự tương tác không cần 
thiết và đối đầu với một khách hàng. 

Có một “Bi ểu mẫu Đăng ký Khiếu nại”  để hỗ trợ cho việc điều tra 
các khiếu nại, một “Sổ Đăng ký Khiếu nại”  để ghi sổ và đánh giá tần suất 
và tính chất của các khiếu nại (Phụ lục 1.1 và 1.2) là rất hữu ích. Khi các 
khiếu nại được nhận và được ghi vào Sổ Đăng ký Khiếu nại, một mô 
thức có thể nẩy sinh để thông báo về sự quản lý các vấn đề đảm bảo chất 
lượng ở các giai đoạn cụ thể của dây chuyền sản xuất chế biến hạt giống. 
Sau đó những vấn đề này có thể được chỉnh sửa. Việc này cũng cung cấp 
một thước đo khách quan về cách thức công ty đang tiến hành đối với 
chất lượng hạt giống trong dài hạn và chi phí của việc này nhằm mục 
đích kinh doanh. 

Đối với các vấn đề nảy mầm, hiếm khi nguyên nhân của sự nảy mầm 
kém là do bản thân hạt giống (tất nhiên, với điều kiện là chất lượng hạt 
giống được đảm bảo). Nói chung, khi điều tra việc bảo quản hạt giống tại  
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Hộp 3.7. Hướng dẫn chẩn đoán mọc mầm ở ngoài đồng   

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào một đoạn 
 trên hàng gieo hạt,  

tìm hạt giống 

Có hạt giống 
không? 

*Máy gieo bị kẹt lúc gieo hạt 
*Lượng hạt gieo quá ít *Khoảng 
cách trên hàng không đều *Hạt 
giống bị chim hoặc sâu ăn *Hạt 
giống bị mất cắp Gieo trồng lại 

càng sớm càng tốt 

 

KHÔNG 

Thân/rễ  
mầm có mọc?  

KHÔNG 

*Đất không đủ ẩm để bắt đầu nẩy 
mầm *Gieo cạn và hạt giống bị khô 

Đợi mưa hoặc tưới nước 
CÓ 

*Nhiệt độ thấp làm chậm nẩy 
mầm: Đợi vài ngày *Mưa hoặc 
tưới trễ làm chậm nảy mầm: Đợi 

vài ngày & kiểm tra lại 

CÓ 

*Đất bị úng nước *Đất quá nóng 
*Đất khô nhanh sau khi gieo *Hạt 
giống bị nhiễm bệnh *Điều kiện 

luống gieo không tốt (hạt tiếp xúc 
với đất không tốt) *Điều kiện bảo 
quản hạt giống kém Phải xem 

xét để gieo trồng lại 

Gieo trồng lại càng sớm càng tốt 
!! 

CÓ * Chuột hoặc sâu đất gây hại  
*Tổn hại cơ giới do thao tác máy 
gieo hạt: Có lẽ cần gieo trồng 
lại nếu mật độ hạt giống tốt 

không đủ 

* Nhiệt độ thấp: Đợi vài ngày và kiểm 
tra lại *Gieo sâu: Đợi vài ngày * Mặt 
đất bị đóng váng: Phá váng, đợi mưa 
hoặc tưới nước *Đất cục: Dọn bỏ các 
cục đất *Khi gieo không đủ ẩm: Đợi 

mưa hoặc tưới nước 

*Hạt giống cũ sức nảy mầm thấp 
*Điều kiện bảo quản hạt giống kém 
*Nhiệt độ thấp *Bị phân bón gây 
cháy *Bị thuốc trừ cỏ, trừ sâu gây 
hại *Mặt đất bị đóng váng: Phá 
váng, đợi mưa hoặc tưới nước  

Có lẽ cần gieo trồng lại  

CÓ 

CÓ 

 

Không có vấn đề gì !! 

KHÔNG 

Hạt giống khô 
và khỏe? 

Hạt giống 
trương lên và 

còn sống? 

KHÔNG 

CÓ 

Hạt giống 
trương lên nhưng chết 

và thối? 

KHÔNG 

 

KHÔNG 

KHÔNG 

Hạt giống bị  
hư hại không? 

Sức nảy mầm 
bình thường nhưng mọc 

yếu/chậm? 

Sức nảy mầm  
kém hay sinh trưởng  

bị biến dạng? 

KHÔNG 

CÓ 

 

Hạt giống xác nhận được gieo 
không hoặc kém nảy mầm 
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nông trại hoặc tại cửa hàng, hoặc các điều kiện gieo trồng và tình hình 
mưa, thường phát hiện ra rằng các điều kiện để hạt giống duy trì sức sống 
và nảy mầm tốt đều kém hơn lý tưởng (xem Hộp 3.7), nhưng điều này 
không có lý do để bỏ các khiếu nại về nảy mầm vì chỉ đơn giản là lỗi của 
người nông dân. Các khiếu nại về nảy mầm có thể sử dụng như là một 
cách hữu ích cho việc tương tác và giáo dục nông dân về những phương 
pháp gieo trồng, đồng thời việc thay thế hạt giống, ngay cả khi lỗi không 
phải do hạt giống, là một khoản chi phí nhỏ so với thiện chí và sự hỗ trợ 
quan trọng được cung cấp cho người nông dân. 

Phân phối hạt giống 

Hạt giống là vật thể sống, dễ bị tổn thương và kềnh càng, và thường 
chỉ được bán vào một thời gian ngắn trong năm. Do đó, hệ thống để 
chuyển hạt giống từ kho ra thị trường phải thuận lợi cho việc duy trì sức 
sống hạt giống, trong khi vẫn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về 
việc cung ứng kịp thời và đầy đủ. Mặc dù một công ty giống có thể bán 
hạt giống trực tiếp cho nông dân từ các kho của riêng mình, thường thì 
hầu hết hạt giống được chuyển đi để phân phối rộng rãi cho nông dân 
thông qua những người trung gian, chẳng hạn như các nhà bán buôn, các 
nhà bán lẻ và các đại lý. Vì vậy, lựa chọn các kênh đưa ra thị trường 
thích hợp là quan trọng cho một chiến lược marketing thành công.  

Các nhà bán buôn hoặc các kho hàng hạt giống là những doanh 
nghiệp sẽ bán hầu hết hạt giống của mình (và các sản phẩm khác) cho các 
tổ chức và các doanh nghiệp khác (các nhà bán lẻ), hơn là bán trực tiếp 
cho nông dân. Các nhà bán lẻ sẽ bán phần lớn hạt giống và các sản phẩm 
khác của mình cho nông dân. Một công ty giống với một thị trường mục 
tiêu phân tán có thể tìm thấy rằng việc bố trí một số nhà bán buôn được 
đặt ở vị trí chiến lược sẽ giúp cho các nhà bán lẻ ở nông thôn tiếp cận dễ 
dàng hơn các nguồn cung ứng hạt giống để bán tiếp cho nông dân (Hình 
3.6). Các nhà bán lẻ có thể bao gồm các đại lý, các nhà trữ hạt giống, các 
nhà bán lẻ nông phẩm, các nhà chế biến nông sản, các siêu thị, các quán 
và tương tự. 
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Hình 3.6. Sơ đồ đại diện của dòng chảy hạt giống  
từ một công ty giống đến với nông dân thông qua các người trung gian 

Sự hỗ trợ và các điều kiện mua bán được cung cấp cho mỗi nhà 
trung gian sẽ phụ thuộc vào khối lượng hạt giống được bán và sự xứng 
đáng về tín dụng của khách hàng. Nói chung, các nhà bán sỉ nhận được 
tín dụng 30 đến 90 ngày cho việc trữ hạt giống, trong khi các nhà bán lẻ 
và nông dân thì trả tiền mặt, đôi khi được chiết khấu về khối lượng. 
Trong một số trường hợp, các nhà bán buôn hoặc bán lẻ có thể được 
giao hạt giống trên cơ sở uỷ thác, nhưng điều này có nhiều rủi ro và khó 
quản lý. Các công ty giống thường sử dụng các đại diện bán hàng để 
quản lý các đơn đặt hàng và các giao dịch với các nhà bán buôn, và để 

Công ty giống 

Nhà bán sỉ Nhà bán sỉ Nhà bán sỉ 

Người bán lẻ 

 Người bán lẻ 

Nông dân Nông dân 

Nông dân 

 Nông dân 

Nông dân 

Nông dân 

Nông dân Nông dân 

Nông dân 

Nông dân 
Nông dân 

Nông dân 
Nông dân 

Nông dân 

Nông dân 

Nông dân 

Nông dân 
Nông dân 

Nông dân 

Người bán lẻ 

Người bán lẻ 

Người bán lẻ 
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thúc đẩy các nhà bán lẻ mua trữ hạt giống. Sự cung cấp quảng cáo tại 
điểm bán hàng và những người mua bán hàng tại cửa hàng thúc đẩy sự 
thấu hiểu của khách hàng và doanh số bán hàng. Hơn nữa, việc tập huấn 
người quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng về bảo quản hạt giống 
và các đặc điểm sản phẩm sẽ giúp đảm bảo sức sống hạt giống và đảm 
bảo doanh số bán hàng, tương ứng. 

Giao thiệp với các Chính phủ và các Tổ chức phi chính phủ 

Các Chính phủ và các Tổ chức phi chính phủ có thể là những người 
mua hạt giống tại một số thị trường. Thuận lợi chính của các người 
trung gian này là họ có xu hướng mua những khối lượng lớn hạt giống, 
do đó loại bỏ sự cần thiết phải thiết lập và duy trì một mạng lưới bán sỉ 
hay bán lẻ. Phân phối thông qua các kế hoạch hạt giống của Chính phủ 
và Tổ chức phi chính phủ cũng nảy ra một phương tiện để mở rộng và 
quảng bá các sản phẩm của một công ty giống mà không có chi tiêu 
nhiều về xúc tiến bán hàng. Tuy nhiên, những bất lợi là họ không bao 
giờ cũng kiên định hoặc có thể dự báo trước về các yêu cầu khối lượng, 
vì nhu cầu của họ thường liên quan tới cứu trợ thiên tai hoặc hạt giống 
cấp miễn phí mang tính chính trị. Quá trình thu mua hạt giống của họ 
thường thông qua các hệ thống đấu thầu không thể đoán trước; họ có 
thể yêu cầu đóng gói với kích cỡ có số lẻ hoặc khác thường. Ngoài ra, 
tiến độ giao hàng có thể được đòi hỏi và các điều khoản thanh toán có 
thể không lý tưởng. 

Các khía cạnh chính để quản lý các đơn đặt hàng của Chính phủ và 
Tổ chức phi chính phủ bao gồm: 

• Thu hút các cơ quan, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ 
để tạo ra sự hiểu biết về ngành hạt giống. 

• Cung cấp thông tin về sự sẵn có sản phẩm, giá hạt giống và các 
đặc điểm về chủng loại giống. 

• Vận động hành lang cho các đơn đặt hàng trước để hỗ trợ cho việc 
lập kế hoạch sản xuất hạt giống. 

• Khuyến khích sự tham gia của khu vực bán lẻ trong việc phân 
phối hạt giống thông qua các kế hoạch mua hàng bằng phiếu. 
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• Khuyến khích sự phân phối chủng loại giống thích hợp theo các 
môi trường sinh thái và các yêu cầu của nông dân. 

• Giữ vững các tiêu chuẩn chứng nhận hạt giống, các thủ tục đăng 
ký chủng loại giống và các tiêu chuẩn đóng gói tốt để tránh sự lan 
tràn của giống giả và những người kinh doanh vô đạo đức. 

• Theo dõi sự phân phối và các kế hoạch cứu trợ hạt giống với các 
đại diện công ty, các điểm trình diễn và hội nghị đầu bờ để thúc 
đẩy các cơ hội bán hàng trong tương lai với những nông dân nhận 
được cứu trợ hạt giống. 

Marketing hạt giống trên lãnh thổ nước ngoài 

Doanh số bán hạt giống có thể được gia tăng bằng cách xuất khẩu hạt 
giống ra nước ngoài. Khi đánh giá tiềm năng của một thị trường xuất 
khẩu, cần xem xét những điểm sau đây: 

• Các vấn đề theo quy định. Bạn có thể bán các chủng loại giống của 
bạn ở nước ngoài không? Trong hầu hết các quốc gia châu Phi, trước hết 
cần phải đăng ký một chủng loại giống trong một quốc gia trước khi hạt 
giống của giống đó có thể được bán. Các thủ tục đăng ký kéo dài và tốn 
kém, và do đó việc đầu tư cần phải được đánh giá so với lợi nhuận kỳ 
vọng trong tương lai. 

• Chiến lược kinh doanh. Hạt giống sẽ được bán cách nào và với ai? 
Thị trường xuất khẩu có thể hoặc là Tổ chức chính phủ (GO) và cứu trợ 
hạt giống của Tổ chức phi chính phủ liên quan, hoặc bằng biện pháp 
thành lập một doanh nghiệp lâu dài ở nước ngoài. Các thị trường của Tổ 
chức phi chính phủ và Tổ chức chính phủ nước ngoài thường là những cơ 
hội ngắn hạn tạo nên bởi các trận thiên tai, nhưng chúng có thể đưa đến 
những triển vọng phát triển kinh doanh dài hạn. Nếu thị trường nước 
ngoài được xem chủ yếu là phát triển kinh doanh lâu dài, thì một khối 
lượng lớn công việc hoạch định chiến lược phải được thực hiện liên quan 
đến việc thành lập, phát triển quan hệ đối tác, các chương trình sản xuất 
hạt giống và marketing. 

• Thủ tục nhập khẩu hạt giống. Hạt giống dành cho xuất-nhập khẩu 
có đáp ứng các yêu cầu xuất - nhập khẩu không? Yêu cầu tài liệu cho 
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xuất khẩu hạt giống bắt đầu bằng việc nhận được một giấy phép nhập 
khẩu từ nước ngoài. Giấy này sẽ xác định các điều kiện phải được đáp 
ứng cho việc nhập khẩu hạt giống, thường bao gồm một giấy phép xuất 
khẩu, chứng chỉ kiểm dịch thực vật, chứng chỉ chứng nhận hạt giống của 
OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), một chứng chỉ quốc tế 
màu cam của ISTA (Hội Ki ểm nghiệm Hạt giống Quốc tế), một hóa đơn 
thương mại, một chứng chỉ thanh toán của Ngân hàng Trung ương và các 
tài liệu vận chuyển. Để có được các tài liệu bề bộn này đòi hỏi sự tổ chức 
và hoạch định tiên tiến. 

• Thanh toán tiền hạt giống. Giao dịch sẽ diễn ra như thế nào? 
Thông thường, các sản phẩm có thể không được xuất khẩu từ một quốc 
gia mà không có các khoản thanh toán trả trước hoặc bảo lãnh tín dụng 
quốc tế. Như vậy, xuất khẩu hạt giống phải được dựa trên những đơn đặt 
hàng chắc chắn và sự thanh toán được đảm bảo. 

• Phương pháp gửi hàng. Hạt giống sẽ được vận chuyển tới điểm 
đến như thế nào? Các hệ thống vận chuyển trên bộ qua biên giới hoặc 
trên biển thường chậm và phô bày hạt giống ra dưới các điều kiện thời 
tiết bất thuận có thể làm giảm sức sống hạt giống. Cước vận chuyển 
hàng không thường là chi phí rất đắt ngoại trừ các khối lượng nhỏ hạt 
giống có giá trị cao. Do đó, cần thiết lập các phương pháp tốt nhất để 
vận chuyển hạt giống nhằm đảm bảo duy trì sức sống và chất lượng 
hạt giống. 

THẤU HIỂU VÀ CẠNH TRANH V ỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 

Trong kinh doanh, cạnh tranh là một thực tế của cuộc sống. Hầu như 
tất cả các doanh nghiệp đều có cạnh tranh, và đây là một thực tế trong 
ngành giống. Các công ty giống không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh từ 
hạt giống nông dân tự để dành, mà với sự tăng trưởng về số lượng các 
công ty giống ở châu Phi, sự cạnh tranh giữa các công ty sẽ tăng lên. Để 
tồn tại, một doanh nghiệp phải tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh phải 
đối mặt và thực hiện các biện pháp đạo đức để cạnh tranh với đối thủ 
cạnh tranh. 
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Hiểu biết về cạnh tranh 

Thị trường hạt giống thay đổi liên tục, cả về các nhà cung ứng hạt 
giống và bản chất của hạt giống được cung ứng. Vì vậy, cần phải xác 
định các nguồn cạnh tranh khác nhau và các đặc điểm của chúng. Cạnh 
tranh có thể đến từ: 

• Nhập khẩu bất hợp pháp, đặc biệt là nơi các nguồn cung ứng hạt 
giống trong nước không đầy đủ hoặc đắt đỏ và các nguồn cung ứng qua 
biên giới là phù hợp hoặc rẻ hơn. Biên giới ở châu Phi có xu hướng khá 
hở, đặc biệt là trong thời gian khan hiếm, và những thương nhân bất 
lương có thể cố gắng để cung ứng hạt giống vào các thị trường mà không 
tuân theo đúng thủ tục. Hạt giống như thế có thể thuộc hoặc không thuộc 
một chủng loại giống phù hợp hoặc chất lượng được đảm bảo. Sự can 
thiệp của chính phủ là hữu ích nhất trong việc chống nhập khẩu hạt giống 
trái pháp luật. 

• Nhập khẩu hợp pháp có thể là một sự thách thức cạnh tranh khi có 
giá hoặc chất lượng hạt giống khác biệt với nguồn cung ứng trong nước. 
Nhập khẩu như thế thường là hạt giống có chất lượng tốt của các chủng 
loại giống thích hợp. 

• Các doanh nghiệp lớn đa quốc gia với công suất cung ứng hạt 
giống lớn hoặc có công nghệ di truyền tiên tiến. 

• Các doanh nghiệp nhỏ nội địa có thể năng động hoặc có chi phí 
hoạt động thấp, đang tìm cách thâm nhập thị trường. 

• Hạt giống giả mạo do các thương nhân vô đạo đức bán ra. Hạt 
giống loại này thường có nguồn gốc từ hạt nông sản, và có thể được bán 
trong bao bì giả mạo. Đây là một dạng cạnh tranh nguy hại nhất trong 
ngành hạt giống, vì nó không chỉ làm xói mòn khu vực giống chính thức 
được đảm bảo về chất lượng, mà còn gây thiệt hại cho nông dân do bởi 
việc cung ứng các sản phẩm kém năng suất. Sự hỗ trợ của chính phủ để 
loại bỏ hình thức cạnh tranh này là cần thiết. 

• Hạt giống nông dân tự để dành đặc biệt là một yếu tố cạnh tranh 
với những cây trồng tự thụ phấn hoặc thụ phấn tự do. Các đối thủ cạnh 
tranh nguy hiểm nhất là những doanh nghiệp mới xuất hiện đang cố gắng 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

108  

 

giành thị phần thông qua các kỹ thuật bán hàng năng động hoặc cung cấp 
những công nghệ khác lạ hoặc cả hai. 

Để có được một sự hiểu biết về sự cạnh tranh đòi hỏi phải thu thập 
thông tin tình báo liên quan đến các chiến lược marketing, điểm mạnh và 
điểm yếu, đặc điểm sản phẩm và khối lượng sản xuất của đối thủ cạnh 
tranh. Những thông tin này sẽ không bao giờ hoàn hảo hoặc không thể 
sai lạc, nhưng ít nhất phải đưa ra một ấn tượng về các mối đe dọa đang 
phải đối mặt, và vị thế của công ty bạn trong ma trận của ngành giống 
(Hình 3.7). Trong mỗi thị trường có một tổng nhu cầu về hạt giống, được 
đáp ứng bởi một số thành phần gồm hạt giống được mua (bao gồm cả 
chương trình cứu trợ và phân phối hạt giống), hạt giống nông dân tự để 
dành (mà cũng có thể bao gồm hạt giống giả) và hạt giống nhập khẩu. 
Trong phạm vi hiệu số giữa tỷ lệ hạt giống được gieo trồng và hạt giống 
được mua có nguồn gốc từ khu vực hạt giống chính thức, một số công ty 
có thể cạnh tranh với nhau, cạnh tranh với hạt giống nông dân tự để dành 
và cạnh tranh với hạt giống nhập khẩu. Tỷ lệ giữa hạt giống được gieo 
trồng và hạt giống được mua sẽ thu hẹp hoặc mở rộng tùy thuộc vào 
những nỗ lực được phối hợp của khu vực giống chính thức để sản xuất và 
mua bán hạt giống xác nhận, chi phí tương đối của hạt giống xác nhận so 
với hạt giống nông dân tự để dành, và các chính sách và kinh tế nông 
nghiệp vĩ mô. 

 
 
 

  

  

 

 

  

 

 

Hình 3.7. Thị trường hạt giống bao gồm tất cả các hạt giống  
được nông dân gieo trồng 

Người dẫn 
đầu thị 
trường 

Người thách 
thức 

Ngách 

Người  
đi theo 

 Cứu trợ 

Hạt giống nhập khẩu 

Hạt giống nông dân tự để dành 
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Lưu ý: Hạt giống này có thể được bắt nguồn từ hạt giống nông dân 
tự để dành (bao gồm cả thương mại hạt giống không chính thức), hạt 
giống nhập khẩu và hạt giống từ khu vực giống chính thức. Các kế hoạch 
cứu trợ hạt giống, nếu có, chủ yếu là lấy hạt giống từ khu vực giống 
chính thức hoặc nhập khẩu. Nếu có nhiều hơn một công ty giống trong 
khu vực chính thức, các đối thủ có thể được mô tả như hoặc là những 
người dẫn đầu, người thách thức, người đi theo hoặc người khai thác 
ngách thị trường. Thị phần của mỗi đối thủ có thể phát triển hoặc thu 
nhỏ có liên quan với nhau và liên quan với khối lượng hạt giống tự để 
dành được nông dân sử dụng. 

Trong khu vực chính thức, có thể có một nhà dẫn đầu thị trường, là 
người có thị phần lớn nhất. Các công ty giống khác có thể được xác định 
như là những người thách thức, tức là những người đang xâm lấn sang 
thị phần của nhà dẫn đầu thị trường, phát triển doanh số bán hạt giống 
gần bằng hoặc vượt quá khối lượng bán ra của các nhà dẫn đầu thị 
trường. Những người đi theo, là những người đang duy trì hoặc đang mất 
thị phần hoặc là phải đối mặt với doanh số bán hàng sụt giảm, và đặt ra 
mối đe dọa không lớn đối với nhà dẫn đầu hoặc những người thách thức; 
Các đối thủ cạnh tranh thị trường ngách, là những người đang cung cấp 
hạt giống cho các thị trường cá biệt không được phục vụ bởi các công ty 
khác. Các chiến lược cạnh tranh của từng loại đối thủ cạnh tranh sẽ phụ 
thuộc vào vị thế của họ trên thị trường. Các nhà dẫn đầu có xu hướng 
phòng thủ, những người thách thức thì năng động, và những người đi 
theo thì thụ động. Tuy nhiên, như đã nói trước đây, tỷ lệ nông dân ở châu 
Phi sử dụng hạt giống cải tiến nói chung là rất thấp, và do đó mức độ 
cạnh tranh giữa các công ty trên một thị trường như thế là ít hơn so với 
sự cạnh tranh phải đối mặt từ hạt giống nông dân tự để dành và hạt giống 
của khu vực giống phi chính thức. Do đó, các công ty giống nên tập trung 
vào việc mở rộng thị trường cung cấp hạt giống cải tiến hơn là cố gắng 
để xâm lấn vào thị phần của các công ty khác. 

Cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh 

Phần lớn các doanh nghiệp giống biết rằng họ phải làm nhiều hơn là 
hy vọng rằng doanh số bán hàng sẽ được cải thiện. Các doanh nghiệp 
giống phải nhận ra rằng thay vì chờ đợi sự thay đổi, họ phải có một cách 
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tiếp cận chủ động để duy trì thị 
phần hiện tại và tăng doanh số 
bán hạt giống, đặc biệt là trong số 
những nông dân hiện không sử 
dụng hạt giống xác nhận cải tiến. 

Khi xác định các chiến lược để cạnh tranh với các đối thủ, cần phải 
xác minh lý do tại sao khách hàng mua từ các đối thủ cạnh tranh chứ 
không phải từ công ty của bạn. Các yếu tố để xem xét bao gồm: 

• Giá: Khách hàng luôn muốn có một “món hời”  và vì vậy sẽ luôn 
luôn so sánh giá cả (giá trị) của hạt giống xác nhận với giá của các lựa 
chọn thay thế. 

• Chất lượng: Khách hàng muốn các sản phẩm biểu lộ và trình diễn 
được những kỳ vọng của họ. Do đó, họ cân nhắc kỹ chất lượng của hạt 
giống so với hạt giống của đối thủ cạnh tranh như thế nào. 

• Dễ tiếp cận: Khách hàng thường thích mua hàng từ các địa điểm 
thuận tiện nhất hơn. Chiến lược phân phối có được thiết kế để đưa hạt 
giống đến các địa điểm dễ tiếp cận không? 

• Sự phù hợp và thích ứng của giống: Nông dân cần hạt giống phù 
hợp với các yêu cầu của mình. Nếu danh mục sản phẩm của một công ty 
không đầy đủ, thì cần tìm các giống mới sẽ được ưu tiên cho những sản 
phẩm của đối thủ cạnh tranh. 

• Quảng cáo: Nông dân thường thiếu thông tin về các chủng loại 
giống cây trồng, các đặc điểm của chúng và các vùng mà chúng thích 
ứng. Nông dân cũng không thật quen thuộc với những tên giống. Vì vậy, 
quảng cáo và cung cấp thông tin giúp cho khách hàng biết về sản phẩm. 
Đặt tên sản phẩm với những cái tên địa phương và dễ nhớ giúp cho nông 
dân nhớ rõ và nhận ra được các chủng loại giống trong số những sản 
phẩm của đối thủ cạnh tranh. 

• Dịch vụ: Khách hàng có thể thích mua từ các doanh nghiệp giống 
có cung cấp những dịch vụ nông học, và sự hỗ trợ tốt nếu họ gặp phải 
vấn đề. 

Chiến lược cạnh tranh của một công ty giống sẽ phụ thuộc vào vị thế 
của nó trên thị trường. Là một nhà dẫn đầu thị trường, các chiến lược 

"Các công ty kém cỏi bỏ qua các đối thủ 
cạnh tranh của mình; các công ty trung 
bình sao chép các đối thủ cạnh tranh; các 
công ty chiến thắng dẫn dắt các đối thủ 
cạnh tranh của họ" Philip Kotler 
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phòng thủ sẽ chiếm ưu thế. Các chiến lược này sẽ sử dụng các chiến 
thuật tăng cường thương hiệu, tìm các cách để mở rộng tổng quy mô thị 
trường, và sử dụng khuyến mãi để thu hút những người mua mới. Những 
người thách thức trong thị trường hạt giống sẽ sử dụng các chiến lược để 
tăng tổng quy mô thị trường và dành giật thị phần từ các nhà dẫn đầu thị 
trường và những người đi theo. Các chiến lược này có thể bao gồm các 
chính sách định giá cạnh tranh, đổi mới sản phẩm, đổi mới phân phối, 
cung cấp dịch vụ cải thiện, xây dựng thương hiệu và quảng cáo chuyên 
sâu. Những người đi theo thị trường có xu hướng bắt chước, ganh đua và 
mô phỏng các chiến lược của các nhà dẫn đầu thị trường cho các sản 
phẩm và dịch vụ của riêng họ, với một vài cải tiến hoặc biến thể. Những 
công ty giống theo đuổi các thị trường ngách tìm kiếm các ngách địa lý 
hoặc khách hàng, phát triển các sản phẩm đặc thù định hướng theo người 
sử dụng cuối cùng hoặc cung cấp những sản phẩm với các đặc điểm đặc 
biệt cho những thị trường riêng biệt. Các chiến lược marketing cũng sẽ 
có xu hướng là rất được nhắm mục tiêu và cá nhân. 

Cuối cùng, mỗi công ty sẽ tìm kiếm được khác biệt hóa trong thị 
trường thông qua đổi mới sản phẩm, xây dựng thương hiệu riêng biệt và 
cung cấp giá trị, trong khi duy trì khả năng tồn tại và tính bền vững thông 
qua sự quản lý chi phí, việc định giá cạnh tranh và theo đuổi sự tăng 
trưởng doanh số bán. Những công ty giống thành công sẽ làm hài lòng 
khách hàng tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của họ, và do đó phát triển và 
thịnh vượng trong khi những công ty khác thì đình trệ và thất bại. Hơn 
nữa, hoạt động cạnh tranh trong ngành giống sẽ dẫn đến việc cung cấp 
một sự lựa chọn các giống cải tiến rộng lớn hơn cho nông dân, giúp nông 
dân sản xuất một loạt nhiều sản phẩm cho các thị trường hàng hóa và 
công nghiệp, và đóng góp vào sự gia tăng của nền kinh tế nông nghiệp 
của một quốc gia. 

TÓM T ẮT NHỮNG Ý CHÍNH 

1. Chiến lược marketing của một công ty giống liên quan chủ yếu 
đến việc đáp ứng các nhu cầu sản phẩm hạt giống của khách hàng và việc 
cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh. 

2. Những sản phẩm mà một công ty giống bán ra sẽ xác định các khách 
hàng mà công ty có thể bán các sản phẩm của mình. Nếu một công ty giống 
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dự định mở rộng thị trường của mình, điều này chỉ có thể đạt được nếu các 
sản phẩm sẵn có là cần thiết đối với các khách hàng tiềm năng. 

3. Các khách hàng - mà công ty dự định bán hạt giống cho họ - xác 
định tính chất của sản phẩm phải được cung cấp. Vì vậy, các công ty giống 
phải hiểu những nhu cầu sản phẩm khách hàng của mình và thực hiện phát 
triển (chọn tạo) sản phẩm để có được những sản phẩm mong muốn. 

4. Sản phẩm mà một công ty giống bán không chỉ đơn thuần là hạt 
giống, mà còn bao gồm nhiều khía cạnh hữu hình và vô hình liên quan đến 
hạt giống, chẳng hạn như tiềm năng di truyền của giống, chất lượng hạt 
giống, đóng gói hạt giống và các dịch vụ được cung cấp cùng với hạt giống. 

5. Định giá hạt giống là một thủ tục phức tạp cần phải xem xét các yếu 
tố bên trong và bên ngoài. Giá hạt giống của một chủng loại giống luôn 
luôn liên quan đến hạt giống nông dân tự để dành và hạt giống của các sản 
phẩm cạnh tranh hoặc thay thế. Về mặt nội bộ, một công ty giống phải 
định giá hạt giống để đảm bảo một chênh lệch gộp đủ để trang trải các chi 
phí hoạt động và cung cấp đủ lợi nhuận để bền vững và tăng trưởng. 

6. Khuyến mại các sản phẩm là sự truyền thông hữu hiệu về các 
thuộc tính chủ yếu của một chủng loại giống và các dịch vụ do công ty 
cung cấp. Mục tiêu của khuyến mại, cùng với chủ đề, loại, và các phương 
tiện truyền thông đại chúng của khuyến mại phải được xem xét trong tất 
cả các chiến dịch quảng cáo. 

7. Bán hạt giống sẽ kiếm được thu nhập của công ty và là một 
phương tiện tạo ra lợi nhuận. Bán hàng chủ động, đặc biệt là với những 
người trung gian như các nhà bán buôn và các nhà bán lẻ, sẽ đảm bảo cho 
nông dân có thể tiếp cận với hạt giống. 

8. Các công ty giống sẽ đối mặt với các khiếu nại của khách hàng. 
Trong khi kinh nghiệm thường khó chịu, những sự khiếu nại này có thể 
là những kinh nghiệm học tập tốt và là một phương tiện tạo ra sự trung 
thành của khách hàng nếu giải quyết ân cần và chuyên nghiệp.  

9. Cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh bắt đầu bằng việc biết và hiểu 
được các đặc điểm của đối thủ cạnh tranh. Chỉ sau đó mới có thể phát 
triển được một chiến lược để cạnh tranh. Để cạnh tranh hơn các đối thủ, 
hãy tập trung vào các đặc tính sản phẩm được khách hàng yêu cầu và vào 
chất lượng của dịch vụ. 
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4  
NGHIÊN C$U VÀ PHÁT TRI
N 
CÁC S%N PH&M THÍCH NGHI VÀ PHÙ H�P  

Những công ty giống thành công không hoàn toàn mù tịt về các yêu 

cầu thị trường, cho nên họ tìm cách liên tục cung cấp các sản phẩm cải 

tiến để duy trì và phát triển thị phần. Vì thế, một công ty giống cần một 

chiến lược phát triển sản phẩm để hướng dẫn việc nhận dạng, đăng ký, 

quảng cáo và tăng cường các sản phẩm thích hợp. Quá trình phát triển 

sản phẩm bắt đầu với việc chọn tạo, tạo ra sự biến dị di truyền để cho 

phép chọn lọc các kiểu cây mong muốn. Quá trình chọn lọc sẽ sàng lọc 

những tính trạng (những đặc điểm thực vật có thể quan sát được) mà thị 

trường yêu cầu. Điều này bao gồm các phương pháp thử nghiệm khác 

nhau các kiểu cây mới có liên quan đến các chủng loại giống đang được 

trồng phổ biến, để chỉ những kiểu cây tốt hơn mới được duy trì và tiến 

tới. Khi các thử nghiệm đã được tiến hành đủ để đưa ra một hạn mức tin 

cậy có thể chấp nhận được rằng giống mới là tốt hơn so với giống hiện có 

và sẽ đáp ứng được các yêu cầu thị trường, và có thể đáng tin để sản xuất 

một cách hiệu quả về chi phí, sản phẩm mới có thể được khởi động trên 

thị trường. Thông thường, thời gian tiến hành để lai tạo, chọn lọc, và khởi 

động một giống mới kéo dài từ 8 đến 15 năm, do đó đây là một dự án 

đầu tư dài hạn và tốn kém.  

Phạm vi và nội dung của một chiến lược phát triển sản phẩm phụ 
thuộc phần lớn vào tình hình của công ty giống xét về khối lượng bán ra 
(hay chính xác hơn, doanh thu và lợi nhuận) và mức độ chuyên biệt hóa 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

114  

 

thị trường (Hình 4.1). Khối lượng bán ra và giá hạt giống xác định doanh 
thu và do đó xác định lượng ngân quỹ sẵn có cho các hoạt động phát triển 
sản phẩm. Vì thế, một công ty giống nhỏ với một khối lượng bán ra thấp 
sẽ có ít nguồn lực để chi tiêu cho một chương trình phát triển sản phẩm 
đầy đủ chức năng. Vì vậy, một công ty như thế sẽ phụ thuộc nhiều vào 
nguồn gen công cộng có sẵn từ các Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp 
Quốc gia và Quốc tế. Tuy nhiên, nguồn gen công cộng không chỉ hữu ích 
cho các công ty giống nhỏ. Bất kể quy mô về các hoạt động của một công 
ty như thế nào, giá trị cũng có thể được trích xuất từ nguồn gen công 
cộng, miễn là nó hữu ích trên thị trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Biểu đồ về phạm vi và các hợp phần của một chiến lược phát triển 
sản phẩm của một công ty giống liên quan đến khối lượng/giá trị bán ra  

và sự chuyên biệt hóa của thị trường 

Lưu ý: Nguồn gen công cộng (nhà nước) có tiềm năng sử dụng trong đủ mọi tình huống, 
trong khi sự chọn tạo độc quyền (property breeding) và sự cấp bản quyền (licensing) 
của nguồn gen và các tính trạng có thể cần thiết hơn khi doanh thu (lợi nhuận) và sự 
chuyên biệt hóa thị trường gia tăng, như được chỉ ra trong biểu đồ bằng màu xám đậm.  

Các công ty giống tồn tại trong bối cảnh của một kịch bản thị trường. 
Thị trường mà một công ty giống nhắm tới có thể ít hay nhiều phức tạp 
hoặc chuyên biệt hóa. Một số nông dân có thể đòi hỏi những giống lai 
đơn năng suất cao với những tính trạng đặc biệt, trong khi đó những nông 

Cao 

Thấp 

Cao Thấp Giá trị/Khối lượng bán ra 

Sự chuyên biệt hóa 
        của thị trường 

Nguồn gen công cộng 

Cấp bản quyền tính trạng và nguồn gen 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

 115 

 

dân khác có thể chỉ yêu cầu những giống thụ phấn tự do bởi vì môi 
trường sản xuất của họ nhiều rủi ro hoặc họ không có đủ nguồn lực để 
đạt được năng suất cao. Trường hợp một công ty đang cung cấp sản 
phẩm cho một thị trường ít chuyên biệt hóa, nguồn gen nhà nước có thể 
là nguồn các giống cải tiến tốt nhất. Tuy nhiên khi sự chuyên biệt hóa 
của thị trường gia tăng và nông dân trở nên có hiểu biết và đòi hỏi cao 
hơn, một công ty giống có thể thấy cần phải xúc tiến các hợp đồng bản 
quyền với các nhà cung ứng nguồn gen thương mại nếu nguồn gen nhà 
nước không cung cấp được các sản phẩm thích hợp. Đây có thể là trường 
hợp đối với các tính trạng đặc biệt, chẳng hạn như ngô vàng, ngô ngọt, 
ngô nổ và ngô nếp, hoặc đối với các cây trồng nào đó mà không có các 
nguồn gen nhà nước, chẳng hạn như bông vải, đậu tương, cao lương và 
rau lai.  

Với sự ra đời của các sinh vật biến đổi gen (GMO), việc cấp bản 

quyền nguồn gen và các tính trạng đã trở thành phổ biến tại các thị 
trường nơi cây trồng GMO có thể sử dụng. Hiện nay ở vùng châu Phi 
cận Sahara, cây trồng GMO chỉ được thương mại ở Nam Phi, nơi các 
giống ngô, đậu tương và bông vải kháng côn trùng và thuốc diệt cỏ 
được mua bán trên thị trường. Những tính trạng biến đổi gen này chỉ có 
sẵn tại một vài công ty đa quốc gia, nhưng các công ty giống địa 
phương có thể được cấp bản quyền các tính trạng và kết hợp chúng vào 
nguồn gen của riêng họ để marketing. Các hợp đồng bản quyền này 
thường kèm theo các điều khoản về tiền bản quyền, an toàn sinh học và 
cương vị quản lý. Các quy định an toàn sinh học đã có ở Zimbabwe và 
Kenya và đang được xây dựng ở hầu hết các nước châu Phi khác. Một 
số thử nghiệm theo quy định và được chính phủ phê duyệt đối với các 
giống ngô biến đổi gen đã được tiến hành ở Zimbabwe và Kenya, tuy 
nhiên tính đến thời điểm cuốn sách này được xuất bản, chưa có giống 
GMO thương mại nào được đăng ký. Đây là một khía cạnh của ngành 
giống có thể mang lại thay đổi nhanh chóng trong việc phát triển sản 
phẩm và marketing trong tương lai gần nếu các giống GMO được chấp 
nhận tại nhiều quốc gia hơn ở Châu Phi.  
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Mặc dù nguồn gen nhà nước và các hợp đồng bản quyền có thể cung 
cấp các nguồn giống và các tính trạng hữu ích và không tốn kém, một 
công ty giống vẫn còn có thể xem xét khả năng thiết lập các hoạt động 
chọn tạo giống độc quyền. Quyết định để tiến hành một chương trình 
chọn tạo giống độc quyền là một hàm số của ít nhất ba điều sau đây:  

1. Doanh thu của công ty. Như đã đề cập, nghiên cứu là một hoạt 
động tốn kém. Những công ty giống có các hoạt động chọn tạo giống độc 
quyền thường dành 3 - 10% doanh thu của họ vào nghiên cứu. Như vậy, 
doanh thu phải lớn đáng kể để cung cấp đủ ngân quỹ cho một chương 
trình chọn tạo giống thỏa đáng và bền vững.  

2. Sự sẵn có và phù hợp của nguồn gen nhà nước và nguồn gen 
có thể được cấp bản quyền cho thị trường mục tiêu. Đến một mức độ 
rộng lớn, nguồn gen nhà nước sẽ là một nguồn tốt cung cấp các sản phẩm 
“làm sẵn”, đồng thời có thể cũng có những nguồn tốt cung cấp các giống 
hữu ích từ các công ty giống khác trên cơ sở bản quyền. Tuy nhiên, có 
thể có những trường hợp mà cách duy nhất để phát triển các nguồn gen 
thích hợp là thông qua sự chọn tạo giống độc quyền. Tuy nhiên, quyết 
định để bắt đầu tiến hành một chương trình chọn tạo giống chỉ nên được 
thực hiện sau khi soát xét kỹ sự phù hợp của các nguồn gen khác.  

3. K ịch bản thị trường. Khi một thị trường trở nên khác biệt và 
cạnh tranh hơn, một công ty giống có thể phải phát triển các sản phẩm 
độc đáo hơn, điều này có thể đòi hỏi một chương trình chọn tạo giống 
độc quyền. Tuy nhiên, ngay cả khi có một chương trình chọn tạo giống 
độc quyền, nguồn gen nhà nước và nguồn gen được cấp bản quyền có thể 
có sự hữu dụng rất lớn trong việc phát triển và khởi động các chủng loại 
giống thích hợp.  

Cho dù một công ty giống có duy trì một chương trình chọn tạo 

giống độc quyền hay không cũng không phủ nhận sự cần thiết phải thử 

nghiệm và chọn lọc giống. Vì thế, một công ty giống, dù quy mô lớn nhỏ 

thế nào, cần phải có một chiến lược phát triển sản phẩm. Cho dù nguồn 

gốc của các giống cải tiến là từ nhà nước, được cấp bản quyền hoặc là 
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những sản phẩm độc quyền, những giống như thế cần được đánh giá so 

với các giống đối chứng bên ngoài và nội bộ. Điều này đòi hỏi các thử 

nghiệm phải đủ về số lượng, được bố trí tại các vùng sinh thái nơi giống 

sẽ được mua bán và có chất lượng đủ để cho phép đánh giá khách quan 

về năng suất và khả năng có thể được chấp nhận. Càng gần đến lúc một 

sản phẩm chuyển theo hướng tung ra thị trường, nông dân và người sử 

dụng cuối cùng càng phải tham gia nhiều hơn vào quá trình chọn lọc. 

Một trong những nguyên nhân lớn nhất đưa đến sự thất bại trong việc 

thâm nhập thị trường của một sản phẩm mới là sự ra mắt một chủng loại 

giống không phù hợp do bởi sự thiếu sót trong việc thử nghiệm và đánh 

giá của nông dân và người sử dụng cuối cùng. Khi một công ty giống 

tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, số tiền chi cho nghiên cứu sẽ, hoặc ít 

nhất là nên gia tăng. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Công ty 

Pioneer ở Hoa Kỳ (Hình 4.2). Công ty ra đời vào đầu những năm 1920 và 

trong khoảng 25 năm đầu tiên đã chi tiêu các khoản tiền tương đối nhỏ 

cho nghiên cứu bởi vì thị trường chủ yếu dựa trên các giống thụ phấn tự 

do và nông dân không dùng những biện pháp nông học tiên tiến. Trong 

thập niên 1950 và 1960, việc sử dụng các giống lai và phân bón của nông 

dân đã bắt đầu gia tăng, cho nên số tiền chi cho nghiên cứu cũng đã bắt 

đầu gia tăng để thử nghiệm và chọn lọc các sản phẩm cải tiến theo yêu 

cầu của thị trường. Tuy nhiên, công ty vẫn còn dựa nhiều vào các nhà 

cung ứng nguồn gen nhà nước dồi dào và được tài trợ tốt. Những sự thay 

đổi đáng kể đã xảy ra từ năm 1970 trở đi. Trước tiên, pháp luật được ban 

hành để bảo hộ giống cây trồng đối với các chương trình chọn tạo giống 

độc quyền; thứ hai, sự cạnh tranh giữa các công ty giống tăng lên vì nông 

dân đã trở nên đòi hỏi nhiều hơn các sản phẩm có hiệu suất cao; và thứ 

ba, doanh thu hạt giống gia tăng cho phép được áp dụng nhiều nguồn lực 

hơn cho nghiên cứu. Sự phát triển gần đây là sự tập trung vào chuyển gen 

chống côn trùng và kháng thuốc diệt cỏ. Do đó, hiện nay, Pioneer phụ 

thuộc rất lớn vào một chiến lược nghiên cứu và phát triển độc quyền. 

Những đầu tư nghiên cứu của họ tiếp tục phát triển và trong năm 2009 đã 

cao hơn rất nhiều so với năm 1999. 
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Hình 4.2. Tổng đầu tư nghiên cứu ngô của Bộ phận Nghiên cứu Di truy ền học 
Cây trồng của Pioneer, Hoa Kỳ 

Nguồn: Stephen Smith (Pioneer) và Gracen Vernon (Đại học Cornell), năm 2008. Đã 
được phép sử dụng.  

Các chiến lược hoạch định và quản lý để phát tri ển sản phẩm  

Vì quá trình phát triển sản phẩm là một công việc tốn kém và mất 
nhiều thời gian, nên một công ty giống phải định hướng và quản lý quá 
trình bằng cách nào đó để đảm bảo các giống phù hợp và thích nghi được 
tung ra thị trường. Để phát triển đúng sản phẩm, công ty cần xác định các 
phân khúc thị trường mục tiêu và những yêu cầu của thị trường trong 
phân khúc đó (Hình 4.3). Điều này sẽ xác định đúng những đề tài mà bộ 
phận nghiên cứu cần phải thực hiện. Nói cách khác, điều này định rõ các 
mục tiêu phát triển sản phẩm. Để đạt được những mục tiêu này, các công 
cụ thích hợp phải được sử dụng một cách hiệu quả.  
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Hình 4.3. Sơ đồ của quá trình định hướng một chiến lược nghiên cứu 

Lưu ý: Phân khúc và các yêu cầu của thị trường xác định các đề tài hoặc mục tiêu đúng 
đắn cho hoạt động nghiên cứu. Cùng với việc áp dụng các công cụ thích hợp, các sản 
phẩm được phát triển sẽ đáp ứng được yêu cầu của thị trường.  

Trong khi phát triển chiến lược nghiên cứu cho một công ty giống, 
hai khía cạnh cần được soát xét (Hình 4.4). Thứ nhất là sự tương thích 
của nghiên cứu. Ở đây, câu hỏi là “Những đề tài mà chúng ta tiến hành 
có đúng đắn hay không?” Thứ hai là hiệu quả của nghiên cứu, người ta 
sẽ hỏi, “Chúng ta có sử dụng các công cụ thích hợp một cách hiệu quả 
hay không?”. Câu trả lời cho hai câu hỏi này sẽ xác định những gì mà 
các hoạt động nghiên cứu cần phải thực hiện để có nhiều hiệu quả hơn 
trong việc tạo ra các sản phẩm đúng để tung ra thị trường mục tiêu.  

 

Hình 4.4. Các chiến lược hoạch định và quản lý về nghiên cứu  
là một hàm số của sự tương thích và hiệu quả của các hoạt động 

Ghi chú: Trích từ W. Janssen (2001).  
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� Trường hợp tồi tệ nhất là khi mà bộ phận nghiên cứu tiến hành 
các đề tài có tính tương thích thấp đối với thị trường một cách 
không hiệu quả, công ty giống cần phải tái định hướng chiến 
lược phát triển sản phẩm của mình hoặc có nguy cơ mất thị phần. 
Những thay đổi có hệ thống và thậm chí quyết liệt sẽ cần phải 
được hoạch định và thực hiện. Chiến lược phải xác định rõ các 
yêu cầu của thị trường và các hoạt động nghiên cứu sẽ cần phải 
được chỉnh sửa lại.  

� Trường hợp một công ty có hoạt động nghiên cứu có tính tương 
thích cao, nói cách khác, các đề tài đúng đắn đang được chú trọng, 
nhưng hiệu quả lại thấp, thế thì một chiến lược xây dựng năng lực 
cần phải được sử dụng để các công cụ thích hợp được cung cấp 
một cách tập trung và hiệu quả hơn.  

� Ngược lại, một công ty có thể thấy rằng các hoạt động nghiên cứu 
có hiệu quả, nói cách khác, nhiều giống mới đang được sản xuất 
đều đặn với chi phí hợp lý, tuy nhiên, sự tương thích của nghiên 
cứu có thể thấp và các sản phẩm không phù hợp với thị trường mục 
tiêu. Trong trường hợp này, chiến lược đòi hỏi phải tái định hướng, 
với sự chú trọng vào việc xác định các đề tài và mục tiêu đúng đắn.  

� Sau cùng, nếu họat động nghiên cứu của công ty giống vừa tương 
thích vừa hiệu quả, thì chiến lược là giữ cho dòng kênh phát triển 
sản phẩm càng hiệu quả càng tốt.  

Xác định đúng các đề tài đối với thị trường mục tiêu  

Châu Phi là một lục địa rộng lớn, trong đó nhiều tập hợp khác 
nhau của khí hậu, đất đai và độ cao quyết định tiềm năng và sự thích 
hợp của cây trồng. Thậm chí ngay trong các quốc gia riêng biệt, môi 
trường sinh - vật lý cũng rất thay đổi. Tuy nhiên, sự biến thiên này biểu 
hiện thành các mẫu hình được xác định bởi độ cao, nhiệt độ không khí 
trung bình và lượng mưa hàng năm. Đối với ngô, sáu vùng sinh thái lớn 
đã được xác định (Hình 4.5), chúng cung cấp một điểm xuất phát để xác 
định đúng các đề tài để chọn tạo giống. Những giống ngô chọn tạo cho 
các vùng đất thấp khô hầu như không có khả năng phù hợp với các vùng 
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sinh thái khác, và v.v. Hơn nữa, các vùng sinh thái này vượt ra khỏi biên 
giới quốc gia, do đó việc chọn tạo một giống cho một nước của một vùng 
sinh thái nên cho phép chuyển giao giống đó cho các nước khác ở cùng 
một vùng sinh thái.  

 

Hình 4.5. Các tiêu chuẩn dùng để xác định các vùng sinh thái ngô của CIMMYT 
ở cấp độ toàn cầu 

Nguồn: P. Setimela và cộng sự (2005).  

Trong mỗi một vùng sinh thái, ngô chịu những bất thuận và nguy cơ 
sinh học và phi sinh học cụ thể (Bảng 4.1). Chúng xác định loại  tính 
trạng chống chịu mà một giống ngô yêu cầu để phát triển và cho năng 
suất. Hạn hán là một mối nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng ở vùng đất thấp 
khô và vùng trung du khô, nhưng ngay cả trong vùng trung du ẩm, hạn 
hán giữa mùa hoặc cuối mùa vẫn có thể xảy ra. Do đó, kháng hạn là một 
tính trạng là có liên quan đến tất cả các chiến lược chọn tạo giống. Các 
nguy cơ về bệnh hại, cũng như sâu hại, có liên quan nhiều đến các vùng 
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sinh thái, nhưng lai tạo truyền thống về tính kháng bệnh là tương đối dễ 
dàng hơn là chống hoặc chịu sâu hại.  

Bảng 4.1. Những bất thuận và nguy cơ sinh học và phi sinh học chủ yếu 
đối với cây ngô trong sáu vùng sinh thái lớn của châu Phi 
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Ghi chú: Con số trong ô cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự bất thuận hoặc nguy cơ, 
với 1 = cao, 5 = thấp. Tương tự như vậy, mã màu cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự 
bất thuận hoặc nguy cơ, với màu đỏ và màu hồng = cao, màu vàng = trung bình và màu 
xanh = thấp.  

Sau khi xác định những môi trường chính của thị trường mục tiêu, 
cùng với sự nhận biết các bất thuận và các nguy cơ phi sinh học và sinh 
học chủ yếu cần phải được làm cho giảm nhẹ, các nhu cầu của khách 
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hàng phải được xác lập. Mặc dù hầu hết nông dân ở châu Phi đều tiêu 
dùng trực tiếp sản phẩm hoa màu của họ, nhưng một phần sản lượng ngũ 
cốc cũng được tiêu thụ bởi các bên thứ ba, mức độ này thay đổi theo từng 
quốc gia. Ban đầu, khi xem xét chỉ một mình người nông dân, hai khía 
cạnh có tầm quan trọng là: các kiểu loại giống cần thiết, và những phẩm 
chất hạt mong muốn.  

Các chủng loại giống ngô có thể là thụ phấn tự do hoặc nhiều loại 
giống ưu thế lai khác nhau. Trung bình, các giống thụ phấn tự do cải tiến 
cho năng suất bằng 82% năng suất của các giống lai ba cải tiến, cho nên 
chúng chỉ sử dụng thích hợp ở nơi mà mức năng suất của nông dân thấp 
hơn 2 tấn/ha (Pixley và Bänziger, 2004). Khi tiềm năng năng suất của 
nông dân gia tăng do môi trường hoặc quản lý được cải thiện, các giống 
ưu thế lai thường sẽ chứng tỏ là một lựa chọn tốt hơn. Ở các vùng dễ xảy 
ra hạn hán, các giống lai kép và lai ba có thể được coi là ổn định hơn do 
các kiểu trỗ cờ/nở hoa biến thiên nhiều hơn. Trong những hoàn cảnh 
thâm canh và được quản lý tốt, giống lai đơn sẽ luôn ưu việt hơn các kiểu 
lai khác. Các giống lai đơn cũng có thể biểu thị khả năng chịu hạn cực 
kỳ, năng suất ổn định và cung cấp cho nông dân những tính trạng hữu ích 
khác. Các yếu tố bổ sung liên quan đến kiểu giống bao gồm chiều cao 
cây, tính kháng đổ ngã, thời gian sinh trưởng và tốc độ khô hạt (grain 
dry-down rate). Những tính trạng được đòi hỏi này phải được thị trường 
mục tiêu vạch rõ.  

Các phẩm chất của hạt có liên quan nhiều hơn đến những thị hiếu của 
người tiêu dùng. Những đặc điểm như màu hạt, kết cấu hạt, đặc điểm xay 
hoặc nghiền, chất lượng protein, hàm lượng tinh bột, hàm lượng dầu, và 
đặc điểm nướng hoặc luộc đều quan trọng trong những thị trường khác 
nhau. Ngô có vô số cách sử dụng, và mặc dù nông dân châu Phi chủ yếu 
dùng hạt làm thực phẩm, có thể còn có những cơ hội thị trường khác cho 
các công ty giống khai thác, chẳng hạn như ngô vàng để chăn nuôi gia 
cầm, ngô giàu protein làm thức ăn cho lợn, ngô ủ chua cho nông dân sản 
xuất sữa, ngô ngọt cho thị trường rau và ngô nếp để làm thức ăn nhanh và 
sản xuất tinh bột.  

Nông dân biết rất rõ năng suất mà họ thu được từ cây trồng của họ. 
Tương tự như vậy, họ để ý đến những điều như khả năng chống đổ 
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(standability), tính dễ thu hoạch, hương vị của bột nghiền từ hạt, và khả 
năng bảo quản. Họ cũng nhớ lâu về năng suất của giống, đặc biệt là 
năng suất kém! Như vậy, nông dân đánh giá cao năng suất ổn định của 
giống, đặc biệt là khi họ đã từng đối mặt với những bất thuận của môi 
trường. Họ cũng quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận, cho dù là lợi nhuận 
này được ước chừng dưới dạng có đủ thực phẩm để giúp họ vượt qua 
đợi đến vụ thu hoạch kế tiếp. Tất cả điều này cho thấy sự cần thiết của 
việc cung cấp các sản phẩm ổn định và thích ứng rộng rãi cho thị 
trường. Nông dân sẽ mua các giống họ muốn, và do đó, việc xác định rõ 
những đặc điểm của sản phẩm mà nông dân muốn là rất quan trọng đối 
với một công ty giống.  

Sử dụng các công cụ thích hợp để thu được những sản phẩm 
mong muốn một cách có hiệu quả  

Một chiến lược phát triển sản phẩm chủ yếu bao gồm hai hợp phần 
chính: chọn tạo (hoặc phát triển nguồn gen) và thử nghiệm. Tuy nhiên, 
những hợp phần này không cô lập với nhau hoặc với các hợp phần khác 
của kênh sản phẩm (Hình 4.6). Chọn tạo giống tạo ra những chủng loại 
giống mới, chúng được thử nghiệm để đánh giá năng suất so với các mục 
tiêu phát triển sản phẩm. Đồng thời với thử nghiệm hậu kỳ, các chủng 
loại giống, đặc biệt là các giống lai, cần phải được đánh giá về khả năng 
sản xuất hạt giống. Chỉ một khi một giống được cải tiến, thích nghi và 
phù hợp với thị trường, và nếu nó có thể sản xuất được, thì nó được xúc 
tiến để phóng thích. Những giống được xúc tiến đó sẽ được tiến hành các 
thủ tục đăng ký, phóng thích, trình diễn và tung ra thị trường. Trong kênh 
phát triển sản phẩm này có thể có bốn nhóm rõ rệt nhưng lại có quan hệ 
với nhau:  

� Nhóm chọn tạo,  
� Nhóm phát triển và thúc đẩy (advancement) sản phẩm,  
� Nhóm nghiên cứu sản xuất hạt giống, và  
� Nhóm marketing và dịch vụ nông học.  

Dù một công ty giống có tất cả các nhóm này hay không còn tùy vào 
quy mô và năng lực, nhưng về bản chất, tất cả các hợp phần sẽ cần phải 
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được vận hành, hoặc là bên trong hay bên ngoài công ty, để một nguồn 
cung cấp liên tục các giống cải tiến được có sẵn cho thị trường. 

 

Hình 4.6. Các hợp phần chính của một kênh phát tri ển sản phẩm  
và bốn nhóm chính cần để đảm bảo một nguồn cung cấp liên tục  

các sản phẩm cải tiến cho thị trường 

Quá trình chọn tạo giống cây trồng  

Chọn tạo giống cây trồng là một quá trình tạo ra sự đa dạng di truyền 
và tuyển chọn những kiểu gen mong muốn từ sự đa dạng. Đối với cây 
ngô, dù mục tiêu là để tạo ra các giống thụ phấn tự do (OPV) hoặc giống 
ưu thế lai, cách tiếp cận chung là sử dụng phương pháp chọn tạo giống 
theo phả hệ để rút ra được các dòng tự phối rồi chúng được lai với nhau 
để tạo ra các giống mới (Hình 4.7). Nguồn gen được thu thập từ các 
nguồn hợp pháp của nhà nước hay tư nhân, và nguồn này hoặc được sử 
dụng tự thân hoặc kết hợp với các nguồn khác thông qua việc lai giống, 
và các cây F1 được tự thụ phấn để tạo ra quần thể F2 biến dị. Qua một 
loạt các chu kỳ tự thụ tái tục, các cây dần dần trở thành dòng thuần (tức 
là đồng hợp tử hoặc thuần chủng). Sự chọn lọc được thực hiện giữa các 
cây này về năng suất tự thân ở từng thế hệ, và những gia đình và/hoặc 
những cây mong muốn được lai thử với những bố mẹ được lựa chọn. Các 
giống lai của những tổ hợp lai thử này được đánh giá qua các thử nghiệm 
ngoài đồng tại các môi trường điển hình của thị trường mục tiêu, và các 
dòng và các giống lai ưu việt được lựa chọn để thúc đẩy. Sau năm đến 
bảy thế hệ, các dòng và giống lai ưu tú được xác định để thử nghiệm rộng 
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rãi hơn. Trong số này, một số sẽ được chọn để đăng ký giống và phóng 
thích ra thị trường.  

 

Hình 4.7. Một sơ đồ tổng quát của phương pháp chọn tạo theo phả hệ  
được sử dụng trên cây ngô 

Sự thành công của một chương 
trình chọn tạo giống - trong khi 
phần lớn phụ thuộc vào kỹ năng 
quan sát và chọn lọc của tác giả, và 
vào sự hoàn tất (follow-through) 
với việc sản xuất và marketing hạt 
giống - rốt cùng được đo bằng sự 
đăng ký các giống mới và sự hấp 
thu của nông dân đối với các giống đó. Tuy nhiên, ở cấp chọn tạo, các 
hợp phần cơ bản và thiết yếu nhất định được đòi hỏi để tăng khả năng 
cho việc xác định những giống phù hợp, thích nghi và cải tiến. Các hợp 
phần này bao gồm 4 yếu tố sau đây:  

1. Tạo biến dị di truy ền. Sự biến dị trong nguồn gen được nghiên 
cứu càng lớn, càng có khả năng tìm được các kiểu gen mong muốn. Tuy 

Từ quan điểm hoàn toàn định hướng 
theo kinh doanh, sự thử nghiệm thực 
sự duy nhất về thành công của một 
nhà chọn tạo giống là sự chấp nhận 
của nông dân đối với sản phẩm của 
nhà chọn tạo giống đó.  

Aline O ' Connor Funk, 2007 
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nhiên, nguồn gen phải có chứa các đặc điểm (hay gen) mà ta quan tâm. 
Do đó, khởi sự việc chọn tạo giống với các nguồn gen tốt nhất có sẵn là 
điều quan trọng.  

2. Sử dụng tính di truyền. Điều này nói đến mức độ mà các gen của 
cây được thể hiện theo một cách có thể thấy rõ. Những tính trạng hoặc đặc 
điểm biến đổi theo tính di truyền của chúng và có thể chịu tác động đáng 
kể bởi môi trường nơi cây trồng sinh trưởng. Ví dụ, hạt màu vàng có khả 
năng di truyền cao và ít bị tác động bởi môi trường, trong khi khả năng 
chịu hạn có tính di truyền thấp và chịu tác động lớn bởi lượng nước khả 
dụng cho cây. Tiến bộ chọn tạo giống là nhanh chóng đối với những tính 
trạng đơn gen và có khả năng di truyền cao như thời gian sinh trưởng, màu 
hạt, kết cấu hạt, chiều cao cây và tính kháng với một số bệnh hại, nhưng 
chậm đối với những tính trạng đa gen và khả năng di truyền thấp chẳng 
hạn như năng suất, khả năng chống chịu các bất thuận phi sinh học và các 
bệnh trên bắp bởi vì chúng có tính di truyền thấp và mức độ tương tác môi 
trường cao. Để cải tiến tính di truyền của các tính trạng, cần phải có vườn 
ươm chọn tạo giống và các biện pháp quản lý thử nghiệm tốt và đồng nhất.  

3. Chọn lọc gắt gao. Việc chọn lọc càng gắt gao, tiến bộ chọn tạo 
giống càng lớn. Tuy nhiên, để chọn lọc gắt gao, phải có một tập hợp 
(pool) lớn để từ đó mà chọn lọc. Điều này đòi hỏi khả năng quan sát và 
đo lường tốt, kết hợp với các công cụ thống kê được máy tính hỗ trợ, để 
xác định và giữ lại những kiểu hình mong muốn. Các chương trình chọn 
tạo thường vật lộn với hai vấn đề: có đủ các nguồn gen để gia tăng tính 
biến dị của nguồn gen, và không loại bỏ khắt khe những kiểu hình không 
mong muốn. Nhà chọn tạo giống cần phải đủ dũng cảm để ném bỏ rác 
rưởi đi và chỉ chọn cái tốt nhất để thúc đẩy đến các giai đoạn phát triển 
sản phẩm tiếp sau. Hơn nữa, cùng một lúc chỉ theo đuổi một ít mục tiêu 
chọn tạo thì sẽ thực hiện được sự tiến bộ lớn hơn. Càng nhiều tính trạng 
được chọn lọc, càng khó thực hiện được sự tiến bộ. Như vậy, sự tiến bộ 
chọn tạo luôn là một quá trình chọn lọc như bậc thang.  

4. Gắn kết chọn tạo giống với môi trường mục tiêu thực sự của 
khách hàng. Chọn tạo giống cây trồng thường được thực hiện tại các 
trạm nghiên cứu trong những điều kiện lý tưởng. Mặc dù các trạm có thể 
được đặt trong môi trường của thị trường mục tiêu, nhưng chúng được 
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quản lý tốt và không phải luôn luôn tiêu biểu cho đồng ruộng của nông 
dân. Bởi vậy, các nhà chọn tạo giống cần thiết lập các môi trường tiêu 
biểu cho một hoặc nhiều bất thuận đáng kể nhất mà nông dân phải đối 
mặt (xem Hộp 4.1), và có một phương thức thử nghiệm để sàng lọc các 
sản phẩm của nghiên cứu trong những môi trường đó, những môi trường 
hiện có ở thị trường mục tiêu.  

 

Hộp 4.1. Các kiểu môi trường thí nghiệm được quản lý thông thường  
đối với cây ngô 

• Điều kiện nước trời/bón phân đầy đủ: Các thí nghiệm được gieo trồng bằng 
cách sử dụng các biện pháp tối ưu về nông học đặc trưng cho địa điểm (site-
specific). Trong một số trường hợp có thể áp dụng tưới tiêu để đảm bảo cho thử 
nghiệm không hề bị thiếu nước. Như thế, những thí nghiệm này thường thể hiện 
tiềm năng năng suất tại môi trường của địa điểm.  

• Bất thuận về đạm được quản lý: Thí nghiệm được trồng ở những ruộng mà 
đất đã bị cạn kiệt chất đạm do bởi trồng những cây không thuộc họ đậu, không 
bón phân trong vài vụ và lấy hết tất cả tàn dư thực vật sau từng vụ. Năng suất 
từ các địa điểm này thường chỉ bằng 20 đến 30% năng suất ngô được bón phân 
đầy đủ ở cùng một địa điểm. Trong những thí nghiệm này thường cần loại bỏ 
những cây bờ rìa ở hai đầu hàng, vì các cây hàng bìa này có lợi là ít bị cạnh 
tranh hơn và tiếp cận các dưỡng chất trong đất nhiều hơn.  

• Bất thuận về khô hạn được quản lý: Thí nghiệm được gieo trồng vào thời kỳ 
không mưa, với đầu vụ được tưới để thiết lập một giàn cây mọc tốt. Áp dụng 
tưới theo một lịch trình trong thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và sau đó ngưng tưới 
từ khoảng giai đọan 10 lá trở đi, để cây trồng phải chịu khô hạn trong suốt thời kỳ 
từ trổ cờ cho đến khi vào chắc. Năng suất trung bình thường được 1 - 3 tấn/ha. 
Trong những thí nghiệm này, điều quan trọng là bố trí các giống tách biệt nhau 
theo thời gian sinh trưởng. Hơn nữa, việc tưới đồng đều là cực kỳ quan trọng để 
thí nghiệm thành công.  

• Bất thuận về hàm lượng lân và độ pH thấp: Thử nghiệm được gieo trồng ở 
những ruộng có độ bão hòa nhôm cao (~ 60%) và/hoặc hàm lượng lân trong 
đất dễ tiêu cho cây trồng thấp (~ 20% mức được khuyến cáo). Năng suất trung 
bình khoảng 50% năng suất ngô tối ưu ở cùng một địa điểm.  

• Chủng/nhiễm nhân tạo các yếu tố bất thuận sinh học: Các thí nghiệm có 
thể được chủng hoặc lây nhiễm một cách đồng đều các yếu tố bất thuận sinh 
học, ví dụ, E. turcicum, rầy xanh để truyền bệnh virus sọc lá (MSV), và sâu đục 
thân. Ở giai đoạn sau thu hoạch, hạt hoặc trái khô có thể được lây nhiễm tự 
nhiên hay nhân tạo với mọt ngũ cốc.  
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Đẩy nhanh quá trình chọn tạo  

Vì chọn tạo giống cây trồng là một quá trình chậm và tốn kém, việc 
phát triển các phương pháp và các công cụ sử dụng để tăng tốc độ kênh 
phát triển sản phẩm là hợp lý (Hộp 4.2). Một số chiến lược khả dụng để 
cải thiện hiệu quả và giảm thời gian đưa các giống mới ra thị trường:  

• Trồng hai (hoặc nhiều hơn) vụ/năm. Điều này có thể thực hiện 
được nếu cây trồng trong vụ chính kết thúc trong vòng 170 ngày và một 
địa điểm trái vụ thích hợp có sẵn cho phép cây trồng sinh trưởng. Mặc 
dù chu kỳ cây trồng trái vụ không thể cung cấp một môi trường chọn 
lọc lý tưởng, nhưng nó cung cấp cơ hội để lai thử và tiến hành phát 
triển dòng thuần.  

• Khởi sự thử nghiệm ở giai đoạn đầu của chọn tạo. Các kiểu gen 
được cải tiến càng sớm được thử nghiệm và chọn lọc, thì các nguồn gen 
không mong muốn cần được mang sang càng ít.  

• Đảm bảo xử lý nhanh các dữ liệu - khi hai chu kỳ cây trồng được 
trồng mỗi năm, tiến bộ có thể được thực hiện hiệu quả hơn nếu chu kỳ 
trái vụ chỉ gieo trồng những kiểu gen đã được chọn lọc từ các thử nghiệm 
trong vụ chính. Tuy nhiên, vì chỉ có một khoảng thời gian ngắn giữa lúc 
thu hoạch vụ hè đến gieo trồng vụ trái, nên điều này không luôn luôn có 
thể thực hiện được. Phần mềm thống kê và thu thập các dữ liệu bằng điện 
tử ở ngoài đồng có thể khắc phục vấn đề này. 
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Trong những năm gần đây, công nghệ sinh học đã được quan tâm áp 
dụng như một phương tiện cải thiện tiến độ chọn tạo giống. Sự chọn lọc 
được marker hỗ trợ, sử dụng các kỹ thuật sàng lọc trên cơ sở DNA, ngày 
càng được sử dụng, đặc biệt là ở các nước phát triển. Các phương pháp 
hiện hành rất tốn kém và không phải luôn luôn có thể chuyển được các 
kiểu gen và mặc dù nó cho thấy nhiều hứa hẹn và tiện ích, nhưng vẫn 
chưa tạo được một tác động đáng kể đến các chương trình chọn tạo giống 
ở châu Phi.  

Một công nghệ khác đầy hứa hẹn là phương thức đơn bội kép. Công 
nghệ này cho phép tạo ra các dòng thuần đồng hợp tử chỉ trong hai thế hệ 
sau lần lai ban đầu, mà theo các kỹ thuật chọn tạo thông thường phải mất 
hơn sáu thế hệ. Kỹ thuật này sử dụng một dòng cảm ứng đơn bội kép lai 
với quần thể chọn tạo mà từ đó nhà chọn tạo giống muốn tách xuất các 
dòng. Những hạt giống thu được hiển thị một marker kiểu hình giúp nhận 
biết các hạt giống đơn bội, mà phôi chỉ mang bộ gen của quần thể chọn 
tạo mẹ. Những hạt giống này được gieo nảy mầm và xử lý bằng hóa chất 
nhị bội hóa số nhiễm sắc thể (colchicine), được trồng trong một vườn 
ươm và tiến hành tự thụ phấn. Hạt giống thu được sẽ là đồng hợp tử. 

Hộp 4.2. Những công cụ cần thiết cho một chương trình chọn tạo hiệu quả 

• Tiếp cận với nguồn gen phù hợp  

• Ruộng đồng đều được phân ranh rõ ràng  

• Các cơ sở tưới tiêu bổ sung  

• Thước dây  

• Máy móc làm đất  

• Các công cụ để gieo trồng, cho dù bằng tay hoặc bằng máy  

• Thiết bị phun thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu bệnh  

• Nhà chế biến và chuẩn bị hạt giống  

• Cơ sở bảo quản hạt giống, chẳng hạn như phòng lạnh  

• Túi bao cờ, túi bao trái, cái dập ghim  

• Máy tách hạt, cân điện tử, và máy đo ẩm độ  

• Máy vi tính, cả loại xách tay để thu thập dữ liệu ngoài đồng và loại để bàn để phân 
tích và quản lý dữ liệu  

• Phần mềm chọn tạo giống, chẳng hạn như phần mềm Fieldbook  

• Khả năng lưu trữ và phân tích dữ liệu  
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Phương pháp này đòi hỏi phải có cơ sở vườn ươm và phòng thí nghiệm 
tốt, nhưng không khó về mặt kỹ thuật. Việc sử dụng kỹ thuật đơn bội kép 
cung cấp cho các công ty giống một khả năng tốt để tăng tốc độ phát 
triển nguồn gen.  

Dù việc chọn tạo giống được sử dụng nguồn gen, các phương pháp 
và các môi trường đến mức tối đa, rốt cùng tiến độ thực tế sẽ phụ thuộc 
vào đội ngũ được sử dụng để thực hiện công việc và vào các nguồn lực 
tài chính phân bổ cho nhiệm vụ. Một nhóm chọn tạo giống gồm có các 
nhà chọn tạo giống, đội ngũ kỹ thuật viên ngoài đồng, người lao động 
ngoài đồng, và nhân viên hành chính. Những đặc điểm của các nhà 
chọn tạo giống thành công bao gồm *kiến thức về cây ngô và các đòi 
hỏi của khách hàng, *khả năng quan sát tinh tường, *sự quyết tâm để 
bám sát đồng ruộng (“walk the rows”), *kỹ năng lãnh đạo nhóm và *sự 
kiên trì. Đối với đội ngũ kỹ thuật viên ngoài đồng, sự chính xác, tỉ mỉ 
và sự rõ ràng, đúng đắn là những thuộc tính công việc quan trọng. Sở dĩ 
như vậy là vì những nhầm lẫn và biến thiên ở ngoài đồng và trong ghi 
chép phá vỡ và làm sai lệch các kết quả sẽ dẫn đến những sự chọn lọc 
kém cỏi. Làm việc nhóm trong chương trình chọn tạo giống cũng rất 
cần thiết, vì không chỉ là có vô số công việc phải được thực hiện trong 
mỗi chu kỳ chọn tạo và thử nghiệm giống, mà từng công việc này còn 
có những tác động hệ quả đến các hoạt động và các giai đoạn cây trồng 
tiếp theo.  

Thử nghiệm giống xác định các sản phẩm cho thị trường  

Trong một chiến lược phát triển sản phẩm, giai đoạn phát triển 
nguồn gen được tiếp nối bằng việc thử nghiệm các thực liệu được 
chọn tạo về sự phù hợp, khả năng thích nghi và sự thích hợp. Việc 
phát triển nguồn gen thường được thực hiện với những mục tiêu cụ thể 
của việc kết hợp vào nguồn gen các đặc điểm (tính trạng) cây trồng 
mong muốn như năng suất, chịu hạn, chống chịu bệnh, hiệu quả sử 
dụng dưỡng chất, v.v, để tạo ra những chủng loại giống cải tiến. Sự 
hiệu quả và phù hợp của những cải tiến này phải được đánh giá ngoài 
đồng trong một chương trình kiểm chứng và thử nghiệm so sánh 
giống. Việc này bao gồm nhiều phương pháp thí nghiệm và thử 
nghiệm đánh giá giống khác nhau. 
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Tầm quan trọng của việc quản lý các thử nghiệm để đạt được tiêu 
chuẩn cao nhất không thể bị xem nhẹ. Hallauer và Miranda (1988) đã 
viết: “K ỹ năng của nhà chọn tạo giống trong việc chọn lọc và sự chính 
xác của thử nghiệm [là chìa khóa] để đạt được hiệu quả trong việc phát 
triển các dòng thuần và các giống ưu thế lai” . Các yếu tố để quản lý thử 
nghiệm thành công bao gồm: 

• Lựa chọn loại thiết kế thí nghiệm tốt nhất để đạt được các mục 
tiêu của công việc. 

• Tiến hành các thí nghiệm theo một phương cách có kế hoạch, bố 
trí tại địa điểm phù hợp và xử lý một cách cẩn thận. 

• Cẩn trọng để thu thập các thông tin liên quan, đúng đắn và chính 
xác nhất để mô tả tốt nhất đặc trưng của các nghiệm thức. 

• Sử dụng các kỹ thuật thống kê tốt nhất để có thể có những lựa 
chọn hợp lý nhất giữa các nghiệm thức. 

Một nghiên cứu viên có thể chọn trong nhiều loại thử nghiệm để 
đánh giá công nghệ, đó là, quan sát, thí nghiệm, thử nghiệm ngoài đồng 
và các điểm trình diễn. Sự lựa chọn sẽ chủ yếu phụ thuộc vào giai đoạn 
phát triển của công nghệ. Các công nghệ mới trước tiên được đánh giá 
bằng các thử nghiệm quan sát hoặc thí nghiệm thống kê, trước khi chúng 
được thử nghiệm tại ruộng của nông dân với các thử nghiệm ngoài đồng 
và các điểm trình diễn (Hình 4.8). Các loại thử nghiệm chính và cách sử 
dụng như sau (Tattersfield, tiếp xúc cá nhân, 2004). 

 

Hình 4.8. Trình tự thông thường của các sự kiện thí nghiệm  
được dùng để giới thi ệu các công nghệ mới cho nông dân 

Lưu ý: Khi quá trình di chuyển từ trái sang phải, sự tham gia của nông dân trong việc 
đánh giá và chọn lọc giống càng gia tăng. 
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1. Thí nghiệm quan sát. Các thí nghiệm quan sát được dùng để 
đánh giá các công nghệ chưa được thử nghiệm trước đây bằng cách so 
sánh đơn giản với các công nghệ hiện hành, thường ở tại các trạm thí 
nghiệm dưới sự giám sát chặt chẽ, để xác định xem liệu chúng có xứng 
đáng hay không. Các thử nghiệm quan sát có thể được thiết kế có thống 
kê hoặc không, tùy thuộc vào các nguồn lực khả dụng. Ví dụ, nếu một 
chủng loại giống mới được tạo ra hoặc được du nhập từ nước khác, có 
thể không có đủ hạt giống để thí nghiệm rộng rãi, nhưng chỉ đủ để so 
sánh giống mới với các giống hiện hành trong các lô nhỏ. Nếu giống mới 
cho thấy có triển vọng, nó có thể được nhân lên để thử nghiệm thêm 
trong các loại hình thí nghiệm khác và tại nhiều môi trường hơn nữa. 

2. Các thí nghiệm. Thí nghiệm là một phương pháp đánh giá thống 
kê các nghiệm thức để thu được một sự đảm bảo hợp lý của việc phát 
hiện ra những khác biệt có ý nghĩa (Steel và Torrie, 1980). Các thí 
nghiệm được thiết kế để trả lời những câu hỏi cụ thể, và vì thế chúng 
được thiết lập với một số điều bắt buộc chủ yếu như: *các nghiệm thức 
xuất hiện nhiều hơn một lần trong thí nghiệm; *sai số thí nghiệm được 
giảm thiểu bằng cách kiểm soát các điều kiện thí nghiệm; *hồ sơ được 
thực hiện tương thích đến những câu hỏi được đặt ra; và *thống kê được 
sử dụng để đánh giá các tác động của nghiệm thức và mức độ của sai số 
thí nghiệm. Thí nghiệm nông nghiệp thường được tiến hành tại các trạm 
nghiên cứu, nhưng trong những thập kỷ gần đây ngày càng nhiều thí 
nghiệm được tiến hành trên ruộng của nông dân hoặc trong những điều 
kiện đại diện cho đồng ruộng của nông dân. Các thí nghiệm tạo thành 
xương sống của thử nghiệm so sánh giống. Thông thường, một thí 
nghiệm sẽ bao gồm từ 20 đến 50 giống được đánh giá so với một hoặc 
nhiều giống đối chứng. Một thí nghiệm như vậy có thể được trồng tại 
một số địa điểm đại diện cho nhiều môi trường khác nhau. Thuật ngữ liên 
quan đến các thí nghiệm bao gồm: 

Lô hay đơn vị thí nghiệm - Đơn vị vật liệu mà một nghiệm thức 
được áp dụng. Như vậy, trong một thử nghiệm so sánh giống ngô, một lô 
sẽ có một giống riêng biệt được chỉ định cho nó. 

Nghiệm thức - Tiết mục khảo sát, chẳng hạn như một giống hoặc 
một lượng phân bón, tác động của nó sẽ được đánh giá. 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

134  

 

Nhắc lại - Một tập hợp của tất cả các nghiệm thức. Thí nghiệm 
thường có hai hoặc nhiều lần nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại được thiết lập và 
duy trì trong những điều kiện đồng đều nhất có thể, nhưng điều kiện của 
các lần nhắc lại có thể khác nhau. 

Ngẫu nhiên - Trong mỗi lần nhắc lại, các nghiệm thức được chọn 
ngẫu nhiên theo cách được quy định bởi thiết kế thí nghiệm. 

Thiết kế thí nghiệm - Sự bố trí thống kê của các nghiệm thức trong 
thí nghiệm, được xác định bởi các mục tiêu của thí nghiệm, số lượng và 
bản chất của các nghiệm thức, và các điều kiện theo đó thí nghiệm sẽ 
được tiến hành. 

Thử nghiệm - Một thí nghiệm ở nhiều địa điểm. 

Đối chứng - Một nghiệm thức được biết đến và được dùng phổ biến 
trong sản xuất, dựa vào đó mà các nghiệm thức khác có thể được so sánh. 
Các giống đối chứng nên có kiểu loại, thời gian sinh trưởng và cường lực 
tương tự với các giống thí nghiệm. 

Biến số (hoặc Tính trạng) - Yếu tố được khảo sát, ví dụ như năng 
suất, thời gian trỗ hoa, v.v 

Giai đoạn thử nghiệm - thử nghiệm so sánh giống sơ khởi, tiên kỳ 
và hậu kỳ, liên quan đến giai đoạn phát triển dòng thuần và đánh giá tổ 
hợp lai thử. 

3. Thử nghiệm ngoài đồng. Các thí nghiệm (mục 2) là phù hợp cho 
việc thiết lập để xem có những khác biệt tồn tại giữa các nghiệm thức 
hay không, nhưng chúng có thể không luôn luôn cung cấp những thông 
tin về sự thích nghi của một giống trên ruộng của nông dân hoặc sự chấp 
nhận của nông dân đối với các nghiệm thức. Do đó, các thử nghiệm 
ngoài đồng đã được phát triển để cho phép nông dân tham gia đánh giá 
các nghiệm thức và các giống. Những loại thí nghiệm này được tiến hành 
trong những điều kiện rất giống các điều kiện của nông dân, và thường ở 
trên ruộng của nông dân. Các loại thử nghiệm ngoài đồng chính bao gồm 
các thử nghiệm dải và thử nghiệm mẹ - con. Thử nghiệm dải đánh giá 
3 - 8 giống trong các lô có 6 - 8 hàng không nhắc lại trên một ruộng của 
nông dân. Thiết kế thử nghiệm mẹ - con gồm có hai loại thí nghiệm, đó 
là, một “th ử nghiệm mẹ”  do nhà nghiên cứu quản lý và các “th ử nghiệm 
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con” do nông dân quản lý. Các thử nghiệm mẹ và con đều được bố trí 
trên ruộng của nông dân. Vì vậy, các giống ngô được đánh giá trong 
những điều kiện của nông dân “thực sự” và chúng tạo ra các cơ hội để 
giao tiếp và tương tác giữa các bên liên quan, đại diện bởi nông dân, nhà 
chọn tạo giống, cán bộ khuyến nông và các công ty giống. 

4. Các điểm trình di ễn. Chúng được sử dụng để trình diễn cho nông 
dân xem các giống hoặc các công nghệ đã được công nhận và thử nghiệm 
từ trước. Thông thường, chỉ có một vài giống được trình diễn so sánh với 
những giống đối chứng được biết đến và thường được sử dụng phổ biến 
trên các lô tương đối lớn, không nhắc lại tại ruộng của nông dân. Các 
điểm trình diễn về cùng một công nghệ có thể được thực hiện tại nhiều 
địa điểm. Nông dân được mời đến tham quan và đánh giá các chủng loại 
giống, để họ có thể trở nên quen thuộc với chúng và được khuyến khích 
áp dụng các giống thích hợp vào thực tế canh tác của họ. Các tác động 
của nghiệm thức về sự sinh trưởng cây trồng chỉ được đánh giá chủ quan. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hồ sơ về năng suất và đặc điểm thực 
vật có thể được ghi chép, nhưng những hồ sơ này có ít giá trị báo cáo 
hoặc thống kê, trừ khi số địa điểm trình diễn là 20 hoặc nhiều hơn. 

Nghiên cứu về sản xuất hạt giống để đảm bảo các giống mới có 
thể sản xuất được 

Sự chọn tạo các giống mới, đặc biệt là giống lai, không được bỏ qua 
các vấn đề về khả năng sản xuất hạt giống. Khi một giống mới tiến tới 
giai đoạn đăng ký giống, nó cũng phải được đánh giá về các đặc điểm sản 
xuất hạt giống. Năm yếu tố chính xác định tiềm năng sản xuất hạt giống 
của một giống lai là: 

• Năng suất hạt giống của dòng mẹ. Đây là mối quan tâm hàng đầu 
vì nó có một tác động đáng kể đến sản lượng và giá hạt giống. Các giống 
lai với dòng mẹ năng suất thấp cần phải có một mức đơn giá hạt giống 
cao hơn so với các dòng mẹ cao sản thì mới duy trì được lợi nhuận tốt 
trên mỗi đơn vị diện tích cho nông dân. 

• Sự giao phối, tức là thời gian trổ hoa tương đối của các cây bố và 
cây mẹ quyết định ngày gieo trồng được yêu cầu của các dòng bố và mẹ. 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

136  

 

Một sự giao phối hoàn hảo giữa tung phấn của cây bố và phun râu của 
cây mẹ là mong muốn nhất, trong khi gieo trồng bố sau được ưa chuộng 
hơn là gieo trồng bố trước. Các giống lai - đòi hỏi phải so le ngày gieo 
trồng bố và mẹ - chỉ có thể được sản xuất an toàn khi đảm bảo điều kiện 
tưới tiêu vào thời điểm gieo trồng. 

• Các đặc tính nông học của dòng mẹ, chẳng hạn như độ trỗ thoát và 
chiều cao của cờ, tính kháng bệnh, tính nhạy cảm với đổ ngã và kích cỡ 
hạt giống. Các cây mẹ không quá cao để rút cờ, và không tung phấn 
trong khi cờ vẫn còn nằm cuộn trong lá cờ, là những đặc điểm được 
mong muốn. 

• Các đặc điểm của hạt giống dòng mẹ, đáng chú ý là kháng bệnh 
thối trái, dễ tách hạt, độ bền của hạt giống (tức là, khả năng chống nứt hạt 
và tổn thương trong quá trình chế biến hạt giống) và kích cỡ hạt giống 
(một số thị trường thích các kích cỡ hạt giống nhất định). 

• Các đặc tính nông học của dòng bố, đặc biệt là tiềm năng và 
khoảng thời gian sản xuất hạt phấn, tính kháng bệnh sọc lá virus, và tính 
nhạy cảm với đổ ngã do rễ. 

Vì vậy, một chương trình nghiên cứu về sản xuất hạt giống sẽ xem 
xét các thành phần bố và mẹ của các giống lai ưu tú về một loạt các biện 
pháp quản lý, chẳng hạn như ngày gieo trồng khác nhau, các mật độ cây 
trồng thay đổi, áp dụng thuốc diệt cỏ và các chế độ phân bón. Các kết 
quả từ những nghiên cứu này sẽ góp phần vào quyết định cuối cùng liệu 
có tiến hành đưa một giống vào quá trình đăng ký và tung ra thị trường 
hay không. 

Đăng ký các giống cải tiến cho phép khởi sự sản xuất và marketing 
hạt giống 

Tiếp sau sự chọn tạo và thử nghiệm giống, những giống nào được 
xác định là cải tiến và thích hợp phải được đăng ký với Cơ quan quản lý 
Giống Quốc gia để công tác sản xuất và marketing hạt giống bắt đầu 
(Hình 4.9). Trong hầu hết các nước châu Phi, việc đăng ký giống được 
dựa trên “giá trị canh tác và sử dụng” (VCU) và khái niệm về “khác biệt, 
đồng nhất và ổn định” (DUS), cả hai tiêu chí này đều được thảo luận 
dưới đây. Tuy nhiên, các thể thức đăng ký giống ở tất cả các quốc gia là 
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không giống nhau (Langyintuo và cộng sự, 2008). Trong đa số trường 
hợp, thời gian từ thời điểm thúc đẩy một giống vào quá trình đăng ký cho 
đến khi đăng ký giống có thể mất 1 - 7 năm. Thời gian đăng ký giống 
kéo dài chỉ làm cho nông dân chậm tiếp cận với các giống cải tiến và do 
đó tác động tiêu cực đến sản lượng cây trồng quốc gia trong dài hạn 
(Hình 4.10). Hơn nữa, đặc biệt là đối với các công ty giống mới, chi phí 
và thời gian cần thiết để đăng ký giống là một trở ngại để thâm nhập thị 
trường. Vì vậy, các công ty giống cần quản lý quá trình đăng ký giống 
một cách chiến lược, bằng cách đảm bảo tốt thử nghiệm các giống mới 
ban đầu, thúc đẩy việc đưa các giống cải tiến vào quá trình đăng ký một 
cách kịp thời, và tổng kết và báo cáo các dữ liệu cho các cơ quan đăng ký 
một cách rõ ràng và thuyết phục.  

 

Hình 4.9. Sơ đồ trình bày quá trình đăng ký công nhận giống 

Lưu ý: Yêu cầu về thử nghiệm VCU và DUS, và thời gian thực hiện quá trình này thay 
đổi từ nước này sang nước khác. 
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Hình 4.10. Hiệu ứng lý thuyết của sự phóng thích các giống mới hàng năm 
(Hình vuông) so với mỗi 5 năm (Hình thoi),  

giả sử đạt được năng suất chọn tạo hàng năm là 2,5% 

Ghi chú: Mũi tên kép cho thấy khoảng cách biệt về năng suất tích lũy phát sinh từ sự 
chậm trễ trong việc phóng thích một giống mới. 

Giá tr ị canh tác và sử dụng 

Giá trị canh tác và sử dụng (VCU) đề cập đến hai khía cạnh chính 
của khả năng sinh trưởng phát triển của giống (Tattersfield, tiếp xúc cá 
nhân, 2005): 

1. Các đặc điểm liên quan đến sự phù hợp của một giống đối với việc 
canh tác theo các điều kiện ngoài đồng (C). Các đặc điểm này sẽ khác 
nhau tùy thuộc vào loài cây trồng, nhưng sau đây là những đặc điểm 
chung cho hầu hết các loại cây trồng: 

a. Năng suất - tiềm năng và sự ổn định, mà trong nhiều trường hợp là 
đặc điểm quan trọng nhất được xem xét. 

b. Khả năng kháng sâu, bệnh, và tuyến trùng. 
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c. Các đặc tính nông học tốt, ví dụ như, kháng đổ ngã, tầm cao phù 
hợp, khô nhanh và đồng đều, dễ thu hoạch, v.v. 

d. Khả năng thích nghi với môi trường, ví dụ, thời gian sinh trưởng, 
khả năng chống hạn, sử dụng hiệu quả các dưỡng chất, v.v. 

2. Các đặc điểm kết hợp với sự sử dụng của giống (U). Sự sử dụng 
này phần lớn là đặc trưng của cây trồng và rất thay đổi theo các cây trồng 
khác nhau, ví dụ: 

a. Với bông: Chất lượng sợi bông. 

b. Với lúa mì: Chất lượng xay xát và nướng bánh. 

c. Với khoai tây: Hình dạng và chất lượng nấu ăn của củ. 

d. Với hướng dương và đậu tương: Hàm lượng dầu trong hạt. 

e. Với ngô: Các đặc điểm về màu sắc, nghiền bột và xay xát của hạt. 

Mục tiêu chính của việc chọn tạo giống và cơ sở của việc sử dụng 
VCU như một phần của thủ tục đăng ký giống là để hiển thị một sự cải 
tiến rõ ràng (có cơ sở thống kê) một hoặc nhiều đặc điểm của giống so 
với các giống được trồng phổ biến. Để chứng minh điều này, cần phải 
tiến hành các thử nghiệm so sánh giống và các đánh giá trong phòng thí 
nghiệm đối với một số trường hợp, để đánh giá khách quan các đặc tính 
của các giống ứng viên mới so với các giống chuẩn nổi tiếng (thường 
được gọi là giống đối chứng). Sự lựa chọn giống đối chứng thích hợp là 
rất quan trọng trong thủ tục này. Về bản chất, giống đối chứng phải có 
cùng sức sống (tức là, giống thụ phấn tự do OPV hoặc giống lai), có thời 
gian sinh trưởng tương đương và được sử dụng cho cùng mục đích như 
giống ứng viên, và được gieo trồng rộng rãi ở thị trường mục tiêu. 

Có thể có nhiều phương pháp để so sánh giống ứng viên với giống 
đối chứng, nhưng chúng đều phải được căn cứ vào một tập hợp dữ liệu 
thích hợp từ các thử nghiệm được tiến hành tại thị trường mục tiêu. Vì sự 
sinh trưởng phát triển của các giống cây trồng thường biểu lộ một sự 
tương tác đáng kể với môi trường, cho nên tập hợp dữ liệu phải bao gồm 
các thí nghiệm tại nhiều địa điểm và mùa vụ. Thông thường, không chắc 
rằng một giống ứng viên sẽ tốt hơn giống đối chứng trong mọi thí 
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nghiệm. Vì vậy, từ các thí nghiệm có ý nghĩa thống kê, tình trạng sinh 
trưởng phát triển của giống ứng viên liên quan đến giống đối chứng được 
kiểm tra trên cơ sở các số liệu trung bình, xếp hạng và tần số, cả trong 
các môi trường cụ thể lẫn trên nhiều môi trường. Dữ liệu có thể được 
trình bày trong các bảng biểu và đồ thị cung cấp một phương tiện khách 
quan để thuyết phục những người ra quyết định rằng sản phẩm mới có 
một lợi thế cho nông dân và người sử dụng cuối cùng hơn giống đối 
chứng hiện thời. Do đó, để cho phép sự so sánh có ý nghĩa được thực 
hiện đòi hỏi phải có các thí nghiệm được bố trí phù hợp, được tiến hành 
bằng cách sử dụng các kỹ thuật thử nghiệm chính xác, cùng với các 
phương pháp thống kê có giá trị. 

Một trong những vấn đề chính của việc sử dụng VCU để đăng ký 
giống là mặc dù dựa trên các dữ liệu khách quan, nhưng phán quyết có 
giá trị về tính hữu dụng đối với việc canh tác và sử dụng của một giống 
vẫn là chủ quan. Câu hỏi là “Ai có đủ tư cách nhất để đưa ra phán quyết 
có giá trị này - công ty giống, cơ quan đăng ký, nông dân hay người sử 
dụng cuối cùng?”. Giả sử các thủ tục thử nghiệm so sánh giống đã được 
thực hiện đầy đủ, một công ty giống sẽ chỉ đưa ra một giống để đăng ký 
nếu tin chắc rằng giống đó sẽ được chấp nhận trên thị trường. Tuy nhiên, 
quyết định tối hậu về việc liệu giống đó có thể gia nhập thị trường hay 
không thường được quyết định bởi một ủy ban do Cơ quan Quản lý 
Giống Quốc gia triệu tập, mà tại đó nhà chọn tạo giống hoặc người đại 
diện của giống ứng viên chỉ đóng vai như là một người ủng hộ và bảo vệ 
cho giá trị của giống. Mặc dù ủy ban này thường gồm nhiều bên liên 
quan, nhưng các ủy viên có ít kiến thức thực tế về giống và chỉ có thể 
đưa ra một phán quyết trên cơ sở các dữ liệu được trình bày. Do đó, các 
công ty giống cần phải chuẩn bị và trình bày các dữ liệu đầy đủ và bảo vệ 
trước các ủy ban như thế. 

Định nghĩa “tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định” 
(DUS) 

Ở hầu hết các quốc gia duy trì việc đăng ký giống cây trồng, mỗi 
giống phải được phân biệt về ngoại hình và chỉ rõ với một tên duy nhất. 
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Cơ sở cho việc định nghĩa giống thường theo đúng quy định của Công 
ước UPOV (Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới, 2002). 
Hệ thống này cho phép bảo hộ một giống nếu giống này khác biệt (D) 
với bất kỳ giống khác đã được biết đến phổ biến tại thời điểm đăng ký, 
và đủ đồng nhất (U) và ổn định (S). Việc đánh giá DUS của một giống 
dựa trên đánh giá những cây được gieo trồng trong các điều kiện lý 
tưởng. Việc kiểm tra đưa ra một bản mô tả giống, sử dụng một số đặc 
điểm, chẳng hạn như chiều cao cây, cấu trúc cây, màu sắc hoa và thời 
gian sinh trưởng. 

Theo Công ước UPOV (Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng 
mới, 2002), các định nghĩa về khác biệt, đồng nhất và ổn định như sau: 

• Khác biệt (D): Một giống phải có thể phân biệt rõ ràng với bất kỳ 
một giống khác đã được biết đến một cách rộng rãi. Tính khác biệt phải 
phù hợp và rõ ràng. 

• Đồng nhất (U): Một giống được coi là đồng nhất nếu nó “đồng 
nhất một cách đầy đủ, đối với các tính trạng cụ thể trong quá trình nhân 
giống hữu tính hoặc nhân giống vô tính của mình”. Sự biến dị mà một 
giống hiển thị đối với một đặc điểm phải phù hợp với phương pháp 
nhân của giống đó. Vì vậy, sự biến dị của một đặc điểm, chẳng hạn như 
chiều cao cây hoặc màu sắc râu, là có thể chấp nhận được đối với một 
giống thụ phấn tự do (OPV) nhưng không thể chấp nhận được đối với 
một giống lai đơn. 

• Ổn định (S): Một giống “phải ổn định đối với những đặc điểm thiết 
yếu của mình, tức là, nó vẫn phải đúng với bản mô tả của nó sau quá 
trình nhân giống lập lại, hay vào thời điểm kết thúc mỗi chu kỳ nhân 
giống, trong trường hợp tác giả đã xác định một chu kỳ nhân giống riêng 
biệt”. Tương tự như vậy, Điều 9 Luật 1991 của Công ước UPOV yêu cầu 
một giống “được coi là ổn định nếu các tính trạng liên quan của nó vẫn 
không thay đổi sau quá trình nhân giống lặp lại, hoặc vào thời điểm kết 
thúc mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ 
riêng biệt”. (Lưu ý rằng định nghĩa này không áp dụng đối với năng suất, 
nhưng chỉ áp dụng đối với một số đặc điểm kiểu hình đã được xác định). 
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Việc khảo nghiệm DUS thường do Cơ quan Quản lý Giống Quốc gia 
thực hiện trong những điều kiện tối ưu và được kiểm soát. Thông thường, 
đối với ngô, đặc biệt là ngô lai, hoặc những cây trồng tự thụ phấn, một 
chu kỳ sinh trưởng duy nhất là đủ cho khảo nghiệm DUS. Trong một số 
trường hợp, có thể yêu cầu phải cần hai vụ khảo nghiệm để đánh giá về 
tính ổn định (S). Ngoài việc tốn thời gian (và có thể cả chi phí, nếu có 
một khoản lệ phí cho khảo nghiệm này), các công ty giống thường không 
nên đối phó với các vấn đề về khảo nghiệm DUS. Với sự sắp xếp trước, 
có thể tiến hành sự kiểm định tại vườn ươm của tác giả, đó là một sự cân 
nhắc quan trọng khi làm việc với nguồn gen độc quyền hoặc khi đòi hỏi 
phải khảo nghiệm DUS đối với các thực liệu bố mẹ. Tuy nhiên, để quá 
trình này không làm chậm trễ quá mức việc tiếp cận thị trường, chiến 
lược phát triển sản phẩm phải tính đến khía cạnh DUS của việc đăng ký 
sản phẩm về mặt thời gian biểu và sự có sẵn hạt giống. Khảo nghiệm 
DUS có điều tốt là ngoại trừ một ít tính chủ quan trong việc kiểm tra các 
đặc điểm thực vật, một khi mà một giống đã được thể hiện là có thể phân 
biệt với tất cả các giống được biết đến khác, không có lý do chính đáng 
nào để không cho phép đăng ký giống đó là giống mới. 

Quyền của nhà tạo giống cây trồng  

Các quy định về Quyền của nhà tạo giống cây trồng (PBR) và Bảo 
hộ giống cây trồng (PVP) là một bộ sưu tập các văn bản pháp luật cho 
phép công nhận quyền sở hữu của một nhà tạo giống hoặc một tổ chức đã 
chọn tạo ra một giống nhất định. Điều này bảo vệ cho chủ sở hữu của 
một giống khỏi bị sử dụng thiếu hiểu biết giống đó để sản xuất hạt giống 
và trong một số trường hợp, để lai tạo giống. Các chủ sở hữu giống có 
thể ký kết các thỏa thuận chịu trả tiền bản quyền với những người sử 
dụng của bên thứ ba cho một giống đã được bảo hộ bằng quyền của nhà 
tạo giống. Như thế, pháp luật về bảo hộ giống cây trồng cung cấp một 
phương tiện để bù đắp cho các nhà tạo giống về sự đầu tư vào việc chọn 
tạo giống. 

Bảo hộ giống cây trồng không giống như đăng ký giống, mặc dù bất 
cứ ai đăng ký một giống đều trở thành “chủ sở hữu” và là người duy trì 
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giống đó trên thực tế, vì thông thường không một giống đơn lẻ nào lại có 
thể đăng ký bởi nhiều hơn một người hoặc một tổ chức. Về bản chất, 
đăng ký giống là một công cụ liên quan tới các thủ tục Chứng nhận hạt 
giống và dựa trên cả hai khảo nghiệm VCU và DUS, trong khi bảo hộ 
giống cây trồng cấp quyền sở hữu hợp pháp của một giống cho nhà chọn 
tạo giống và chỉ dựa trên khảo nghiệm DUS. Không phải tất cả các quốc 
gia châu Phi đều có pháp luật về bảo hộ giống cây trồng, đây có thể được 
xem là một trở ngại đối với các công ty giống thâm nhập vào những thị 
trường này. Trường hợp pháp luật về Quyền của nhà tạo giống cây trồng 
(PBR) hoặc Bảo hộ giống cây trồng (PVP) không tồn tại ở một quốc gia, 
thì cần phải gắn kết cụ thể các quyền đó vào việc đăng ký giống để 
phóng thích thương mại. 

Phân bổ nguồn lực tài chính cho kênh phát triển sản phẩm 

Quá trình phát triển sản phẩm là một chuỗi liên tục các sự kiện từ 
chọn tạo cho đến phát động thị trường. Vì thị trường là thường xuyên 
thay đổi do *sự thay đổi về các sở thích của nông dân, người tiêu dùng và 
các yêu cầu công nghiệp, *các tác động môi trường và *hoạt động của 
các đối thủ cạnh tranh, nên các công ty giống cần phải nhanh nhẹn và 
năng động trong việc cung cấp sản phẩm. Vấn đề mà các nhà quản lý 
luôn phải đối mặt là làm thế nào để phân bổ các nguồn lực cho kênh phát 
triển sản phẩm để tối ưu hóa đầu ra sản phẩm mới. Nguồn lực khả dụng 
cho nghiên cứu thường bị giới hạn vì bởi sự chú trọng thông thường và 
chính đáng đối với sản xuất và marketing. Nhưng, nghiên cứu luôn luôn 
bị xem là một sự xa xỉ hơn là một sự đầu tư, hoặc như là một phí tổn hơn 
là một chi phí marketing. 

Khi nghiên cứu được coi là một phần không thể thiếu của chiến lược 
marketing, thì nó sẽ nhận được sự quan tâm và các nguồn lực thích hợp. 
Tuy nhiên, sẽ luôn có những nhu cầu cạnh tranh đối với các nguồn lực tài 
chính hạn chế của một công ty. Trong việc ra quyết định về cách phân bổ 
những kinh phí có hạn cho nghiên cứu, có thể tham khảo hai nguyên tắc 
sau đây: 
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Nguyên tắc 1: Sử dụng các nguồn lực vào nơi nào chúng sẽ được sử 
dụng hiệu quả nhất. Nói cách khác, đầu tư vào nơi nào sẽ có sự hoàn trả 
lớn nhất. Ấn tượng đầu tiên, nghiên cứu có thể có vẻ như cho một tỷ lệ 
hoàn trả thấp, nhưng nếu xét rằng chỉ là thông qua sự phát triển và đăng 
ký sản phẩm, một công ty giống mới có những sản phẩm để mua bán, thì 
rõ ràng là đầu tư vào nghiên cứu có thể có tỷ suất hoàn trả cao. 

Điều mấu chốt là đầu tư vào nghiên cứu để thiết lập một danh mục 
sản phẩm của công ty nhằm tạo ra một lợi thế cạnh tranh và cho phép 
thâm nhập và mở rộng thị trường. Dù một công ty giống có cần một 
chương trình chọn tạo và thử nghiệm đầy đủ tư cách như đã được thảo 
luận ở trên hay không, nhưng phải nhắc lại rằng chí ít cũng cần một 
chương trình thử nghiệm để xác định các giống cải tiến, bất kể nguồn gốc 
của chúng. Do đó, tiền chi cho nghiên cứu phải dựa trên các mục tiêu sản 
phẩm rõ ràng, có tính đến năng lực của công ty và các nguồn gốc của 
giống, ước lượng sự hoàn trả theo khả năng sinh trưởng và giá trị gia tăng 
của giống. Hơn nữa, tiền chi cho nghiên cứu phải được sử dụng hiệu quả. 
Thời gian biểu và các mốc giai đoạn khít khao của công tác phát triển sản 
phẩm cần phải được xác định, và các chỉ số đánh giá hiệu quả làm việc 
(KPI) phải được vạch rõ. Các nhà quản lý cần biết tốn bao nhiêu chi phí 
để phát triển một giống mới và làm giảm chi phí này bằng cách cải thiện 
hiệu quả trong các thủ tục nghiên cứu và giám sát các khoản chi tiêu. 

Nguyên tắc 2: Sử dụng các nguồn lực cho hợp phần hoặc quá trình 
nào hạn chế nhất của kênh phát triển giống. Điều này có thể được đánh 
giá bằng một số cách.  

Trước tiên, xem xét sự phân tích độ tuổi, sự đóng góp giá trị và thị 
phần của danh mục sản phẩm hiện thời, và đánh giá số lượng và khả 
năng sinh trưởng của các giống mới trong các giai đoạn phát triển sản 
phẩm khác nhau (ví dụ, thử nghiệm sơ khởi, tiên kỳ và hậu kỳ) và trong 
giai đoạn đăng ký khảo nghiệm giống. Điều này có thể làm nổi bật những 
khoảng cách biệt và sự khiếm khuyết cụ thể, và như vậy là chỉ ra được 
đâu là nơi mà những nguồn lực cần được sử dụng để tối ưu hóa sự khả 
hữu về giống trong tương lai.  
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Thứ hai, xem xét số lượng tương đối của số hàng thử nghiệm và số 
hàng trong vườn ươm giống, vì điều này cho thấy sự chú trọng của các 
hoạt động của nhà tạo giống. Nhìn chung, số hàng thử nghiệm phải gấp 
đôi số hàng trong vườn ươm giống vì tầm quan trọng của thử nghiệm 
trong việc xác định các sản phẩm vượt trội.  

Thứ ba, xem xét khối lượng hạt giống siêu nguyên chủng và nguyên 
chủng, và việc sản xuất hạt giống thí nghiệm, tiền-thương mại và trình 
diễn khuyến thị. Việc thiếu những hạt giống như thế thường làm cho các 
giống mới tác động vào thị trường bị thất bại.  

Cuối cùng, hãy ngẫm nghĩ về các yếu tố như sự đầy đủ và năng lực 
của nhân viên, mức độ sử dụng công nghệ mới, số lượng và địa điểm của 
các môi trường thử nghiệm, và những yếu tố nhỏ khác có thể tạo ra sự sai 
biệt lớn. Một ví dụ về yếu tố hạn chế sau cùng có thể là một cái gì đó nhỏ 
như các túi thụ phấn - mà không có chúng, việc lai tạo giống ngô hoàn 
toàn không thể tiến hành được! 

TÓM T ẮT CÁC Ý CHÍNH 

1. Để đáp ứng những nhu cầu thị trường sôi động về các giống cải 
tiến, thích nghi và phù hợp, các công ty giống cần phát triển và thực hiện 
một chiến lược để xác định và đăng ký những sản phẩm mới một cách 
liên tục. 

2. Những giống mới của cây ngô và nhiều cây trồng khác có sẵn từ 
các chương trình chọn tạo giống nhà nước và tư nhân. Do đó, chí ít, một 
công ty giống phải duy trì một số loại thử nghiệm đánh giá giống và thủ 
tục đăng ký giống. 

3. Trường hợp kinh phí cho phép và nhu cầu thị trường đòi hỏi, một 
chương trình chọn tạo giống độc quyền có thể cần thiết để bổ sung cho 
các nguồn gen khác. Chọn tạo giống cây trồng là một công việc lâu dài 
và tốn kém. Vì vậy, các nhà chọn tạo giống phải có những mục tiêu sản 
phẩm định hướng theo thị trường rõ ràng, sử dụng các công cụ và 
phương pháp chọn tạo tốt nhất nếu có thể, và có những cột mốc có thể 
nhận biết được để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu thị trường đối với 
các giống mới. 
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4. Chọn tạo và đánh giá giống phải luôn luôn liên quan đến nông 
dân, đặc biệt là khi những giống mới tiếp cận giai đoạn đăng ký. Các 
giống mới không thể tạo ra bất kỳ tác động nào trên thị trường, nếu 
chúng không được nông dân chấp nhận. 

5. Các giống mới không chỉ phải được đánh giá về sự phù hợp đối 
với nông dân và tiện ích đối với người sử dụng cuối cùng, mà còn phải 
được xem xét về khả năng sản xuất hạt giống, vì điều này có thể tạo ra 
một tác động đáng kể đối với khả năng sinh lợi của giống. 

6. Đăng ký các giống mới với Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc 
gia đòi hỏi một giống ứng viên, thông qua các khảo nghiệm VCU, thể 
hiện tốt hơn so với một giống đối chứng hiện hành ít nhất một đặc điểm 
đáng kể. Ngoài ra, giống ứng viên phải khác biệt ít nhất là một tính trạng 
hình thái so với tất cả các giống đã lưu hành khác, được xác định bằng 
khảo nghiệm DUS. 

7. Sự am hiểu về tầm quan trọng của các hợp phần của hoạt động 
chọn tạo và thử nghiệm giống của công ty sẽ giúp các nhà quản lý xác 
định các lĩnh vực yếu kém cần tăng cường, và cung cấp một phương tiện 
cho việc dự kiến sự ra đời của những sản phẩm mới. 
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5 

S%N XU*T VÀ CH� BI�N H�T GI�NG 

Thông thường, hợp phần sản xuất của một công ty giống bao gồm 
việc thuê bên ngoài hoặc hợp đồng sản xuất hạt giống thực tế với nông 
dân, giám sát việc sản xuất này để đảm bảo các tiêu chuẩn chứng nhận 
được tôn trọng, và tiếp nhận hạt giống nguyên liệu từ nông dân để chế 
biến hoặc điều chế thành thương phẩm. Vì vậy, chiến lược sản xuất 
hoạch định dòng chảy của quá trình này để bảo đảm đủ khối lượng hạt 
giống đảm bảo chất lượng được sản xuất ở từng giai đoạn của quá trình 
nhân giống, và để bảo đảm hạt giống xác nhận được chế biến kịp thời 
nhằm hoàn thành được chiến lược marketing. Như vậy, chiến lược sản 
xuất là một bước chủ yếu trong quá trình làm thế nào để đạt được các 
mục tiêu của doanh nghiệp giống. 

CÁC HỢP PHẦN CHÍNH CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG 

Quá trình sản xuất hạt giống bao gồm một loạt các hợp phần liên 
quan và tuần tự bắt đầu với công việc nhân giống và đưa hạt giống đến 
các kho giống sẵn sàng để bán (Hình 5.1). Vì hầu hết các loại cây trồng 
đều mất 3 - 6 tháng kể từ gieo trồng đến thu hoạch, và thường đòi hỏi 
một số thế hệ thì mới đạt được đủ khối lượng hạt giống để bán lẻ, quá 
trình này là lâu dài và tích hợp, và lập kế hoạch cẩn thận cho việc sản 
xuất là cần thiết. Các quyết định được thực hiện trong một năm ảnh 
hưởng đến khối lượng của hạt giống có sẵn để bán hai hoặc ba năm sau 
đó. Vì vậy kế hoạch sản xuất là một kế hoạch dài hạn và tích hợp, và các 
nhà quản lý phải đưa cái nhìn dài hạn này vào trong tất cả các quyết định 
sản xuất. 
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Hình 5.1. Các hợp phần của quá trình sản xuất hạt giống, bắt đầu với việc 
hoạch định và kết thúc với việc bán hạt giống cho nông dân 

Ghi chú: Các nhà sản xuất hạt giống thường trực tiếp liên quan đến các giai đoạn lập 
kế hoạch và chế biến của việc sản xuất hạt giống, nhưng gián tiếp liên quan đến việc 
sản xuất ngoài đồng và bán lẻ hạt giống. Trong thời gian sản xuất ngoài đồng, các 
nhà sản xuất hạt giống giám sát các thủ tục chứng nhận với nông dân, thực hiện các 
thủ tục đảm bảo chất lượng (QA), trong khi hoạt động marketing liên quan đến việc 
phân phối và bán hạt giống cho nông dân, thường là thông qua các nhà bán buôn và 
các người bán lẻ. 

CÁC CẤP HẠT GIỐNG  

Việc nhân hạt giống từ khối lượng nhỏ ban đầu đến từ tay của nhà 
chọn tạo giống cho đến hạt giống xác nhận để bán cho nông dân là một 
quá trình nhiều thế hệ, nhiều mùa vụ, và trong hầu hết các quy định về 
hạt giống, các thế hệ hạt giống này được đặt tên thành các cấp hạt giống 
cụ thể (Bảng 5.1). Mỗi thế hệ từ hạt giống tác giả trở đi sẽ giảm độ thuần 
di truyền ở mức độ nào đó, nhưng nếu các quy trình sản xuất nghiêm 
ngặt được tuân thủ, sự suy giảm này có thể được giảm thiểu. Trong các 
Quy định Quốc gia về Hạt giống, thủ tục để nhân từng cấp hạt giống đều 
được xác định, và sẽ được thảo luận trong mục các thủ tục chứng nhận 
dưới đây. 

Lập kế  
hoạch Sản xuất Chế biến  Bảo quản &  

Phân phối 
 Bán lẻ &  
Gieo trồng 

Chứng nhận & QA 

 Nông dân 

Nhà bán 
buôn 

  Nhà bán lẻ 

Marketing 

 Nông dân 

 

Nhà máy 
Công ty  
giống 
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Bảng 5.1. Các cấp hạt giống thường áp dụng đối với sản xuất hạt giống  
xác nhận ở châu Phi, đặc biệt là ở những quốc gia theo các tiêu chuẩn 

chứng nhận OECD 

Cấp hạt giống 
Mã 
số 

Nguồn hạt giống Màu thẻ giống 

Siêu nguyên chủng 
Nguyên chủng  
Xác nhận (Thế hệ 1) 
Xác nhận (Thế hệ 2) 
Tự công bố chất lượng 

A 
B  
C1 
C2 

QDS 

Tác giả 
Siêu nguyên chủng hoặc tác giả  
Nguyên chủng hay cấp cao hơn 
C1 hay cấp cao hơn  
Tuân theo các yêu cầu cụ thể 

Trắng sọc tím 
Trắng  
Xanh 
Đỏ 
Xanh lục 

Ghi chú: Ở một số nước, hạt giống nguyên chủng (basic seed) được gọi là “foundation 
seed”. Cấp hạt giống tự công bố chất lượng có thể không tồn tại ở một số nước, trong 
khi có thể có một sự thay thế, nhưng tương tự, đó là cấp hạt giống được gọi là “h ạt 
giống tiêu chuẩn” (standard seed). Màu sắc thẻ hạt giống có thể khác nhau giữa các 
quốc gia (Ban Thư ký Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC), 2008). 

HOẠCH ĐỊNH CÁC YÊU CẦU SẢN XUẤT HẠT GIỐNG 

Kế hoạch sản xuất hạt giống được gắn chặt chẽ với kế hoạch 
marketing. Thật vậy, kế hoạch marketing phải quyết định kế hoạch sản 
xuất chứ không phải ngược lại. Từ doanh thu tương lai được hoạch định, 
các kế hoạch sản xuất hạt giống hiện thời được thiết lập dựa trên năng 
suất hạt giống dự kiến và lượng hạt giống gieo trồng của các cây trồng, 
các giống và các dòng bố mẹ được sản xuất, đồng thời cũng xem xét dự 
phòng cho rủi ro sản xuất hoặc nhu cầu doanh số bán gia tăng (Bảng 5.2 
và 5.3). Các công ty giống thường lập kế hoạch sản xuất hạt giống 25% 
đến 30% nhiều hơn so với các yêu cầu doanh số bán ước tính. 

Đối với các cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn tự do, thủ tục lập kế 
hoạch là tương đối không phức tap, vì sản xuất tăng quy mô là một phép 
nhân tuyến tính của một kiểu gen. Tuy nhiên, đối với các giống lai, thì 
phải tính đến các thành phần của bố mẹ, và điều này có thể mất một vài 
vụ trước khi có đủ hạt giống lai cuối cùng có sẵn để bán. 

“Seedplan” - Một chương trình máy tính hỗ trợ cho việc lập kế 
hoạch sản xuất hạt giống 

Lập kế hoạch sản xuất hạt giống rõ ràng là một công việc phức tạp 
nếu một số các giống lai được sản xuất với nhiều bố mẹ khác nhau. Ví 
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dụ, mỗi giống lai ba có ba dòng bố mẹ tự phối cộng với một giống mẹ lai 
đơn của giống lai cuối cùng. Như thế, đòi hỏi phải có bốn lô sản xuất hạt 
giống bố mẹ cách ly trước khi có thể sản xuất hạt giống xác nhận. Kế 
hoạch lập không tốt hoặc những sai lầm trong sản xuất có thể có những 
hậu quả tai hại về doanh số bán hàng và về lợi nhuận trong tương lai. Để 
hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất hạt giống, CIMMYT phát triển một 
chương trình máy tính gọi là “Seedplan”. Chương trình này là một tập 
hợp các bảng tính cho phép một nhà sản xuất hạt giống hoạch định dây 
chuyền sản xuất hạt giống từ hạt giống tác giả thông qua hạt giống 
nguyên chủng cho đến hạt giống xác nhận, dựa trên các chỉ tiêu doanh số 
bán hàng tương lai và các giả định về lượng hạt giống gieo và năng suất 
hạt giống bố mẹ. Bản sao của chương trình này có thể có được từ 
CIMMYT (www.cimmyt.org). 

Tính toán về hạt giống 

Diện tích (ha) 
Khối lượng hạt giống yêu cầu (kg) = 

Năng suất hạt giống (t/ha) 
 

Kế hoạch sản xuất hạt giống (t) 
Diện tích nhân giống yêu cầu (ha) =  

Lượng hạt giống gieo (kg/ha) 

 

Bảng 5.2. Ví dụ về một kế hoạch hạt giống “Seedplan” cho các chỉ tiêu sản 
xuất tương lai của một giống thụ phấn tự do, ZM 521, dựa trên năng suất 

ước tính là 3,5 tấn/ha và lượng hạt giống gieo là 25 kg/ha 

Cấp giống Nhu cầu 2009  2010  2011  2012  2013 

Sản lượng - 100 tấn 200 tấn 400 tấn 1,200 tấn Xác nhận 

Diện tích yêu cầu - 29 ha 57 ha 114 ha 343 ha 

Sản lượng 0,8 tấn  1,5 tấn 2,9 tấn 8,6 tấn  Nguyên 
chủng Diện tích yêu cầu 0,3 ha 0,5 ha 0,9 ha 2,5 ha  

Sản lượng 10 kg 20 kg 61 kg   Siêu nguyên 
chủng Diện tích yêu cầu 29 m2 58 m2 175 m2   

Ghi chú: Diện tích và sản lượng biểu thị cho các mức tối thiểu cần thiết, và do đó nhà 
sản xuất hạt giống có thể xem xét các mục tiêu sản lượng lớn hơn để dự phòng cho các 
thiệt hại năng suất bất ngờ hoặc doanh số bán hạt giống xác nhận cao hơn. 
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Bảng 5.3. Ví dụ về một chương trình hạt giống “Seedplan”  
cho các mục tiêu sản xuất tương lai của một giống lai ba CZH03030 

(CML444/CML395//CML539) 

Cấp giống Dòng/Giống Yêu cầu  2009  2010  2011  2012  2013 

Xác nhận CZH03030 Sản lượng - 100 t 200 t 1,000 t  10,000 t 

Nguyên 
chủng 

CML444/CML395 Diện tích yêu cầu  

Sản lượng 

- 

0.50 t 

22 ha 

1.00 t 

44 ha 

4.80 t 

222 ha 

48.00 t 

2,222 ha 

 (Mẹ) Diện tích yêu cầu 0.4 ha 0.7 ha 3.2 ha 32.0 ha  

 CML539  Sản lượng 0.20 t 0.40 t 1.90 t 18.70 t  

 (Bố) Diện tích yêu cầu  0.2 ha 0.4 ha 1.9 ha 18.7 ha  

CML444 Sản lượng  0.10 t 0.10 t 0.60 t   

(Mẹ - mẹ) Diện tích yêu cầu  0.1 ha 0.1 ha 0.3 ha   

CML395 Sản lượng  0.10 t 0.10 t 0.30 t   

(Mẹ - bố) Diện tích yêu cầu  0.1 ha 0.1 ha 0.2 ha   

CML539 Sản lượng  0.10 t 0.10 t 0.50 t   

Siêu nguyên 
chủng 

(Bố) Diện tích yêu cầu 0.1 ha 0.1 ha 0.5 ha   

CML444 Sản lượng 1 kg 6 kg    

(Mẹ - mẹ)  Diện tích yêu cầu  4 m2 24 m2    

CML395 Sản lượng  1 kg 4 kg    

(Mẹ - bố) Diện tích yêu cầu  7 m2 27 m2    

CML539 Sản lượng 2 kg 12 kg    

Tác giả 

(Bố) Diện tích yêu cầu 20 m2 120 m2    

Ghi chú: Kế hoạch này dựa trên ước tính năng suất là 4,5 tấn/ha đối với giống lai ba,  
1,5 tấn/ha đối với giống mẹ lai đơn, 2,0 tấn/ha cho CML444 và CML395 và 1,0 tấn/ha 
cho CZL03014, và lượng hạt giống gieo là 17 kg/ha đối với mẹ, 8 kg/ha đối với bố và 
25 kg/ha cho trồng thuần. Diện tích và sản lượng biểu thị cho các mức tối thiểu cần 
thiết, và do đó nhà sản xuất hạt giống có thể xem xét các mục tiêu sản lượng cao hơn để 
dự phòng cho các thiệt hại năng suất bất ngờ hoặc doanh số bán hạt giống xác nhận cao 
hơn. Các kế hoạch tương tự có thể được lập ra cho các giống lai đơn hoặc lai kép. 

DUY TRÌ GI ỐNG VÀ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG TÁC GIẢ 

Việc duy trì độ thuần di truyền và tính đồng nhất của một giống 
thường là trách nhiệm của tổ chức đăng ký giống trong một quốc gia cụ 
thể, và nhiệm vụ này thường được giao cho Nhà chọn tạo giống tại 
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Phòng Nghiên cứu của tổ chức. Phương pháp duy trì hạt giống bố mẹ phụ 
thuộc vào kiểu thụ phấn xảy ra ở các loài cây trồng. Cây trồng có thể tự 
thụ phấn (như lạc và đậu tương) hay thụ phấn chéo (như ngô và hướng 
dương). Đối với các cây trồng thụ phấn chéo, các chủng loại giống có thể 
là thụ phấn tự do hoặc ưu thế lai, và trong mỗi trường hợp, phải tuân thủ 
các thủ tục khác nhau để duy trì độ thuần giống. 

Duy trì và sản xuất hạt giống tác giả của cây trồng tự thụ phấn 

Các cây trồng tự thụ phấn tương đối dễ duy trì và sản xuất hạt giống 
tác giả. Thủ tục liên quan chủ yếu đến việc gieo trồng giống cây trồng 
trong một lô đất được biết rõ và cách ly, sử dụng một nguồn hạt giống 
tác giả được biết rõ và loại bỏ bất kỳ các cây lẫn và các cây biến dị nào 
từ cây trồng đang phát triển dưới sự giám sát của các nhà chọn tạo 
giống (Hộp 5.1). Các lô không nên trồng trên ruộng đã trồng cùng một 
loại cây trồng trong vụ trước, và nên áp dụng quản lý tốt để đạt được 
sinh trưởng tối ưu. Yêu cầu về khoảng cách cách ly đối với cây trồng tự 
thụ phấn thường nhỏ, phụ thuộc vào mức độ thụ phấn chéo thông 
thường. Khoảng cách cách ly được khuyến cáo cho hạt giống nguyên 
chủng thường là thích hợp, đối với đậu tương, lạc, đậu, đậu đũa và lúa 
mì, khoảng cách cách ly là 10 m từ một cây trồng khác giống gây lẫn 
(Bảng 5.4). 

Trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, nhà chọn tạo giống nên 
kiểm tra thường xuyên, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng, ở thời kỳ 
trổ bông và trước khi thu hoạch, để đảm bảo rằng các cây phù hợp với 
các đặc điểm của giống, và rằng không có cây lẫn hoặc cây biến dị. Sau 
khi thu hoạch và tách hạt, hạt giống phải được kiểm tra để đảm bảo hạt 
giống có chất lượng đồng nhất và chấp nhận được, và đúng giống. Một 
phần hạt giống được nhà chọn tạo giống giữ lại để nhân giống tác giả 
trong tương lai, đồng thời chuyển cho phòng sản xuất hạt giống được 
yêu cầu để sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng hoặc nguyên chủng. 
Kích thước của lô được yêu cầu để sản xuất hạt giống tác giả sẽ phụ 
thuộc vào hệ số nhân giống của cây trồng và chủng loại giống và các 
yêu cầu để sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng hoặc nguyên chủng 
trong tương lai. 
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Duy trì và sản xuất hạt giống tác giả của các cây trồng thụ 
phấn chéo 

Việc duy trì độ thuần giống của các cây trồng thụ phấn chéo, như các 
giống thụ phấn tự do của cây ngô và cao lương, có thể được thực hiện 
hoặc trên các ruộng được cách ly hoặc thụ phấn được kiểm soát. Trong 
cả hai trường hợp, những lô được sử dụng để sản xuất hạt giống tác giả 
không được ở trên ruộng đã trồng cùng một loại cây trồng trong vụ trước. 
Một tiêu chuẩn cao về quản lý cũng được yêu cầu để đảm bảo cây trồng 
được sinh trưởng trong những điều kiện tối ưu. Trong giai đoạn tăng 
trưởng, các cây lẫn và biến dị phải được khử bỏ, do đó, lúc ra hoa, chúng 
không gây tạp nhiễm cho giống. Việc duy trì và sản xuất hạt giống tác 
giả của giống cây trồng thụ phấn chéo phụ thuộc vào việc giống này là 
một giống thụ phấn tự do hay là giống lai. 

Sản xuất hạt giống tác giả của giống ngô thụ phấn tự do trên 
ruộng thụ phấn tự do 

Trường hợp hạt giống tác giả được sản xuất trên các ruộng thụ phấn 
tự do, điều quan trọng là cây trồng phải được cách ly đầy đủ với những 
cây trồng có tiềm năng gây tạp nhiễm để đảm bảo rằng hạt giống tác giả 
là thuần khiết. Hai phương pháp cách ly có thể được sử dụng. Trước tiên 
là cách ly không gian với cây trồng gây tạp nhiễm. Trong trường hợp 

Hộp 5.1. Duy trì và sản xuất hạt giống tác giả của cây trồng tự thụ phấn 
 

Trồng một lô cách ly có kích thước yêu cầu sử 
dụng nguồn hạt giống tác giả được biết rõ. 
Loại bỏ các cây lẫn và cây biến dị trong quá 
trình sinh trưởng và trước khi thu hoạch. 
 

Hỗn hạt giống từ các cây được thu hoạch 
để sử dụng trong sản xuất hạt giống siêu 
nguyên chủng hoặc nguyên chủng  
 

Chọn một phần hạt giống để 
sử dụng như hạt giống gốc để 
sản xuất hạt giống tác giả 
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này khoảng cách giữa lô giống tác giả với các giống ngô khác ít nhất phải 
bằng các yêu cầu cách ly đối với sản xuất hạt giống nguyên chủng (Bảng 
5.4). Phương pháp thứ hai là cách ly thời gian, là trường hợp lô giống tác 
giả được trồng ở gần, nhưng hoặc là sớm hơn hoặc muộn hơn cây trồng 
gây tạp nhiễm một khoảng cách thời gian đủ để tránh thời kỳ ra hoa của 
hai cây trồng trùng nhau. Đối với ngô, khoảng cách thời gian giữa gieo 
trồng lô giống và cây trồng gây tạp nhiễm phải dài hơn 28 ngày. 

Trên ruộng được cách ly, giống được gieo trồng từ một nguồn hạt 
giống tác giả được biết rõ để đạt được ít nhất 2.000 cây. Kích thước lô 
sẽ phụ thuộc vào nhu cầu hạt giống tác giả để sản xuất hạt giống 
nguyên chủng, nhưng không nên gieo trồng ít hơn 2.000 cây. Các cây 
lẫn, biến dị và cây bị bệnh được khử bỏ dưới sự giám sát của nhà chọn 
tạo giống trước khi cây trồng ra hoa. Lô trồng có thể được thiết kế theo 
hai cách: 

a. Các hàng bố và mẹ có thể được xác định, với những cây mẹ được 
rút cờ trước khi ra hoa để đảm bảo thụ phấn chéo từ các hàng bố. Hạt 
giống từ các hàng mẹ được lựa chọn cẩn thận từ những cây điển hình và 
những trái mong muốn, với hạt giống từ ít nhất 400 cây được hỗn lại tạo 
thành hạt giống tác giả. Hạt giống từ các hàng bố có thể bị loại bỏ hoặc 
sử dụng như là hạt giống nguyên chủng. 

b. Lô ruộng giống được gieo trồng như một ruộng thụ phấn tự do, 
không chia tách thành các hàng bố và mẹ. Ít nhất 600 cây điển hình của 
giống được lựa chọn từ bên trong ruộng, và hạt giống từ đoạn giữa của 
bắp được hỗn lại làm thành hạt giống tác giả. 

Sau khi tách hạt, một phần hạt giống được giữ lại để sản xuất hạt giống 
tác giả trong tương lai, trong khi phần còn lại được chuyển cho Phòng Sản 
xuất để sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng hoặc nguyên chủng. 

Sản xuất hạt giống tác giả của giống ngô thụ phấn tự do bằng 
cách thụ phấn bằng tay có kiểm soát 

Một phương pháp thay thế để sản xuất hạt giống tác giả các giống 
ngô thụ phấn tự do có thể là sử dụng cách giao phối các dòng chị em 
đầy đủ (full-sib) hoặc một nửa (half-sib) với sự thụ phấn bằng tay. Hạt 
giống của giống được gieo từ một nguồn hạt giống tác giả được biết rõ 
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để đạt được ít nhất 2.000 cây (Hộp 5.2). Các cây lẫn, biến dị và cây bị 
bệnh được khử bỏ dưới sự giám sát của nhà chọn tạo giống. Thụ phấn 
bằng tay có kiểm soát được thực hiện bằng cách hỗn phấn hoa từ 
những cây bố được xác định hay từ tất cả các cây điển hình và thụ 
phấn cho các hoa cái của các cây điển hình được chọn, hoặc bằng cách 
thụ phấn cho các cây mẹ từ các cây bố riêng lẻ. Thông thường, ít nhất 
là 600 cây phải được thụ phấn. Hạt giống từ ít nhất 400 cây sạch bệnh, 
điển hình được chọn có mục đích, với những trái mong muốn được 
hỗn chung lại. Nên loại bỏ hạt giống ở đầu và cuối bắp (trái) và chỉ 
giữ hạt giống ở đoạn giữa của bắp. Một phần hạt giống này được giữ 
lại để sản xuất hạt giống tác giả trong tương lai, đồng thời chuyển 
phần còn lại sang cho Phòng Sản xuất để sản xuất hạt giống siêu 
nguyên chủng hoặc nguyên chủng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duy trì và sản xuất hạt giống tác giả của các dòng bố mẹ của 
các giống ngô lai 

Với các giống lai việc duy trì độ thuần giống được trao cho việc duy 
trì các dòng bố mẹ, mà trong trường hợp của ngô là các dòng tự phối 
thành phần (Hộp 5.3). Bước đầu tiên trong việc duy trì các dòng bố mẹ tự 

Hộp 5.2. Duy trì và sản xuất hạt giống tác giả  
của các giống ngô thụ phấn tự do 

Trồng 2.000 cây. Thụ phấn hàng loạt 
500 - 600 cây được lựa chọn. Chọn 
400 cây và trái điển hình đúng giống. 

 

Hỗn hạt giống với số lượng bằng nhau từ 
các cây được lựa chọn và các trái đúng 
giống để làm thành hạt giống tác giả. 

 

Gieo trồng hạt giống siêu nguyên 
chủng trong ruộng cách ly và khử bỏ 
các cây lẫn và biến dị. 

 

Để dành 50-75 hạt giống từ 
đoạn giữa mỗi trái được chọn 
để làm hạt giống gốc cho việc 
sản xuất hạt giống tác giả 
trong tương lai. 
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phối là để đảm bảo rằng chúng đủ thuần và đồng nhất. Bước thứ hai là để 
nhân khối lượng hạt giống tác giả yêu cầu để sử dụng trong việc sản xuất 
hạt giống siêu nguyên chủng và/hoặc nguyên chủng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 5.3. Duy trì dòng ngô tự phối và sản xuất hạt giống tác giả 

Trồng 200 cây của dòng tự phối. Tự thụ 
phấn 100 cây được chọn. 

 

Chọn 10 trái từ các cây đúng giống. 

Trồng mỗi trái thành một hàng 20 cây. Chọn 
một hàng đồng nhất và đúng giống nhất. 

 

Hỗn hạt giống từ một hàng đồng nhất. 

Hạt giống tác giả gốc 

Gieo trồng diện tích giống tác giả được yêu 
cầu. Tự thụ phấn hoặc thụ phấn dòng chị 

em cho tất cả các cây đúng giống  
và hỗn hạt giống từ các trái đúng giống 

Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng cách ly 

Chọn ít nhất 1.000 hạt để 
làm hạt giống tác giả gốc 

 

Giữ 250 hạt giống trong 
phòng lạnh để bảo quản  

dự phòng dài hạn 

 

Lặp lại cho đến khi hài lòng 
rằng một hàng là đủ đồng 

nhất và đúng giống 
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Việc lọc thuần dòng bố mẹ tự phối là một quá trình chọn lọc mỗi trái 
gieo thành một hàng (ear-to-row) cho đến khi có đủ tính đồng nhất và độ 
thuần đối với các mục đích mà giống lai được sử dụng. Điều này có thể 
mất hai hoặc ba thế hệ trong trường hợp nguồn hạt giống từ một quần thể 
tự phối đời S4 hay S5. Trong trường hợp này, mười hàng hoặc nhiều hơn 
dòng tự phối được gieo trồng, từ đó chọn năm đến mười trái từ các cây 
đại diện tốt nhất cho dòng và nổi trội về mặt nông học (ví dụ, thể hiện 
sinh trưởng tự thân tốt nhất về các đặc điểm mong muốn). Những trái này 
được gieo trồng mỗi trái thành một hàng, và xuyên suốt vụ trồng, một 
hàng được chọn đó là điển hình nhất của dòng và có sinh trưởng tự thân 
tốt nhất. Từ hàng này, chọn 5 đến 10 trái và hỗn chung, nếu hàng đã đủ 
đồng nhất, hoặc là trồng thành lô mỗi trái gieo thành một hàng, nếu có 
vẫn còn một số phân ly đáng kể trên hàng (ví dụ, với các đặc tính ngoại 
hình, chẳng hạn như màu mày, dạng cờ, v.v.). Một lần nữa, nếu các dòng 
tự phối được trồng mỗi trái thành một hàng, chọn một hàng riêng lẻ từ 
nhóm, và các trái được hỗn chung, nếu hàng đã đủ đồng nhất, hoặc chọn 
5 đến 10 trái cho một thế hệ chọn lọc gieo mỗi trái thành một hàng khác. 
Một khi các trái được hỗn chung từ một hàng đồng nhất, hạt giống sẽ trở 
thành nguồn để sản xuất giống hạt giống tác giả. 

Đối với việc sản xuất hạt giống tác giả của một dòng tự phối, diện 
tích yêu cầu được gieo trồng trong một ruộng không có cùng một loại cây 
trồng trong vụ trước. Bất kỳ cây lẫn nào đều được khử bỏ dưới sự giám 
sát của nhà chọn tạo giống, và những cây điển hình, sạch bệnh được tự 
thụ hoặc giao phối với dòng chị em bằng cách thụ phấn bằng tay. Vào 
thời điểm thu hoạch, chỉ những trái là điển hình của dòng mới được chọn. 
Từ những trái này, một phần hạt giống được giữ lại làm nguồn để sản 
xuất hạt giống tác giả về sau, đồng thời chuyển phần còn lại cho Phòng 
Sản xuất để sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng. 

SẢN XUẤT HẠT GIỐNG XÁC NHẬN 

Hạt giống xác nhận là hạt giống có chất lượng (di truyền và thể chất) 
cao và được biết rõ một cách ổn định, được sản xuất theo các quy tắc và 
quy định của một chương trình chứng nhận hạt giống chính thức, mà tài 
liệu làm bằng chứng cho việc chứng nhận là có sẵn. Các quy tắc và thủ 
tục để sản xuất hạt giống xác nhận được đề ra trong các quy định hạt 
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giống của quốc gia, nơi mà hạt giống được sản xuất. Mục đích của chứng 
nhận là để sản xuất hạt giống với một độ thuần di truyền tối thiểu chấp 
nhận được và chất lượng vật lý cụ thể về tỷ lệ nảy mầm, độ ẩm hạt giống 
và độ sạch. Các thủ tục chứng nhận dựa trên những tiêu chuẩn về điều 
kiện gieo trồng, cách ly ngoài đồng, kiểm định cây trồng, tỷ lệ hạt giống 
cỏ dại, tỷ lệ hạt bị khuyết tật, tỷ lệ nảy mầm và độ ẩm hạt giống. Nếu một 
ruộng giống hoặc lô hạt giống không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định 
đối với cấp hạt giống dự định, nó sẽ bị từ chối chứng nhận. 

Các tiêu chuẩn để sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng và nguyên 
chủng là cao hơn so với sản xuất hạt giống xác nhận (Bảng 5.4), đặc biệt 
là về các yêu cầu cách ly và tỷ lệ cây lẫn tối đa. Các tiêu chuẩn được 
đánh giá trong mọi ruộng giống bằng cách kiểm định ruộng giống và 
kiểm nghiệm hạt giống. Ruộng giống cần phải được kiểm định để xác 
minh nguồn gốc của hạt giống đem nhân và xác định chủng loại giống, 
xác định lịch sử canh tác, sự phù hợp của khoảng cách cách ly (hoặc thời 
gian), các kỹ thuật sản xuất, và để đảm bảo rằng tất cả các thủ tục chứng 
nhận đều được tuân thủ. Thông thường, cần phải có ba (3) đến mười (10) 
cuộc kiểm định ruộng giống trong suốt vụ, tùy thuộc vào loại cây trồng 
và chủng loại giống. Sản xuất hạt giống ngô lai đòi hỏi phải có số lần 
kiểm định nhiều nhất, đặc biệt là trong thời gian ra hoa (trỗ cờ, phun râu), 
để đảm bảo cây trồng đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận. Sau khi tách 
hạt, các mẫu hạt giống được lấy để kiểm nghiệm đánh giá độ sạch của hạt 
giống, tỷ lệ nảy mầm và độ ẩm. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá 
trình chứng nhận, và nếu lô hạt giống đạt được tất cả các tiêu chuẩn, thì 
nó được công nhận là đã được chứng nhận. 

Kiểm định ruộng giống để chứng nhận do các “Kiểm định viên” hay 
các viên chức của Cơ quan Quản lý Hạt giống Quốc gia hoặc các kiểm 
định viên được công nhận đang làm việc tại công ty giống thực hiện. 
Trường hợp kiểm định viên của Cơ quan Quản lý Hạt giống Quốc gia 
được sử dụng, cần phải có kế hoạch hẹn trước để đảm bảo việc kiểm định 
được thực hiện đúng lúc. Nhiều ruộng giống đã không được chứng nhận 
đơn giản chỉ vì kiểm định đã không được tiến hành đúng thời điểm. Các 
kiểm định viên công ty được công nhận phải có các thiết bị cần thiết và 
sự cơ động để kiểm tra các ruộng giống được yêu cầu. Các kiểm định 
viên có thể được giao quản lý một số nông dân nhân giống trong một 
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hoặc hai vụ, nhưng khôn khéo hơn là nên luân chuyển các kiểm định viên 
giữa các nông dân theo thời gian để tránh sự thân mật giữa họ và suy 
giảm về tiêu chuẩn. Số lượng ruộng giống mà một kiểm định viên có thể 
quản lý phụ thuộc vào kích thước ruộng giống, khoảng cách giữa các 
ruộng và phạm vi ngày gieo trồng. 

Bảng 5.4. Các tiêu chuẩn chứng nhận hạt giống tối thi ểu  
của Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC) 

TIÊU CHUẨN RUỘNG GIỐNG TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG 

Cách ly 
tối thiểu  

(m) 

% cây 
lẫn tối 

đa (tính 
trên 
1000 
cây) 

Số lần 
kiểm 

định tối 
thiểu 

Nẩy 
mầm 

tối 
thiểu 
(%) 

Độ sạch 
tối thiểu 
(% trọng 

lượng) 

Độ 
ẩm 
tối 
đa 

(%) 

Tên khoa học Tên thông dụng 

NC 
(B) 

XN 
(C) 

NC 
(B) 

XN 
(C) 

NC 
(B) 

XN 
(C) 

NC 
(B) 

XN 
(C) 

NC 
(B) 

XN 
(C) 

(Mọi 
cấp) 

Arachis hypgoaea L.  Đậu phụng 10 5 0.2 0.2 3 3 75 75 98.0 98.0 9.0 

Cajanus cajan L.  Đậu triều 400 200 0.1 0.3 3 3 75 80 99.0 98.0 13.0 

Glycine max L. Merrill                 Đậu tương 10 5 0.2 0.5 3 3 70 70 99.0 99.0 12.0 

Gossypium hirsutum L.  Bông vải (Lai) 500 400 0.2 0.3 3 3 70 75 99.0 98.0 10.0 

Gossypium hirsutum L.  Bông vải (TPTD) 100 100 0.2 0.3 3 3 70 75 99.0 98.0 10.0 

Helianthus annuus L.  Hướng dương (TPTD) 1000 800 0.2 0.5 3 3 75 85 98.0 98.0 10.0 

Helianthus annuus L.  Hướng dương (Lai) 3000 1500 0.2 0.5 5 5 80 80 98.0 98.0 10.0 

Nicotiana tabacum L.                  Thuốc lá 800 400 0.2 0.5 3 3 85 85 99.0 99.0 8.0 

Oryza sativa L. Lúa  5 5 0.2 0.3 3 3 80 80 98.0 98.0 12.5 

Pennisetum glaucum L.  Kê 400 200 0.5 0.5 3 3 75 80 98.0 98.0 11.0 

Phaseolus vulgaris L. Đậu tây (thận)  10 5 0.1 0.2 3 3 70 75 99.0 99.0 13.0 

Sorghum bicolor 
L.Moench 

Cao lương (TPTD) 400 350 0.2 0.5 4 3 80 80 99.0 98.0 12.0 

Sorghum bicolor 
L.Moench 

Cao lương (Lai) 750 500 0.2 0.5 5 5 80 80 99.0 98.0 12.0 

Triticum aestivum 
L.emend. Fiori et Paol. 

Lúa mì 10 5 0.1 0.3 3 3 85 85 99.0 99.0 13.0 

Vigna unguiculata L. 
Walpers 

Đậu trắng 10 5 0.2 0.5 3 3 75 75 99.0 98.0 13.0 

Zea mays L. Ngô (TPTD) 400 200 0.5 1.0 4 3 90 90 99.0 99.0 13.0 

Zea mays  L. Ngô (Lai)  350 0.1 0.3 5 5 70 90 99.0 99.0 13.0 

Ghi chú: NC = giống nguyên chủng; XN = giống xác nhận. Tiêu chuẩn có thể khác 
nhau ở từng quốc gia trong SADC và các nước khác.  
Nguồn: Ban thư ký Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC), 2008. 
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QUẢN LÝ RUỘNG SẢN XUẤT HẠT GIỐNG, ĐẶC BIỆT ĐỐI 
VỚI CÂY NGÔ 

Vì sản xuất hạt giống có một giá trị cao hơn so với hạt ngũ cốc, nên 
tiêu chuẩn quản lý được áp dụng phải cao hơn. Tuy nhiên, về nguyên tắc, 
các kỹ thuật nông học áp dụng cho sản xuất hạt giống cây trồng không 
khác nhau so với cây trồng bình thường, nhất là đối với hạt giống cây 
trồng tự thụ phấn hay thụ phấn tự do. Với việc sản xuất hạt giống lai, khi 
mà một hoặc cả hai bố mẹ đều là các dòng thuần tự phối, cần phải lưu ý 
và chăm sóc kỹ hơn cho các thành phần tự phối, vì chúng có xu hướng 
yếu hơn và mẫn cảm hơn với môi trường (ví dụ, bệnh, thuốc diệt cỏ và 
bất thuận về dưỡng chất) hơn các giống lai. 

Các giải pháp để quản lý tốt cây trồng 

Quản lý cây trồng có thể được chắt lọc thành ba điểm cốt yếu, đó là, 
tính kịp thời, tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý cao và giảm thiểu lãng phí 
các loại vật tư (Brian Oldrieve, tiếp xúc cá nhân, 2005). 

Tính k ịp thời. Kịp thời là cực kỳ quan trọng trong sản xuất hạt 
giống. Tất cả các loại cây trồng làm giống đều phát triển theo một trình 
tự nhất định từ khi gieo đến khi chín, và sự quản lý cây trồng được quyết 
định bởi mô hình phát triển này. Mọi quyết định quản lý phải được thực 
hiện và mọi vật tư phải được áp dụng tại thời điểm thích hợp nhất cho 
cây trồng (Hình 5.2). 

Sự thiết lập một vụ trồng (establishment of a crop) thường là giai 
đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ vòng đời, vì những quyết định thực 
hiện tại thời điểm gieo trồng tác động đến toàn bộ vòng đời của cây 
trồng. Hầu hết các cây trồng vụ hè, như bông, ngô và đậu tương, khi 
được gieo trồng sớm năng suất cao hơn so với gieo trồng muộn. Đối với 
một số cây trồng sản xuất hạt giống lai, thời điểm gieo trồng bố và mẹ 
cần phải so le để đảm bảo sự trùng khớp của các hoa bố và hoa mẹ. 
Trong một số trường hợp sản xuất hạt giống, sự cách ly yêu cầu của cây 
trồng làm giống được thực hiện bằng cách gieo trồng cây trồng làm 
giống tại một thời điểm đủ khác nhau so với một cây trồng gây lai tạp 
để đảm bảo không có phấn hoa lạ gây lai tạp cho cây trồng làm giống. 
Vì thế, để gieo trồng tại thời điểm đúng và tốt nhất, cần phải lập ra các 
kế hoạch tốt. Điều này liên quan đến việc đặt ra thời hạn chót cho nhiều 
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hoạt động khác nhau, như chuẩn bị đất, mua sắm vật tư, áp dụng phân 
bón, ngày trồng và v.v. Điều này được thực hiện tốt nhất theo một lịch 
công việc đi trước xa các thời hạn chót và công việc được lên kế hoạch 
để kịp với các thời hạn chót, nắm chắc mọi thứ cần thiết đều đâu vào 
đấy cho ngày gieo trồng tối ưu. 

Tuy nhiên, tính kịp thời không chỉ quan trọng đối với việc gieo trồng 
mà còn đối với tất cả các khía cạnh của sản xuất hạt giống. Các công việc 
như làm cỏ, bón thúc, phun thuốc trừ sâu bệnh, rút cờ mẹ, loại bỏ cây bố 
trong giống lai và thu hoạch đều phải được thực hiện vào đúng thời điểm, 
khi mà công việc sẽ mang lại những kết quả tốt nhất. Có một thực tế là sự 
cạnh tranh của cỏ dại trong 4 - 6 tuần đầu tiên của đời sống cây trồng là 
có hại cho năng suất nhất. Ngoài ra, cỏ dại còn nhỏ dễ trị hơn so với cỏ 
dại đã lớn. Do đó, làm cỏ kịp thời, khi cây trồng và cỏ dại còn nhỏ là hiệu 
quả nhất và có lợi cho việc sản xuất hạt giống tốt. 

Trong công tác sản xuất hạt giống lai, việc loại bỏ các cây bố càng 
sớm sau khi thụ phấn làm giảm cạnh tranh với các cây mẹ và cải thiện 
năng suất của các hàng mẹ kế cận. Các cây bố có thể bị hủy hoặc nhổ bỏ 
khỏi ruộng giống và được sử dụng làm thức ăn gia súc. Đảm bảo việc 
loại bỏ triệt để các cây bố để tránh khả năng lẫn tạp hạt giống bố và hạt 
giống mẹ vào lúc thu hoạch. 

Việc định thời gian bón phân đóng một vai trò quan trọng đối với 
năng suất. Việc bón các dưỡng chất cho cây trồng phải trùng hợp với các 
đòi hỏi của cây trồng. Việc xem xét đầu tiên là độ chua của đất, vì vấn đề 
này phải được cải tạo trước khi thiết lập một vụ trồng (crop 
establishment). Phân bón lót, thường bao gồm hỗn hợp các hợp chất đạm, 
lân, kali và lưu huỳnh, phải được bón trước hoặc vào lúc gieo hạt để cây 
mầm sớm nhận được dưỡng chất cần cho sự sinh trưởng nhanh chóng. 
Tương tự như vậy, việc bón thúc phân đạm phải căn cứ theo các yêu cầu 
tăng trưởng của cây trồng và các điều kiện môi trường. Bón thúc trễ sau 
cao điểm sinh trưởng sinh dưỡng sẽ tăng năng suất không đáng kể. Cũng 
có thể cần phải bón các dưỡng chất vi lượng để cung cấp những sự thiếu 
hụt đặc biệt trong đất hoặc trong cây. Trong một số tình huống, đặc biệt 
là nơi ngô được trồng trên đất chua, cây ngô trồng làm giống lai có thể 
yêu cầu bổ sung natri molybdat, hoặc bằng cách bón phân qua lá ngay 
sau khi thụ phấn hoặc bằng cách xử lý áo hạt giống sau khi thu hoạch. 
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Hình 5.2. Biểu đồ về sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô,  
với những biện pháp quản lý cơ bản đòi hỏi ở các giai đoạn khác nhau  

của sản xuất hạt giống lai 

Nguồn: Anon, 2000. Hướng dẫn ngoài đồng ngô và đậu tương. Xuất bản năm 2000. 
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Chẩn đoán Cây trồng Purdue. Sở Khuyến nông Hợp 
tác xã Đại học Purdue, Lafayette, IA. 
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Phun thuốc trừ dịch hại cũng phải được tính thời gian để phòng trừ 
tốt nhất cỏ dại, sâu hoặc bệnh. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu 
theo đuổi một chương trình theo dõi thường xuyên và kỹ lưỡng. Khi sâu 
và bệnh đạt ngưỡng kinh tế, phải phun thuốc trừ sâu bệnh không được 
chậm trễ, và đúng cách để đảm bảo thực hiện đúng tỷ lệ thuốc, dung 
lượng áp dụng, phương pháp phun và các biện pháp an toàn. 

Với cây trồng làm giống, thời điểm thu hoạch là rất quan trọng để 
đảm bảo chất lượng hạt giống tốt. Nếu hạt giống được thu hoạch quá sớm 
và các điều kiện sấy và bảo quản không lý tưởng, hạt giống sẽ nhanh 
chóng mất khả năng nảy mầm. Nếu hạt giống để ở ngoài đồng quá lâu 
trước khi thu hoạch, nó sẽ bị hư hỏng và dịch hại (bệnh, sâu, chim và 
chuột) tấn công, và dễ bị trộm cắp. 

Tiêu chuẩn quản lý. Quản lý với một tiêu chuẩn cao sẽ làm tăng 
tiềm năng của bất cứ một cây trồng nào. Điều này về cơ bản hàm ý là sự 
đúng đắn và chính xác của các xử lý đối với cây trồng. Sự chính xác 
(Precision) có nghĩa là một mức độ chính xác cao, hoặc đơn giản là làm 
những việc một cách đúng đắn. Sự chuẩn xác (Accuracy) hàm ý là có độ 
lệch tối thiểu so với tiêu chuẩn, hoặc đơn giản là làm những việc mà 
không có lỗi. Cả hai đi cùng với nhau. Những việc có thể được thực hiện 
với sự chính xác cao, nhưng chúng có thể là hoàn toàn sai hoặc không 
phù hợp. Ví dụ, một cây trồng có thể được gieo trồng với một khoảng 
cách hoàn hảo, nhưng khoảng cách có thể là quá dày hoặc quá thưa. Như 
vậy, sản xuất cây trồng tốt phụ thuộc vào sự làm việc một cách đúng đắn 
và chính xác so với một tiêu chuẩn cụ thể. 

Vào đầu vụ, các vấn đề chủ yếu là bón phân và gieo hạt. Cả hai hoạt 
động này có ảnh hưởng lớn đến tiềm năng của cây trồng. Lượng phân 
được bón phải tương ứng với mục tiêu năng suất của cây trồng và khả 
năng cung cấp dưỡng chất của đất. Phân phải được bón đúng cách để tạo 
ra sự đáp ứng tối đa của cây trồng. Bón phân dọc theo hàng và bên dưới 
luống trồng hoặc bỏ phân vào hốc trồng gần hạt giống là những phương 
pháp tốt nhất, trong khi rải đều phân bón trên mặt đất thường không có 
hiệu quả. 

Khoảng cách cây trên đồng ruộng có ảnh hưởng lớn đến năng suất. 
Đối với mỗi loại cây trồng (và chủng loại giống) có một mật độ cây tối 
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ưu trong một môi trường nhất định. Phản ứng trung bình của cây ngô đối 
với mật độ cây chỉ ra rằng phạm vi tối ưu là từ 36.000 và 60.000 cây/ha 
(Hình 5.3). Mật độ cao hơn có thể được sử dụng trong những môi trường 
tiềm năng cao hoặc với các giống thấp cây kháng đổ ngã. Mật độ thấp 
hơn là phù hợp với những cây trồng vùng đất khô hạn (dryland crops) và 
những giống có thể dễ bị đổ ngã. Dòng thuần tự phối thường gieo với 
mật độ cao hơn so với các giống lai, vì chúng có thân bé. Mục đích trong 
việc thiết lập cây trồng (plant establishment) là đạt được mật độ tối ưu 
chính xác một cách chuẩn xác. Những lõm trống và giàn cây không đồng 
đều sẽ làm giảm tiềm năng năng suất, trong khi một giàn đồng đều của 
những cây cách khoảng đều nhau là lý tưởng. 

 

Hình 5.3. Phản ứng điển hình của ngô đối với mật độ cây  
trong những điều kiện tối ưu ở các môi trường trung du ẩm ướt  

của châu Phi 

Ghi chú: Hình dạng của đường cong và mật độ tối ưu có thể thay đổi tùy theo giống và 
môi trường. 

Sự chính xác và độ chuẩn cũng áp dụng cho các khía cạnh khác của 
sản xuất, chẳng hạn như phòng trừ cỏ dại, sử dụng thuốc trừ sâu bệnh và 
thu hoạch. Điều này đặc biệt đúng đối với việc phun hóa chất. Một nhà 
nông học nổi tiếng, Stan Sheppard, đã từng nói rằng việc phun thuốc trừ 
sâu bệnh là một trong những biện pháp kỹ thuật nông nghiệp không hiệu 
quả và không chuẩn xác nhất. Hiện nay các loại thuốc trừ sâu bệnh hóa 
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học có nồng độ, thời hạn và kỹ thuật sử dụng cụ thể, mà nông dân phải 
biết rõ và tuân thủ nếu họ kỳ vọng vào những kết quả tốt từ việc sử dụng 
chúng. Thông tin này được ghi trên nhãn thuốc trừ sâu bệnh, và dĩ nhiên, 
trong mọi trường hợp, những thủ tục an toàn phải được tuân thủ. 

Trong sản xuất hạt giống ngô lai, rút cờ cây mẹ phải đạt được tiêu 
chuẩn và thực hiện một cách kịp thời. Bất kỳ sự chậm trễ trong việc rút 
cờ, hoặc kỹ thuật rút cờ kém dẫn đến nhú cờ hoặc những cây bị bỏ sót sẽ 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ thuần di truyền và có thể dẫn đến bị bác 
bỏ chứng nhận. 

Lãng phí vật tư tối thi ểu. Điểm thứ ba về khả năng sản xuất là 
hiệu quả của việc sử dụng các loại vật tư. Mặc dù điều này có thể không 
luôn luôn trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng, nhưng sự 
lãng phí làm giảm khả năng sản xuất và hiệu quả. Tất cả các vật tư đều 
đắt tiền, và do đó nông dân đơn giản là không thể đủ khả năng để lãng 
phí bất cứ thứ gì. 

Một lần nữa, nguyên tắc này áp dụng cho hầu hết các khía cạnh của 
sản xuất. Phân bón không được sử dụng lãng phí. Các hóa chất không 
nên sử dụng quá mức. Làm cỏ bằng tay nên được thực hiện khi cỏ còn 
nhỏ để không lãng phí sức lực. Chỉ nên sử dụng một lượng hạt giống cần 
thiết để đạt được mật độ cây mong muốn. Một ví dụ tốt về hạt giống có 
thể bị lãng phí thế nào được thể hiện trong Hình 5.4. Năng suất cao lương 
gia tăng khi mật độ cây tăng lên khoảng 15 cây/m2, nhưng sau đó, với 
lượng hạt giống gieo cao hơn, năng suất rất ít thay đổi. Trong thực tế, với 
nhiều loại cây trồng, nếu vượt quá lượng hạt giống được gieo và mật độ 
cây cao, năng suất có thể bị giảm và đổ ngã có thể là một vấn đề nghiêm 
trọng. Do đó, nông dân chỉ cần gieo hạt giống đủ để đạt được mật độ cây 
tối ưu là dừng lại. 

Ba giải pháp chủ yếu đối với sản xuất, cụ thể là, tính kịp thời phù 
hợp, các tiêu chuẩn xuất sắc và sử dụng hiệu quả các loại vật tư, được 
áp dụng cho tất cả các khía cạnh của sản xuất hạt giống. Sự áp dụng 
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những nguyên tắc này là vấn đề của việc hoạch định và sự thực hiện 
kiên quyết. 

 

Hình 5.4. Ảnh hưởng của mật độ cây trên năng suất cao lương ở Zimbabwe 
trong 1993 - 1994 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp TRUST, Harare, Zimbabwe. 

Sự trùng khớp của tr ỗ cờ bố và phun râu mẹ trong sản xuất hạt 
giống ngô lai 

Điều lý tưởng trong sản xuất hạt giống ngô lai là cây bố bắt đầu tung 
phấn khi những râu mẹ đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, cây bố và 
cây mẹ không thể luôn luôn đạt đến giai đoạn ra hoa cùng thời gian. Hơn 
nữa, thời gian tung phấn phải kéo dài bằng thời gian xuất hiện và tồn tại 
của râu mẹ. Bất kỳ sự lệch pha nào của sự tung phấn bố và phun râu mẹ 
đều có thể dẫn đến năng suất sụt giảm và phơi bày cây mẹ cho sự lai tạp 
do phấn lạ (Hộp 5.4). 

Sự tung phấn và phun râu có thể diễn ra từ 7 - 14 ngày và có thể 
không trùng khớp ngay cả khi bố và mẹ được gieo trồng trong cùng một 
ngày. Ví dụ, râu trên cây mẹ có thể bắt đầu phun trước khi những cây 
bố bắt đầu tung phấn (Hình 5.5). Thật vậy, râu mẹ trong ví dụ đã phun 
khoảng bốn ngày trước khi sự tung phấn xuất hiện, từ đó phơi bày cây 
mẹ cho phấn lạ có thể lai tạp. Thời gian để phun râu 50% của cây mẹ 
xảy ra 64 ngày sau khi gieo, và thời gian để tung phấn 50% của cây bố 
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xảy ra 67 ngày sau khi gieo. Để đạt được một sự trùng khớp hoàn hảo 
trong sản xuất giống lai này, cây bố cần phải được gieo trồng 3 - 5 ngày 
trước cây mẹ. 

Để điều chỉnh cho trùng khớp những sự sai biệt này về trỗ cờ và 
phun râu, người sản xuất giống cần có thông tin tốt về thời gian từ gieo 
đến trỗ cờ, phun râu; thời kỳ trỗ cờ và sản xuất phấn hoa của dòng bố. 
Nếu có sự sai biệt hơn hai (2) ngày trong thời gian trung bình tính từ gieo 
đến trỗ hoa 50% của dòng bố và dòng mẹ, thì nên điều chỉnh ngày gieo 
của dòng bố để đảm bảo trùng khớp tốt. Nếu dòng bố tung phấn sớm hơn 
so với sự phun râu của dòng mẹ, thì nó phải được gieo trồng muộn hơn 
dòng mẹ. Ngược lại, nếu dòng bố tung phấn muộn hơn sự phun râu của 
dòng mẹ, thì nó phải được gieo trồng sớm hơn dòng mẹ. 

Nếu dòng bố có thể chất 
sinh trưởng yếu, hoặc có thời kỳ 
tung phấn ngắn, hoặc không sản 
xuất một lượng phấn dồi dào, thì 
nên gieo dòng bố trong hai (hoặc 
thậm chí ba) đợt liên tiếp, cách 
nhau một vài ngày, để thời kỳ 
tung phấn bao trùm cả toàn bộ 
thời kỳ phun râu. Việc gieo tách 
bố thường được thực hiện trên 
hai (2) hàng liền kề trong tỷ lệ 6 
hàng mẹ:2 hàng bố (6:2). Để 
giảm tỷ lệ đất bị chiếm bởi các 
hàng bố, hai hàng bố được gieo tách có thể được gieo tương đối dày hơn 
so với các hàng mẹ. Ví dụ, nếu khoảng cách hàng bình thường là 90 cm, 
hai hàng bố gieo tách có thể cách nhau 45 hoặc 60 cm, nhưng vẫn cách 
hàng mẹ kế cận là 90 cm. Trong trường hợp dòng bố không sản xuất 
được một lượng hạt phấn dồi dào, tỷ lệ hàng mẹ với hàng bố không nên 
nhiều hơn 3:1, trong khi nếu giống bố sản xuất một lượng hạt phấn dồi 
dào (như một giống lai hoặc giống thụ phấn tự do OPV trong trường hợp 

Hộp 5.4. Những lý do làm cho giống  
bị lẫn tạp di truyền 

Các nguồn chính làm cho giống bị lẫn tạp 
di truyền là từ: 

• Hạt giống bị lẫn trước khi gieo. 

• Nguồn hạt giống không thuần. 

• Các cây tái sinh từ cùng lọai cây trồng 
được gieo trồng trong các vụ trước. 

• Trong sản xuất hạt giống ngô lai, rút cờ 
mẹ không triệt để dẫn đến mẹ tự thụ phấn. 

• Lai tạp với phấn lạ do cách ly không 
phù hợp. 

• Sự thiếu trùng khớp của cây bố và cây 
mẹ trong sản xuất hạt giống lai làm cho 
các cây mẹ bị nguy cơ lai tạp bởi phấn lạ. 
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của một lai kép hoặc lai đỉnh), tỷ lệ mẹ so với bố có thể tăng lên đến 4:1 
hoặc thậm chí 6:1. Trong một số trường hợp, tỷ lệ 6:2 có thể được gieo 
trồng, nhưng giống bố phải sản xuất một lượng phấn hoa phong phú. 

 

Hình 5.5. Ví dụ về tiến trình phun râu của giống mẹ lai đơn  
và tung phấn của dòng bố tự phối trong một ruộng sản xuất  

hạt giống ngô lai ba 

Đối với sản xuất hạt giống lai đơn, mà dòng bố và dòng mẹ đều có 
sinh lực và tầm vóc tương đương, thì một cấu hình “chèn thêm hàng bố”  
có thể khả thi. Trong trường hợp này, dòng bố được gieo trồng ở một nửa 
khoảng cách hàng bình thường giữa các hàng cách khoảng của dòng mẹ. 
Nói cách khác, những cây mẹ được gieo với khoảng cách hàng bình 
thường, ví dụ 90 cm, và trong mỗi khoảng trống giữa hàng thứ hai, cây 
bố được gieo trồng ở 45 cm cách hai hàng mẹ. Như vậy, tỷ lệ mẹ:bố thực 
tế là 2:1 nhưng không có thêm đất được sử dụng cho dòng bố, do đó, 
diện tích đất được sử dụng tối ưu. Tuy nhiên, điều quan trọng trong hệ 
thống này là phải loại bỏ dòng bố ngay lập tức sau khi thụ phấn hoàn tất 
để giảm sự cạnh tranh với dòng mẹ. 

Những phương pháp cải thiện sự trùng khớp khác đã được làm thử, 
nhất là khi có một sự sai biệt thời gian nhỏ giữa thời điểm trỗ cờ của bố 
và phun râu của mẹ, bao gồm: 

• Ngâm hạt giống trong nước 12 đến 24 giờ trước khi gieo có thể 
thúc đẩy trổ hoa sớm 1 - 2 ngày. Hạt giống được ngâm hấp thụ nước và 
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bắt đầu nảy mầm, và do đó dễ bị tổn hại nếu bất cẩn. Ngâm nước hạt 
giống chỉ khả thi với gieo hạt bằng tay. 

• Cắt xén các lá bao cờ (whorl-leaves) của cây bố ở giai đoạn tăng 
trưởng V4 đến V6 để làm chậm việc trỗ cờ và tung phấn. Việc này có 
hiệu quả trong việc trì hoãn tung phấn 2 - 3 ngày. Tuy nhiên, nếu các cây 
bị cắt xén quá nghiêm trọng thì chúng có thể sản xuất ra cờ bé và ít phấn 
hoa hơn là không bị cắt. Nếu cắt xén quá trễ, sẽ có ít ảnh hưởng đến thời 
điểm tung phấn. 

• Làm cháy một phần các cây bố bằng thuốc diệt cỏ hoặc ngọn lửa ở 
giai đoạn V3 đến V5 làm chậm thời điểm trỗ cờ và tung phấn 2-3 ngày. 
Việc này đã chứng minh là có hiệu quả nếu mức độ cháy không quá đáng. 

• Bón thêm phân đạm và phân lân vào các rãnh trồng của cây bố hay 
cây mẹ để đẩy nhanh sự tăng trưởng của cây. Điều này có thể có hiệu quả 
trên đất không quá màu mỡ, nhưng việc đẩy nhanh sự tăng trưởng của 
cây chỉ có thể làm cho cây trổ hoa sớm hơn 1 - 2 ngày so với không bón 
thêm phân. 

• Tưới ruộng 1 - 2 tuần trước khi ra hoa sẽ đảm bảo cho râu ngô phun 
đúng thời gian dự kiến, nhất là khi thời tiết vào lúc đó nóng và khô. 

• Trong trường hợp số cây bố không đủ do mọc mầm kém, phấn hoa 
có thể được thu thập từ các cây còn lại, hỗn lại trong “lọ hạt tiêu” và rắc 
vào râu của các cây mẹ. Việc này mất nhiều thời gian, đồng thời thời 
gian giữa việc thu thập hạt phấn và thụ phấn cho râu ngô phải ít hơn hai 
giờ, nếu không phấn hoa sẽ mất sức sống. 

Khử lẫn 

Đây là việc loại bỏ có hệ thống các hạt giống và các cây không mong 
muốn ra khỏi ruộng giống, với mục tiêu đảm bảo cây trồng làm giống đạt 
được các tiêu chuẩn độ thuần di truyền mong muốn. Quá trình bắt đầu 
trước khi gieo trồng, với việc chọn những đám ruộng đang và sẽ không 
có những cây tái sinh, việc sử dụng nguồn hạt giống thuần về di truyền 
và sạch về thể chất, và sự duy trì cách ly đúng yêu cầu. Thiết bị gieo 
trồng cũng phải được làm sạch trước khi gieo để loại bỏ các hạt giống 
lẫn. Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng của cây trồng là khoảng thời gian 
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lý tưởng để loại bỏ các cây lẫn ra khỏi ruộng giống, đặc biệt trong trường 
hợp giống lai và giống thụ phấn tự do, sự lai tạp phấn có thể là một 
nguồn chính của sự lẫn tạp di truyền. Với cây trồng tự thụ phấn, việc khử 
lẫn nên được hoàn thành vào thời kỳ trổ hoa, nhưng có thể tiếp tục cho 
đến khi chín. Vào lúc thu hoạch, tách hạt và chế biến, thiết bị làm sạch 
phải được sử dụng, để có thể loại bỏ những hạt giống không mong muốn. 
Những người tham gia vào việc khử bỏ những cây lẫn hoặc biến dị cũng 
phải nắm vững những đặc điểm kiểu hình của giống. Những cây bị khử 
lẫn phải được loại bỏ hoặc tiêu hủy hoàn toàn để đảm bảo không còn khả 
năng gây lẫn tạp. 

Ảnh hưởng của sự kém trùng khớp đến năng suất và phân 
hạng hạt giống ngô 

Tung phấn quá sớm so với phun râu, hoặc phun râu trễ so với 
tung phấn 

• Phần cuống của bắp ngô được thụ phấn, với đầu bắp 
không đậu hạt.  

• Sự sụt giảm năng suất phụ thuộc vào tỷ lệ đậu hạt, 
nhưng ở cuống bắp ngô hạt thường to hơn và bù đắp 
(compensate) tốt hơn so với những hạt nhỏ hơn bình 
thường ở đầu bắp. 

• Hạt giống tròn to có thể có một tỷ lệ cao hơn so với các 
loại hạt giống khác. 

Phun râu quá sớm so với tung phấn, hoặc tung phấn muộn  

• Đầu bắp đậu hạt đầy, với cuống bắp bị thui hạt 

• Sự sụt giảm năng suất thường cao, vì hạt to ở cuống bị 
khuyết, nhưng lại có hạt nhỏ ở đầu bắp 

• Cấp loại hạt giống chủ yếu là tròn nhỏ và dày, loại hạt 
cỡ vừa và dẹp chiếm tỷ lệ nhỏ. 

THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN HẠT GIỐNG NGÔ 

Sự quản lý việc trồng trọt cây trồng làm giống đóng vai trò quan 
trọng đối với năng suất và chất lượng di truyền của cây trồng. Nếu cây 
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trồng được quản lý một cách thích hợp về mặt nông học, và các điều kiện 
thời tiết thuận lợi, năng suất sẽ được tối ưu hóa. Tương tự như vậy, nếu 
các thủ tục kiểm định đồng ruộng được tuân thủ một cách đúng đắn, 
giống sẽ là đúng giống, hoặc thuần về mặt di truyền. Tuy nhiên, từ thu 
hoạch trở đi, việc quản lý hạt giống có ảnh hưởng lớn đến chất lượng vật 
lý và sinh học của sản phẩm cuối cùng. Thật vậy, đây có lẽ là giai đoạn 
quan trọng nhất trong doanh nghiệp giống vì nó gắn liền với chất lượng 
hạt giống. Vì vậy, doanh nghiệp giống phải chú ý đặc biệt đến thu hoạch 
và chế biến hạt giống (bao gồm bảo quản và vận chuyển) để đảm bảo 
chất lượng hạt giống. 

Thu hoạch hạt giống 

Chất lượng của hạt giống, 
được đo bằng tỷ lệ nảy mầm 
và sức sống hạt giống (tức là, 
khả năng sống), tăng dần từ 
giai đoạn thụ tinh của phôi cho 
đến giai đoạn chín sinh lý, lúc 
mà nó đạt mức tối đa (Hình 
5.6). Chất lượng hạt giống 
tuyệt đối hay tối đa tại thời 
điểm chín sinh lý được quyết 
định bởi các điều kiện trồng 
trọt trong giai đoạn hạt giống 
phát triển, nhưng bất kể chất 
lượng này là thế nào vào thời 
điểm chín sinh lý, nó sẽ là mức 
tối đa mà hạt giống có thể đạt 
được. Từ thời điểm này trở đi, 
sức sống hạt giống không thể tăng thêm được nữa. Vì vậy, từ thu hoạch 
trở về sau, tất cả các hoạt động phải được thực hiện cách nào để làm cho 
sức sống hạt giống ít bị suy giảm nhất, đồng thời đảm bảo hạt giống lành 
mạnh được tách ra khỏi hạt giống xấu và tạp chất (tạp chất không phải là 
hạt giống và hạt cỏ dại) để đạt được các tiêu chuẩn quy định đối với hạt 
giống xác nhận. 

Hộp 5.5. Rút cờ ngô - một trong những 
giai đoạn quan trọng nhất để đảm bảo 
độ thuần di truyền 

• Cờ trên cây mẹ trong sản xuất hạt giống 
ngô lai phải được rút bỏ trước khi chúng bắt 
đầu tung phấn.  

• Việc rút cờ phải bắt đầu khi 3-4 cm đầu cờ 
nhú ra khỏi lá bao cờ.  

• Việc rút cờ phải tiếp tục hàng ngày cho 
đến khi hoàn tất, dù mưa hay nắng! 
• Thời gian rút cờ có thể là 2-3 tuần, tùy 
thuộc vào sự đồng nhất của cây trồng.  

• Sáu (6) người thường có thể rút cờ một 
hecta cây mẹ mỗi ngày.  

• Những công nhân riêng lẻ có thể được bố trí 
rút cờ tại các khu vực cụ thể trên ruộng giống, 
để giao trách nhiệm và chịu trách nhiệm. 
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Tại thời điểm chín sinh lý của cây trồng, hạt giống có độ ẩm cao (từ 
30 đến 38% đối với ngô) và cây trồng vẫn sẽ còn một ít màu xanh trên 
thân và lá. Từ thời điểm chín sinh lý trở đi, hạt giống khô đi khi môi 
trường tự nhiên cho phép (Hình 5.7). Môi trường càng khô và nóng và sự 
tiếp xúc của hạt giống với không khí càng nhiều, độ ẩm hạt giống càng 
giảm nhanh hơn. Tốc độ khô ngoài đồng cũng gia tăng trong trường hợp 
bắp ngô có ít lá bao, lá bao bắp ngô không chặt, và đường kính bắp nhỏ. 
Chất lượng hạt giống sẽ vẫn tương đối cao, và chỉ giảm nhẹ, miễn là các 
điều kiện môi trường có lợi cho việc duy trì chất lượng hạt giống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.6. Sơ đồ trình bày sự thay đổi trong sức sống hạt giống  
(tỷ lệ nảy mầm và sức sống) theo thời gian sau khi phôi được thụ tinh  

Nguồn: Theo Andrews và Cabrera (1995). 

Chất lượng của hạt giống sẽ giảm nếu các điều kiện môi trường trở 
nên bất lợi, với nhiệt độ không khí cao, thủy phần cao (hoặc độ ẩm tương 
đối cao), bệnh và sâu đục hạt giống đều có tác động tiêu cực nhất đến 
chất lượng hạt giống. Vì thế, thu hoạch cây trồng phải đúng lúc để đảm 
bảo hạt giống có thể có chất lượng cao nhất, mà về cơ bản có nghĩa là 
cây trồng sẽ được thu hoạch càng sớm sau thời kỳ chín sinh lý càng tốt 
và khả thi. 

Do bởi tính chất của hạt giống nên không phải luôn luôn có thể thu 
hoạch sớm các cây trồng làm giống. Chẳng hạn như, vào thời kỳ chín 
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sinh lý của đậu tương, việc thu hoạch cây và tách hạt giống là khó khăn, 
và nếu thu ép sẽ làm cho hạt giống bị nhiều tổn hại. Trái lại, bắp ngô có 
thể được thu hoạch (nhưng chưa tách hạt) ở độ ẩm hạt giống 25% đến 
30%, sấy khô ở nhiệt độ không khí vừa phải (<35°C) và tách hạt khi độ 
ẩm hạt thấp hơn 14% (xem Hộp 5.6 về phương pháp xác định độ ẩm hạt 
giống). Nếu cây trồng được tách hạt bằng máy vào thời điểm thu hoạch, 
thì độ ẩm hạt giống phải đủ thấp để cho phép tách hạt nhưng không quá 
khô để việc tách hạt không làm nứt, vỡ hạt giống. Với ngô, độ ẩm hạt lý 
tưởng để tách hạt là giữa 12% và 14%. Nếu độ ẩm dưới 11%, việc tách 
hạt bằng máy sẽ gây ra nhiều tổn hại. Nếu độ ẩm hạt giống trên 15%, tổn 
hại thể chất do hạt giống bị dập và sứt mẻ có thể xảy ra. 

 

 

Hình 5.7. Sự giảm độ ẩm của hạt giống ngô vẫn còn ở trên cây theo thời 
gian sau khi chín sinh lý, với các bắp ngô được bóc lá bao hoặc không bóc 

Nguồn: Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp TRUST (Harare, Zimbabwe)  

Hộp 5.6. Xác định độ ẩm hạt giống 

Độ ẩm của một mẫu hạt giống là sự mất trọng lượng khi nó được sấy khô trong một 
tủ sấy ở nhiệt độ không đổi theo các thủ tục phòng thí nghiệm đã được quy định 
(ISTA năm 2008). Hạt giống được cân trước khi sấy (trọng lượng ướt, W1) và cân 
lại ngay sau khi sấy (trọng lượng khô, W2). Tỷ lệ phần trăm độ ẩm hạt giống được 
tính như sau: (W1 - W2) / W2 × 100. Lưu ý, độ ẩm hạt giống được tính toán trên 
cơ sở trọng lượng ướt, do đó, nó đại diện cho tỷ lệ nước trong mẫu hạt giống ban 
đầu. Phương pháp xác định độ ẩm hạt giống đơn giản nhất, nhưng không phải luôn 
luôn chính xác nhất, là sử dụng một máy đo độ ẩm điện tử xách tay. 
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Thu hoạch ngô giống bằng tay là phổ biến và cho phép loại bỏ các 
bắp bệnh tại thời điểm thu hoạch. Vì đây là một quá trình cần nhiều nhân 
công, nó đòi hỏi phải quản lý và giám sát tốt. Có nhiều phương pháp 
khác nhau đã được đưa ra để làm cho nó hiệu quả hơn. Cách đơn giản 
nhất là bẻ bắp bỏ vào bao tải, rồi mang ra khỏi ruộng bằng tay hay xe 
moóc. Nếu bắp được bóc vỏ tại ruộng, mỗi công nhân có thể thu hoạch 
được 500 kg bắp mỗi ngày, trong khi nếu có một máy bóc vỏ, và những 
người thu hái chỉ phải loại bỏ các bắp còn vỏ bao, thì sản lượng thu 
hoạch có thể tăng lên đến 1.500 kg/ngày/công lao động (Hộp 5.7). Sản 
lượng thu hái có thể tăng lên nếu các bắp được ném vào xe moóc đặt kế 
cận tại ruộng, thay vì bỏ đầy vào các bao tải. Các xe moóc có thể được 
lắp đặt một bức màn treo ở giữa xe để ngăn chặn không cho bắp bị ném 
trượt ra khỏi xe moóc. Với việc sử dụng một hệ thống xe moóc như thế, 
năng suất lao động có thể tăng lên đến 600 kg/ngày với bắp đã bóc vỏ 
bao, hoặc 2.500 kg/ngày với bắp còn vỏ bao. 

Sức sống, nảy mầm và sự suy thoái của hạt giống 

Chất lượng hạt giống bắt đầu giảm 
đi sau khi chín sinh lý (Hình 5.6), và 
đây là một quá trình không thể thoát 
ra được, tức là không thể dừng lại 
được. Hơn nữa, sự thoái hóa hạt giống 
là một quá trình không thể đảo ngược 
- hạt giống xấu không thể trở thành 
hạt giống tốt. Tuy nhiên, tốc độ thoái 
hóa thay đổi theo cây trồng và cũng thay đổi theo giữa các lô và bên 
trong các lô hạt giống của một cây trồng. Và, thông qua việc quản lý hạt 
giống tốt, tốc độ thoái hóa có thể bị chậm lại. Vì vậy, mọi nỗ lực phải 
được thực hiện để giảm tốc độ thoái hóa của hạt giống. Hạt giống chất 
lượng thấp sẽ thoái hóa nhanh hơn so với hạt giống chất lượng cao, do 
đó hạt giống chất lượng cao sẽ bảo quản lâu hơn so với hạt giống chất 
lượng thấp. 

Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống là tỷ lệ hạt trong một lô hạt giống phát 
triển thành những cây mầm bình thường trong một thời gian nhất định, 
trong các điều kiện tối ưu. Cây mầm bất thường có thể mọc ra một rễ 

Hộp 5.7. Trọng lượng bắp ngô 

Khi sử dụng các bao đựng hạt 50 kg 
thông thường: 

• Một bao bắp đã lột lá bao cân 
nặng khoảng 40 kg  

• Một bao bắp còn cả lá bao cân 
nặng khoảng 30 kg  
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mầm và thân mầm, nhưng không có khả năng tạo ra một cây mầm bình 
thường. Hạt giống chết hiển nhiên là không mọc mầm. Một thử nghiệm 
nảy mầm trong phòng kiểm nghiệm xác minh tiềm năng nảy mầm tối đa 
của một lô hạt giống (ISTA, 2008). Tỷ lệ nảy mầm đạt tối đa vào thời 
điểm hoặc ngay sau khi chín sinh lý, và sau đó sẽ suy giảm theo thời 
gian. Tốc độ suy giảm phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như độ 
ẩm hạt giống, các điều kiện môi trường và sinh lý hạt giống. Tỷ lệ cây 
mầm bình thường, cây mầm bất thường và hạt giống chết trong một lô 
hạt giống sẽ thay đổi theo thời gian sau khi chín sinh lý. Khi chất lượng 
hạt giống suy giảm, số lượng cây mầm bất thường tăng lên. Với sự suy 
giảm chất lượng hơn nữa, tỷ lệ hạt giống chết sẽ tăng lên. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.8. Biểu đồ về sự khác biệt giữa sức sống và độ nảy mầm hạt giống 
theo thời gian sau khi chín sinh lý 

Nguồn: Theo AOSA (1983). 

Sức sống hạt giống là những thuộc tính của hạt giống xác định tiềm 
năng mọc nhanh và đồng đều, và sự phát triển thành cây mầm bình 
thường trong một phạm vi rộng lớn các điều kiện ngoài đồng. Do đó, 
kiểm nghiệm sức sống hạt giống có mục tiêu cung cấp thông tin về giá trị 
gieo trồng của một lô hạt giống trong một phạm vi rộng lớn của các môi 
trường và/hoặc tiềm năng bảo quản của hạt giống (ISTA, 2008). Vì vậy, 
sức sống hạt giống không tương đương với tỷ lệ nảy mầm. Mặc dù tỷ lệ 
nảy mầm là tương đối dễ xác định, vì nó được đánh giá ở các điều kiện 
tối ưu trong phòng kiểm nghiệm, sức sống hạt giống thì khó xác minh 
hơn nhiều bởi vì nó không phải là một thuộc tính có thể đo lường riêng lẻ 
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mà là một đặc tính kết hợp với tốc độ và sự đồng đều của sự mọc mầm. 
Một lô hạt giống có thể vượt qua tiêu chuẩn nảy mầm nhưng có sức sống 
kém khi gieo ngoài đồng trong các điều kiện bất thuận. Nói chung, sức 
sống hạt giống suy giảm sớm hơn và nhanh hơn so với tỷ lệ nảy mầm hạt 
giống (Hình 5.8). Điều này thường được thấy trên ruộng của nông dân 
khi mua hạt giống cũ mặc dù vẫn đạt các tiêu chuẩn nảy mầm tối thiểu, 
nhưng không mọc mầm an toàn khi gieo, vì có thể gặp phải các vấn đề về 
các điều kiện đất trồng (sự tiếp xúc kém giữa hạt giống và đất), phương 
pháp gieo hạt (quá sâu hoặc quá cạn), lượng mưa không đủ hoặc quá 
nhiều, nhiệt độ đất cao trong quá trình cây mọc. 

Tách hạt giống 

Để duy trì chất lượng hạt giống cao, tách hạt bằng tay là lý tưởng, 
nhưng không luôn luôn khả thi về mặt kinh tế. Một công nhân có thể 
tách hạt bằng tay được khoảng 100 kg hạt giống ngô, đậu tương hoặc 
đậu mỗi ngày, nhưng chỉ được 30 kg mỗi ngày đối với lạc. Một máy gặt 
đập liên hợp có thể có thể thu hoạch và tách hạt 50 tấn/ngày hoặc nhiều 
hơn. Có nhiều loại máy tách hạt khả dụng để tách hạt giống cây trồng, 
nhưng những máy này khác nhau về tác động của chúng đến chất lượng 
hạt giống. Những máy tách hạt hung hãn, bào mòn, tốc độ cao có thể 
làm nứt và vỡ hạt giống. Thiệt hại cơ giới đối với hạt giống là do bào 
mòn và va chạm. Thiệt hại bào mòn chủ yếu ảnh hưởng đến vỏ hạt 
giống và kết quả là bề mặt hạt giống bị đánh bóng thay vì thô ráp. Thiệt 
hại va chạm có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hạt giống, và là một hàm số 
của lực tác động vào hạt giống, thường dẫn đến nứt hay vỡ hạt. Vì vậy, 
máy tách hạt cần phải được vận hành với tốc độ chậm với máng trống 
(concave) được điều chỉnh càng rộng càng tốt để giảm thiểu mức độ tổn 
hại hạt giống. Các cạnh tiếp xúc trong trống đập cũng phải được mài 
tròn và làm nhẵn để giảm thiểu sự va đập của hạt. Máy tách hạt được 
lắp đặt một số bộ phận làm sạch hạt giống để cho phép tách hạt giống ra 
khỏi các vật chất không phải là giống, chẳng hạn như lõi bắp, lá và vỏ 
quả để đảm bảo hạt giống nguyên liệu ở trong điều kiện tốt để đưa vào 
công đoạn chế biến. 
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Bảo quản hạt giống 

Sau khi tách hạt, hạt giống nguyên liệu có thể được bảo quản cho đến 
khi chế biến, hoặc đưa trực tiếp vào hệ thống chế biến. Hạt giống nguyên 
liệu có thể được bảo quản đống rời hoặc trong bao, nhưng nếu nó được 
bảo quản trong hơn một vài ngày trước khi chế biến, thì phải đáp ứng 
một số điều kiện (Hộp 5.8). 

 

Độ ẩm hạt giống và môi trường bảo quản. Không hạt giống nào 
cần được bảo quản, trừ khi nó có độ ẩm thấp đủ để duy trì chất lượng hạt 
giống. Đối với hầu hết cây ngũ cốc, để bảo quản an toàn, độ ẩm hạt giống 
phải thấp hơn 12,5%. Tuy nhiên, thời gian mà hạt giống có thể được bảo 
quản an toàn - ngay cả khi nó có độ ẩm hạt giống thấp - phụ thuộc vào 
nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối 
của không khí càng thấp, thời gian hạt giống có thể được bảo quản với sự 
suy giảm tối thiểu càng dài. Như một quy luật chung, nếu độ ẩm tương 
đối của không khí trên 60%, hạt giống rất có thể xấu đi nhanh chóng, vì 
các điều kiện như vậy sẽ làm tăng độ ẩm hạt giống và kích thích sự phát 
triển của bệnh và sâu mọt. Một cách lý tưởng, hạt giống phải được bảo 
quản trong một nhà kho an toàn thông thoáng không bị tác động của mưa 
và nhiệt. 

Phòng trừ sâu mọt. Hạt giống phải được xông hơi khử trùng và bảo 
vệ chống lại sâu mọt. Xông hơi khử trùng thường được thực hiện với khí 

Hộp 5.8. Những lý do chính làm hư hỏng hạt giống khi bảo quản 

• Hạt giống đưa vào bảo quản có chất lượng kém 

• Hạt giống được bảo quản có độ ẩm cao 

• Quy tắc nhập trước, xuất trước không được tuân thủ, do đó, hạt giống nằm quá 
lâu trong kho bảo quản 

• Loại hạt giống cây trồng có thể dễ bị suy giảm nhanh chóng một cách tự nhiên, 
ví dụ: đậu tương, lạc 

• Kho không phải là lý tưởng, ví dụ, kém thông thoáng, dễ bị hấp nóng, phơi bày 
cho độ ẩm thâm nhập và/hoặc không an toàn 

• Môi trường không thuận lợi cho bảo quản hạt giống, tức là, quá ẩm ướt và nóng 

Nguồn: Theo Attavar. 
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phosphine, hoặc bằng cách tỏa hơi ra từ viên photphua nhôm hoặc bằng 
cách tiêm hơi vào từ hộp khí hydro phosphine. Xông hơi khử trùng chỉ có 
hiệu quả trong việc tiêu diệt các sâu mọt còn sống. Vì vậy, cần phải được 
bổ sung với thuốc trừ sâu bảo vệ hạt được phun trực tiếp lên hạt giống 
hoặc phun lên bên ngoài bao hạt giống và bên trong tòa nhà, để kiểm soát 
tái nhiễm. 

Hạt giống đưa vào xông hơi khử trùng phải được phủ kín trong một 
tấm nhựa kín hơi để ngăn chặn sự thoát ra của khí phosphine từ đống hạt 
giống. Tấm bạt xông hơi khử trùng phải là vải polythene hoặc polyester 
có khối lượng 250 - 350 g/m2. Nếu các tấm bạt này chống tia cực tím 
(UV), chúng phải tồn tại kéo dài 3 - 4 năm, miễn là được chăm sóc đúng 
cách. Cụ thể là cần phải cẩn thận để tránh bị thủng lỗ và xé rách. Khí 
phosphine hơi nặng hơn không khí và do đó sẽ phân tán xuống bên dưới 
từ điểm đặt thuốc, nhưng cuối cùng sẽ lan tỏa đến tất cả các phần của khu 
vực được phủ kín. Trường hợp những viên phosphine được sử dụng, 
chúng cần được phân phối tại nhiều địa điểm khác nhau trong đống bao 
hoặc bin chứa hạt rời, theo liều lượng khuyến cáo, để đảm bảo sự phân 
tán khí nhanh chóng và đồng đều khắp cả hạt giống. 

Các điều kiện lý tưởng cho xông hơi khử trùng phosphine là nhiệt độ 
không khí 21°C, độ ẩm tương đối 60% và độ ẩm hạt 12%. Trong những 
điều kiện đó, hạt giống phải được tiếp xúc với khí ít nhất năm ngày, 
nhưng lâu hơn càng tốt. Nhiệt độ không khí càng cao, khí được tỏa ra từ 
các viên thuốc phosphine càng nhanh. Nếu nhiệt độ không khí thấp hơn 
15°C thì tốt hơn là đừng xông hơi vì tốc độ tỏa hơi rất chậm. 

Khí phosphine là rất độc hại khi hít hoặc nuốt vào bụng. Do đó, 
những người xử lý phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn, 
chẳng hạn như phải đặt các bảng hiệu cảnh báo xung quanh khu vực 
xông hơi, mặc quần áo và khẩu trang bảo hộ phù hợp, và cấm hút thuốc 
lá và cấm lửa. Khí phosphine sẽ ăn mòn các thiết bị điện, trong khi hỗn 
hợp của khí phosphine và không khí dễ cháy và sẽ nổ tung nếu bắt lửa. 
Vì vậy, thiết bị điện cũng phải được nối đất để ngăn chặn tình trạng phát 
tia lửa hoặc phóng tĩnh điện. 

Phòng trừ chuột bọ. Chuột bọ có thể gây ra thiệt hại to lớn cho hạt 
giống. Có thể giảm thiệt hại bằng cách bảo quản hạt giống trong những 
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kho chống chuột, đảm bảo các bao trong đống hạt giống được xếp khít 
nhau chặt chẽ để ngăn ngừa chuột thâm nhập vào giữa đống, và kiểm 
soát mật số chuột bọ bằng bả độc và động vật săn mồi (ví dụ, mèo, cú và 
chim ưng). Tuy nhiên, việc sử dụng bả độc lại thường đối nghịch với sự 
sống của động vật săn mồi, và do đó phải sử dụng các chiến lược khác 
mà không dựa vào chất độc. 

Không gian để bảo quản hạt giống  

Bảo quản hạt giống ngô trên bắp: Hạt giống ngô có thể được bảo 
quản tạm thời trên bắp ngô, hoặc ở trong các đống xếp lỏng hoặc ở trong 
các giường cũi, miễn là độ ẩm hạt thấp hơn 13%. Những bắp ngô có độ 
ẩm cao chứa trong bin hoặc trong cũi có thể lên mốc và bị sâu mọt tấn 
công rất nhanh. Lý do là chỉ ở độ ẩm khoảng 13% các hạt và lõi ngô sẽ 
được cân bằng độ ẩm (Bảng 5.5). Ở độ ẩm hạt giống cao hơn, các lõi ngô 
có độ ẩm cao hơn đáng kể so với hạt giống, sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng 
của sâu bệnh. Một yếu tố quan trọng trong việc chất bắp ngô vào cũi là 
chiều rộng của chiếc cũi, cũi càng hẹp thì càng tốt (tối đa 2 đến 3 m), để 
cho phép đủ thông gió tự nhiên xuyên qua các bắp ngô. 

Bảng 5.5. Độ ẩm cân bằng của hạt và cùi trên bắp còn nguyên vẹn  
(chưa tách hạt) 

Độ ẩm hạt, %  10 13 15 20 25 30 35 

Độ ẩm cùi, %  9 13 18 33 45 52 56 

Nguồn: D.E. Maier (1996). 

Trong một số trường hợp, hạt giống có thể được sấy khô cả bắp. 
Trong trường hợp này, các bắp ngô có thể được thu hoạch ở độ ẩm hạt 
25% đến 30%, và vận chuyển nhanh chóng đến lò sấy nhân tạo, nơi có 
nhiệt độ không khí vừa phải (không lớn hơn 35°C, đối chiếu Bảng 5.7 và 
5.8) được sử dụng để sấy khô hạt giống đến độ ẩm 12%. Dung trọng của 
bắp ngô là khoảng 480 kg/m3, tương đương với dung trọng của hạt giống 
(trên bắp ngô) khoảng 360 kg/m3. Dung trọng của các cây trồng khác như 
sau (Bảng 5.6). 
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Bảng 5.6. Dung trọng hạt rời của một số cây trồng 

Cây trồng Dung trọng hạt rời (kg/m3) 

Lạc (đã bóc vỏ) 640 

Lạc (chưa bóc vỏ) 300 

Đậu tương 720 

Lúa mì 760 

Bảo quản hạt giống trong bao 

Hạt giống có thể được bảo quản trong bao trong thời gian dài, miễn 
là hạt giống có độ ẩm dưới 13%, các điều kiện bảo quản thuận lợi cho 
việc duy trì sức sống hạt giống (tức là, mát và khô), hạt giống được bảo 
vệ khỏi bị sâu mọt, các bao cho phép trao đổi khí, và các bao được xếp 
chồng lên nhau một cách ngăn nắp. Thông thường, hạt giống nguyên liệu 
được bảo quản rời, hoặc trong bao 25 hoặc 50 kg trước khi chế biến, 
đóng gói lại. Một khi hạt giống đã được chế biến, nó thường được chứa 
trong các bao nhỏ hơn (25 kg hoặc nhỏ hơn). Các túi nhỏ 10 kg hoặc bé 
hơn thường được gom thành những đơn vị lớn hơn, hoặc bằng cách hợp 
nhất thành những bao 25 hoặc 50 kg, hoặc xếp thành những kệ (pallet) 
0,5 hoặc 1 tấn/kệ. Trường hợp bao được bảo quản thành khối, các hướng 
dẫn sau đây có thể được sử dụng:  

Bao 25 kg: Xếp thành khối có bề mặt 3 m × 3 m, với 32 bao mỗi lớp 
(tức là 0,8 tấn) và lên cao đến 20 lớp (tổng số 16 tấn). Khối này thường 
xếp tám (8) bao theo chiều rộng, bốn (4) bao theo chiều dài. 

Bao 50 kg: Xếp thành khối có bề mặt 7 m × 7 m, với 130 bao mỗi 
lớp (tức là 6,5 tấn) và lên cao đến 32 lớp (tổng cộng 208 tấn). Khối 
này thường xếp 13 bao theo chiều rộng, 10 bao theo chiều dài. Hoặc 
xếp thành khối có bề mặt 3 m × 3 m, với 18 bao mỗi lớp, và lên cao 
đến 20 lớp (tổng cộng 18 tấn). 

Bao giống phải được xếp để chúng liên kết với nhau, với các lớp kế 
tiếp được xếp chéo nhau, để tăng cường cho khối xếp vững chắc. Bề mặt 
phải được nghiêng vào phía trong để tránh bất kỳ xu hướng nào làm cho 
khối bao đổ sập. Khi bắt đầu xếp một khối, vòng bao bên ngoài được xếp 
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trước tiên, với khoảng cách giữa các bao 2,5 cm ở lớp dưới cùng. Với 
mỗi lớp kế tiếp, khoảng cách giữa các bao được giảm bớt, do đó bề rộng 
của khối giảm dần theo chiều cao. Các làn đường rộng chừng 1 m nên 
được dành ra chung quanh khối bao để cho phép xếp hoặc dỡ, kiểm tra, 
phun thuốc trừ sâu mọt, hoặc phủ các tấm bạt xông hơi khử trùng. Các 
khối được xếp tốt sẽ có mật độ khoảng 0,65 tấn/m3. 

Bảo quản hạt giống rời 

Lợi thế của việc bảo quản hạt giống rời là kinh tế hơn về không gian 
bảo quản, vì mật độ hạt giống rời là khoảng 0,75 tấn/m3 (so với mật độ 
0,65 tấn/m3 nếu bảo quản trong bao). Hơn nữa, với các silo và các băng 
tải được xây dựng tốt, sự thất thoát hạt giống giảm bớt, cần ít lao động 
hơn để quản lý hạt giống, và chi phí bao bì được loại bỏ. Bảo quản hạt 
giống rời trong các silo thép cũng dễ xông hơi khử trùng hơn. Bất lợi là 
chi phí vốn cao, mặc dù chi phí này có thể được bù đắp theo thời gian 
bằng việc tiết kiệm bao bì và chi phí quản lý. Silo phải luôn luôn được đổ 
vào và tháo ra từ trung tâm để tránh áp lực quá mức lên trên một phía của 
silo. Nếu chiều cao rơi của hạt giống từ cửa đổ hạt vào đến đáy của silo 
là hơn 2 m, thì phải sử dụng những chiếc thang bên trong silo để giảm 
thiểu sự tổn hại do hạt giống bị va đập. Góc chảy của hạt giống của hầu 
hết các loại cây trồng là khoảng 25°.  

Sấy khô hạt giống 

Trong hầu hết các tình huống ở châu Phi, hạt giống được để khô tự 
nhiên ngoài đồng trước khi thu hoạch và tách hạt. Điều này thường có 
thể được đối với cây trồng mùa hè chín trong thời kỳ mùa đông khô ráo. 
Tuy nhiên, cần phải thu hoạch khi hạt giống có độ ẩm trên mức bảo 
quản an toàn, rồi sấy khô nhân tạo hạt giống. Thu hoạch sớm và sấy khô 
nhân tạo hạt giống có các lợi điểm là giảm thiểu sự tác hại của sâu bệnh 
ngoài đồng, tránh thất thoát ngoài đồng do chim, chuột và trộm cắp, và 
có thể chế biến và bán hạt giống sớm hơn. Các nhược điểm là hạt giống 
độ ẩm còn cao dễ bị tổn thương hơn, việc sấy nếu không được kiểm 
soát tốt có thể tác động xấu đến sức sống hạt giống, và sấy nhân tạo thì 
tốn kém. Ngô và lạc có thể được sấy khô nhân tạo trước hoặc sau khi 
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tách hạt, trong khi hầu hết các cây trồng khác thì phải phơi sấy khô sau 
khi tách hạt. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.9. Sơ đồ một máy sấy tĩnh với mặt sàng nghiêng để dễ tháo hạt ra  
(Sơ đồ không được vẽ theo tỷ lệ) 

Phương pháp phổ biến nhất của sấy nhân tạo hạt giống cây trồng là 
đẩy không khí được đốt nóng xuyên qua bắp, trái hoặc hạt giống, làm bay 
hơi và loại bỏ hơi ẩm dư thừa ra khỏi hạt giống. Loại máy sấy tĩnh (Hình 
5.9) là thích hợp nhất đối với hạt giống, vì loại máy sấy liên tục hoặc 
máy sấy hạt tái tuần hoàn làm chuyển động hạt giống với một số lượng 
đáng kể, có thể gây tổn hại hạt giống. Trong máy sấy tĩnh, các bắp, quả 
hay hạt giống đều tĩnh tại trong lúc vận hành sấy, và chỉ chuyển dịch 
trong quá trình đổ vào hoặc tháo ra khỏi bin sấy. Tuy nhiên, kiểu sấy tĩnh 
có thể không đồng đều, với sự không đều gia tăng theo độ dày của lớp 
sấy. Trong các bin của máy sấy tĩnh, hạt giống ở đáy bin, gần nhất với 
không khí thổi vào, sẽ khô nhanh hơn so với hạt giống ở trên mặt bin sấy. 
Sự đồng đều của việc sấy khô có thể được cải thiện bằng cách bảo đảm 
vật liệu đem sấy là sạch, với độ dày lớp hạt giống đồng đều bên trong 
máy sấy, và giảm thiểu độ dày của lớp hạt giống. Độ dày tối đa của lớp 
hạt cây trồng trong một máy sấy tĩnh phải là 1 - 2 m cho hạt giống 
nguyên liệu, và 2 - 4 m cho bắp ngô. 

Tốc độ sấy phụ thuộc vào nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối 
của không khí và tốc độ của luồng không khí xuyên qua hạt giống. Vì 
hạt giống là một sinh vật sống, nhiệt độ không khí tối đa để sấy hạt 

Cửa tháo hạt ra 

Cửa đưa hạt vào 

Thông gió 

 
Ống dẫn không 
 khí nóng vào 
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giống là thấp hơn so với sấy hạt nông sản (Bảng 5.7). Nhiệt độ không 
khí tối đa cũng phụ thuộc vào độ ẩm hạt giống (Bảng 5.8), với độ ẩm 
hạt càng cao thì nhiệt độ không khí càng cần phải thấp. Độ ẩm cân 
bằng của hạt hoặc hạt giống cũng là một hàm số của độ ẩm tương đối 
của không khí (Hình 5.10) và nhiệt độ không khí sấy. Giảm độ ẩm hạt 
giống đến mức chấp nhận được trong các môi trường có độ ẩm tương 
đối cao là khó khăn. Bất cứ nơi nào độ ẩm tương đối của không khí 
lớn hơn 50%, độ ẩm cân bằng của hạt ngô thường là trên 12,5%. Độ 
ẩm tương đối trên 65% đặt ra một nguy cơ nghiêm trọng đối với bảo 
quản hạt giống dài hạn, vì hạt giống sẽ tăng độ ẩm và trở nên dễ bị hư 
hỏng, thối rữa và thậm chí mọc mầm. 

Bảng 5.7. Nhiệt độ không khí an toàn tối đa  
cho sấy hạt giống các cây trồng khác nhau 

Cây trồng  Nhiệt độ không khí (°C) 

Ngô  36 

Lúa mì  43 

Đậu tương  40 

Lạc  35 

Tốc độ và áp suất cần thiết của luồng không khí phụ thuộc vào cây 
trồng (bắp, quả hoặc hạt giống được đưa vào sấy), vào độ dày của lớp hạt 
và vào tốc độ sấy yêu cầu. Ví dụ, hạt ngô nguyên liệu cần áp suất không 
khí khoảng ba lần hơn so với bắp ngô, vì khối hạt ngô gây ra một sức đề 
kháng lớn hơn. Hạt giống càng nhỏ và mật độ càng cao, thì sự đề kháng 
với luồng không khí qua khối hạt giống càng lớn. Tăng luồng không khí 
sẽ làm tăng tốc độ sấy, nhưng sẽ cần nhiều năng lượng hơn để tạo ra áp 
lực không khí cần thiết, và nhiều nhiên liệu hơn để đốt nóng lượng không 
khí lớn hơn. 

Độ ẩm ban đầu của hạt giống cây trồng cũng ảnh hưởng đến tốc độ 
sấy, vì tốc độ tách ẩm không phải là một hàm số tuyến tính của độ ẩm. 
Cần ít năng lượng hơn để tách ẩm từ hạt ẩm so với hạt khô. Nói chung, 
tốc độ sấy cho hạt giống không tách ẩm vượt quá 0,5%/giờ. 
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Bảng 5.8. Nhiệt độ không khí sấy tối đa đối với hạt giống ngô  
là một hàm số của độ ẩm hạt giống 

Độ ẩm hạt giống  Nhiệt độ không khí sấy tối đa 

Hơn 22%  30°C 

18 - 22%  32°C 

12 - 18%  36°C 

Một số hệ thống lò đốt không khí là khả dụng, chúng có thể sử dụng 
nhiều nguồn nhiên liệu (ví dụ, than đá, dầu diesel, lõi ngô). Sự lựa chọn 
hệ thống phụ thuộc vào sự gia tăng nhiệt độ không khí yêu cầu, lượng 
không khí được đốt nóng, sự sẵn có của nhiên liệu, và chi phí của hệ 
thống. Phơi nắng có thể được dùng để làm khô hạt giống vì nhiệt độ 
không khí được sử dụng thường thấp hơn 35°C. Tuy nhiên, người ta 
thường sử dụng năng lượng nhiên liệu hóa thạch để đốt nóng không khí 
cho các máy sấy hạt giống. Có một số loại quạt hiện có để tạo ra luồng 
không khí. Do đó, việc thiết kế một hệ thống sấy hạt giống là phức tạp và 
đòi hỏi sự tư vấn chuyên môn. Khi thiết kế một máy sấy, một kỹ sư thiết 
kế cần xem xét các vấn đề sau: 

• Loại cây trồng và loại sản phẩm (hạt giống, bắp hoặc trái) được sấy  

• Khối lượng sản phẩm đem sấy, trong khoảng thời gian nào 

• Kích thước và số lượng bin sấy 

• Việc đổ vào và tháo ra của bin 

• Vị trí của cơ sở sấy (khả năng tiếp cận, độ cao, nhiệt độ không khí 
xung quanh và độ ẩm tương đối trong quá trình sấy) 

• Các nguồn nhiên liệu khả dụng 

• Kiểu lò đốt yêu cầu 

• Các yêu cầu về quạt 

Chế biến hạt giống 

Hạt giống nguyên liệu có thể không đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu 
cầu để chứng nhận về độ sạch và nảy mầm. Hơn nữa, kích thước và hình 
dạng của hạt giống nguyên liệu có thể không đồng nhất như yêu cầu của 
nông dân, đồng thời nó cũng có thể cần phải thêm các hóa chất và chất 
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nhuộm màu trên vỏ hạt giống như một phương tiện nhận diện, để bảo vệ 
hạt giống khỏi bị sâu bệnh, và/hoặc tăng cường hiệu suất của hạt giống 
lúc nảy mầm hoặc trong quá trình sinh trưởng ban đầu. Sau cùng, nông 
dân thường muốn hạt giống được cung ứng với các kích cỡ bao gói tiện 
lợi nhất định. Vì vậy, chế biến hạt giống liên quan đến: 

- Tách hạt giống mong muốn, tốt, khỏe mạnh ra khỏi hạt giống xấu 
và các tạp chất (vật chất không phải là hạt giống và hạt cỏ dại) để đạt 
được tiêu chuẩn quy định về độ sạch hạt giống. 

- Chia hạt giống tốt thành những hạng đồng nhất về kích thước và 
hình dạng. 

- Xử lý hạt giống với các hóa chất bảo vệ, chất nhuộm màu và/hoặc 
chất kích thích tăng trưởng. 

- Đóng gói hạt giống sạch, khỏe mạnh vào các kích cỡ bao gói 
xác định. 

Các đặc điểm quan trọng của hạt giống  

Hạt giống xác nhận phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm nghiệm 
nhất định (Bảng 5.4). Đối với ngô, những tiêu chuẩn này được tóm 
tắt như sau: 

• Độ ẩm hạt giống: thấp hơn 13% 

• Độ sạch: 99% với tổng số hạt 
khuyết tật ít hơn 3%. 

• Cỡ và hình dạng: theo các chi 
tiết kỹ thuật và phù hợp với 
thị trường. 

• Độ thuần di truyền: đạt tiêu 
chuẩn chứng nhận quy định. 

• Tỷ lệ nảy mầm: tối thiểu 90%  
số hạt. 

• Sức khỏe hạt giống: không bị 
sâu hoặc bệnh. 
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Hình 5.10. Độ ẩm hạt ngô cân bằng  
là một hàm số của độ ẩm tương đối cân bằng của không khí 

Nguồn: Theo Chen và Tsao (1994). 

Trình tự chế biến hạt giống 

Chế biến hạt giống liên quan đến một số khâu cơ giới để làm cho 
hạt giống nguyên liệu đạt được các tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu và 
mong đợi của nông dân (Hình 5.11). Không phải tất cả các khâu đều có 
thể được yêu cầu, mà tùy thuộc vào loại cây trồng, tình trạng của hạt 
giống nguyên liệu và các yêu cầu của nông dân. Sau khi tách hạt, đặc 
biệt là đối với các cây trồng như đậu tương và đậu, một sự chế biến tối 
thiểu được đòi hỏi để làm sạch hạt giống để loại bỏ những hạt giống 
quá bé, tạp chất không phải là giống và hạt cỏ dại, rồi sau đó đóng bao. 
Đối với hạt giống ngô thụ phấn tự do (TPTD), có thể làm theo một quá 
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trình tương tự, ngoại trừ hạt giống thường được xử lý bằng hóa chất 
trước khi đóng gói. Hạt giống ngô TPTD không được phân hạng thành 
các kích cỡ hạt khác nhau, vì đây là một quá trình chọn lọc có thể ảnh 
hưởng đến thành phần cấu tạo di truyền của giống. Hạt giống ngô lai 
thường được thực hiện thông qua tất cả các khâu, kể cả phân hạng hạt 
giống, vì các giống lai có một cấu tạo di truyền cố định và có giá trị cao 
hơn. Nói chung, số công đoạn được sử dụng trong chế biến hạt giống 
phải được giữ ở mức tối thiểu, vì tính hiệu quả. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp, còn nhiều khâu nữa - không được minh hoạ trong Hình 
5.10 - có thể được yêu cầu. 

Hiện có các máy để cắt râu hoặc bóc vỏ trấu các cây trồng như lúa 
mì, yến mạch và lúa mạch, máy chà mỏng hạt đối với giống có vỏ hạt 
cứng, phân hạng hạt giống ngô theo chiều dài để dùng cho các máy gieo 
nhất định, phân loại theo trọng lượng bằng máy sàng trọng lựợng riêng 
hay máy thổi để loại bỏ các hạt không mong muốn (chẳng hạn như hạt 
giống bị nhiễm bệnh), và máy phân loại theo màu sắc để loại bỏ hạt 
giống khác màu. Mỗi quá trình bổ sung đòi hỏi phải thêm thời gian và chi 
phí, nhưng có thể chính đáng nếu nó cải thiện được chất lượng vật lý của 
hạt giống. 

 

Hình 5.11. Trình tự các công đoạn chế biến chính 
dùng cho hạt giống ngô lai 

Kích thước của hạt giống 

Hạt giống thường được bán theo trọng lượng, nhưng trong một số 
trường hợp, hạt giống có thể được bán theo số hạt. Trong cả hai trường 
hợp, trọng lượng hạt giống là một đặc điểm quan trọng đối với cả nhà sản 

Chọn bắp 

Tẽ hạt 
Làm sạch 

sơ bộ 

Phân loại  
theo kích cỡ hạt 

Xử lý hạt giống 

Đóng gói 
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xuất giống và nông dân (Bảng 5.9 và 5.10), vì nó xác định lượng hạt 
giống gieo. Trong một khối lượng nhất định hạt giống rời, sẽ có một số 
lượng hạt giống nhất định phụ thuộc vào dung trọng hạt giống trung bình. 
Vì vậy, trong một khối lượng hạt giống nhất định, hạt giống nhỏ sẽ có số 
hạt nhiều hơn so với hạt giống lớn. Thông thường, hạt giống được bán 
theo khối lượng ở châu Phi. Vì hạt giống còn sống, bất kể kích cỡ, sẽ nảy 
mầm và mọc thành cây trong các điều kiện tối ưu, nông dân có thể thích 
mua hạt giống nhỏ hơn, do đó một bao hạt giống sẽ gieo được một diện 
tích đất lớn hơn. Ngược lại, nơi mà hạt giống được bán theo số hạt, dung 
trọng của bao giống sẽ phụ thuộc vào kích cỡ hạt trung bình, và nông dân 
sẽ cần phải mua một số bao nhất định để gieo trồng trên một diện tích đất 
cụ thể, vì được quy định bởi mật độ cây trồng. 

Bảng 5.9. Kích thước hạt giống trung bình, số hạt/kg, mật độ cây thông 
thường và lượng hạt giống gieo của các loại cây trồng khác nhau 

Cây trồng 
Trọng lượng  
1000 hạt (g) 

Số hạt/kg 
Mật độ  
cây/ha 

Lượng hạt 
gieo (kg/ha) 

Ngô: Lai ba & TPTD 520 1,923 44,000 23 

Ngô: Lai đơn 380 2,632 50,000 19 

Đậu tương 220 4,545 320,000 70 

Lạc: Spanish 300 3,333 300,000 90 

Lạc: Virginia 600 1,667 150,000 90 

Đậu đũa 100 10,000 250,000 25 

Đậu (Beans) 450 2,222 180,000 81 

Lúa mì 45 22,222 2,000,000 90 

Ghi chú: Trị số thực tế phụ thuộc vào giống và các điều kiện gieo trồng. 

Các công ty giống có thể cung cấp thông tin về trọng lượng hạt giống 
đối với các cây trồng như đậu tương và lúa mì, nhưng nếu không, nông 
dân cần phải xác định trọng lượng hạt giống trung bình để gieo đúng 
lượng hạt giống nhằm đạt được mật độ cây mong muốn, có tính đến tỷ lệ 
nảy mầm và các tổn thất ngoài đồng dự kiến. 
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Ngô thường là cây trồng duy nhất được chia thành các hạng hoặc các 
cấp kích cỡ hạt giống khác nhau (Bảng 5.10) vì điều này có một số lợi 
ích cho nông dân, đặc biệt là những người gieo bằng máy (Hộp 5.9). 
Định nghĩa của các hạng hạt giống này, như được sử dụng tại Zimbabwe, 
được minh họa tại Hình 5.12. Bề ngang của hạt giống được xếp loại 
thành lớn, vừa hoặc nhỏ, được tách biệt bằng các sàng đục lỗ tròn với các 
đường kính cụ thể (Hình 5.13). Bề dày của hạt giống được xếp loại thành 
tròn, dày hoặc dẹp, được tách biệt bằng các sàng đục lỗ dài với các bề 
rộng cụ thể (Hình 5.14). Như vậy, có ít nhất chín hạng hạt giống, nhưng 
còn có thể có thêm một hạng nữa là hạt giống rất nhỏ đối với một số 
giống. Hơn nữa, trong một số thị trường, chẳng hạn như Nam Phi, phân 
hạng theo bề dài cũng có thể được thực hiện, đặc biệt là nơi mà nông dân 
gieo trồng với một số loại máy móc. Mặc dù các quốc gia có thể khác 
nhau về định nghĩa phân hạng, kích cỡ sàng và số lượng các hạng, nhưng 
nguyên tắc của bề ngang, bề dài và bề dày vẫn như nhau. 

Hộp 5.9. Lý do để phân hạng kích cỡ hạt giống ngô lai 

Việc phân hạng kích cỡ hạt giống ngô lai rất hữu ích vì các lý do sau: 

• Nó cải thiện việc gieo trồng bằng máy, vì các thiết bị đo đạc của máy gieo 
thường được thiết kế cho các kích cỡ hạt giống cụ thể. 

• Gieo hạt bằng tay với hạt giống có kích cỡ đồng đều sẽ dễ dàng hơn, vì hạt giống 
được quản lý tốt hơn so với mẫu hạt giống gồm các hạt có kích cỡ hỗn hợp. 

• Hạt giống có kích cỡ đồng đều hấp dẫn khách hàng hơn, và cho phép khách 
hàng lựa chọn kích cỡ hạt giống cần thiết cho các điều kiện gieo trồng của họ. 

• Kích cỡ hạt có ảnh hưởng đáng kể đến lượng hạt giống gieo trên mỗi đơn vị 
diện tích. 

• Nếu hạt giống được bán trên cơ sở đếm số hạt, hạt giống có kích cỡ đồng đều 
làm cho việc cân đóng tịnh bao được dễ dàng hơn. 

Lưu ý: Hạt giống của các giống ngô thụ phấn tự do không nên phân hạng theo kích 
cỡ, vì điều này có thể buộc quần thể di truyền phải chịu áp lực chọn lọc nhân tạo và 
ảnh hưởng đến tình trạng sinh trưởng phát triển dài hạn của giống. 

 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

190  

 

 

Hình 5.12. Phân hạng hạt giống ngô, theo hệ thống phân hạng  
của Zimbabwe dựa trên kích thước lỗ của các mặt sang lỗ tròn hay lỗ dài 

Bảng 5.10. Thành phần hạt giống trong mỗi hạng 

Tỷ lệ hạt (%) Số hạt/kg T/Lượng 1000 hạt (g) 
Hạng 

TPTD Lai ba Lai đơn TPTD Lai ba Lai đơn TPTD Lai ba Lai đơn 

Tròn to 0,3 3,0 11,3 1.667 1.667 2.123 600 600 471 

Dày to 0,3 1,5 8,6 1.538 1.695 2.381 650 590 420 

Dẹp to 0,8 7,6 9,6 2.000 1.770 2.714 500 565 368 

Tròn vừa 3,5 21,1 26,7 2.143 1.656 2.620 467 604 382 

Dày vừa 8,1 10,5 17,7 1.863 1.896 2.958 537 528 338 

Dẹp vừa 38,2 50,0 21,4 2.406 2.049 3.173 416 488 315 

Tròn nhỏ 5,9 3,3 1,4 2.466 2.108 3.448 406 474 290 

Dày nhỏ 7,5 1,8 1,9 2.597 2.162 3.896 385 463 257 

Dẹp nhỏ 31,7 0,9 0,8 2.899 2.778 6.061 345 360 165 

Ghi chú: Bảng này cũng bao gồm số lượng hạt giống và trọng lượng hạt giống tương 
ứng của một giống ngô thụ phấn tự do (TPTD), giống lai ba và giống lai đơn điển hình 
khác nhau. Phần trăm tổng số hạt giống cho từng giống có thể không đủ 100% bởi vì 
các hạt rất nhỏ không được bao gồm trong bảng. 

Các máy phân loại hạt giống tách riêng hạt giống trước tiên theo bề 
rộng, thứ hai tách theo bề dày, và nếu cần, sau cùng tách theo bề dài 
(Hình 5.15). Tại châu Phi, phân loại theo bề dài là rất hiếm. Đối với phân 
loại hạt giống theo bề rộng, sàng đầu tiên có lỗ tròn lớn (11,0 mm). Hạt 
giống không lọt qua mặt sàng được xếp vào loại hạt giống lớn. Các hạt 
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giống cỡ vừa lọt qua được mặt sàng 11,0 mm nhưng không lọt qua mặt 
sàng lỗ tròn 9,5 mm. Các hạt cỡ nhỏ lọt qua mặt sàng 9,5 mm nhưng 
không lọt qua mặt sàng lỗ tròn 8,0 mm. Bất kỳ hạt giống nào lọt qua mặt 
sàng 8,0 mm được xếp vào loại rất nhỏ. 

  
SÀNG LỖ TRÒN 

Hình 5.13. Minh họa một sàng lỗ tròn được dùng để phân loại hạt giống 
theo bề rộng thành các kích cỡ lớn, vừa hay nhỏ 

Một khi việc phân loại hạt giống theo bề rộng đã được sàng lọc, hạt 
giống của từng loại theo bề rộng được đưa tiếp qua sàng lỗ dài. Hạt giống 
không lọt qua sàng lỗ dài 6,5 mm là hạt giống tròn. Hạt giống lọt qua 
sàng 6,5 mm nhưng không lọt qua sàng lỗ dài 5,5 mm được xếp vào loại 
hạt dày. Hạt giống dẹp là những hạt lọt qua sàng lỗ dài 5,5 mm. 

  
SÀNG LỖ DÀI  

Hình 5.14. Minh họa một sàng lỗ dài được dùng để phân loại hạt giống 
theo bề dày thành các kích cỡ tròn, dày hay dẹp 
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Hiệu quả và hiệu lực của việc phân loại chịu tác động lớn bởi * độ 
sạch của hạt giống đưa vào máy phân loại, *tốc độ hạt giống cung cấp 
cho máy phân loại, *tốc độ quay hay chuyển động của sàng, *diện tích và 
độ dốc của sàng. Hạt giống qua sàng càng nhanh, hiệu quả của sự phân 
loại theo kích cỡ càng kém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.15. Lưu đồ của dòng hạt giống chảy qua một tháp phân hạng hạt giống, 
cho thấy nhiều hạng hạt giống khác nhau được sàng ra  

theo hình dạng lỗ sàng (Ø : lỗ tròn; ≠ : lỗ dài) và bề rộng lỗ,  
theo hệ thống phân hạng của Zimbabwe 

Nguồn: Công ty Công nghệ Ngũ cốc và Hạt giống (Pvt) Ltd, Harare, Zimbabwe (2009). 

Đổ hạt 
giống vào 

Tròn to 

Tròn vừa 

Tròn nhỏ 

Tròn rất nhỏ 

Rất nhỏ 

Nhỏ  
rất nhỏ  

Vừa  
nhỏ  
rất nhỏ 

Dày, tất nhỏ Dẹp, tất nhỏ Phế phẩm 

Dày nhỏ Dẹp nhỏ 

Dày to Dẹp vừa 

Dày to Dẹp to 

900 600 

11mm 
28/64 ø 
Xanh 

11mm 
28/64 ø 
Xanh 

5,5mm 
14/64 
≠ Xám 

5,5mm 
14/64 
≠ Xám 

6,5mm 
14/64 

≠ Trắng 

6,5mm 
14/64 

≠ Trắng 

6,5mm 
14/64 

≠ Trắng 

6.5mm 
14/64 

≠ Trắng 

5,5mm 
14/64 
≠ Xám 

5,5mm 
14/64 
≠ Xám 

5,5mm 
14/64 
≠ Xám 

5,5mm 
14/64 
≠ Xám 

5.5mm 
14/64 
≠ Xám 

5.5mm 
14/64 
≠ Xám 

9,5mm 
24/64 ø 

Đỏ 

9,5mm 
24/64 ø 

Đỏ 

7.0mm 
18/64 ø 

Đen 

7.0mm 
18/64 ø 

Đen 

8,0mm 
20/64 ø 

XLục 

8,0mm 
20/64 ø 

XLục 
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Làm sạch sơ bộ 

Hạt giống nguyên liệu chứa một lượng khác nhau các tạp chất, hạt 
giống bị hư hại và hạt giống cỏ dại tùy thuộc vào các phương pháp sản 
xuất và thu hoạch. Công tác làm sạch sơ bộ cố gắng để cải thiện độ sạch 
thể chất của hạt giống. Việc làm sạch sơ bộ càng tốt, thì tất cả hoạt 
động tiếp theo sẽ tiếp tục tốt hơn. Phương pháp làm sạch sơ bộ cơ bản 
nhất là làm sạch thủ công, hoặc bằng cách nhặt tay những hạt giống và 
vật liệu không mong muốn ra khỏi hạt đúng giống, hoặc dùng các thùng 
quạt đơn giản. 

Các máy làm sạch sơ bộ cơ giới sử dụng các sàng và không khí để 
loại bỏ các vật liệu không mong muốn. Thông thường, hai sàng được sử 
dụng: một sàng lỗ tròn lớn để loại bỏ các tạp chất lớn, như rác rưởi và tàn 
dư thực vật; và một sàng lỗ tròn nhỏ để loại bỏ những vật nhỏ, nặng như 
hạt giống cỏ, hạt giống cây trồng nhỏ và hạt cát. Các kích cỡ sàng được 
chọn để tương ứng một cách thích hợp với nhiều kích cỡ hạt giống của 
cây trồng. Máy làm sạch bằng sức hút sử dụng một luồng không khí để 
loại bỏ các phần tử nhẹ ra khỏi hạt giống. Hiệu quả của việc làm sạch sơ 
bộ chịu ảnh hưởng bởi: 

Các đặc điểm của hạt giống 

• Sự phân bố kích cỡ hạt giống. Các lỗ sàng phải lớn hơn và nhỏ 
hơn so với khoảng kích cỡ trên và dưới thông thường, tương ứng, 
của mẫu hạt giống. 

• Độ ẩm hạt giống cao hơn hoặc thấp hơn mức tối ưu có thể ảnh 
hưởng đến mức độ tổn hại hạt giống. 

• Tính kết dính của hạt. Hạt giống phải được rời ra và tuôn chảy 
một cách dễ dàng. 

• Lưu lượng. Sự chuyển động của hạt giống trên sàng phải đủ chậm 
để cho phép tách hạt giống một cách thích hợp ra khỏi các vật thể 
không mong muốn. 

Mặt sàng - kích thước và hình dạng của lỗ sàng 

• Khoảng cách giữa các lỗ sàng. Các lỗ sàng càng gần nhau và có 
càng nhiều lỗ sàng, thì hiệu quả sàng lọc càng cao. 
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• Kiểm soát tắc nghẽn. Mọi lỗ sàng bị tắc đều dẫn đến hiệu quả giảm. 
Vì vậy, bộ phận làm sạch trên các sàng phải hoạt động hiệu quả. 

• Chiều dài và hình dạng của các mặt sàng. Diện tích mặt sàng càng 
lớn, công suất và hiệu quả sàng lọc càng cao. 

• Độ nghiêng (dốc) của sàng và sự chuyển động (độ lắc) ảnh hưởng 
đến sự chuyển động của hạt giống trên sàng. Độ dốc càng lớn, hạt 
chuyển động càng nhanh qua sàng, và hiệu quả sàng sẽ càng thấp. 

• Độ dày của lớp hạt giống và tính đồng nhất của hạt giống trên 
sàng phải đảm bảo cho sự tiếp xúc giữa hạt giống và mặt sàng 
được tối đa. 

• Sự hư hỏng của các sàng thường xảy ra khi chúng được lắp vào và 
tháo ra. 

• Do bởi những rung động, các bu lông có thể trở nên lỏng lẻo, sẽ 
gây ra nhiều thiệt hại, do đó, phải bảo trì máy thường xuyên. 

• Sự bào mòn của hạt giống và vật thể khác có thể làm thay đổi kích 
cỡ lỗ sàng và do đó làm thay đổi hiệu quả sàng lọc. Vì vậy, cần 
phải thường xuyên kiểm tra kích thước lỗ sàng. 

Tách biệt bằng không khí 

• Tác động của một luồng không khí lên một vật thể hoặc hạt giống 
phụ thuộc vào hình dạng và trọng lượng riêng của nó. 

• Tự thân sự tách biệt được dựa vào khả năng nổi của vật thể trong 
luồng không khí. 

• Lực thổi lên của luồng không khí gây ra sự nổi, và khả năng lơ lửng 
của vật thể phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của không khí. 

• Lực kéo xuống (trọng lực) được sử dụng để giữ lại hạt giống 
mong muốn. 

• Luồng không khí phải được hướng dẫn thổi xuyên qua hạt giống. 
Vật liệu phải chảy liên tục và thành một lớp đồng nhất trên dòng 
không khí. Sự phân phối không đồng nhất hoặc của việc cung cấp 
không khí hoặc của dòng chảy vật liệu sẽ làm giảm hiệu quả của 
việc tách biệt bằng không khí, bởi vì không khí sẽ luôn luôn giành 
lấy tuyến đường dễ dàng nhất. 
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• Nên sử dụng khối lượng không khí tối đa miễn là không loại bỏ 
hạt giống mong muốn. 

Cấp liệu và hoạt động của máy 

• Một dòng chảy vật liệu đồng nhất, đều đặn phải nhập vào máy với 
tốc độ mà máy có thể ứng phó một cách thích hợp. Một bin tồn trữ 
trước khi đưa vào máy, hoạt động như bộ đệm, và một bộ phận 
cấp liệu rung, hỗ trợ cho quá trình này. 

• Nói chung, khi điều chỉnh máy, chỉ điều chỉnh một chế độ một lần. 

Sàng trọng lực 

Một khi hạt giống đã được làm sạch sơ bộ và được tách theo kích cỡ 
(bề rộng, bề dày và bề dài), nó vẫn có thể chứa những hạt không mong 
muốn có cùng kích cỡ nhưng chỉ khác nhau về trọng lượng riêng. Trọng 
lượng riêng là trọng lượng của chính tự thân vật thể. Các hạt không mong 
muốn có thể là đá, hạt bệnh, và hạt giống của cây trồng khác, tất cả đều 
có cùng kích thước (thể tích), nhưng khác nhau về khối lượng. Những hạt 
có kích cỡ tương tự nhưng khác nhau khối lượng này có thể được tách ra 
trên một “bàn trọng lực”, sử dụng một sự kết hợp của khí động và cơ 
động. Máy này bao gồm một bàn có bề mặt nghiêng (3 - 4°), được đục lỗ 
nhỏ, lay động. 

Hạt giống được đưa vào một cách liên tục và đều đặn tại góc bàn 
thấp nhất, và nó trải đều trên mặt bàn do bởi tác động dao động. Không 
khí được thổi lên xuyên qua hạt giống, phân tách hạt thành các lớp nằm 
ngang, với hạt giống nặng hơn nằm ở lớp dưới, và những hạt nhẹ hơn lơ 
lửng ở lớp trên. Hạt nặng hơn tiếp xúc với bề mặt bàn đang dao động, di 
chuyển cơ học hạt giống đến phần trên cùng của bàn, nơi nó được đổ ra 
qua các cửa ra. Hạt giống nhẹ hơn, ở trong trạng thái lơ lửng, không bị 
ảnh hưởng bởi bề mặt bàn dao động và do đó di chuyển xuống sang một 
bên ở bên trên hạt giống nặng đến cạnh thấp hơn của bàn, từ đó nó được 
đổ ra qua các cửa ra. 

Hạt giống từ đó được tách thành các phần nhỏ và phẩm chất khác 
nhau. Các vật thể rất nặng có thể là đá, trong khi các vật thể rất nhẹ có 
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thể là tàn dư thực vật, hạt bệnh, hoặc hạt giống của các loài khác. Do đó, 
hạt giống tốt, có trọng lượng riêng đặc thù có thể lấy được ở các cửa ra 
thích hợp. 

Việc quản lý bàn trọng lực đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. 

Điều này là do bởi bàn trọng lực có một số các hợp phần - *kiểu của bàn 

có đục lỗ nhỏ, *độ nghiêng theo chiều dọc và chiều ngang của bàn, *chu 

kỳ và cường độ của dao động và *áp lực và sự phân phối của luồng 

không khí. Bàn trọng lực cũng là một quá trình khá chậm, và thường có 

thể là “khâu tắc nghẽn” trong một dây chuyền chế biến hạt giống. Nó 

không phải luôn luôn là một quá trình cần thiết, đặc biệt nếu hạt giống 

nguyên liệu đã là sạch, đồng nhất, và không bị bệnh và khuyết tật. Tuy 

thế, nếu bàn trọng lực được sử dụng cho ngô, tốt nhất là tiến hành sau khi 

đã làm sạch sơ bộ và phân loại. Tuy nhiên, trong các công ty giống tiên 

tiến, nó thường là một khâu chế biến không thể thiếu để đảm bảo có thể 

đạt được chất lượng hạt giống tốt nhất về thể chất. 

Gàu tải và băng tải 

Gàu tải tiếp xúc với hạt giống nhẹ nhàng hơn nhiều so với các vít tải, 

và nên được ưa sử dụng hơn. Các vít tải hay làm nứt và sây sát hạt giống. 

Tốc độ múc của gàu tải càng nhanh, khối lượng hạt giống vận chuyển 

càng lớn, nhưng nhiều khả năng hạt giống sẽ bị hư hại. Tương tự như 

vậy, các băng tải cũng là một cách hữu hiệu để vận chuyển hạt giống từ 

nơi này đến nơi khác. Trong việc thiết kế các gàu tải và băng tải, cần phải 

thận trọng để hạt giống không rơi từ máy này sang máy khác trong một 

khoảng cách lớn, vì lực va đập trên bề mặt tiếp nhận cứng có thể gây hư 

hại hạt giống. Hư hại cho hạt giống do va đập có thể tức thì gây ra nứt và 

vỡ, hoặc tiềm ẩn do phôi hạt bị hư hại. Cả hai loại hư hại này đều làm 

giảm khả năng sống và sinh lực của hạt giống. Nếu hạt giống phải rơi 

một khoảng cách lớn (> 2 m), ví dụ như trong các silo, nên lắp đặt các 

bậc thang hoặc đường xoắn ốc để giảm chiều cao rơi hoặc làm nhẹ bớt sự 

rơi của hạt giống. 
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Cấp liệu cho máy 

Máy chế biến hạt giống hoạt động tốt nhất khi được cấp liệu với một 
dòng hạt giống chảy liên tục phù hợp với công suất của máy. Vì vậy, mỗi 
thiết bị của dây chuyền chế biến hạt giống phải được gắn với một phễu 
cấp liệu để đệm cho dòng hạt giống chảy đến, và tại điểm cấp liệu vào 
máy, một cơ chế điều tiết được lắp đặt để cung cấp một dòng hạt giống 
liên tục và đều đặn. Có thể chọn phễu cấp liệu bằng trọng lực với một 
cửa có thể điều chỉnh, một gàu tải dao động có định lượng, một trục lăn 
cấp liệu, hoặc một cơ chế cấp liệu rung. Hệ thống cấp liệu rung là nhẹ 
nhàng đối với hạt giống và chính xác nhất. 

Xử lý hạt giống 

Hạt giống có thể được xử lý bằng các loại hóa chất khác nhau để cải 
thiện ngoại diện của nó (ví dụ: với thuốc nhuộm), bảo vệ nó khỏi sâu, 
bệnh và cỏ dại (tương ứng với thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc diệt 
cỏ), và/hoặc để thêm các chế phẩm tăng cường hiệu năng (ví dụ, các chất 
điều hòa tăng trưởng và chất dinh dưỡng). Mục đích của việc xử lý hạt 
giống là để có được sự phân phối hóa chất đồng nhất trên vỏ của tất cả 
hạt giống với li ều lượng hóa chất chính xác. Đây không phải là công việc 
dễ dàng, vì lượng hóa chất có thể thấp đến 50 µg cho mỗi hạt giống lúa 
mì, hoặc 1 mg cho mỗi hạt giống ngô. Do đó, các hóa chất phải được pha 
loãng và được xử lý với các thiết bị đặc biệt để đảm bảo nhào trộn kỹ 
lưỡng hạt giống và các hóa chất. 

Xử lý hạt giống có thể làm tăng độ ẩm của hạt giống tại thời điểm xử 
lý, đặc biệt là nếu các hóa chất được pha loãng với lượng nước quá 
nhiều. Trong một số trường hợp, hạt giống có thể cần phải được sấy khô 
đến độ ẩm an toàn trước khi đóng gói. Xử lý hạt giống sẽ ảnh hưởng đến 
khối lượng và tính chảy của hạt giống, có lẽ là một yếu tố cần xem xét 
trong việc chế biến, đóng gói và gieo hạt bằng máy. Xử lý hạt giống cũng 
liên quan đến việc sử dụng hoá chất, có thể độc hại, đặc biệt đối với công 
thức đậm đặc. Do đó, những phòng ngừa an toàn luôn phải được giám sát 
trong khi xử lý hạt giống. 
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Có nhiều cách xử lý hạt giống khác nhau: 

Áo hạt giống - hạt giống không hoàn toàn được bao phủ bởi hóa 
chất, và khối lượng tăng do các hóa chất là rất nhỏ (< 2%). Hóa chất, 
thường được pha với nước và có thể với một chất dính, được dùng để xử 
lý hạt giống trong một máy trộn cơ học trong một thời gian ngắn. Khối 
lượng dung dịch huyền phù, thời gian trộn và bản chất của hạt giống 
quyết định độ che phủ.  

Phủ hạt giống - hạt giống được hoàn toàn bao phủ với các hóa chất. 
Khối lượng tăng từ 2 đến 5%. Phương pháp trộn liên quan đến một sự kết 
hợp của việc ứng dụng hóa chất, thường dưới dạng những giọt nhỏ, kết 
hợp với trộn cơ học để đảm bảo gần như che phủ toàn bộ hạt giống. 

Màng phủ hạt giống - hóa chất tạo thành một lớp bao phủ kín hoàn 
toàn toàn bộ hạt giống. 

Vo viên hạt giống - hạt giống được bao phủ bởi một lớp các hóa chất 
bao bọc hoàn toàn hạt giống, làm cho khối lượng và kích cỡ hạt giống gia 
tăng đáng kể. Vo viên hạt giống được sử dụng cho hạt giống rất nhỏ để 
tăng kích cỡ hạt để dễ gieo hạt, hoặc để áp dụng một số hóa chất chứa 
chất dinh dưỡng. 

Các yếu tố quan trọng đối với việc xử lý hạt giống là: 

• Bao phủ, tức là sự đồng đều mà mỗi hạt giống riêng lẻ đều được 
bao phủ với hóa chất. 

• Phân phối, tức là sự đồng nhất về phân phối hóa chất trên khắp 
mẫu hạt giống. Tùy thuộc vào một số yếu tố, những hạt giống trong một 
lô giống có thể có các lượng hóa chất khác nhau được áp dụng. Hạt giống 
với một lượng hóa chất thấp sẽ không được xử lý thích hợp, trong khi hạt 
giống có hóa chất quá nhiều có thể hiển thị những tác dụng ngộ độc đối 
với một số hóa chất. 

• Tổng lượng hạt giống nạp liệu, tức là tổng lượng hóa chất trên hạt 
giống phải căn cứ vào tỷ lệ liều lượng quy định. 

Cách để đạt được xử lý hạt giống tối ưu phụ thuộc vào: 

1. Sự pha loãng và nồng độ áp dụng của hóa chất đúng đắn (tức là, tỷ 
lệ hóa chất với nước, và lượng hoá chất được áp dụng cho mỗi đơn vị 
khối lượng hạt giống). Tỷ lệ pha loãng phải được gia tăng đối với: 
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• Hạt giống hút nước, 

• Hạt giống với bề mặt thô ráp, 

• Hạt giống với độ ẩm thấp, 

• Hạt giống có kích cỡ nhỏ, 

• Hạt giống bẩn, và 

• Các điều kiện phối trộn kém. 

Bất kỳ sự xử lý phun nước nào vào hạt giống đều sẽ làm tăng độ ẩm 
hạt giống, hạt giống có thể cần được sấy khô nếu độ ẩm hạt giống sau xử 
lý cao hơn so với độ ẩm hạt giống an toàn. Thông thường, đối với hạt 
giống ngô, tỷ lệ áp dụng dung dịch xử lý phải ít hơn 10 ml/kg (tức là 1%) 
để không làm tăng độ ẩm hạt giống một cách đáng kể. Xử lý quá nhiều 
nước cho hạt giống cũng có thể làm cho hạt giống dính lại với nhau hoặc 
thậm chí khởi động quá trình nảy mầm vì độ ẩm hạt giống sau cùng sẽ 
gia tăng (Hình 5.16). Xử lý quá ít chất lỏng sẽ không tạo ra sự bao phủ 
đầy đủ trên hạt giống, dẫn đến sự phân phối hóa chất không đồng đều 
khắp cả lô hạt giống, hoặc cả hai. 

2. Thời gian trộn. Thời gian trộn càng dài và sự tiếp xúc giữa hóa 
chất và hạt giống càng thường xuyên, thì việc xử lý hạt giống sẽ càng tốt.  

 

Hình 5.16. Tác động của việc xử lý nước vào hạt giống  
(tức là, khối lượng nước thêm vào tính theo % khối lượng hạt giống)  

trên độ ẩm hạt giống sau cùng, là một hàm số của độ ẩm hạt giống ban đầu 
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3. Hướng dẫn quản lý hóa chất. 

• Bảo quản hóa chất trong một kho an toàn mát mẻ và thông thoáng. 

• Duy trì một sổ xuất nhập kho để giám sát việc cấp phát và sử dụng 
hóa chất. 

• Pha hóa chất với nước sạch. 

• Một khi hóa chất đã được pha loãng, đảm bảo khuấy trộn liên tục. 

• Sử dụng hóa chất được pha trộn trong vòng 12 giờ. 

• Kiểm tra hiệu chuẩn thường xuyên để đảm bảo đúng liều lượng. 

• Rửa sạch thiết bị sau khi sử dụng. 

• Giám sát các phòng ngừa an toàn hoá chất. 

• Thời gian xử lý hạt giống càng dài, sự bao phủ và phân phối của 
hóa chất càng tốt. 

4. Hiệu chuẩn và quản lý các thiết bị xử lý hạt giống. 

Có hai loại máy xử lý thường được dùng trong nhà máy chế biến 
hạt giống. 

a. Máy xử lý từng mẻ (ví dụ, trống quay hoặc máy trộn bê-tông) 

• Những thiết bị này dễ hiệu chỉnh, vì một khối lượng hạt giống đã 
biết được đưa vào thiết bị xử lý, theo đó lượng dung dịch hóa chất 
xử lý được xác định trước. 

• Một khối lượng hạt giống được đổ vào thiết bị xử lý, giả sử 50 kg 
hạt giống. 

• Một lượng dung dịch hóa chất cần thiết để xử lý 50 kg hạt giống 
được cân đong và đưa vào trong thiết bị xử lý. 

• Hạt giống và dung dịch hóa chất được khuấy trộn trong một thời 
gian xác định trước để đạt được sự bao phủ và phân phối tốt (lưu 
ý sự khuấy trộn quá mức có thể làm tổn hại hạt giống). 

• Nồng độ pha loãng của hóa chất có thể phải được điều chỉnh (tức 
là, thay đổi tỷ lệ dung dịch xử lý) để đạt được sự bao phủ và phân 
phối vừa ý. 
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b. Hệ thống có dòng hạt giống chảy qua (ví dụ, thiết bị xử lý liên tục) 

• Khởi động máy xử lý trong khi van hóa chất được đóng kín và ghi 
nhận thời gian thực hiện để thu được một khối lượng hạt giống, 
giả sử 50 kg, vào cuối trống sàng. Ví dụ, mất một phút để thu 
được 50 kg hạt giống. 

• Giả sử nồng độ liều lượng khuyến cáo là 8 ml dung dịch hóa 
chất/kg hạt giống (tức là 0,8%), 50 kg hạt giống sẽ yêu cầu 400 ml 
dung dịch hóa chất (tức là 50 kg × 8 ml/kg).  

• Trong khi máy đang vận hành, mở van phun hóa chất trong một 
phút và thu thập dung dịch hóa chất trong một ống đo dạng xi lanh. 
Nếu khối lượng dung dịch hóa chất thu thập được ít hơn 400 ml, 
mở van lớn hơn, hoặc nếu khối lượng dung dịch hóa chất thu thập 
được hơn 400 ml, đóng nhẹ van nhỏ lại. Hãy điều chỉnh cho đến 
khi thu được đúng lượng dung dịch hóa chất được phun ra trong 
một thời gian nhất định. 

• Nếu hệ thống kiểm soát dung dịch hóa chất là một van, cần phải 
hiệu chỉnh thiết bị hàng ngày trước khi sử dụng vì van không thể 
được mở ra chính xác cùng vị trí cho từng lần, và một số tắc 
nghẽn làm hạn chế dòng chảy hóa chất cũng có thể xảy ra. 

• Trong khi vận hành thiết bị, giám sát tổng lượng hạt giống được 
xử lý và khối lượng hóa chất được áp dụng để kiểm tra nồng độ áp 
dụng, cho phép một mức biến thiên ± 5% so với nồng độ ứng 
dụng được khuyến cáo.  

• Trường hợp một thuốc nhuộm màu được áp dụng cùng với hóa 
chất, màu sắc của hạt giống được xử lý sẽ là một chỉ thị nhìn thấy 
được tương đối tốt của nồng độ ứng dụng của các hóa chất. 

Đóng gói và ghi nhãn hạt giống 

Nông dân mong muốn hạt giống sạch, đảm bảo chất lượng của chủng 
loại giống mà họ ưa thích được đóng gói trong một kích cỡ với giá vừa 
phải, dễ vận chuyển và thuận tiện cho quy mô hoạt động của họ. Với hạt 
giống ngũ cốc, một nông dân quy mô lớn thường sẽ thích gói kích cỡ 25 kg 
trở lên (chẳng hạn, thậm chí những bao lớn đến 1 tấn), vì họ gieo trồng 
bằng máy trên diện tích lớn. Ngược lại, nông dân quy mô nhỏ có thể 
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thích gói kích cỡ 10 kg hoặc ít hơn, vì kích thước đồng ruộng bé nhỏ. Đối 
với ngô, 25 kg là tiện lợi vì nó sẽ trồng khoảng 1 ha đất, tùy thuộc vào 
kích cỡ hạt. Tương tự như vậy, 10 kg hạt giống ngô sẽ trồng khoảng 1 
mẫu Anh (1 acre = 0,4 ha). Vì thị trường hạt giống lớn nhất là nằm trong 
số những nông dân sản xuất nhỏ, nên hầu hết các công ty giống ở châu 
Phi đóng gói hạt giống ngô vào các túi nhỏ từ 2 đến 10 kg. 

Một số công ty giống đóng gói hạt giống ngô theo số lượng hạt. Vì mật 
độ cây trồng thông thường đối với cây ngô là vào khoảng 45.000 cây/ha tại 
các vùng tiềm năng cao, nên các túi hạt giống có thể chứa 50.000 hạt. 
Đối với những diện tích nhỏ hơn, các túi có thể chứa 20.000 hạt hoặc 
10.000 hạt. Một vấn đề có thể nảy sinh khi đóng gói hạt giống theo số 
lượng hạt là các kích cỡ hạt khác nhau không có cùng trọng lượng cũng 
không có cùng thể tích. Do đó, có thể cần các kích cỡ túi khác nhau để 
đóng gói cùng một số lượng hạt, tùy theo trọng lượng hạt trung bình. 

Khi xem xét việc đóng gói hạt giống, một công ty giống phải quyết 
định không chỉ về kích cỡ bao gói và tỷ lệ hạt giống để đóng vào mỗi 
kích cỡ bao gói (điều này cần được xác định bằng các cuộc điều tra 
marketing), mà còn quyết định cả về vật liệu đóng gói, và máy móc, thiết 
bị đóng gói cần thiết. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn vật liệu đóng gói là: 

• Sự phô bày của bao bì ra ánh sáng cực tím (ánh sáng mặt trời) có 
thể gây ra hư hỏng một số vật liệu, đặc biệt là nhựa plastic, nếu 
chúng không được bảo vệ chống lại sự hủy hoại của ánh sáng 
cực tím. 

• Độ bền vật liệu. Bao gói hạt giống có thể được vận chuyển trên một 
khoảng đường dài bằng nhiều phương thức khác nhau, một số trong 
đó có thể buộc phải bốc dỡ mạnh tay, đòi hỏi vật liệu phải bền. 

• Máy móc thiết bị đóng gói khả dụng. Hệ thống đóng gói đơn giản 
nhất là đong đầy hạt giống đã được cân định lượng vào các túi mở 
miệng và khâu miệng túi bằng máy khâu. Điều này có thể tiến hành 
với các túi vải, bao đay và túi nhựa dệt (polyweave) ngoại trừ túi 
nhựa. Túi nhựa plastic cần phải được hàn miệng túi bằng nhiệt. 
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• Chất lượng của sự trình bày trên bao gói. Các thị trường có những 
yêu cầu khác nhau về sự trình bày, nhưng thông thường, bao gói 
càng thanh nhã và hấp dẫn, càng lôi cuốn người mua, nhưng giá 
lại càng đắt. 

Các loại vật liệu bao bì: 

• Vải sợi bông (cotton), thường nhẹ, dệt sợi đơn, có thể được dùng 
cho các túi cỡ nhỏ. Chúng thường là những túi được khâu nối, hở 
miệng, may miệng túi bằng cách khâu máy hoặc khâu tay, dùng 
dây bện. Bông vải là xốp, có tỷ lệ truyền ẩm cao, nhưng tương 
đối bền. 

• Vải sợi đay có thể có nhiều loại khác nhau, tùy theo sức bền và 
trọng lượng. Chúng thường được khâu nối, hở miệng, bao được 
may miệng bằng cách khâu máy hoặc khâu tay, dùng dây bện. 
Đay là xốp, có tốc độ truyền ẩm cao, nhưng tương đối bền và rẻ 
hơn so với vải cotton. Bao đay có đặc điểm chất cây tốt, và có thể 
được xếp chồng lên một độ cao đáng kể nếu các kỹ thuật chất cây 
tốt được sử dụng. 

• Giấy, hoặc là giấy Kraft dày bền, có hoặc không xử lý gia cố độ 
bền khi bị ẩm ướt, hoặc giấy Sunfit, sạch và sáng, với chất lượng 
in ấn tuyệt hảo. Túi rất bé dùng cho hạt giống rau thường được 
làm từ giấy Sunfit, trong khi đối với các bao lớn hơn, bao giấy 
Kraft nhiều lớp thường được sử dụng. Tất cả những bao này 
thường là các bao hở miệng đã được khâu nối hoặc dán keo, 
chúng được đóng lại bằng keo dán hoặc may miệng. Giấy có tốc 
độ truyền ẩm và không khí tương đối cao, trừ khi được tráng bằng 
polythene. Giấy trơn có sức chịu ẩm (wet-strength) kém, nhưng 
điều này có thể được cải thiện bằng lớp phủ hoặc dát mỏng. Bao 
giấy cho những gói cỡ 10 hoặc 25 kg có thể đủ bền nếu xử lý nhẹ 
tay, nhưng không đủ bền nếu xử lý mạnh tay. 

• Các chất dẻo (plastics), hoặc polyvinyl clorua (PVC), polythene 
(PE) hoặc polypropylene (PP) dệt được sử dụng rộng rãi nhất 
trong thương mại hạt giống. 

Màng PE thường trong suốt và cung cấp một bề mặt xuất sắc để in 
ấn, nhưng phải có bảo vệ tia cực tím không màu để thời gian bảo 
quản được lâu hơn. Màng PE có thể được dùng cho bao hạt giống 
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lên đến 10 kg, miễn là có một độ dày đầy đủ. Các bao phải được 
đục các lỗ nhỏ để cho sự di chuyển không khí vào và ra khỏi bao 
được dễ dàng. Màng PE thường có ở dạng tấm phẳng được cuộn 
tròn, bao được hàn kín miệng bằng nhiệt trong khi đóng gói. Bao 
PE có thể dễ bị vỡ nếu bốc xếp mạnh tay. Polypropylene dệt, có 
thể được tráng bằng polythene, có thể được dùng cho hầu hết các 
cỡ bao từ 5 kg trở lên, và lâu bền. Các đống bao nhựa plastic có bề 
mặt nhẵn, nên dễ bị trượt khi xếp chồng lên nhau. 

• Lá nhôm với nhiều loại lá mỏng và các hộp thiếc hàn kín miệng 
được dùng cho những hạt giống có giá trị cao, chẳng hạn như hạt 
giống rau. 

Thiết bị đóng gói 

Hai phương tiện đóng gói hạt giống là hệ thống định lượng theo thể 
tích hoặc hệ thống khối lượng. Hệ thống định lượng theo thể tích được 
thiết kế theo cách mà thể tích hạt giống là được cân bằng với một khối 
lượng hạt giống. Điều này có thể được thực hiện đơn giản bằng cách 
dùng một “cốc đong” được múc đầy hạt giống bằng tay rồi đổ vào bao 
đựng giống. Các hệ thống phức tạp hơn thì được đong đầy và trút ra bằng 
cơ học, hoặc bằng tay hoặc tự động từ một bồn chứa hạt ở bên trên. Điều 
lưu ý chính đối với các thiết bị đóng gói định lượng theo thể tích là chúng 
phải được thường xuyên kiểm định, vì qua sử dụng thể tích của cốc đong 
định lượng theo thể tích có thể bị thay đổi, hoặc dung trọng của hạt giống 
có thể thay đổi theo chủng loại giống, cấp giống, và lô giống. Điều cũng 
quan trọng là cốc đong định lượng theo thể tích phải được đong đầy đúng 
sức chứa và phải được trút ra hoàn toàn trong mỗi chu kỳ. Thông thường 
các bao đựng giống bị đổ vào quá đầy khi dùng hệ thống đóng gói định 
lượng theo thể tích, cho nên khối lượng trung bình của các bao đựng 
giống phải hơi lớn hơn khối lượng bao hạt giống quy định. 

Các hệ thống khối lượng có thể hoặc là thủ công với một chiếc cân, 
hoặc tự động với hệ thống đổ đầy thùng cân từ một bồn chứa hạt giống ở 
bên trên, và trút hạt giống vào các túi. Các hệ thống cân khối lượng 
thường chính xác hơn các hệ thống định lượng theo thể tích, nhưng 
chúng cũng đòi hỏi hiệu chuẩn thường xuyên và cân kiểm tra. 
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Bao - được đổ đầy bởi hệ thống định lượng theo thể tích hoặc hệ 
thống cân - có thể được cung cấp bằng tay hoặc tự động cho máy đóng 
gói. Các hệ thống thủ công định lượng theo thể tích giản đơn, như “cốc 
đong”, là chậm và không hiệu quả. Những cải tiến về hiệu quả được thực 
hiện khi các hệ thống cơ khí ngày càng tinh vi và tự động được tích hợp 
vào quá trình đóng gói. Khâu đầu tiên trong việc cải thiện hiệu quả từ 
“cốc đong” là phải có một bồn chứa hạt giống bên trên để cấp liệu hạt 
giống bằng trọng lực vào thùng định lượng theo thể tích hoặc thùng cân, 
có thể được đổ đầy và trút ra hết bằng tay bằng cách dùng các tay cầm. 
Bao đựng được cung cấp cho các phễu hứng hạt bằng tay, được đong 
đầy, và được đưa sang máy khâu/hàn kín miệng. Các nhà máy được cơ 
giới hóa cao có thể thực hiện toàn bộ quá trình với sự hỗ trợ một ít của 
người lao động. 

Ghi nhãn 

Các bao hạt giống cần phải có thông tin ghi nhãn cụ thể, thường bao 
gồm loại cây trồng, tên giống, cấp giống, hạng giống (nếu được phân 
hạng), kết quả nảy mầm và độ sạch, và số lô. Những yêu cầu này là một 
phần của các quy định về hạt giống, và có thể khác nhau giữa các quốc 
gia. Tất cả các thông tin khác trên một bao hạt giống là đặc quyền của 
công ty giống, nhưng tạo thành một hợp phần quan trọng của chiến lược 
marketing của công ty. Các công ty giống cũng sẽ ghi trên nhãn giống 
các điều kiện bán hàng, các thông báo loại trừ trách nhiệm. Nếu hạt 
giống đã được xử lý bằng hóa chất, điều này phải được ghi trên bao bì, 
đặc biệt lưu ý là hạt giống không được tiêu thụ làm lương thực hay thức 
ăn gia súc. 

Làm sạch và bảo trì máy chế biến hạt giống 

Máy chế biến hạt giống có thể là một nguồn gây lẫn và dẫn đến hư 
hỏng chất lượng nếu chúng không được làm sạch kỹ lưỡng giữa các cây 
trồng và các chủng loại giống. Kiểm tra triệt để dây chuyền chế biến phải 
được thực hiện giữa các lô hạt giống, để đảm bảo rằng không có sự lẫn 
lộn hạt giống xảy ra. 

Sự bảo dưỡng thường kỳ máy móc chế biến hạt giống là cần thiết. 
Tất cả các máy thường đi kèm với hướng dẫn vận hành và lịch trình bảo 
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dưỡng, cần phải được tôn trọng triệt để. Với nhiều loại máy, đặc biệt là 
máy làm sạch và máy phân hạng, sẽ có nhiều tùy chọn lưới sàng khác 
nhau được dùng cho những cây trồng và chủng loại giống khác nhau. Khi 
không sử dụng, những lưới sàng này phải được bảo quản ở nơi an toàn, 
và khi thay đổi lưới sàng, cần phải tiến hành cẩn thận không gây hư hại 
cho các lưới sàng hoặc máy. Các bộ phận chuyển động thường được bôi 
trơn, và sự châm thường kỳ các chất bôi trơn sẽ đảm bảo đạt được hiệu 
quả và tuổi thọ tối đa của máy. 

Việc lưu giữ một sổ nhật ký bảo trì và hư hỏng sẽ giúp đảm bảo sự 
bảo dưỡng thường kỳ và cho phép phân tích những bộ phận của dây 
chuyền chế biến hao mòn nhanh chóng hoặc thường xuyên hư hỏng. 
Khi máy bị hỏng, điều quan trọng là phải xác định nguyên nhân gốc rễ 
của vấn đề, hoặc là hoàn toàn do hỏng hóc cơ khí hay do người vận 
hành gây ra. 

Các nhà máy chế biến hạt giống thường không hoạt động toàn thời 
gian trong cả năm. Vì thế, trong thời gian ngưng nghỉ các hoạt động chế 
biến, và ít nhất một năm một lần, dây chuyền chế biến hạt giống phải 
được đại tu kỹ lưỡng. 

An toàn 

An toàn phải là một phần không thể thiếu trong chế biến hạt giống. 

• An toàn cơ khí. Máy phải được lắp đặt các công tắc ngắt điện 
khẩn cấp. Các bộ phận chuyển động nguy hiểm cần được che chắn 
trong các lồng bảo vệ. 

• An toàn điện. Những người vận hành cần được bảo vệ chống 
điện giật, và các điều lưu ý phải được tuân thủ khi bảo trì các bộ 
phận điện. 

• Bụi và kiểm soát chất thải. Chế biến hạt giống tạo ra bụi, cần được 
loại bỏ bằng các ống hút bụi. Làm vệ sinh nhà máy cũng sản sinh 
ra các chất thải không mong muốn, có thể gây cháy hoặc trở thành 
một vấn đề chất thải môi trường. 

• Các thủ tục an toàn hoá chất độc hại phải được tuân thủ trong khi 
xông hơi khử trùng và xử lý hạt giống. 
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• An toàn xe cộ. Vận chuyển hạt giống quanh nhà máy bằng máy 
kéo hoặc xe nâng hàng có thể gây ra tai nạn. 

• An toàn về bảo quản hạt giống. Phải cẩn thận với việc chất cây hạt 
giống, đồng thời silo không được nhập liệu vào nếu không thực 
hiện các sự đề phòng thích đáng. 

ĐẦU TƯ MÁY MÓC VÀ THI ẾT BỊ 

Các yêu cầu thiết bị rất cơ bản cho một doanh nghiệp giống bao gồm 
một máy đo độ ẩm hạt giống, cân trọng lượng, máy làm sạch hạt giống, 
thiết bị xử lý hạt giống, và hệ thống đóng gói. Những thiết bị này có thể 
đơn giản như một trống sàng, một thiết bị xử lý trống quay, một dụng cụ 
định lượng theo thể tích và một cân treo. Tuy nhiên, một hệ thống đơn 
giản như thế chỉ đủ cho một công ty giống sản xuất vài trăm tấn hạt 
giống. Khi sản lượng tăng lên đến 1.000 tấn hoặc hơn, sẽ đòi hỏi sự đầu 
tư vào thiết bị chế biến tinh vi và hiệu quả hơn. 

Thiết bị chế biến hạt giống đa dạng về kiểu loại và công suất. Ý 
nghĩa của thuật ngữ “công suất” - khi áp dụng cho các thiết bị chế biến 
hạt giống - phụ thuộc rất nhiều *vào thành phần và loại vật liệu đưa vào 
dây chuyền chế biến và *vào chất lượng kỳ vọng của thành phẩm xuất ra 
của máy. Hạt giống nguyên liệu chất lượng kém và kỳ vọng đầu ra chất 
lượng cao sẽ làm giảm công suất của máy. Tương tự, loại cây trồng sẽ có 
ảnh hưởng đáng kể trên đầu ra. Chế biến ngô hoặc lúa mì có thể dẫn đến 
các công suất thành phẩm hoàn toàn khác nhau trên cùng một máy. 

Nhu cầu về thiết bị mới 

Khi xem xét việc mua máy móc thiết bị chế biến hạt giống, cần phải 
tính đến những điểm sau đây: 

• Dây chuyền chế biến hiện thời có được sử dụng một cách tối ưu 
không? Những cải tiến về hiệu quả có thể đạt được thông qua tổ 
chức tốt hơn, quản lý máy móc tốt hơn hoặc bằng cách cải thiện 
chất lượng hạt giống nguyên liệu hay không? 

• Máy móc mới nên được mua hoặc sẽ tu sửa máy móc hiện tại 
là đủ? 
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• Nhu cầu chế biến tăng thêm có thể được thuê bên ngoài không? 

• Những bộ phận thiết bị nào được yêu cầu để gia tăng công suất 
của nhà máy chế biến? 

• Đầu tư thiết bị chế biến hạt giống mới có đòi hỏi thêm không gian 
nhà kho, các công trình dân dụng, kết nối điện, và bổ sung nhân 
sự hay không? 

Lợi ích 

• Các chi phí mua, vận hành và bảo dưỡng thiết bị mới là gì? 

• Liệu thiết bị mới có được sử dụng trong suốt cả năm không? 

• Thiết bị mới có thể được dùng để chế biến gia công các hàng hóa 
khác không? 

• Có những lựa chọn tài chính đối với việc mua sắm thiết bị mới không? 

• Bạn có thể để dành đủ tiền để trả tiền mặt không? 

NHÀ KHO 

Hạt giống là một mặt 
hàng sống, cồng kềnh và việc 
lưu trữ, điều tiết sự vận 
chuyển hạt giống vào và ra 
khỏi kho là việc kinh doanh 
hàng ngày ở một công ty 
giống (Hộp 5.10). Không gian 
kho là cần đến để lưu trữ hạt 
giống nguyên liệu lúc giao 
hàng, và để bảo quản hạt 
giống đã được chế biến và sẵn 
sàng xuất đi. Những nhà kho 
riêng biệt là cần thiết cho các 
loại và cấp hạt giống khác 
nhau, một phần để đảm bảo 
an toàn, nhưng cũng để giảm 
thiểu khả năng xảy ra lẫn tạp. 
Các yếu tố cần xem xét là: 

Hộp 5.10. Thủ thuật giữ kho 

Các công ty giống không chỉ duy trì tồn kho 
lớn về hạt giống, mà còn có tồn kho về các 
vật tư đóng gói, các hóa chất xử lý hạt giống, 
thuốc xông hơi khử trùng,… Việc giữ kho hiệu 
quả đòi hỏi:  

1. Các gian kho được an toàn. 

2. Các thủ kho phải giữ cho nhà kho sạch sẽ, 
ngăn nắp và kiểm tra việc nhập và xuất hàng.  

3. Các phương pháp để làm cho việc giữ 
kho hiệu quả, như các bin, kệ và không gian 
sàn được gắn bảng hiệu; lối đi để tiếp cận; 
và các thẻ bin để ghi lưu lượng và khối 
lượng hàng. 

4. Hệ thống quản lý kho với các phiếu nhập 
kho và phiếu xuất kho. 

5. Thường xuyên kiểm kê và lưu trữ. 
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Cấu trúc kho 

Kho hạt giống cần được rộng rãi, thông gió tốt, với một mái nhà 
không thể dột và một nền nhà không thấm nước. Tốt nhất, các bên của 
kho phải được che kín để giảm bị mưa tạt và để đề phòng an ninh. 

Không gian cần đến trong một nhà kho sẽ phụ thuộc vào khối lượng 
hạt giống được lưu trữ. Hạt giống ngô được lưu trữ rời có dung trọng là 
750 kg/m3, trong khi hạt giống được lưu trữ trong bao có dung trọng 
khoảng 650 kg/m3. Một cụm 3 m × 3 m × 4 m sẽ chứa đến 20 tấn hạt 
giống. Để dành ra các đường hành lang giữa các cụm, một gian kho 9 m 
rộng × 18 m dài có thể lưu trữ được 160 tấn hạt giống. 

Tiếp cận và kiểm soát hàng tồn kho 

Việc bố trí nhà kho phải tạo điều kiện cho việc bốc xếp hạt giống 
hiệu quả, cho việc xông hơi khử trùng và giám sát hạt giống trong kho. 
Hạt giống được lưu trữ trong kho phải được bố trí một cách có hệ thống. 
Một hệ thống các ô, được bố trí thành những dãy, từng ô/dãy đều được 
gắn nhãn hiệu và phân ranh giới, sẽ giúp để giữ một hồ sơ ngăn nắp về 
địa điểm và nội dung của các lô hạt giống (Hình 5.17). Các lô hạt giống 
riêng lẻ phải có thể nhận dạng và được chất đống riêng biệt. Hồ sơ của 
hàng nhập và xuất được duy trì trên các thẻ kiểm soát hoặc thẻ bin (Bảng 
5.11), đồng thời nguyên tắc “nhập trước, xuất trước” phải được tuân thủ. 

Bảng 5.11. Ví dụ về một thẻ bin để kiểm soát tồn kho trong một nhà kho 

Cây trồng: Giống: 

Cỡ bao: Số lô: 

Địa chỉ ô: Cấp giống: 

Ngày 
tháng 

Số 
hóa đơn 

Khối 
lượng 

nhập vào 
Hạng 

Khối lượng 
xuất đi 

Tồn 
Họ  

và tên 
Kiểm 
tra 
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Hình 5.17. Ví dụ về một bố trí kho để chất bao, với các dãy của các cặp ô 
tách rời nhau bằng những lối đi và các làn đường giao thông phù hợp  

để cho phép dễ dàng tiếp cận, xếp và bốc dỡ hạt giống 

Bảo vệ 

Hạt giống là một sản phẩm có giá trị, và do đó các nhà kho phải được: 

• An ninh, không có nguy cơ bị trộm cắp, 

• Bảo vệ khỏi các sức mạnh thiên nhiên (không thấm nước), 

• Thông thóang, và 

• Mát mẻ. 

Kho cũng phải cho phép xông hơi khử trùng hạt giống hiệu quả để 
bảo vệ khỏi bị sâu bệnh trong kho bảo quản. Động vật gặm nhấm là một 

Cụm  
riêng lẻ 

3 m × 3m 
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mối đe dọa nghiêm trọng cho hạt giống, nhưng khó kiểm soát, ngoài việc 
dùng các bả độc hại được quy định và nuôi các động vật ăn thịt (mèo và 
cú). Vệ sinh là tuyệt đối cần thiết trong một kho hạt giống, vì bất kỳ hạt 
giống rơi vãi nằm xung quanh sẽ là một nguồn thức ăn cho động vật gặm 
nhấm và các sâu bệnh trong kho bảo quản. 

NÔNG DÂN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 

Các công ty giống thường không trực tiếp tham gia vào việc sản xuất 
hạt giống ở ngoài đồng, mà các nông dân hợp đồng gia công thực hiện 
việc sản xuất hạt giống dưới sự giám sát để đáp ứng các tiêu chuẩn chứng 
nhận và các chỉ tiêu sản xuất. Mối quan hệ giữa công ty giống và nông 
dân là chìa khóa cho sự thành công của công ty giống, và nó phải được 
xem như là một mối quan hệ cộng sinh, trong đó cả hai bên đều phụ 
thuộc và đạt được lợi ích từ mối quan hệ. Tất cả các công ty giống thành 
công đều có một cơ sở nông dân nhân giống đáng tin cậy, hiệu quả và 
bền chặt. Mối quan hệ khởi sự với việc lựa chọn đúng nông dân, được 
thiết lập bởi một hợp đồng xác định rõ ràng với nông dân, và được tiếp 
tục thông qua việc phục vụ nông dân để hạt giống được sản xuất đúng 
tiêu chuẩn, được tiếp nhận kịp thời và thanh toán một cách hài lòng 
người nông dân. 

Lựa chọn nông dân 

Nông dân khác nhau về tiềm năng và năng lực, và việc thực hiện sự 
lựa chọn đúng nông dân để sản xuất hạt giống có thể tạo ra một khác biệt 
rất lớn đến sự thành công. Các yếu tố cần xem xét là: 

• Địa điểm trang trại so với công ty giống. Nông dân ở càng xa công 
ty giống, chi phí giám sát sản xuất, vận chuyển hạt giống về công ty 
giống sẽ càng cao hơn. 

• Kích cỡ trang trại. Trang trại càng lớn càng cung cấp nhiều cơ hội 
hơn cho sự cách ly trong bản thân nông trại của riêng mình, mà không 
cần phải đàm phán với những người láng giềng về việc sản xuất cùng 
một loại cây trồng bên ngoài khoảng cách cách ly. Ngoài ra, các trang 
trại càng lớn càng cho phép có những kích cỡ đồng ruộng lớn hơn. 
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• Kích thước đồng ruộng khả dụng. Có thể sản xuất hạt giống trên 
các thửa ruộng rất nhỏ (ít hơn 5 ha), nhưng sử dụng các nguồn lực có thể 
không hiệu quả, bởi vì cần giám sát nhiều thửa ruộng hơn, chi phí giám 
sát sẽ cao hơn cho các công ty giống. Ngoài ra, những ruộng giống quá 
nhỏ dễ bị lai tạp phấn lạ nhiều hơn. Kích thước tối ưu của một ruộng 
giống ngô lai chưa được xác định, nhưng những ruộng quá lớn (lớn hơn 
25 ha) thường sẽ khó quản lý hơn so với những ruộng có kích thước 
trung bình (10 đến 20 ha), đặc biệt đối với việc khử lẫn và rút cờ mẹ, 
nhất là nếu lao động bị giới hạn. Vì vậy, kích thước ruộng lý tưởng để 
sản xuất hạt giống là từ 10 đến 20 ha, nhưng điều này không đảm bảo đạt 
được năng suất cao hoặc chất lượng được đảm bảo - những yêu cầu này 
phụ thuộc vào sự quản lý đồng ruộng và các điều kiện môi trường trải 
qua trong quá trình sản xuất. 

• Môi trường của trang trại. Mục đích của công ty giống là sản xuất 
càng nhiều hạt giống chất lượng từ càng ít trang trại và diện tích nhỏ 
nhất càng tốt. Điều này rất có thể đạt được nếu sản xuất được bố trí tại 
các khu vực tiềm năng cao. Năng suất hạt giống ngô được xác định bởi 
nhiều yếu tố, và đối với bất kỳ giống nào, năng suất sẽ khác nhau từ 
trang trại này đến trang trại khác. Điều này không thể hoàn toàn do các 
điều kiện bất lợi về môi trường, tuy nhiên, môi trường đặt ra một giới 
hạn nhất định về năng suất tiềm năng của một cây trồng làm giống. Nếu 
môi trường của trang trại là lý tưởng, thì cơ sở hạ tầng, sự khả dụng về 
lao động và năng lực quản lý của nông trại sẽ là các yếu tố quyết định 
chính đến năng suất. 

• Cơ sở hạ tầng của trang trại. Sản xuất hạt giống có thể yêu cầu 
thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như máy gieo, bình xịt, thủy lợi, nhà 
kho bảo quản và vận chuyển. Sự khả dụng của các thiết bị này tại nông 
trại sẽ giúp đảm bảo các hoạt động cần thiết đều có thể được thực hiện 
đến một mức độ có thể chấp nhận của quản lý. Cơ sở thủy lợi là đặc 
biệt cần thiết khi việc gieo hạt tách riêng được yêu cầu trong sản xuất 
hạt giống ngô lai. 

• Sự khả dụng về lao động. Nhiều hoạt động sử dụng nhiều lao 
động trong sản xuất hạt giống, chẳng hạn như gieo trồng, khử lẫn, rút 
cờ mẹ, thu hoạch và tách hạt. Nếu lao động bị hạn chế và các hoạt động 
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chính không được thực hiện đúng cách, chất lượng hạt giống có thể bị 
ảnh hưởng. 

• Khả năng quản lý của nông dân. Điều này khó đánh giá, nhưng 
ngoại diện tổng quát của một trang trại, hồ sơ về những thành tích gieo 
trồng trước đây, và vị thế chung của nông dân trong cộng đồng là những 
chỉ số tốt về khả năng quản lý. Một người nông dân tốt không cần phải 
có trình độ cao, đúng hơn là anh ta cần phải biết làm thế nào để canh tác 
một cách rất thực tế, được tiếp xúc gần gũi với những thực tế tại nông 
trại, với khả năng ra quyết định, và đáp ứng một cách thiết thực và sáng 
tạo đối với tất cả những sự biến đổi của việc canh tác. Lý tưởng nhất, 
nông dân cũng đã có kinh nghiệm sản xuất hạt giống, và có thể quản lý 
tốt lao động. 

Xác định hợp đồng 

Hợp đồng là những thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa hai đối tác. 
Bản chất của một hợp đồng nhân giống sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh, 
nhưng thường sẽ có những chi tiết của các đặc điểm sau đây, được diễn 
đạt theo thuật ngữ pháp lý: 

• Các nghĩa vụ đã được nông dân đồng ý: 

- Thỏa thuận sản xuất một cây trồng và chủng loại giống riêng biệt 
độc quyền cho công ty giống. 

- Hạn ngạch (khối lượng sản phẩm). 

- Khối lượng hạt giống được sản xuất. 

- Các đặc điểm kỹ thuật quản lý cây trồng. 

- Các yêu cầu chứng nhận.  

- Cho phép các đại diện công ty và các viên chức chứng nhận được 
tự do kiểm định ruộng giống. 

- Hình thức, phương thức và kế hoạch giao hạt giống. 

• Các nghĩa vụ của công ty giống:  

- Cung cấp hạt giống bố mẹ. 

- Hỗ trợ sản xuất và vật tư (nếu có) và các điều khoản thanh toán. 
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- Đặc điểm kỹ thuật của các dịch vụ (ví dụ, kiểm định và tư vấn 
nông học) được giúp đỡ cho người nông dân. 

- Giá hạt giống phải trả, gồm bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc hình 
phạt áp dụng. 

- Phương thức và tiến độ thanh toán . 

Các hợp đồng thường cũng xác định rằng nguồn gen do công ty 
giống cung cấp và do nông dân sản xuất từ đó vẫn là tài sản của công ty 
giống và nông dân không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 
Một danh sách kiểm tra các yếu tố để xem xét trong việc soạn thảo các 
hợp đồng nhân giống và một mẫu của một hợp đồng nhân giống được 
đưa ra (Phụ lục 2). 

Trường hợp những nông dân quy mô nhỏ được tham gia vào sản xuất 
hạt giống, thiết lập hợp đồng với một tập đoàn (consortium) của những 
người nhân giống có thể là cần thiết hoặc thích hợp hơn. Điều này có thể 
được với * toàn một ngôi làng để đảm bảo rằng tất cả nông dân gieo 
trồng cùng một giống để tránh cho hạt giống không bị lẫn lộn hoặc lai 
tạp, hay với * một hợp tác xã hoặc nhóm nông dân để đem lại một mức 
độ nhất định về trách nhiệm và trách nhiệm kế toán của nhóm. Trong 
những trường hợp này, hợp đồng cần phải được đàm phán với xã trưởng 
hay các nhà lãnh đạo nhóm, với sự tham gia đầy đủ và thỏa thuận của 
cộng đồng. Ngoài việc đảm bảo chất lượng, thuận lợi cho công ty giống 
là có thể sản xuất một khối lượng hạt giống lớn hơn, đồng thời các cuộc 
đàm phán, giao dịch và kiểm định được địa phương hóa làm cho sự quản 
lý đơn giản hơn rất nhiều so với việc giao dịch với nhiều cá nhân mà mỗi 
người chỉ gieo trồng một khối lượng hạt giống nhỏ. Đối với cộng đồng, 
hợp đồng cung cấp một mức độ an toàn và có thể được sử dụng như một 
phương tiện để mặc cả tập thể, bảo đảm các khoản nợ vay và tạo ra sự 
thịnh vượng của cộng đồng. 

Giá sản xuất hạt giống  

Có một số các lựa chọn để xác định giá thanh toán cho người nhân 
giống và phương thức thanh toán. Điểm khởi đầu cơ bản là xác định giá 
thanh toán cho hạt giống. Ở đây có một số lựa chọn, đó là: 

1. Giá được tính từ năng suất hạt giống bình quân và thu nhập thực tế 
ước đoán/ha cho nông dân (ví dụ, nếu năng suất bình quân là 4,0 tấn/ha 
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và nông dân mong đợi một tổng thu nhập là 2.400 USD/ha, giá hạt giống 
được đặt ở mức 600 USD/tấn).  

2. Giá được tính trên cơ sở chi phí cộng với lợi nhuận. Như thế, những 
chi phí sản xuất hạt giống của nông dân cộng với một biên lợi nhuận hợp 
lý được xác định. Sau đó, dựa trên năng suất hạt giống bình quân dự kiến, 
mức giá được thiết lập (ví dụ, nếu chi phí sản xuất là 1.200 USD/ha, và 
một biên lợi nhuận là 50% được đưa ra, khi đó, với năng suất hạt giống 
bình quân 4,0 tấn hạt giống/ha, giá cả sẽ được đặt ở mức 450 USD/tấn). 

3. Giá được xác định bằng cách kiểm tra giá bán hạt giống và tính 
ngược trở lại cho người nông dân, có tính đến lợi nhuận của công ty 
giống, các chi phí chung và chi phí chế biến (Hình 5.18). Xét về lý, các 
chi phí của chi phí chung và chế biến đối với một giống lai cũng tương tự 
như đối với một giống TPTD, nhưng giá cho người nhân giống lai được 
đặt cao hơn vì đòi hỏi tăng cường sự quản lý để gieo trồng hạt giống lai. 
Như vậy, giá cho người nhân giống TPTD thường khoảng 70% đến 80% 
giá hạt giống lai ba. 

Bất cứ phương pháp nào được sử dụng để xác định giá hạt giống cho 
người nhân giống, cũng nên làm điều này với sự tư vấn của người nhân 
giống, để phương pháp được minh bạch và được tất cả các bên thoả thuận 
trước khi vụ gieo trồng bắt đầu. Điều này sẽ giúp làm giảm các xung đột 
về giá cả tại thời điểm giao hạt giống. 

 

Hình 5.18. Một so sánh giả thuyết về giá bán hạt giống được xây dựng  
cho giống ngô TPTD và giống ngô lai ba 
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Phương pháp thanh toán thực tế cho những người nhân giống cũng 
có thể khác nhau, đó là: 

• Người nhân giống được trả một mức giá quy định cho mỗi tấn hạt 
giống sau khi giao hàng. Việc thanh toán có thể ngay lập tức sau khi giao 
hàng hoặc trì hoãn trong một thời gian nhất định cho đến khi các kiểm tra 
chất lượng được hoàn tất. 

• Người nhân giống được thanh toán một phần giá trị hạt giống khi 
giao hàng và phần còn lại được thanh toán một khi hạt giống đã qua kiểm 
nghiệm chất lượng, hoặc một khi được bán ra. Hệ thống thanh toán sau 
khi hạt giống đã được bán ra có thể được sử dụng trong một công ty hợp 
tác xã (cooperative company), hoặc khi thị trường hạt giống không được 
đảm bảo. Vì vậy, nông dân chia sẻ rủi ro về marketing hạt giống. 

• Người nhân giống giao hạt giống theo một hạn ngạch (khối lượng 
được xác định) và được trả theo giá cố định/tấn. Nhưng bất kỳ hạt giống 
nào được giao vượt hạn ngạch chỉ được trả tiền sau, thường là khi hạt 
giống được bán. Điều này cung cấp một sự an toàn nhất định cho công ty 
giống trong trường hợp nông dân sản xuất nhiều hơn những gì được yêu 
cầu, nhưng vẫn đảm bảo rằng hạt giống được phân phối. Khi đó nông dân 
chịu rủi ro về sản xuất dư thừa. 

• Người nhân giống được trả một mức giá cơ bản/tấn hạt giống 
nguyên liệu, với một khoản tiền thưởng * cho chất lượng (ví dụ, tỷ lệ hạt 
bị khuyết tật, độ sạch và nảy mầm) hoặc * cho việc đáp ứng các thời biểu 
giao hàng. Hệ thống này cung cấp cho nông dân các ưu đãi nhất định để 
sản xuất hạt giống chất lượng theo thời biểu của công ty giống. Mặt tiêu 
cực của phương pháp này là áp dụng các hình phạt trong trường hợp chất 
lượng kém hoặc giao hạt giống chậm trễ. 

• Người nhân giống được cung cấp tín dụng trước, hoặc dưới hình 
thức cho vay tiền mặt hoặc các loại vật tư để kích hoạt việc sản xuất hạt 
giống. Các khoản tín dụng này được thu hồi khi giao hạt giống, và các 
khoản thanh toán tiền mặt chỉ được thực hiện khi các khoản chi ứng 
trước đã được xóa. Trong trường hợp này công ty giống phải chịu một số 
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rủi ro sản xuất. Điều này có thể là khó khăn cho một số công ty, và do đó, 
một nhà cung cấp tín dụng của bên thứ ba (ví dụ, ngân hàng của các 
doanh nghiệp nông nghiệp) có thể được đưa vào để gánh vác rủi ro. 

Phục vụ nông dân sản xuất hạt giống  

Sự phức tạp của sản xuất hạt giống, nhất là khi các giống lai được 
sản xuất, và cần đảm bảo chất lượng, đòi hỏi công ty giống phải cung cấp 
một dịch vụ cho nông dân. Dịch vụ này có thể ở trong một số lĩnh vực: 

• Dịch vụ đầu tiên mà một công ty giống có thể cung cấp cho người 
nhân giống là kiểm định ruộng cây trồng làm giống, để đảm bảo các tiêu 
chuẩn chứng nhận được đáp ứng. Không đáp ứng được các tiêu chuẩn 
chứng nhận là một sự lãng phí nguồn lực và dẫn đến sự thất bại và tổn 
thất cho cả hai bên. Ở một số nước, các công ty giống có thể được chính 
thức công nhận để chứng nhận hạt giống, nhưng ở những nước khác thì 
không thể và các nhà quản lý giống quốc gia thực hiện các cuộc kiểm 
định hạt giống. Bất kể hệ thống nào, công ty giống sẽ được hưởng lợi từ 
việc cung cấp một dịch vụ cho nông dân trong lĩnh vực này. 

• Dịch vụ thứ hai là tư vấn quản lý nông học. Sản xuất hạt giống đòi 
hỏi sự quản lý chuyên ngành, và nông dân luôn tìm kiếm các thông tin và 
sự hỗ trợ để cải tiến năng suất và sản lượng. Dịch vụ này có thể là một 
phần của dịch vụ kiểm định hạt giống, nhưng có các cố vấn nông học 
tinh thông để đối phó với các vấn đề đặc biệt liên quan đến quản lý cây 
trồng thì có thể hữu ích. 

• Lĩnh vực thứ ba của dịch vụ có thể là việc cung cấp tín dụng và 
cung cấp vật tư. Nhiều nông dân thành thạo có thể không có các nguồn 
tiền mặt để tài trợ cho một vụ cây trồng làm giống, trong khi các ngân 
hàng thường không sẵn sàng cho nông dân trực tiếp vay tiền để sản xuất 
hạt giống. Công ty giống có thể tài trợ để cung cấp vật tư cho những 
người hợp đồng nhân giống. Việc cung cấp các loại vật tư thích hợp cho 
những người nhân giống sẽ đảm bảo rằng việc sản xuất hạt giống không 
bị hạn chế bởi sự thiếu vật tư. 
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Một hợp phần quan trọng của sản xuất hạt giống là đảm bảo chất 
lượng. Đây không phải là một tiết mục xảy ra chỉ một lần, gắn nhãn vào 
công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất, khi hạt được cho vào bao, 
mà nó bộ phận của mọi khía cạnh của quá trình sản xuất hạt giống. Chất 
lượng của hạt giống có liên quan đến sự phù hợp của nó với mục đích và 
sự tuân thủ của nó theo các yêu cầu luật định. Mặc dù điều này đã được 
xác định bởi các quy định hạt giống, và cuối cùng thì, chính nông dân là 
người đánh giá giá trị thực của hạt giống. 

Đối với một công ty giống có sự đảm bảo hay sự quả quyết rằng hạt 
giống mình bán ra sẽ làm hài lòng nông dân, cần phải thực hiện một 
chương trình đảm bảo chất lượng. Chương trình này sẽ xác định tất cả 
các thủ tục có hệ thống cần phải được thực hiện trong toàn bộ chuỗi hạt 
giống để đảm bảo chất lượng của hạt giống không phải chỉ là một cái 
nhãn mà là chính bản thân hạt giống. Mọi khía cạnh của công ty giống 
cần được phân tích, chứng minh bằng tài liệu và các thủ tục cần được mô 
tả để đảm bảo rằng chất lượng được gắn chặt vào hệ thống. Mọi nhân 
viên cần phải có một sự hiểu biết có ý thức về trách nhiệm của mình để 
tiến hành công việc của họ một cách chất lượng. Chỉ bằng cách này một 
công ty giống sẽ tin chắc rằng nông dân sẽ nhận được hạt giống đáp ứng 
được mong đợi của họ. 

Các hệ thống đảm bảo chất lượng đều tập trung vào việc xây dựng và 
sử dụng một sổ tay chất lượng, trong đó mô tả chính sách chất lượng, các 
hệ thống chất lượng và các thực hành chất lượng của công ty. Chính sách 
chất lượng được xây dựng với sự tham gia của các nhân viên và ban quản 
lý của công ty, và nó quy định mục tiêu chất lượng của công ty trong việc 
sản xuất hạt giống. Các hệ thống chất lượng đòi hỏi phải xây dựng các 
lưu đồ và các hướng dẫn thủ tục cho mỗi một quá trình quan trọng trong 
chuỗi hạt giống, đó là cơ sở để hướng dẫn các người điều hành và các 
nhà quản lý. 
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Hướng dẫn thủ tục ghi rõ các thành phần liên quan đến một công 
việc cụ thể như sau: 

• Mục đích của công việc, tức là kết quả mong muốn của công việc. 

• Phạm vi của công việc, tức là phần đầu và phần kết của thủ tục. 

• Các tham khảo liên quan đến công việc, chẳng hạn như các tài 
liệu, dữ liệu, các quy tắc và các quy định liên quan đến công việc. 

• Định nghĩa của các từ, các cụm từ viết tắt và các chữ viết tắt được 
dùng trong việc mô tả công việc. 

• Trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến những người có liên 
quan đến việc thực hiện công việc. 

• Các bước hành động định rõ những gì phải được thực hiện, khi 
nào và theo trình tự nào. Điều này liên kết trực tiếp với một lưu đồ 
của công việc. 

• Các hồ sơ của công việc, bao gồm những sản phẩm, bằng chứng 
khách quan cho thấy các công việc đã được hoàn tất và những tài 
liệu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý. 

• Lưu đồ để cung cấp một sự trình bày bằng hình ảnh của quá trình 
công việc. 

Một ví dụ về một lưu đồ sản xuất hạt giống xác nhận được trình bày 
(Hình 5.19). Lưu đồ bắt đầu từ điểm mà một công ty giống không có sản 
xuất hạt giống xác nhận và phác thảo các bước và các quyết định chủ yếu 
được thực hiện để đạt được hạt giống xác nhận giao đến nhà máy chế 
biến hạt giống. Chi tiết - mà lưu đồ đi theo - phụ thuộc vào mức độ của 
sự xác định được quy định trong tiến trình. Chẳng hạn, lưu đồ có thể 
được xây dựng cho mỗi công việc hay hoạt động chủ yếu của việc sản 
xuất hạt giống xác nhận, như kiểm định ruộng giống - những công việc 
này được thực hiện như thế nào và những tài liệu và thông tin gốc gì là 
cần thiết để hoàn thành việc kiểm định cây trồng. Tương tự, các lưu đồ 
có thể được xây dựng cho các giai đoạn chế biến của chuỗi hạt giống 
(Hình 5.20), các quy trình trong phòng kiểm nghiệm, các công việc tài 
chính và các hợp phần marketing. Bằng cách này, toàn bộ doanh nghiệp 
đều được định hướng theo chất lượng. 
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Hình 5.19. Lưu đồ giản đơn về sản xuất hạt giống xác nhận cho các mục 
đích đảm bảo chất lượng 

Nguồn: Hướng dẫn thủ chất lượng cho một công ty giống, Trung tâm Khoa học Hạt 
giống, Đại học bang Iowa (2006)176. 
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Hình 5.20. Ví dụ về một lưu đồ chế biến hạt giống 
Nguồn: Hướng dẫn thủ chất lượng cho một công ty giống, Trung tâm Khoa học Hạt 
giống, Đại học bang Iowa (2006). 
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TÓM T ẮT CÁC Ý CHÍNH 

1. Lập kế hoạch sản xuất hạt giống là cốt lõi của chiến lược sản xuất 
và được thiết kế để thiết lập sự sản xuất tất cả các cấp hạt giống được yêu 
cầu để đáp ứng các dự báo bán hàng. 

2. Sản xuất hạt giống chất lượng bắt đầu với việc đảm bảo rằng hạt 
giống gốc có chất lượng di truyền tốt nhất, và rằng các thủ tục đảm bảo 
chất lượng được tuân thủ trong suốt chuỗi sản xuất hạt giống. 

3. Tình trạng sinh trưởng phát triển ngoài đồng của các cây trồng làm 
giống được tối ưu hóa thông qua các hoạt động kịp thời, các tiêu chuẩn 
cao về quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

4. Ruộng sản xuất hạt giống ngô lai cần đặc biệt chú ý đến việc gieo 
trồng các dòng bố và mẹ, loại bỏ các cây lẫn và biến dị, loại bỏ cờ mẹ 
trước khi nở hoa, loại bỏ cây bố sau khi cây mẹ đã thụ tinh và thu hoạch 
hạt giống cẩn thận để đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận hạt giống. 

5. Chất lượng hạt giống cao nhất là ở thời kỳ chín sinh lý của cây và 
sau đó suy giảm không thể đảo ngược được với tốc độ được xác định bởi 
các điều kiện môi trường và sự quản lý hạt giống. Tỷ lệ suy giảm có thể 
được giảm thiểu bằng cách sấy khô hạt giống xuống dưới 13% độ ẩm, 
bảo quản hạt giống trong các cơ sở bảo quản tốt với nhiệt độ và độ ẩm 
tương đối không khí thấp, và giữ cho hạt giống khỏi bị các côn trùng, 
động vật gặm nhấm và bệnh tấn công. 

6. Chế biến hạt giống được thực hiện để tách hạt giống mong muốn, 
tốt, khỏe mạnh ra khỏi hạt giống xấu hơn và các tạp chất, xử lý hạt giống 
với các hóa chất bảo vệ và đóng gói hạt giống vào các cỡ bao mà khách 
hàng ưa thích. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như ngô lai, hạt 
giống cũng có thể được phân hạng thành những lô hạt giống có kích cỡ 
đồng nhất. 

7. Thiết bị chế biến hạt giống yêu cầu sự giám sát liên tục để đạt 
được công suất hiệu quả, bảo dưỡng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ 
của máy, và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn để bảo vệ người vận hành 
thiết bị. 
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8. Quản lý kho hạt giống dựa trên sự sắp xếp ngăn nắp hàng cất trong 
kho, việc sử dụng một hệ thống ghi chép xuất nhập hàng và kiểm soát tồn 
kho, cùng với sự sắp xếp xông hơi khử trùng và an ninh để duy trì sức 
sống hạt giống. 

9. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với những nông dân nhân giống có 
năng lực và khá giả và hỗ trợ cho họ thông tin nông học và sự kiểm định 
cây trồng sẽ giúp đảm bảo sản xuất đủ khối lượng hạt giống chất lượng. 

10. Nông dân nhân giống dễ phản ứng lại với giá cả, và vì vậy các 
nhà quản lý phải xây dựng một phương pháp minh bạch và công bằng bù 
đắp cho nông dân đối với việc sản xuất hạt giống chất lượng. 
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6 
QU%N TR- TÀI CHÍNH  
M.T DOANH NGHI�P GI�NG 

Chiến lược quản trị tài chính của một doanh nghiệp giống cây trồng 
giống như cưỡi một chiếc xe đạp - bàn đạp được đẩy và quay càng nhiều 
thì xe đạp sẽ đi càng xa hơn và nhanh hơn. Và, như bất kỳ người đi xe 
đạp nào cũng có thể chứng thực, sự ráng sức đặt vào các bàn đạp phụ 
thuộc vào tải trọng và độ dốc. Tải trọng nặng và lên dốc đứng đòi hỏi 
nỗ lực nhiều hơn, trong khi xuống dốc và tải trọng nhẹ làm cho việc đạp 
xe dễ dàng hơn. Nhưng mặc dù vậy, trong hầu hết các tình huống, các 
bàn đạp vẫn phải được kiểm soát và quay tròn. Tương tự như vậy, trong 
một doanh nghiệp, dòng tiền vào, thông qua và ra khỏi doanh nghiệp, 
và sự quản trị dòng tiền đó là rất quan trọng cho sự thành công của 
doanh nghiệp.  

Nhiều doanh nghiệp cần tiền mặt nhiều hơn số tiền mà họ có thể tạo 
ra, và ít doanh nghiệp tự túc được dòng tiền mặt (Henderson, 1973). Vì 
vậy, chiến lược tài chính là một chiến lược để *đánh giá các yêu cầu về 
tài chính và khả năng sinh lời của các chiến lược marketing và sản xuất 
(tải trọng và độ dốc), và *để đặt ra đúng cách thức để giám sát (nỗ lực) 
và đánh giá (tốc độ và khoảng cách) hiệu suất tài chính của doanh 
nghiệp. Điều này đòi hỏi sự phát triển của các ngân sách, việc thực thi 
các hệ thống kế toán, và sự phân tích các tài khoản. Kết hợp với điều này 
là sự quản trị rủi ro, đầu tư, vốn chủ sở hữu và thuế. 

Tiền chảy vào, thông qua và ra khỏi một doanh nghiệp. Tất cả các 
doanh nghiệp đều cần một số tiền ban đầu (vốn, theo hình thức tiền mặt 
hoặc tín dụng) để khởi sự kinh doanh. Tiền này được sử dụng để mua tài 
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sản, thuê nhân viên và tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ để bán. Số tiền 
thu được từ việc bán hàng sau đó có thể được sử dụng để tạo ra nhiều sản 
phẩm hoặc dịch vụ hơn, đầu tư vào sự phát triển kinh doanh, hoặc được 
chuyển mục đích sử dụng khác, chẳng hạn như thưởng cho các cổ đông. 
Lượng tiền (giá trị ròng) trong một doanh nghiệp gia tăng khi tiền chảy 
vào doanh nghiệp nhiều hơn so với tiền chảy ra ngoài. Sự quay vòng của 
tiền chảy vào, thông qua và ra khỏi một doanh nghiệp được gọi là chu 
trình tiền mặt hay chu trình vốn lưu động (Hình 6.1). Chu trình vốn lưu 
động thường trải ra một thời kỳ dưới một năm và liên quan đến việc thu 
mua các nguyên liệu bằng tiền mặt hoặc mua chịu, biến chúng thành 
thành phẩm, bán chúng đi bằng tiền mặt hoặc bán chịu, dẫn đến những 
con nợ và thu các khoản phải thu từ những con nợ và đưa tiền thu được 
vào ngân hàng của công ty, và sau đó lại bắt đầu một chu trình mới. Phần 
dài hạn của chu trình tiền mặt liên quan đến các quyết định đầu tư và việc 
cơ cấu vốn dưới dạng nợ so với vốn chủ sở hữu, cũng như các vấn đề 
chiến lược khác vượt ra ngoài phạm vi của cuốn sách này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.1. Chu trình vốn lưu động giản đơn của một doanh nghiệp giống 

Các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải học cách kiểm soát hoặc 
quản trị dòng tiền này để cho mình có lợi thế. Sự thành công hay tương 
lai của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào sự quản trị chu trình vốn 
lưu động. Các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp giống tồn tại 
trong các điều kiện kinh tế vĩ mô của quốc gia và cũng phụ thuộc nhiều 
vào nền kinh tế và môi trường nông nghiệp. Hơn nữa, các doanh nghiệp 
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giống phải đối mặt với các chu kỳ hoạch định dài hạn và các chu kỳ sản 
xuất dài. Do đó, có độ không chắc chắn và rủi ro cao, cần phải được quản 
trị, đặc biệt là về việc lập kế hoạch lâu dài, dòng tiền tuần hoàn (thanh 
khoản) và các khoản nợ vay (nợ/vốn chủ sở hữu). 

Sau đây là những công cụ quan trọng nhất trong quá trình quản trị 
tài chính: 

o Báo cáo kết quả kinh doanh; 

o Bảng cân đối kế toán; và 

o Các dự báo dòng tiền. 

Những công cụ này được hỗ trợ bởi những công cụ kiểm soát nội bộ 
khác như *phân tích độ tuổi đối với hàng tồn kho, các con nợ và chủ nợ; 
*các ngân sách, và *các báo cáo về sự biến động, nêu bật những chênh 
lệch nghiêm trọng so với kế hoạch của công ty; cũng như các hệ thống có 
tác dụng nhiều hơn khác của kiểm soát nội bộ, chẳng hạn như *quản trị 
hàng tồn kho có thể tiêu thụ được, *kiểm soát tiền chi vặt, và * quản trị 
việc mua sắm. Chương này có liên quan chủ yếu đến việc kiểm tra báo 
cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và lập ngân sách dòng tiền 
trong một công ty giống, nêu bật các vấn đề và các sự kiểm soát chính 
mà các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải am tường. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - PHI ẾU THÀNH TÍCH C ỦA 
CÔNG TY 

Mọi công ty đều muốn biết mình đang thực hiện các mục tiêu tài 
chính của mình tốt như thế nào; vấn đề là “Lợi nhuận sau thuế (bottom 
line) là bao nhiêu?” Các báo cáo kết quả kinh doanh (đôi khi gọi là báo 
cáo lãi lỗ hay báo cáo thu nhập) là một phương tiện đánh giá hiệu suất tài 
chính của một công ty, và là nằm ở phần mấu chốt của việc lập ngân sách 
và kiểm soát tình hình tài chính của công ty. Về cơ bản báo cáo kết quả 
kinh doanh là một bản tóm tắt doanh thu (còn gọi là doanh số bán hàng) 
và tất cả các chi tiêu (hoặc chi phí) phát sinh trong việc tạo ra doanh số 
bán hàng này trong một khoảng thời gian nhất định. 

Hầu hết các công ty đều muốn báo cáo ra bên ngoài các kết quả trong 
một thời kỳ mười hai tháng, và điều này tạo thành năm tài chính của 
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công ty. Tuy nhiên phải lưu ý rằng báo cáo kết quả kinh doanh có thể 
được chuẩn bị cho bất cứ thời kỳ nào mà các bên liên quan yêu cầu, có 
thể là một ngày, một tuần, một tháng, hoặc sáu tháng. Các hệ thống kế 
toán được tin học hóa - được duy trì hiện hành với những hồ sơ chính xác 
- cho phép phân tích thường xuyên, gần như trực tuyến báo cáo kết quả 
kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, các hệ thống kế toán làm bằng tay 
thường chỉ có khả năng cung cấp các báo cáo kết quả kinh doanh hàng 
năm, hoặc nhanh nhất, sáu tháng; nhưng thậm chí sau đó, những báo cáo 
này thường được hoàn tất một vài tháng sau khi kết thúc năm và do đó 
được dùng như là một sự đánh giá lịch sử về hiệu suất của công ty hơn là 
một công cụ quản trị tức thời. Vì vậy, việc thiết lập và thực hiện các hệ 
thống kế toán được tin học hóa là rất cần thiết cho sự quản trị tài chính 
hiệu quả. 

Thời điểm kết thúc năm tài chính - phù hợp hơn cả với một công ty 
giống để đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước - 
lý tưởng là vào một hoặc hai tháng sau thời kỳ bán hàng chính. Vào thời 
điểm đó, các chi phí sản xuất và marketing liên quan đến doanh số bán 
hàng cả năm thường được thu thập trong các tài khoản của cùng một 
năm. Các mức thu nhập và tiền mặt cho năm kinh tế cũng đang ở mức 
cao nhất. Như thế, lợi nhuận thực của công ty trong năm được xác định. 
Mặc dù, hàng tồn kho đang ở mức thấp nhất sau mùa bán hàng, không 
thể là tốt cho bảng cân đối kế toán, nhưng dự trữ tiền mặt của công ty 
phải ở tại hoặc gần đỉnh điểm trong năm, sẽ có một ảnh hưởng thuận lợi 
trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, việc đặt thời điểm kết thúc năm tài 
chính, có thể được quy định bởi các cơ quan chính phủ, thường là vào 
cuối niên lịch. Trong trường hợp này, phụ thuộc vào sự đồng bộ của mùa 
màng nông nghiệp và niên lịch, có thể có hoặc không có một sự lệch kỳ 
hạn về dòng thu nhập và chi phí. 

Doanh thu (TO: turnover) 

Doanh thu của một doanh nghiệp ám chỉ tổng số tiền thu được từ các 
hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian cụ thể. Đối với một 
doanh nghiệp giống doanh thu này chủ yếu từ việc bán hạt giống, nhưng 
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cũng có thể bao gồm bán các sản phẩm có liên quan khác, chẳng hạn như 
hạt ngũ cốc và hạt giống bị hư hỏng. Vì vậy, doanh thu liên quan đến các 
sản phẩm chính được công ty bán ra. Ví dụ, nếu công ty bán đồ nội thất 
hoặc xe hơi cũ của mình, thu nhập kiếm được không cấu thành một phần 
của doanh thu; thay vào đó nó được phân loại là “thu nhập khác”. Tương 
tự, thuế giá trị gia tăng nhận được và các khoản khấu trừ được phép 
không cấu thành một phần của doanh thu. 

Doanh thu là sản phẩm của khối lượng hàng bán (tức là, khối lượng) 
và đơn giá. Như thế, doanh thu được xác định từ tất cả các doanh số sản 
phẩm của công ty, dù bằng tiền mặt hoặc tín dụng, trong một thời gian 
nhất định. Trường hợp một công ty đang bán nhiều hơn một sản phẩm (ví 
dụ, các cây trồng và các giống khác nhau) thì nên chia tách tổng doanh 
thu thành các phần đóng góp từ các hạng mục khác nhau (Bảng 6.1). 

Bảng 6.1. Ví dụ về tính toán doanh thu của Công ty Giống Zambodia Seeds 
năm 2009 

Sản phẩm 
Khối lượng bán ra 

(tấn) 
Đơn giá 

(USD/tấn) 
Doanh thu 

(USD) 

Hạt giống ngô lai 1,000 1,300 1,300,000 

Hạt giống ngô TPTD 500 950 475,000 

Hạt giống đậu tương 100 700 70,000 

Tổng doanh thu   1,845,000 

Giá vốn hàng bán (COGS: Cost of Goods Sold). 

Doanh nghiệp phải gánh chịu các chi phí để sản xuất ra các sản phẩm 
để bán. Chi phí này được gọi là “giá vốn của hàng bán” (COGS). COGS 
biểu thị cho các chi phí trực tiếp sản xuất hạt giống đã được bán để tạo ra 
doanh thu. Như thế, COGS không phải là tổng chi phí sản xuất tất cả hạt 
giống của công ty trong một thời kỳ kế toán nhất định, mà chỉ là chi phí 
của hạt giống được thực sự bán ra. Hạt giống được sản xuất nhưng không 
bán được báo cáo riêng biệt trên bảng cân đối kế toán như là hàng tồn 
kho (một tài sản). Vì vậy, COGS được tính giá trị chi phí của hạt giống 
tồn kho đầu kỳ cộng với chi phí hạt giống được sản xuất trong kỳ, trừ đi 
giá trị chi phí của hạt giống tồn kho cuối kỳ (Bảng 6.2). 
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Bảng 6.2. Việc tính giá vốn hàng bán (COGS) hạt giống  
của Công ty Giống Zambodia Seeds năm 2009 

 Ngô lai  Ngô TPTD Đậu tương Cộng  

 Khối lượng (t)   

Tồn kho đầu kỳ  150 120 0 270 

+ Sản xuất  1,050 600 135 1,785 

- Tồn kho cuối kỳ  200 220 35 455 

Khối lượng bán ra  1,000 500 100 1,600 

Tồn kho đầu kỳ 107,250  Giá trị ($) 

74,400 

0 181,650 

+ Sản xuất  750,750 372,000 70,200 1,192,950 

- Tồn kho cuối kỳ  143,000 136,400 18,200 297,600 

Doanh số bán hàng  715,000 310,000 52,000 1,077,000 

Trong một doanh nghiệp giống, thành phần lớn nhất của COGS là 
chi phí mua hạt giống từ những người nhân giống, có thể cấu thành đến 
60% COGS. Vì hầu hết các công ty giống không tự sản xuất hạt giống, 
mà hợp đồng với các nông dân (người nhân giống), giá trả cho người 
nhân giống là một yếu tố quan trọng trong việc xác định COGS. Tuy 
nhiên, COGS cũng sẽ bao gồm các chi phí khác liên quan đến sản xuất 
hạt giống (ví dụ như hạt giống bố mẹ, các dịch vụ kiểm định, v.v) và đến 
việc chế biến hạt giống thành dạng thương phẩm (xem Hộp 6.1). 

Cũng như với doanh thu, khi một công ty giống sản xuất nhiều cây 
trồng và nhiều giống khác nhau, thì nên xác định COGS theo các hạng 
mục này. Điều này đòi hỏi một hệ thống kế toán tốt để có thể phân bổ chi 
phí phù hợp với từng hạng mục. 

Lợi nhuận gộp (GP: Gross Profit) và tỷ suất lợi nhuận gộp (GM: 
Gross Margin). Lợi nhuận gộp (GP) được định nghĩa là doanh thu trừ đi 
giá vốn của hàng bán (COGS). Đây là một bài toán không phức tạp. Sau 
khi lợi nhuận gộp đã được xác định, tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) có thể 
được tính như sau: 

GM = (TO - COGS) / TO × 100 = GP / TO × 100 
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Vì vậy, tỷ suất lợi 
nhuận gộp là lợi nhuận 
gộp thể hiện như phần 
trăm của doanh thu. Như 
thế, tỷ suất lợi nhuận gộp 
biểu thị phần trăm của 
doanh thu còn lại sau khi 
trừ COGS. Những doanh 
nghiệp có tỷ suất lợi nhuận 
gộp cao có xu hướng làm 
ra lợi nhuận cao với điều 
kiện là chi phí hoạt động 
(chi phí điều hành) được 
kiểm soát. Tỷ suất lợi 
nhuận gộp cao hơn cũng là 
một chỉ số của sự hiệu quả 
trong quá trình sản xuất, 
và gây tác động trực tiếp đến việc tạo ra tiền. Một lần nữa, cũng như 
với doanh thu và COGS, có thể để tính GP và GM cho mỗi một hạng 
mục sản phẩm có liên quan trong công ty (Bảng 6.3). Tỷ suất lợi nhuận 
gộp có xu hướng giữ khá ổn định theo thời gian. Những sự biến động 
quan trọng có thể là một dấu hiệu tiềm ẩn của sự gian lận, những bất 
thường trong kế toán, hoặc các vấn đề nghiêm trọng trong việc định giá 
và quản lý chi phí. 

Bảng 6.3. Ví dụ về tính toán lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp từ 
doanh thu và giá vốn hàng bán (COGS) của Công ty giống Zambodia Seeds 

năm 2009 

Sản phẩm 
Doanh thu 

(từ Bảng 6.1) 
(USD) 

Giá vốn hàng bán 
(từ Bảng 6.2) 

(USD) 

Lợi nhuận 
gộp (USD) 

Tỷ suất  
lợi nhuận 

Hạt giống ngô lai  1,300,000 715,000 585,000 45% 

Hạt giống ngô TPTD  475,000 310,000 165,000 35% 

Hạt giống đậu tương  70,000 52,000 18,000 26% 

Cộng  1,845,000 1,077,000  768,000  42% 

Chi phí hoạt động (OE: Operating Expenses). 

Hộp 6.1. Các mục tiêu biểu của giá vốn 
hàng bán trong một doanh nghiệp giống 

Chi phí sản xuất hạt giống 
• Nhân viên sản xuất (Kiểm định viên hạt giống) 
• Chi phí xe cộ  
• Vận chuyển hạt giống đến kho 
• Chi phí văn phòng  
• Chi phí hạt giống bố mẹ 
• Mua hạt giống nguyên liệu từ người nhân giống 

Chi phí chế biến hạt giống 
• Nhân viên và lao động chế biến 
• Chi phí xe cộ  
• Chi phí văn phòng  
• Sửa chữa và bảo trì máy móc 
• Hóa chất xử lý hạt giống 
• Vật liệu đóng gói 

 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

 231 

 

Các chi phí hoạt động của một công ty giống là tất cả những chi phí 
phải gánh chịu ngoài COGS trực tiếp và được cần đến để vận hành và 
duy trì công ty. Các chi phí hoạt động thường không bị ảnh hưởng bởi 
khối lượng của hạt giống sản xuất hoặc bán ra. Vì vậy, chúng vẫn “cố 
định” theo thời gian (tức là, chúng vẫn tái diễn hàng tháng) và bất kể các 
mức độ sản xuất. 

Các chi phí hoạt động điển 
hình của một doanh nghiệp 
giống bao gồm các chi phí 
marketing và nghiên cứu và chi 
phí quản lý (Hộp 6.2), trong đó 
chiếm một tỷ lệ lớn thường là 
chi phí thuê lao động. Các chi 
phí nghiên cứu và phát triển sẽ 
phụ thuộc vào việc một công ty 
giống có một phòng nghiên cứu 
chuyên dụng hay không. Vì 
vậy, chi tiêu cho nghiên cứu có 
thể từ gần bằng không đến hàng 
triệu đô la, tùy theo tính chất 
của doanh nghiệp và nhu cầu 
cho một chương trình chọn tạo giống độc quyền. Tuy nhiên, các công ty 
giống tiến bộ nhất sẽ chuyển một phần (thường khoảng 5% đến 10%) 
doanh thu của họ cho nghiên cứu và phát triển. 

Chi phí marketing thường được xem là chi phí hoạt động trong một 
doanh nghiệp giống, mặc dù chúng được gắn kết chặt chẽ với bán hàng. 
Vấn đề là, trong nhiều trường hợp, các hoạt động marketing sẽ tiếp tục 
bất kể số lượng hạt giống bán ra. Chi phí marketing, đặc biệt là quảng 
cáo, có thể cấu thành một phần lớn trong chi phí hoạt động, và vì vậy là 
lĩnh vực cần giải trình chi tiêu rõ ràng cùng với việc thường xuyên giám 
sát và đánh giá. Một cách để chuyển một phần các chi phí marketing vào 
chi phí khả biến của doanh số bán hàng là trả lương cho nhân viên bán 
hàng trên cơ sở hoa hồng, để họ hành động như là những đại lý bán hàng 
của công ty chứ không phải là những nhân viên. 

Hộp 6.2. Chi phí hoạt động tiêu biểu 
của một doanh nghiệp giống 

• Chi phí nghiên cứu và phát triển 
• Chi phí marketing 
• Chi phí quản lý  
• Phòng Tài chính kế toán 
• Giấy phép nhượng quyền phần mềm và 
dịch vụ CNTT 
• Phòng Quản lý nguồn nhân lực 
• Bảo hiểm 
• Dịch vụ nông học  
• Thuê kho 
• Điện, nước 
• Khấu hao 
• Các chi phí linh tinh 
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Khấu hao là ước tính sự suy giảm về giá trị thị trường của tài sản khi 
có tuổi và hư hỏng, và phản ánh chi phí sử dụng tài sản cho kinh doanh. 
Như thế, khấu hao phản ánh sự mất mát về giá trị của các máy móc, thiết 
bị, xe cộ thuộc sở hữu của công ty. Khấu hao là một chi phí không phải 
tiền mặt, nhưng điều quan trọng là kết hợp “chi phí” này vào chi phí hoạt 
động, vì các tài sản này sẽ cần được thay thế vào một ngày nào đó trong 
tương lai. Việc tính khấu hao có tác dụng để dành một phần thu nhập cho 
việc thay thế tài sản vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Có nhiều 
phương pháp tính khấu hao, đồng thời các loại tài sản khác nhau sẽ khấu 
hao với các mức khác nhau tùy thuộc vào sự sử dụng, bảo dưỡng và sự 
lỗi thời. Mặc dù khấu hao có thể là một chi phí được khấu trừ thuế, 
nhưng Cục Thuế Nhà nước thường quyết định mức độ và phương pháp 
xác định khấu hao cho phép. 

Lợi nhuận hoạt động (OP: Operating Profit) và tỷ suất lợi nhuận 
hoạt động (OM: Operating Margin) 

Lợi nhuận hoạt động (hoặc thu nhập) là một số đo lượng tiền tạo ra 
từ các hoạt động của công ty, và là một thước đo về sức khỏe chung của 
kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận hoạt động (OP) bằng lợi nhuận gộp trừ đi 
các chi phí hoạt động. Với những dữ liệu này tỷ suất lợi nhuận hoạt động 
(OM) cũng có thể được tính: 

OM  = (GP - OE) / TO × 100 
  = OP / TO × 100 

Một lần nữa, chỉ cần nói rằng, về cơ bản tỷ suất lợi nhuận hoạt động 
là lợi nhuận hoạt động thể hiện như một tỷ lệ phần trăm của doanh thu. 
Điều này làm cho OM là một thước đo quan trọng về sự hiệu quả của 
quản lý. Một OM cao chỉ ra rằng công ty đã kiểm soát tốt về chi phí 
hoạt động đồng thời vẫn đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp tốt về những 
sản phẩm bán ra. Một OM cao cũng tạo ra sự linh hoạt cho công ty 
trong các quyết định về giá và những cơ hội cho những đầu tư vào sự 
tăng trưởng kinh doanh. 

Thu nhập và chi phí khác  

Một doanh nghiệp giống có thể kiếm được thu nhập khác * từ việc 
bán các thiết bị và đồ nội thất cũ, * từ việc bán những thứ linh tinh như 
các vật liệu quảng cáo, hoặc * thậm chí các hoạt động mua bán nhỏ lẻ 
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khác. Các chi phí linh tinh cũng có thể phát sinh mà không trực tiếp liên 
quan đến kinh doanh cốt lõi của công ty, chẳng hạn như tiền phạt. Những 
thu nhập và chi phí linh tinh này không cấu thành một phần của lợi nhuận 
hoạt động. 

Lợi nhuận trước thuế và lãi (PBIT: profit before interest and tax) 

Lợi nhuận hoạt động cộng với thu nhập khác trừ đi chi phí khác được 
gọi là “lợi nhuận trước thuế và lãi”. 

Tiền lãi cho vay và trả nợ 

Rất ít doanh nghiệp giống hoạt động chỉ trên cơ sở tiền mặt, mà sẽ 
cung cấp tín dụng cho các khách hàng để tạo điều kiện bán hàng, và dùng 
các khoản nợ vay để trang trải cho các thâm hụt dòng tiền mặt và cho 
việc mua sắm tài sản. Lãi cho vay có thể kiếm được từ việc bán chịu hoặc 
từ việc đầu tư tồn quỹ tiền mặt thặng dư, đồng thời công ty có thể phải 
gánh chịu các chi phí lãi về các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Lãi cho 
vay và trả nợ dao động từ năm này sang năm khác. Vì tiền lãi, dù thu 
được hoặc phải trả, không phải là một phần của kinh doanh cốt lõi của 
một công ty giống, điều này phải được phản ánh là một mục lợi nhuận 
sau hoạt động trên báo cáo kết quả kinh doanh. 

Lượng tiền lãi phải trả là một chỉ số về mức độ của các khoản vay 
của công ty. Nếu một công ty không thể trả tiền lãi cho các khoản vay, 
tức là công ty ở vào một vị thế tài chính bấp bênh. Từ báo cáo kết quả 
kinh doanh “hệ số khả năng thanh toán lãi vay” có thể được tính toán để 
thiết lập số lần mà công ty có thể thanh toán lãi với các khoản thu nhập 
của mình trước lãi và thuế. 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = PBIT/Chi phí lãi 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay càng thấp, công ty phải đối mặt 
với gánh nặng nợ càng cao. Như một quy luật chung, hệ số khả năng 
thanh toán lãi vay dưới 1,5 sẽ cảnh báo các nhà quản lý về việc vay quá 
mức nghiêm trọng và sự không có tiềm năng để trả lãi cho gánh nặng nợ 
nần, có thể dẫn đến việc nộp đơn xin phá sản. 
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Lợi nhuận ròng trước thuế 

Lợi nhuận ròng trước thuế cho thấy những gì doanh nghiệp sẽ có 
được nếu không phải nộp thuế. 

Thuế 

Thuế biểu trưng cho phần chia lợi nhuận của Chính phủ. Thuế suất 
doanh nghiệp thay đổi theo từng quốc gia, nhưng thông thường vào 
khoảng từ 25% đến 45%. Số tiền phải trả có thể được giảm hợp pháp 
bằng cách lập kế hoạch về thuế tốt, ví dụ, chi tiêu vào việc định phẩm 
chất các tài sản sẽ có lợi cho doanh nghiệp và chi tiêu cho các khoản chi 
phí được phép. 

Lợi nhuận ròng 

Lợi nhuận ròng là lợi nhuận còn lại sau khi hạch toán cho tất cả các 
chi phí và nghĩa vụ và biểu trưng cho những gì khả dụng để phân phối 
cho các cổ đông và giữ lại tại doanh nghiệp. Đây là “điểm mấu chốt” 
(bottom line), là thước đo tối hậu sự thành công hay thất bại của doanh 
nghiệp. Lợi nhuận ròng càng cao doanh nghiệp càng hiệu quả và những 
triển vọng về tăng trưởng và đầu tư càng lớn. Một lần nữa, tỷ suất lợi 
nhuận ròng là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng trên doanh thu. 

Lợi nhuận ròng có thể được sử dụng theo hai cách cơ bản. Trước hết 
là để bù đắp cho các cổ đông về sự đầu tư của họ vào doanh nghiệp và 
điều này được thực hiện bằng cách trả cổ tức cho họ. Thứ hai là để giữ lại 
lợi nhuận để tái đầu tư và dùng làm dự trữ trong trường hợp có các thiên 
tai đột xuất. Tỷ lệ phân bổ cho từng mục là quyết định của các cổ đông. 
Vì vậy, hội đồng quản trị thường xác định chính sách cổ tức và lợi nhuận 
để lại thích hợp của công ty. 

Thông thường, đối với các doanh nghiệp non trẻ có triển vọng tăng 
trưởng to lớn thì chính sách cổ tức có xu hướng bảo thủ vì cần đến 
nhiều tiền hơn để đầu tư vào việc gia tăng năng lực và đáp ứng nhu cầu. 
Đối với các doanh nghiệp trưởng thành mà không có các dự án phát 
triển to lớn, thì mức cổ tức 30% hoặc 40% lợi nhuận ròng có thể được 
công bố. 
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Ví dụ về Báo cáo kết quả kinh doanh 

Phần trước đã thảo luận đến các hợp phần của báo cáo kết quả kinh 
doanh, một ví dụ về Công ty Zambodia Seeds sẽ được sử dụng (Bảng 
6.4) để bổ sung một vài điểm. Sự đánh giá một báo cáo kết quả kinh 
doanh cho một thời kỳ nhất định hoặc khi so sánh các thời kỳ liên tiếp 
được thực hiện dưới dạng *các số tuyệt đối, *các tỷ suất lợi nhuận liên 
quan (tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi 
nhuận ròng) và *các hệ số (khả năng thanh toán lãi vay). 

Bảng 6.4. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giống Zambodia Seeds 
trong ba năm liên tiếp 

 2009 

(USD) 

 2008 

(USD) 

 2007 

(USD) 

 

Doanh thu 1,845,000  1,515,000   1,396,500 

Giá vốn hàng bán 1,077,000   895,000  784,000 

 

Lợi nhuận gộp  768,000 42%  620,000 41% 612,500 44% 

Chi phí hoạt động   435,900   395,000  335,500  

Lợi nhuận hoạt động  332,100 18%  225,000 15% 277,000 20% 

Lợi nhuận/Chi phí linh tinh  5,100   2,000   1,450  

Lợi nhuận trước lãi & thuế  327,000   223,000  275,550  

Lãi  21,000   22,350  13,500  

Lợi nhuận ròng trước thuế  315,000   200,650  268,850  

Thuế  110,250   70,228  94,098  

Lợi nhuận ròng  204,750 11%  130,423  9% 174,753 13% 

Hệ số khả năng trả lãi vay  15   9  20  

Trước hết, nếu chúng ta xem xét báo cáo kết quả kinh doanh gần 
đây nhất, đó là năm 2009, chúng ta lưu ý rằng công ty đã tạo ra tỷ suất 
lợi nhuận gộp là 42%, lợi nhuận hoạt động là 18% và lợi nhuận ròng 
là 11%. 

Các tỷ lệ này xem ra tương đối tốt, vì hệ số khả năng trả lãi vay là 15 
(315.000/21.000 = 15). Cổ đông có thể là khá hài lòng với hiệu suất này 
nếu tỷ lệ lạm phát hiện thời là theo thứ tự là 5% đến 8%, và những sự đầu 
tư khác thu được một lãi suất 6% đến 10%. 
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Tuy nhiên, nếu lãi suất hoặc thu nhập tiềm năng từ các dự án cạnh 
tranh khác cao hơn, thì tỷ suất lợi nhuận ròng này có thể không được hài 
lòng. Do đó, các nhà quản lý có thể bị thôi thúc nâng cao tỷ suất lợi 
nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động bằng cách cải thiện doanh số bán hàng 
và kiểm soát chi phí. 

Thứ đến, nếu chúng ta xem xét hiệu suất của công ty trong ba năm 
qua, chúng ta lưu ý rằng năm 2008 là một năm xấu cho doanh nghiệp. 
Mặc dù có sự tăng trưởng doanh thu từ 2007 đến 2008, nhưng tất cả các 
tỷ suất lợi nhuận đều giảm và hệ số khả năng trả lãi vay đã giảm hẳn. 
Yếu tố góp phần quan trọng nhất gây ra điều này dường như là có một sự 
gia tăng không cân xứng trong giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí hoạt 
động so với doanh thu. Nếu được cung cấp các dữ liệu bao gồm khối 
lượng và giá hạt giống bán ra, thì có thể chỉ ra thêm lý do tại sao doanh 
thu không tăng đủ để duy trì các tỷ suất lợi nhuận. Ngoài ra, hoặc đồng 
thời, có thể đã có một sự gia tăng lớn về chi phí sản xuất trong năm 2008 
so với năm 2007. Trong năm 2009, có vẻ đã có một sự cải tiến toàn diện, 
mặc dù các tỷ suất lợi nhuận không đạt được các mức của năm 2007. 

Vì vậy, sự xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh không chỉ cung 
cấp cho ban quản lý những chỉ số thành tích cốt yếu, mà còn dùng làm 
như một phương tiện để tìm ra các vấn đề trong công ty và xác định các 
chiến lược cải tiến. Nguồn gốc của mọi tai họa tài chính hoặc là doanh 
thu thấp hoặc là chi phí cao hoặc cả hai. Các xu hướng về thu nhập và chi 
tiêu vạch rõ các lĩnh vực quan tâm, mà khi đã được xác định thì cần phải 
đào sâu để tìm ra những hợp phần không được thực hiện như mong đợi. 
Về mặt tích cực, các báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp các loại thông 
tin mà các nhà quản lý cần để thực hiện những sự đầu tư thêm nữa và 
khen thưởng cho các nhân viên và cổ đông. 

Phân tích điểm hòa vốn 

Thực hiện phân tích điểm hòa vốn cũng hữu ích khi xem xét báo 
cáo kết quả kinh doanh, vì điều này chỉ ra tính khả thi và tính dễ tổn 
thương của doanh nghiệp. Các chi phí hoạt động của một công ty tương 
đối cố định bất kể mức độ sản xuất và hiệu suất bán hàng, nhưng giá 
vốn hàng bán và doanh thu thì tương quan trực tiếp với doanh số bán 
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hàng (Hình 6.2). Phân tích điểm hòa vốn có thể được thực hiện theo hai 
cách: khối lượng hòa vốn hoặc giá hòa vốn. Mỗi cách trong những cách 
này dựa vào công thức lợi nhuận, đó là: 

Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu - Chi phí hoạt động - Giá vốn hàng bán 
 = TO - OE - COGS 

Trước hết, khối lượng hòa vốn (BEV) là điểm mà tại đó doanh thu 
bằng với tổng số của chi phí hoạt động và giá vốn hàng bán (COGS). Tại 
điểm này, công ty không tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ. Nếu hạt giống 
được bán ít hơn so với BEV, thì công ty đang hoạt động thua lỗ, trong 
khi nếu hạt giống được bán nhiều hơn so với BEV, thì công ty đang hoạt 
động có lợi nhuận. Trong trường hợp công ty đang hoạt động có lãi, 
chênh lệch giữa doanh số bán hàng thực tế so với khối lượng hòa vốn cho 
biết khối lượng đệm mà công ty có trong trường hợp doanh thu tương lai 
suy giảm (do khối lượng giảm, giá giảm hoặc cả hai). 

Công thức tính BEV là: 

BEV = OE / (Giá bán/t - Giá vốn hàng bán/t) 

Trong ví dụ của chúng ta, khi có nhiều sản phẩm được bán ra, tổng 
BEV phải được tính từ doanh thu / tấn (tức là giá bán bình quân của hạt 
giống / tấn) và Giá vốn bình quân mỗi tấn hạt giống bán ra. Như thế: 

BEV = OE / (TO / t - COGS / t)  

Đối với năm 2009, tổng BEV là: 

  = 435 900 / (1 845 000 / 1600 -1 077 000 / 1600) 
 = 903 tấn 

Như thế, khi công ty đã bán 1.600 tấn hạt giống trong năm 2009, 
chênh lệch so với BEV chỉ 697 tấn. Một cách khác để xem xét việc này 
là BEV là khoảng hai phần ba của doanh số bán (903/1600), vì vậy lợi 
nhuận là 43%. 

Thứ hai, giá hòa vốn (BEP) có thể được xác định cho khối lượng hạt 
giống bán ra, như sau: 

BEP = (OE + COGS) / Khối lượng hạt giống được bán 
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Như thế, đối với ví dụ của chúng ta vào năm 2009: 

BEP = (435 900 + 1 077 000) / 1 600 
 = 945,56 $ / t 

Giá bán bình quân thực tế là $ 1,153.13/t (tức là, TO/Khối lượng), 
cho biết rằng công ty không có nhiều chỗ để cơ động trên mức giá 
bình quân. 

 

Hình 6.2. Mối quan hệ giữa chi phí hoạt động, giá vốn hàng bán (COGS), 
tổng chi phí và doanh thu trên lãi/lỗ hoạt động  

và xác định khối lượng hòa vốn 

Khi so sánh hai phân tích điểm hòa vốn, rõ ràng là công ty dễ bị tổn 
hại do việc giảm giá nhiều hơn so với giảm khối lượng (Bảng 6.5). Một 
sự sụt giảm 10% về giá hoặc khối lượng sẽ có cùng một tác động trên 
doanh thu, nhưng mỗi sự sụt giảm sẽ có những tác động khác nhau đến 
COGS và lợi nhuận gộp. Một sự sụt giảm 10% về giá làm giảm 10% 
doanh thu (TO), nhưng không có tác động đến COGS (giả sử cùng khối 
lượng hạt giống bán ra) và vì thế đưa đến một sự suy giảm đáng kể về lợi 
nhuận gộp. Mặt khác, một sự sụt giảm 10% khối lượng hạt giống được 
bán ở cùng một mức giá, làm giảm TO và COGS, và do đó không làm 
giảm lợi nhuận nhiều như trong trường hợp giảm 10% mức giá bình 
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quân. Tuy nhiên, khi khối lượng bán giảm, lượng hàng tồn kho sẽ tăng 
lên, đối với một mức độ sản xuất nhất định. Mặc dù lượng hàng tồn kho 
này sẽ xuất hiện như một tài sản trên bảng cân đối kế toán, tác động lâu 
dài hơn đối với công ty sẽ phụ thuộc vào việc các hàng tồn kho có bán 
được hay không. Các điểm hòa vốn của các công ty có khuynh hướng 
biến đổi và các công ty khác nhau có chiều hướng có điểm hòa vốn khác 
nhau tùy thuộc vào cơ cấu chi phí và độ nhạy cảm của công ty đối với 
khối lượng và giá cả. 

Bảng 6.5. Tác động của việc giảm 10% về tổng khối lượng hoặc giá bình 
quân trên doanh thu, giá vốn hàng bán và lợi nhuận và biên lợi nhuận  

của Công ty Giống Zambodia Seeds trong năm 2009 

 
Số liệu  

ban đầu 
 

Giảm 
khối 

lượng 
 

Giảm 
giá 

 

Khối lượng 1,600 t   1,440 t  1,600 t 

Giá $1,153/t  $1,153/t  $1,038/t 

Doanh thu 1,845,000  1,660,500  1,660,500 

Giá vốn hàng bán 1,077,000  969,300  1,077,000 

 

Lợi nhuận gộp 768,000  42% 691,200  42% 583,500  35% 

Chi phí hoạt động 435,900  435,900  435,900  

Lợi nhuận họat động 332,100  18% 255,300  15% 147,600  9% 

Giảm LN hoạt động   77%  44%  

Mỗi một trong hai phân tích điểm hòa vốn này có thể được thực hiện 
cho từng dòng sản phẩm, nhưng sau đó chi phí hoạt động cần phải được 
phân bổ trên cơ sở trọng lượng giữa các sản phẩm, căn cứ vào một khối 
lượng hoặc COGS tương đối. Hơn nữa, không phải công ty nào cũng có 
thể xác định chính xác COGS cho từng dòng sản phẩm, và vì vậy COGS 
cũng có thể phải được phân bổ theo một cách nào đó giữa các sản phẩm. 
Phân tích điểm hòa vốn của từng sản phẩm, cùng với tỷ suất lợi nhuận 
gộp và đóng góp của từng sản phẩm vào tổng lợi nhuận gộp là các chỉ số 
tốt của những sản phẩm nào sinh lãi nhiều và ổn định nhất, những sản 
phẩm nào cần các cải tiến về hiệu quả tài chính hoặc những sản phẩm 
nào phải được đình chỉ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp một sản 
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phẩm có một đóng góp hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp thấp vẫn có thể là một 
sản phẩm bổ sung cho một “con bò sữa” và loại bỏ nó khỏi danh mục sản 
phẩm có thể tác động tiêu cực đến “con bò sữa”. Một ví dụ cho trường 
hợp này có thể là cây đậu tương hoặc cây lạc, thường có lợi nhuận thấp 
nhưng cung cấp cho nông dân một cây trồng luân canh tuyệt vời đối với 
cây ngô, thường có lợi nhuận cao. 

BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TOÁN - KI ỂM TRA SỨC KHỎE CỦA 
CÔNG TY 

Bảng cân đối kế toán tương tự như một phiếu kiểm tra sức khỏe của 
bác sĩ, vì đó là một tuyên bố của tình hình tài chính của công ty vào một 
thời điểm cụ thể. Nó tóm tắt tất cả mọi thứ mà công ty sở hữu (tài sản) và 
tất cả lượng tiền chịu nợ các bên thứ ba (nợ). Kết quả được ưa thích hơn 
là khi các tài sản cao hơn đáng kể so với các khoản nợ. 

Bảng cân đối kế toán, theo nghĩa rộng, gồm có: 

• Vốn và lợi nhuận giữ lại, 

• Tài sản lưu động, 

• Tài sản cố định, 

• Nợ ngắn hạn, và 

• Nợ dài hạn. 

Tổng số vốn và lợi nhuận giữ lại, và nợ ngắn hạn và dài hạn, phải 
bằng hoặc “cân bằng” với tổng số tài sản lưu động và cố định, do đó mới 
có thuật ngữ “bảng cân đối kế toán”. Bảng cân đối kế toán đưa ra một chỉ 
số cho biết công ty đang trong tình trạng tài chính tốt hay xấu, hoặc nói 
đơn giản là công ty có khả năng thanh toán hay không. Nó cũng cho thấy 
công ty ở vào một vị thế có khả năng hoán chuyển hay không. 

Tính thanh khoản nói tới khả năng của một công ty nhanh chóng 
tạo ra tiền mặt để đáp ứng các cam kết tài chính của mình. Tài sản là 
những kho chứa của tính thanh khoản, và là những khoản mục hữu 
hình và vô hình, mà nói chung là kiếm được thu nhập cho công ty 
hoặc có thể được chuyển đổi sang tiền mặt. Mức độ thanh khoản của 
một tài sản được đo bằng thời gian cần có để tài sản được chuyển đổi 
thành tiền mặt. Những tài sản có thể được chuyển đổi nhanh chóng 
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thành tiền mặt được gọi là tài sản lưu động, trong khi những tài sản 
phải mất một thời gian dài mới được chuyển đổi sang tiền mặt được 
gọi là tài sản cố định hay dài hạn. 

Thiếu tính thanh khoản không nên nhầm lẫn với tình trạng không trả 
được nợ. Một công ty vỡ nợ khi tổng tài sản của doanh nghiệp (ví dụ, cả 
tài sản cố định và lưu động) thấp hơn so với tổng nợ phải trả của nó (ví 
dụ, cả nợ ngắn hạn và dài hạn). Nói cách khác, nếu doanh nghiệp đó bán 
toàn bộ tài sản của nó cũng sẽ không có khả năng trả nợ của mình. Mặt 
khác, tính thanh khoản chỉ đề cập đến tài sản lưu động so với nợ ngắn 
hạn. Nếu tài sản lưu động không vượt quá khoản nợ ngắn hạn, nhưng 
tổng tài sản vượt quá tổng nợ phải trả, thì công ty không có khả năng 
hoán chuyển nhưng vẫn có khả năng thanh toán nợ. Mặc dù sẽ có những 
vấn đề trong việc đáp ứng các cam kết thường ngày, trong dài hạn, khi có 
đủ thời gian để bán toàn bộ tài sản cố định, công ty vẫn sẽ có thể trả hết 
tất cả các khoản nợ của mình. Vì vậy, sự tương phản rõ ràng là tình trạng 
không trả được nợ đề cập đến tất cả các tài sản so với tất cả các khoản 
nợ, trong khi tính thanh khoản chỉ đề cập đến tài sản lưu động so với nợ 
ngắn hạn. 

Vốn và lợi nhuận giữ lại 

Vốn và lợi nhuận giữ lại, cũng thường được gọi là “Tài sản của cổ 
đông” hoặc “Vốn sử dụng”, biểu trưng cho số tiền mà các cổ đông đã đưa 
vào doanh nghiệp và lợi nhuận ròng họ đã để lại trong doanh nghiệp sau 
khi công bố cổ tức và các phân bổ khác. Bất kỳ những dự trữ nào phát 
sinh từ việc đánh giá lại các tài sản cố định cũng thuộc vào vốn. 

Tài sản lưu động 

Tài sản lưu động thường được cấu thành từ: 

• Các khoản phải thu hoặc các con nợ, 

• Hàng tồn kho, 

• Tiền mặt và tương đương tiền mặt (tức là, tiền gửi ngân hàng và tiết 
kiệm), và 

• Các khoản đầu tư ngắn hạn. 
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Quản lý các khoản phải thu 

Các khoản phải thu đề cập đến các con nợ của doanh nghiệp, thường 
được xác định như là tiền nợ công ty do các khách hàng đã mua chịu (hạt 
giống, trong trường hợp một doanh nghiệp giống). Các con nợ được liệt 
kê trên bảng cân đối kế toán như là những tài sản lưu động được kỳ vọng 
chúng sẽ được trả trong thời hạn mười hai tháng. Nếu các con nợ không 
được quản lý đúng cách chúng có thể dẫn đến các vấn đề về dòng tiền 
mặt, hoặc thậm chí thành các khoản nợ xấu, sẽ tác động tiêu cực đến lợi 
nhuận và tính thanh khoản. Như thế, công ty thu hồi các khoản phải thu 
của mình càng nhanh càng tốt. Khách hàng trả tiền càng sớm, công ty 
càng có thể gửi tiền vào ngân hàng sớm hơn, để thanh toán các khoản nợ 
của riêng mình hay bắt đầu làm ra những sản phẩm mới. 

Một số đo về thời gian cần có để thu nợ của khách hàng là kỳ thu nợ, 
được xác định theo công thức sau: 

Kỳ thu nợ = Khoản phải thu bình quân / Doanh thu chậm trả × 365 

Trong đó:  

Khoản phải thu bình quân = (Nợ mua chịu đầu kỳ + Nợ mua chịu 
cuối kỳ) / 2 

Kỳ thu nợ phải được so sánh với chính sách tín dụng của công ty để 
xem công ty có quản lý tốt các con nợ của mình hay không. Ví dụ, nếu 
chính sách tín dụng của công ty là 30 ngày thì: 

• Nếu kỳ thu nợ bình quân là dưới 30 ngày, điều này có nghĩa là 
quản lý thu hồi nợ tốt; hoặc 

• Nếu kỳ thu nợ bình quân là hơn 30 ngày, thì nó có nghĩa là quản 
lý thu hồi nợ kém. 

Chi phí trả trước cũng là một phần của các khoản phải thu. Các 
doanh nghiệp thường trả cho các hàng hoá, dịch vụ trước khi thực sự 
nhận được chúng. Ví dụ như: 

• Trả trước tiền thuê cho cả năm. 

• Trả trước tiền bảo hiểm cho một thời kỳ. 

• Trả trước cho người nhân giống. 
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Mặc dù một số trong những khoản mục này không thể được chuyển 
đổi dễ dàng thành tiền mặt, chúng vẫn biểu trưng cho tiền còn nợ công ty 
và do đó là những tài sản. 

Quản lý hàng tồn kho  

Hàng tồn kho bao gồm hàng hóa một doanh nghiệp sở hữu để bán, 
nhưng chưa được bán ra. Hàng tồn kho của các công ty giống chủ yếu là 
hạt giống, nhưng cũng có thể bao gồm các vật liệu đóng gói, hóa chất xử 
lý hạt giống và hàng tiêu dùng khác. Các công ty giống sẽ có lượng hàng 
tồn kho đáng kể tại những thời điểm nhất định trong năm, đặc biệt là 
ngay trước mùa bán hàng. Những hàng tồn kho này có thể bao gồm hạt 
giống nguyên liệu và hạt giống đã được chế biến và sẵn sàng để bán. Sau 
khi mùa bán kết thúc, các công ty giống có thể sẽ còn lại hàng tồn chưa 
bán hết. Vì hạt giống là một sản phẩm dễ hư hỏng, một quyết định phải 
được thực hiện về việc liệu hạt giống có còn đáp ứng được các tiêu chuẩn 
nảy mầm tối thiểu tại thời điểm khởi đầu của mùa bán hàng kế tiếp hay 
không. Nếu không, hạt giống cần được hủy bỏ. 

Giá trị thực tế của hàng tồn kho không biết được cho đến khi sản 
phẩm được bán ra, và do đó công ty phải ước tính giá trị trên bảng cân 
đối kế toán. Đối với hạt giống nguyên liệu, giá trị này thường được xác 
định bằng giá hạt ngũ cốc hoặc giá thành hạt giống, trong khi hạt giống 
đã được chế biến có thể được định giá theo giá bán thực. Hạt giống 
không đảm bảo chất lượng sẽ được định giá theo giá thực hiện ròng, 
thường tương đương với giá hạt ngũ cốc hiện hành. Trong khi có nhiều 
phương pháp định giá hàng tồn kho, trên bảng cân đối kế toán chúng 
thường được quy định thấp hơn giá thành hoặc giá trị thực hiện ròng. 

Các nhà đầu tư thường muốn rất ít tiền bị giữ lại trong hàng tồn kho, 
bởi vì hàng tồn kho cần phải được bán để thu tiền mặt, và bán hàng có 
thể không dễ dàng đạt được. Hơn nữa, mức tồn kho cao được luân 
chuyển chậm có thể dẫn đến những tổn thất do lỗi thời hoặc mất chất 
lượng. Do đó, đối với hạt giống, nguyên tắc nhập trước, xuất trước là rất 
quan trọng để duy trì hàng tồn kho còn sức sống. Hạt giống đã được chế 
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biến và xử lý nhưng mất khả năng nảy mầm biểu thị cho một sự tổn thất 
giá trị đáng kể. 

Tài sản cố định 

Đây là những tài sản mà doanh nghiệp sở hữu nhưng không thể được 
dùng để tài trợ cho các hoạt động thường ngày. Tài sản cố định bao gồm 
các hạng mục thường có tuổi thọ dài hơn một năm, chẳng hạn như:  

• Xe cộ, 

• Nhà máy và thiết bị, 

• Đất đai và nhà xưởng, và 

• Đồ nội thất và đồ trang trí. 

Tài sản cố định mang lại những lợi ích cho công ty trong một thời kỳ 
vượt quá thời hạn quyết toán lưu động và được sử dụng trong quá trình 
tạo ra các hàng hóa có thể bán được hoặc trong sự quản lý các hoạt động 
này. Tài sản cố định, ngoại trừ đất đai, hư hỏng theo thời gian, do qua sử 
dụng, và do đó bị mất giá. Các giá trị mà tài sản cố định được liệt kê 
trong bảng cân đối kế toán thường thấp hơn so với thực tế, thông thường 
được tính bằng giá gốc trừ đi khấu hao, hoặc giá trị thị trường hiện hành. 
Trong các nền kinh tế lạm phát, tài sản cố định có thể được đánh giá theo 
phí tổn thay thế. 

Một dạng khác của tài sản cố định là các khoản đầu tư dài hạn mà 
công ty dự định nắm giữ hơn một năm. Những khoản đầu tư này có thể 
bao gồm: 

• Cổ phiếu và trái phiếu của các công ty khác. 

• Cổ phiếu của các công ty con và công ty liên kết. 

• Tiền mặt được để dành cho các dự án cụ thể trong tương lai. 

Tài sản vô hình bao gồm những thứ mà công ty sở hữu nhưng không 
thể sờ được, chẳng hạn như các quyền của nhà tạo giống, bằng sáng chế, 
nhãn hiệu, tên thương hiệu, nhượng quyền thương mại, sự tín nhiệm đối 
với khách hàng, và quyền sở hữu trí tuệ. Những tài sản này, trong khi 
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đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động và sự thành công của 
một công ty, lại vô cùng khó khăn để định giá, và thường không được 
phản ánh trên bảng cân đối kế toán. 

Nợ phải trả 

Nợ phải trả là một nghĩa vụ phải trả một khoản nợ được cung cấp bởi 
một người cho vay hoặc các chủ nợ khác. Nó biểu thị một nghĩa vụ thanh 
toán cho một bên thứ ba. Như thế, nợ phải trả là trái ngược với tài sản, vì 
chúng biểu thị cho một dòng tiền chảy ra ngoài và thường tạo ra chi phí 
cho công ty. 

Cũng giống như tài sản, chúng có thể được phân loại theo thời gian 
khi chúng phải được thanh toán. Nợ ngắn hạn là những nghĩa vụ phải trả 
trong kỳ tài chính tiếp theo (tức là, thường trong năm tới), trong khi nợ 
dài hạn là nghĩa vụ sẽ được trả qua một thời kỳ dài, chẳng hạn như các 
khoản vay dài hạn, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. 

Ví dụ về các khoản nợ ngắn hạn là: 

• Các khoản vay ngắn hạn. 

• Các khoản phải trả. 

• Tiền gửi của khách hàng. 

• Thanh toán cho người nhân giống về hạt giống đã nhận được. 

• Số tiền còn nợ đối với hạt giống đã được nhận theo thể thức “có 
thể gặp rủi ro” (trong trường hợp sản xuất hạt giống, điều này đề 
cập đến một thỏa thuận, theo đó một hạn ngạch hạt giống được 
thoả thuận và trả tiền khi giao hàng, và bất cứ hạt giống được giao 
vượt quá hạn ngạch thì vẫn được giao nhưng không được trả tiền 
cho đến khi được bán ra - vì thế người sản xuất nhân giống “có 
thể gặp rủi ro” không được trả tiền). 

Ví dụ về các khoản nợ dài hạn bao gồm: 

• Trái phiếu. 

• Trái khoản thế chấp. 

• Bất cứ khoản vay nào mà việc trả nợ được thực hiện trong hơn 
một năm. 
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Vốn lưu động 

Vốn lưu động là số tiền đầu tư vào các tài sản lưu động, trong khi 
vốn lưu động ròng là tài sản lưu động trừ đi các khoản nợ phải trả ngắn 
hạn. Vốn lưu động ròng luôn luôn phải dương, nếu không công ty sẽ gặp 
rắc rối nghiêm trọng, vì công ty sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu tiền 
mặt thường ngày của mình. 

Phân tích Bảng cân đối kế toán  

Phân tích bảng cân đối kế toán liên quan đến việc giải thích: 

• Các giá trị tuyệt đối, 

• Những mối quan hệ giữa tài sản và nợ phải trả, và 

• Những “câu chuyện” đằng sau những con số. 

Vì bảng cân đối kế toán giống như một “ảnh chụp nhanh” tình hình 
tài chính của công ty vào một thời điểm cụ thể, đánh giá bảng cân đối kế 
toán đối với các bảng cân đối trước đây, để xác minh các xu hướng, và 
cũng để so sánh bảng cân đối kế toán với những bảng cân đối của các tổ 
chức có quy mô tương tự là điều hữu ích. Có nhiều cách để phân tích các 
bảng cân đối kế toán, hầu hết những cách này đều liên quan đến việc tính 
toán các tỷ lệ trong bảng cân đối kế toán, và giữa bảng cân đối kế toán 
với các số liệu của báo cáo kết quả kinh doanh (Bảng 6.6). Việc sử dụng 
các tỷ lệ, đến một mức độ nào, vượt qua được những khác biệt về các giá 
trị tuyệt đối hiện có giữa các bảng cân đối kế toán khác nhau. Tuy nhiên, 
khi so sánh hay đánh giá các tỷ lệ, phải lưu ý rằng tử số, mẫu số, hoặc cả 
hai đều quyết định tỷ lệ và cung cấp “câu chuyện đằng sau con số” (Hình 
6.3). Như thế, ví dụ, nếu một tỷ lệ giảm, có thể là do tử số giảm, mẫu số 
tăng, hoặc cả hai tử số và mẫu số đều giảm, nhưng không tương xứng. 
Hơn nữa, một tỷ lệ tự thân là hơi vô nghĩa; để có ích cho nhà quản lý, tỷ 
lệ phải được so sánh với các tiêu chuẩn của ngành, các công ty tương tự 
và với hiệu suất lịch sử của chính công ty. 
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N↑  N↑  N↑↑  N→ 
Tỷ lệ tăng: 

D→  D↓  D↑  D↓ 

N↓  N↓  N↑  N→ 
Tỷ lệ giảm: 

D→  D↑  D↑↑  D↑ 

Hình 6.3. Bốn khả năng trong sự thay đổi về tử số (N) và/hoặc mẫu số (D) 

Lưu ý: Những thay đổi này sẽ mang lại một tăng hay giảm tỷ lệ. Mũi tên đi lên chỉ một 
sự gia tăng, các mũi tên đi xuống chỉ một sự sụt giảm, và các mũi tên nằm ngang chỉ 
không có thay đổi về giá trị của tử số hay mẫu số. 

Để minh họa cho sự phân tích một bảng cân đối kế toán, một ví dụ 
của Công ty Giống Zambodia Seeds được đưa ra (Bảng 6.7). Kết thúc 
năm 2009, Công ty Giống Zambodia có một giá trị ròng 930.000 USD, 
đã tăng liên tục trong thời kỳ ba năm được xem xét. Vốn lưu động ròng 
lên tới 301.000 USD, với tỷ số thanh toán hiện thời là 2,30, so với 2,24 
và 2,09, tương ứng cho hai năm trước. Về mặt tài chính, tỷ số thanh 
toán hiện thời lớn hơn 2 thường được xem là lành mạnh vì nó có nghĩa 
là công ty có thể thanh lý các tài sản sắp chuyển đổi tiền mặt và thanh 
toán nợ phải trả của mình hai lần trong một khoảng thời gian ngắn. Xu 
hướng này cho thấy một sự tăng cường vị thế tài chính của Công ty 
giống Zambodia. Vốn lưu động ròng thấp có thể cản trở sự phát triển 
kinh doanh và đặt công ty vào các khó khăn trong quan hệ với các chủ 
nợ và những bất trắc theo mùa vụ. 

Công ty đã đầu tư vào các tài sản cố định và cũng đã đưa một số tiền 
vào những đầu tư dài hạn, những đầu tư này có lẽ là để cung cấp một sự 
an toàn nào đó trong trường hợp gặp phải một mùa vụ tồi tệ. Tuy nhiên, 
chuyển tiền mặt thành nhiều tài sản lưu động hơn có lẽ thận trọng hơn, 
nhất là nếu sự tăng trưởng trong sản xuất được yêu cầu. 

Hàng tồn kho cho thấy có sự gia tăng từ năm này sang năm khác, có 
thể vì những nỗ lực bán hàng đã không đạt được các mục tiêu. Tương tự, 
các khoản phải thu đã gia tăng từ năm này sang năm khác và có thể cho 
thấy việc thu hồi nợ không tốt như phải thu cho được. Hai chỉ số này có 
thể nêu bật sự cần thiết phải cải tiến hiệu quả làm việc của phòng 
marketing và phòng kiểm soát tín dụng. Tuy nhiên, một điều cần chú ý: 
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Sự gia tăng này có thể cũng phù hợp với chính sự phát triển chung trong 
kinh doanh, và không thể là dấu hiệu của bất kỳ vấn đề bức bách nào. 
Những con số không thể chỉ được xem xét một cách tách biệt, mà phải 
được nhìn trong mối liên hệ đến những gì xảy ra cho phần còn lại của 
doanh nghiệp, những gì không thể được thực hiện trong một nghiên cứu 
tình huống lý thuyết như thế này. 

Về các khoản phải trả của công ty, các khoản vay ngân hàng đã tăng 
từ năm này sang năm khác, nhưng sự gia tăng này phù hợp với sự gia 
tăng chung trong kinh doanh. Hệ số thử nghiệm khả năng thanh toán cho 
thấy công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của mình mà không cần 
phải thanh lý hàng tồn kho, thường phải mất một thời gian lâu hơn để 
chuyển thành tiền mặt so với tất cả các tài sản lưu động khác. 

Vì vậy, nhìn chung, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh 
doanh chỉ ra rằng Công ty Giống Zambodia ở trong một vị thế tài chính 
nói chung là tốt đẹp, cho thấy tính thanh khoản mạnh và khả năng đáp 
ứng được những yêu cầu ngắn hạn. Tỷ suất lợi nhuận là hợp lý (Bảng 
6.4), nhưng công ty cần kiểm soát chi tiêu và nỗ lực nhiều hơn vào việc 
bán hàng. 

Sự phân tích ngắn gọn này cho thấy có thể đánh giá “sức khỏe” tài 
chính của một doanh nghiệp bằng cách xem xét báo cáo kết quả kinh 
doanh và bảng cân đối kế toán của nó, và giống như một bác sĩ giỏi, xác 
định ra những lĩnh vực cần chú ý để doanh nghiệp không bị suy sụp, mà 
còn tăng trưởng lợi nhuận, tính thanh khoản và khả năng tồn tại lâu dài. 
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Bảng 6.6. Danh sách các tỷ số thường được dùng  
để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp 

Tỷ số khả năng 
thanh toán 

Công thức Ý nghĩa 

Tỷ số khả năng 
thanh toán  

Tài sản lưu động/ 
Nợ ngắn hạn 

Chỉ khả năng một công ty có thể trả 
hết các khoản nợ ngắn hạn của mình 
bằng việc sử dụng các tài sản dễ 
thanh khoản nhất. Tỷ số bằng 2 là 
chấp nhận được. 

Hệ số thử nghiệm 
khả năng  
thanh toán  

(Tài sản lưu động - Hàng 
tồn kho)/Nợ ngắn hạn  

Thử nghiệm mạnh mẽ hơn về tính 
thanh khoản của công ty, hàng tồn kho 
là những tài sản lưu động kém thanh 
khoản nhất. Hàng tồn kho không dễ 
dàng được chuyển đổi thành tiền mặt 
để đáp ứng những cam kết cấp bách. 
Tỷ số bằng 1 là chấp nhận được. 

Vốn lưu động ròng Tài sản lưu động - Nợ 
ngắn hạn và nợ ngắn hạn 
đã trả hết 

Những gì còn lại nếu công ty thanh lý 
tất cả tài sản ngắn hạn của mình 

Tỷ số hoạt động   

Tỷ số vòng quay 
Tài sản cố định 

Doanh thu/Tổng tài sản  
cố định 

Chỉ công ty đang dùng tài sản cố định 
của mình để tạo ra doanh thu tốt như 
thế nào. Tỷ số càng cao càng tốt, vì 
nó cho biết doanh nghiệp có ít tiền bị 
giữ lại trong tài sản cố định đối với 
mỗi đồng doanh thu 

Tỷ số quay vòng 
hàng tồn kho 

COGS/Tồn kho bình quân Số lần một công ty có thể thu được 
hàng tồn kho và chuyển đổi chúng 
thành doanh thu. Một tỷ số thấp có thể 
chỉ ra sự suy thoái trong mua bán hoặc 
sự gia tăng mức tồn kho. 

Kỳ thu nợ  Khoản phải thu bình 
quân/Doanh thu chậm trả 
× 365 

Thời kỳ càng dài nghĩa là chi phí cho 
việc kéo dài tín dụng cho khách hàng 
càng cao 

Kỳ tồn kho Tồn kho cuối kỳ bình 
quân/COGS × 365 

Số ngày hàng tồn kho được giữ trước 
khi được chuyển đổi thành tiền mặt 

Kỳ trả nợ Khoản phải trả bình 
quân/COGS × 365 

Số ngày cần để trả cho các chủ nợ 
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Tỷ số khả năng 
thanh toán 

Công thức Ý nghĩa 

Chu kỳ tiền mặt Kỳ thu nợ + Kỳ tồn kho - 
Kỳ trả nợ  

Chỉ khoảng thời gian cần để tiền mặt 
được xuất quỹ để mua sắm trở về lại 
công ty. Chu kỳ càng ngắn càng tốt. 

Tỷ số khả năng 
trả nợ 

  

Tỷ số Nợ (Tổng Nợ/Tổng Tài sản) × 
100 

Phần trăm những tài sản được tài trợ 
bắng nợ vay. 

Tỷ số Nợ/Vốn chủ 
sở hữu 

Tổng Nợ/Tổng vốn chủ sở 
hữu × 100 

Đo lường tỷ lệ trực tiếp của nợ so với 
vốn chủ sở hữu. Một tỷ số trên 100% 
cho biết công ty đã có tỷ suất mắc nợ 
cao và bất cứ người cho vay thận 
trọng nào sẽ không kéo dài sự tài trợ 
cho một công ty như thế. 

  Một tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu từ 20 đến 
30 % thường có thể chấp nhận được. 

Khả năng trả lãi Lợi nhuận hoạt động/Chi 
phí lãi vay 

Đo lường khả năng thanh toán cho 
những người cho vay của doanh nghiệp.  

  Khả năng trả lãi thấp được kết hợp 
với tỷ suất mắc nợ cao. Một khả 
năng ít nhất 3 lần thường có thể chấp  
nhận được. 

Tỷ số năng lực trả 
nợ cố định 

Doanh thu/Chi phí  
hoạt động 

Chỉ khả năng của doanh nghiệp trả 
những chi phí cố định của mình, khi 
hoạt động kinh doanh sa sút. 

Giá trị tài sản thuần Tổng Tài sản - Tổng Nợ Chỉ giá trị thực tế của công ty. Để chỉ 
số này có ý nghĩa, tài sản phải được 
định giá theo giá trị thị trường thực tế. 
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Bảng 6.7. Bảng cân đối kế toán của Công ty Giống Zambodia Seeds  
vào ngày 30 tháng Sáu của ba năm liên tiếp (x 1000 USD) 

 2009 2008 2007 

TÀI SẢN    

Tài sản cố định (Đất đai, Nhà xưởng, v.v.) 567  460 385 

Đầu tư dài hạn 62  56 45 

 629  516 430 

Tài sản lưu động    

Hàng tồn kho 298  182 160 

Các khoản phải thu 156  132 112 

Tiền mặt hiện có 79  63 45 

Tổng tài sản lưu động 533  377 317 

TỔNG TÀI SẢN 1,162  893 747 

VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NỢ    

VỐN VÀ QUỸ DỰ TRỮ 930  725 595 

Tài sản của cổ đông  930  725 595 

Nợ ngắn hạn     

Khoản vay ngân hàng 95 75 40 

Các khoản phải trả 17 15 11 

Thuế  110 70 94 

Nợ ngắn hạn  10 8  7 

Tổng nợ ngắn hạn  232  168 152 

TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NỢ 1,162  893 747 

Sự điều hòa tài sản của cổ đông    

Số dư đầu kỳ 725  595 420 

Cộng thêm lợi nhuận trong năm 205  130 175 

Số dư 930  725 595 

TỶ SỐ KHẢ NĂNG HOÁN CHUYỂN    

Tỷ số thanh toán hiện thời  2.30  2.24 2.09 

Hệ số thử nghiệm khả năng thanh toán   1.0  1.2 1.0 

Vốn lưu động ròng  301  209 165 
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DÒNG TIỀN - ĐỒNG HỒ NHIÊN LI ỆU CỦA CÔNG TY 

Dòng tiền ám chỉ sự di chuyển tiền mặt vào và ra khỏi công ty theo 
thời gian. Đối với một doanh nghiệp giống bán hạt giống cây trồng, đây 
là một khía cạnh đặc biệt quan trọng của quản lý, bởi vì mùa bán hàng 
chỉ có một thời kỳ ngắn trong năm, trong khi chi phí xảy ra trong suốt cả 
năm và đạt đỉnh điểm một vài tháng trước mùa bán hàng. Do đó, có một 
thời kỳ tập trung của dòng tiền vào, và một thời kỳ kéo dài của dòng tiền 
ra (Hình 6.4). Một công ty giống thường bán sản phẩm của mình chỉ ba 
tháng trong năm, trong khi phải gánh chịu chi phí hoạt động trong suốt cả 
năm. Kết quả là, sau nhiều tháng không có tiền đi vào doanh nghiệp, 
nhưng rất nhiều tiền đi ra do nhu cầu trả lương, chi phí sản xuất hạt giống 
và các yêu cầu thường nhật khác thì công ty mới kết thúc việc chịu đựng. 
Sự hiểu biết chu kỳ của các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp giúp 
quản trị số dư tiền mặt. 

 

Hình 6.4. Biểu đồ của một dòng tiền hàng năm tiêu biểu  
của một doanh nghiệp giống 

Ghi chú: Tham khảo Công ty Giống Zambodia, tại Bảng 6.8, công ty phụ thuộc hoàn 
toàn vào một số tiền chi trội (thấu chi) ở ngân hàng để điều tiết dòng tiền âm từ tháng 
Chín, 2009 đến tháng Giêng, 2010.  
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Các dòng tiền vào cần phải vượt trội các dòng tiền ra, nếu không sẽ 
có một sự thiếu hụt tiền kết quả là không có khả năng trả cho các cam kết 
khi chúng đến hạn. Nếu các dòng tiền vào vượt quá các dòng tiền ra 
nghĩa là sẽ có các quỹ thặng dư, có thể được sử dụng để đầu tư hoặc phát 
triển doanh nghiệp. 

Những cách thức để thu hẹp lỗ hổng của dòng tiền bao gồm: 

•  Tập trung vào việc bán hàng bằng tiền mặt khối lượng lớn và 
quanh năm. 

•  Gửi hoá đơn cho các khách hàng mua chịu kịp thời. 

•  Giám sát chặt chẽ việc bán chịu và điều chỉnh hạn mức tín dụng 
cho phù hợp. 

•  Cấp chiết khấu giảm giá cho các khách hàng thanh toán tiền sớm. 

•  Xây dựng một chính sách ký quỹ cho tất cả công việc đang tiến triển. 

•  Theo dõi các khoản phải thu và chủ động theo đuổi sự trả nợ. 

•  Mua chịu các hàng tiêu dùng để thanh toán khi dòng tiền dương. 

•  Khuyến khích thể thức sản xuất “có thể gặp rủi ro”  với người 
nhân giống, chỉ trả tiền khi hạt giống đã được bán. 

Như được hiển thị tại Bảng 6.8 và Hình 6.4, các doanh nghiệp giống 
thường sẽ có một vị thế tiền mặt âm đáng kể trong thời kỳ thu mua và 
chế biến hạt giống. Để khắc phục điều này, cần có tài chính tạm thời 
ngắn hạn, hoặc dưới hình thức của một thấu chi ngân hàng, các khoản 
vay hoặc đầu tư bổ sung của cổ đông. Sự chuẩn bị một dự báo dòng tiền, 
cùng với một báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán dự báo 
sẽ giúp thuyết phục các tổ chức cho vay hoặc các cổ đông cung cấp các 
khoản tiền cần thiết. Một khía cạnh quan trọng của các dự báo là phải 
thận trọng và thực tế. 

Chu kỳ tiền mặt 

Chu kỳ tiền mặt là độ dài thời gian trải qua từ thời điểm tiền được 
giải ngân để mua những nguyên liệu cho quá trình sản xuất đến thời điểm 
tiền mặt được thu hồi từ việc bán hạt giống đã được sản xuất. Đối với 
một doanh nghiệp giống chu kỳ này có nghĩa là thời gian giữa lúc thanh 
toán tiền hạt giống cho những người nhân giống và lúc gửi vào ngân 
hàng tiền bán hạt giống của công ty. 
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Công thức tính chu kỳ tiền mặt (CC = Cash Cycle) là: 

CC = AAI + ACP - APP 

Trong đó: 

AAI = tuổi bình quân của hàng tồn kho, 

ACP = kỳ thu nợ bình quân, và 

APP = kỳ trả nợ bình quân. 

Các yếu tố quan trọng trong việc làm giảm chu kỳ tiền mặt là: 

• Chính sách tín dụng - đeo đuổi các điều kiện tín dụng ngắn hạn hơn. 

• Thời kỳ thu nợ - đảm bảo mọi khoản nợ được thu hồi càng nhanh 
càng tốt. 

• Thời kỳ lưu giữ hàng tồn kho - đảm bảo hàng tồn kho được lưu 
giữ trong thời gian tối thiểu có thể. 

Tỷ lệ doanh thu tiền mặt (CTR = Cash Turnover Rate) là số lần trong 
một năm mà chu kỳ tiền mặt được lặp lại. Công thức là: 

CTR = 360 / CC 

Trong đó CC được tính như trong đoạn trước. 

Việc rút ngắn chu kỳ tiền mặt làm gia tăng tỷ lệ doanh thu tiền mặt 
và gia tăng dòng tiền vào. 

Số dư tiền mặt hoạt động tối thiểu (MOCB = Minimum Operating 
Cash Balance) là số dư tiền mặt cần có để cho phép công ty trả các chi phí 
ngắn hạn như tiền lương và lãi vay để tránh khỏi bị vỡ nợ. Hiểu biết và 
duy trì MOCB đảm bảo rằng công ty có thể đáp ứng các nhu cầu thường 
nhật của mình, đáp ứng các trường hợp khẩn cấp và tận dụng các cơ hội. 

Cách tính MOCB như sau: 

MOCB = TAO / CTR 

Trong đó: 

TAO = tổng chi tiêu tiền mặt hàng năm (tức là, tất cả các khoản 
thanh toán tiền mặt trong năm), và  

CTR = tỷ lệ doanh thu tiền mặt. 
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Cho thuê tài sản 

Cho thuê tài sản là một hình thức quản trị dòng tiền vì nó khắc phục 
được vấn đề chi ra lượng tiền lớn cần để kiếm được sự sử dụng tài sản. 
Hợp đồng cho thuê là một hợp đồng giữa chủ sở hữu của một tài sản (bên 
cho thuê) và người sử dụng tài sản (bên thuê), theo đó bên thuê phải trả 
một số tiền đã được thỏa thuận vào các thời đoạn nhất định cho việc sử 
dụng tài sản. Các loại hợp đồng cho thuê bao gồm: 

• Cho thuê tài chính. Đây thường là những hợp đồng dài hạn mà bên 
thuê được sử dụng độc quyền máy móc hoặc thiết bị khi trả tiền thuê đều 
đặn. Thông thường, bên thuê chịu trách nhiệm về các chi phí vận hành và 
bảo dưỡng trong thời hạn của hợp đồng. Khi kết thúc hợp đồng các hạng 
mục được trả lại cho chủ sở hữu hoặc bán cho bên thuê với giá trị không 
đáng kể. 

• Cho thuê hoạt động. Đây là những hợp đồng ngắn hạn, theo đó 
bên thuê được sử dụng thiết bị và máy móc cho các hoạt động hoặc 
công việc cụ thể, chẳng hạn như máy đào để đào mương, xe tải để giao 
hàng, và thiết bị xây dựng. Những hợp đồng cho thuê này có thể tính 
phí mỗi giờ, tuần hoặc tháng, và những rủi ro và sự bảo dưỡng thường 
thuộc về chủ sở hữu. 

• Hợp đồng thuê - mua. Trong một số thỏa thuận cho thuê, bên thuê 
có thể có tùy chọn để mua thiết bị vào cuối thời hạn thuê với giá được 
xác định trước. 

Những lợi thế của việc cho thuê như sau: 

• Đó là một nguồn tài trợ không phải là nợ vay. 

• Tiền trả góp thường được khấu trừ thuế trong hầu hết các luật thuế. 

• Thường không có điều khoản hạn chế (so với các khoản vay toàn bộ). 

• Có thể tránh được sự lỗi thời. 

Những bất lợi của việc cho thuê bao gồm: 

• Cần phải trả tiền thuê đều đặn có thể làm gia tăng chi phí đến mức 
lớn hơn là mua và tự bảo dưỡng. 

• Có thể không tận dụng được giá trị vật liệu cũ. 

• Bất cứ cải tiến nào được thực hiện cho đất đai hoặc nhà xưởng 
đều thuộc về bên cho thuê khi kết thúc hợp đồng cho thuê. 
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Các doanh nghiệp giống thông thường sẽ chỉ chọn sử dụng các hợp 
đồng cho thuê đất đai, nhà xưởng và xe cộ. Thiết bị làm sạch và chế biến 
hạt giống thường không có sẵn để cho thuê, mặc dù có thể tìm thấy các 
công ty giống khác sẽ cung cấp “dịch vụ chế biến thuê”. Trường hợp một 
công ty muốn thuê nhà xưởng để lắp thiết bị chế biến, thì hợp đồng thuê 
dài hạn năm năm trở lên sẽ an toàn hơn là thuê ngắn hạn. Tuy nhiên, thuê 
kho ngắn hạn có thể hữu ích cho một thời kỳ trong năm khi hạt giống 
nguyên liệu được tiếp nhận và chế biến thành sản phẩm có thể bán được. 

Trên quan điểm thuần tài chính, quyết định thuê hoặc mua một tài 
sản bằng tiền mặt hoặc các khoản vay có thể được đánh giá bằng cách 
sử dụng các kỹ thuật chiết khấu tiền mặt để đi đến Hiện Giá Thuần 
(NPV = Net Present Value) của các khoản trả tiền thuê trong tương lai và 
so sánh giá trị này với số tiền cần có để mua toàn bộ. Nếu NPV của các 
khoản trả tiền thuê trong tương lai cao hơn số tiền cần thiết để mua toàn 
bộ thì mua tài sản thích hợp hơn là thuê nó. Tuy nhiên, cũng phải cân 
nhắc những thuận lợi và bất lợi của việc cho thuê hoặc sở hữu tài sản về 
những hiệu ứng của nó đối với dòng tiền, công dụng, lợi nhuận và bảng 
cân đối kế toán của công ty. 

LẬP NGÂN SÁCH 

Quản trị chiến lược tài chính đòi hỏi sự phát triển các ngân sách, 
hoặc các kế hoạch tài chính, cho doanh nghiệp. Các ngân sách nói rõ tổ 
chức dự định sẽ đạt được gì về mặt tài chính và tổ chức dự định triển 
khai các nguồn lực hạn chế mà nó tùy ý sử dụng như thế nào để đạt 
được những mục tiêu này. Các ngân sách chi tiết thường được chuẩn bị 
cho năm sau, nhưng chúng có thể được mở rộng trong tương lai cho ba 
năm hoặc dài hơn. Ngân sách chi tiết cho năm sắp tới có ba mục đích 
chính: *thứ nhất là thiết lập một mục tiêu thành tích cho thời kỳ được 
nói đến, *thứ hai là thiết lập một cơ chế kiểm soát để hướng dẫn các 
hoạt động điều hành hàng ngày và hàng tháng của công ty; và *thứ ba 
là cung cấp sự biện minh cho việc tiếp cận các khoản vay. Phần mở 
rộng của các ngân sách vào các năm tới cho phép các nhà quản lý hình 
thành và thấu hiểu những triển vọng dài hạn và các chiến lược của 
doanh nghiệp. 
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Tóm lại, quá trình phát triển các ngân sách bắt đầu với việc thiết lập 
các chiến lược marketing và sản xuất của công ty (Hình 6.5). Các kế 
hoạch này phải làm nhiều điều để chuyển khối lượng hạt giống sang 
ngôn ngữ tài chính để tạo thành các ngân sách bán hàng và sản xuất. 
Cùng với các ngân sách bán hàng và sản xuất, ngân sách hoạt động cần 
phải được xác định. Điều này đòi hỏi việc ước tính các chi phí hoạt động 
của công ty, thường xảy ra trên cơ sở hàng tháng đều đặn, chẳng hạn như 
tiền lương, chi phí vận hành xe cộ, nghiên cứu và phát triển, chi phí 
marketing, và v.v. (Hộp 6.2). Ba ngân sách này - các ngân sách bán hàng, 
sản xuất và hoạt động - sau đó nhập chung vào ngân sách dòng tiền và 
ngân sách thu nhập. 

 

Hộp 6.3. Quy tắc quản trị dòng tiền 

1. Đừng bao giờ để cạn kiệt tiền mặt. Việc cạn kiệt tiền mặt là sự xác định của sự 
thất bại trong kinh doanh. Hãy thực hiện cam kết cần để đảm bảo doanh nghiệp 
luôn luôn có đủ tiền mặt. Không có tiền mặt nghĩa là không kinh doanh, do đó 
quản trị dòng tiền mặt đòi hỏi phải thận trọng và chu đáo. 

2. Phải biết số dư tiền mặt hiện hành. Các nhà quản lý phải có sự am hiểu hiện 
hành về số dư tiền mặt. Ngay cả những nhà quản lý kinh nghiệm nhất sẽ thất 
bại nếu họ ra quyết định dựa trên các số dư tiền mặt lỗi thời, không chính xác 
hoặc không đầy đủ. 

3. Hãy làm ngay hôm nay công việc của ngày hôm nay. Chìa khóa để có số dư tiền 
mặt chính xác là có những hồ sơ cập nhật mới nhất. Hãy làm công việc đó hoặc 
có được một người nào đó khác để làm việc đó cho bạn để bạn nắm vững tình 
hình dòng tiền mặt hiện hành của doanh nghiệp. 

4. Đừng quản trị số dư ngân hàng. Đừng lẫn lộn số dư tiền mặt với số dư tại ngân 
hàng! Bạn điều hòa số dư của bạn tại ngân hàng, bạn không quản trị nó! Phải 
biết bạn thực sự có bao nhiêu tiền. 

5. Phải biết dòng tiền dự kiến của bạn. Bạn mong đợi gì về số dư tiền mặt của bạn 
trong những tháng tới? Các vấn đề của dòng tiền mặt không xảy ra ngay. Hầu 
hết các doanh nghiệp thất bại vì các chủ sở hữu hoặc người quản lý không thấy 
vấn đề dòng tiền mặt kịp thời để làm một điều gì đó về nó. Điều quan trọng là 
luôn luôn có thể trả lời câu hỏi "Tôi mong đợi gì về số dư tiền mặt của tôi trong 
sáu tháng kể từ bây giờ?". Vì vậy, dự báo dòng tiền mặt là bí quyết để ra các 
quyết định kinh doanh khôn ngoan và sinh lợi. 

Nguồn: Theo Campbell (2004). 
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Việc lập ngân sách dòng tiền liên quan đến việc dự báo các ngân 
sách bán hàng và sản xuất trong tháng sau (Bảng 6.8). Các mục tiêu bán 
hàng được thiết lập mỗi một tháng để xác định doanh số bán hàng tháng. 
Sản xuất hạt giống để đáp ứng các mục tiêu của doanh số bán hàng được 
tính toán, cùng với những ước tính giá trả cho người nhân giống, tiến độ 
giao hàng và thời biểu chế biến. Cùng với các chi phí chế biến, các chi 
phí sản xuất và chế biến hàng tháng có thể được tính toán. Các chi phí 
hoạt động hàng tháng cũng được chia nhóm và ước tính, sẽ tương đối ổn 
định suốt năm. Dòng tiền vào ròng hàng tháng được tính bằng cách lấy 
doanh thu trừ đi chi phí sản xuất và chế biến, trừ đi các chi phí hoạt động, 
đồng thời cũng hạch toán cho bất cứ các chi phí khác (chẳng hạn như lãi 
vay phải trả hoặc mua các hạng mục tài sản) và thu nhập (chẳng hạn như 
các khoản vay nhận được và thu nhập linh tinh). 

 

Hình 6.5. Quá trình lập ngân sách ở một công ty giống 

Ghi chú: Các mũi tên chỉ ra tính chất lặp đi lặp lại của việc chuẩn bị ngân sách. 

Ngân sách thu nhập tích lũy toàn bộ số lượng từ các ngân sách bán 
hàng, sản xuất và hoạt động trong một báo cáo thu nhập để thiết lập khả 
năng sinh lợi dự đoán của công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 
Đã thiết lập các ngân sách dòng tiền và ngân sách thu nhập rồi thì có thể 
xem xét ngân sách vốn, vì quyết định mua hoặc thuê các hạng mục vốn 
(tài sản) chỉ có thể được thực hiện một khi khả năng sinh lợi và vị thế 
tiền mặt của công ty được biết rõ. Một khi các ngân sách dòng tiền, thu 
nhập và vốn đã được hình thành, thì công ty ở vào một vị thế quyết định 
các nhu cầu vay vốn của mình. 

Việc phát triển các ngân sách là một quá trình lặp đi lặp lại, vì các 
nhà quản lý tìm cách đạt được một dòng tiền chấp nhận được, những kỳ 
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vọng lợi nhuận đầy đủ, và có được những tài sản cần thiết cho sự tăng 
trưởng doanh nghiệp. Lý tưởng nhất, toàn bộ công ty nên tham gia vào 
việc chuẩn bị ngân sách để nó là “sở hữu” của tất cả mọi nhân viên. Để 
làm cho quá trình hiệu quả, các nhà quản lý cần phải xác định các tham 
số ngân sách và hướng dẫn lúc bắt đầu công việc, để tránh những sự hiểu 
lầm khi quá trình triển khai và được chấp thuận. Các thông số điển hình 
bao gồm sự tăng lương dự kiến, tỷ lệ lạm phát, kỳ vọng giá cả, phụ cấp đi 
lại, v.v. Cũng nên thận trọng trong việc chuẩn bị một ngân sách bằng 
cách đừng chèn vào những ước tính bán hàng quá tham vọng và bằng 
việc kết hợp các phạm vi sai số vào chi phí. 

Các ngân sách là những số ước lượng và do đó độ lệch có khả năng 
xảy ra. Các ngân sách phải được xem là những hướng dẫn và chúng cần 
linh hoạt trong trường hợp có những thông tin hoặc thay đổi mới trong 
các điều kiện kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, các ngân sách không có nghĩa là 
được uốn nắn mỗi một tháng để phù hợp với sự quản lý yếu kém của 
doanh nghiệp. Một khi một ngân sách đã được thiết lập, chỉ nên được 
thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào nếu thực sự chính đáng. 

Ngân sách là công cụ thông báo cho nhân viên công ty những kỳ 
vọng của ban quản lý về doanh thu và chi tiêu và là cần thiết cho việc 
theo dõi tiến độ hàng tháng để đạt được tầm nhìn của công ty theo các 
chiến lược đã được xác định. Chi tiêu trong các phòng ban phải phù hợp 
với ngân sách để đạt được dòng tiền dự kiến. Doanh số bán hàng, sản 
xuất, dòng tiền và khả năng sinh lợi hàng tháng sau đó có thể được so 
sánh với ngân sách để nêu bật những thành công, các vấn đề và những 
thất bại. Như thế, ngân sách của một công ty là một công cụ quản trị 
quan trọng để theo dõi và đánh giá sự tiến triển và khả năng sinh lợi. 
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Bảng 6.8. Ví dụ về một ngân sách dòng tiền của Công ty Giống Zambodia Seeds cho giai đoạn 7/2009 đến 6/2010 

 Bảy-09 Tám-09 Chín-09 Mười-09 MMột -09 Chạp-09 Giêng-10 Hai-10 Ba-10 Tư -10 Năm-10 Sáu-10 

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 320,000 279,901 231,291 ( 210,301) ( 818,067) ( 776,172) ( 640,524) (379,309) 435,725 1,039,230 638,231 597,130 

Bán hàng             

Ngô lai 0 0 0 0 81,480 162,960 256,662 684,432 513,324 0 0 0 

Ngô TPTD 0 0 0 0 27,936 55,872 87,998 234,662 175,997 0 0 0 

Đậu tương 0 0 0 0 0 0 15,278 76,388 61,110 0 0 0 

DOANH THU 0 0 0 0 109,416 218,832 359,938 995,482 750,431 0 0 0 

Thu lãi cho vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOANH THU 0 0 0 0 109,416 218,832 359,938 995,482 750,431 0 0 0 

Chi phí sản xuất & chế biến             

Hạt giống nguyên liệu & 
nhận hàng  

            

Ngô lai 0 0 300,303 300,303 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ngô TPTD 0 8,412 100,945 100,945 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đậu tương 0 0 0 80,101 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chi phí chế biến             

Ngô lai 0 0 0 0 9,661 19,322 28,984 77,290 57,967 0 0 0 

Ngô TPTD 0 0 0 0 5,500 11,000 16,500 43,999 32,999 0 0 0 

Đậu tương 0 0 0 0 0 0 912 4,559 3,647 0 0 0 

Tổng chi phí sản xuất 0 8,412 401,248 481,349 15,161 30,322 46,395 125,848 94,614 0 0 0 

Chi phí hoạt động             

Hạt giống bố mẹ 0 0 0 83,160 0 0 0 0 4,800 0 0 0 

Phân phối 0 1 44 54 873 1,746 2,813 7,954 6,014 0 0 0 
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 Bảy-09 Tám-09 Chín-09 Mười-09 MMột -09 Chạp-09 Giêng-10 Hai-10 Ba-10 Tư -10 Năm-10 Sáu-10 

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 320,000 279,901 231,291 ( 210,301) ( 818,067) ( 776,172) ( 640,524) (379,309) 435,725 1,039,230 638,231 597,130 

Chi phí Marketing  4,365 4,394 4,423 4,453 4,483 4,512 4,543 4,573 4,603 4,634 4,665 4,696 

Tiền lương 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 15,684 

Tiền thuê tài sản 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7 ,500 7,500 7,500 7,500 

An ninh 4,190 4,218 4,247 4,275 4,303 4,332 4,361 4,390 4, 419 4,449 4,478 4,508 

Chi phí văn phòng 1,571 1,582 1,592 1,603 1,614 1,624 1,635 1,646 1,657 1,668 1,679 1,691 

Chi phí xe cộ 3,143 3,164 3,185 3,206 3,227 3,249 3,271 3,292 3,314 3,337 3,359 3,381 

Chi phí linh tinh 3,645 3,654 3,668 3,678 3,768 3,865 3,981 4,504 4,319 3,727 3,737 3,746 

Chi phí tiền lãi 0 0 0 2,804 10,908 10,349 8,540 5,057 0 0 0 0 

Tổng Chi phí Hoạt động  40,099 40,198 40,343 126,417 52,360 52,862 52,327 54,601 52,311 40,999 41,102 41,206 

MUA TÀI SẢN             

Xe giao hàng 5 t          35,000   

Xe bán tải cho sản xuất          25,000   

Thiết bị chế biến           300,000   

Hoàn trả khoản vay             

TỔNG DÒNG TIỀN RA  40,099 48,610 441,592 607,766 67,521 83,184 98,723 180,449 146,925 400,999 41,102 41,206 

Dòng tiền ròng ( 40,099) ( 48,610) ( 441,592) ( 607,766) 41,895 135,648 261,215 815,033 603,506 ( 400,999) ( 41,102) ( 41,206) 

SỐ DƯ CUỐI KỲ 279,901 231,291 ( 210,301) ( 818,067) ( 776,172) ( 640,524) ( 379,309) 435,725 1 039,230 638,231 597,130 555,924 

 

 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

262  

 

KI ỂM SOÁT CÁC YẾU TỐ TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

Không thể liệt kê tất cả những sự kiểm soát cần thiết trong một 
doanh nghiệp giống trong một chương của cuốn sách. Thay vào đó mục 
đích là để nêu bật một số *các khu vực rủi ro và *các khu vực kiểm soát 
then chốt cần được chú tâm. Các mục được thảo luận dưới đây không bàn 
hết mọi khía cạnh, nhưng được trình bày bởi vì chúng là quan trọng thiết 
yếu đối với bất cứ doanh nghiệp giống nào. Nếu các vấn đề này không 
được kiểm soát và giám sát đầy đủ, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng 
gặp những vấn đề. 

Kiểm soát hàng tồn kho 

Các công ty giống lưu giữ tồn kho lớn về hạt giống và các hàng tiêu 
dùng khác trong những thời kỳ dài, và do đó chúng dễ bị hư hỏng và mất 
mát. Vì vậy hàng tồn kho phải được lưu giữ tại những nơi an toàn và các 
thủ tục kiểm soát hàng tồn kho phải được thiết lập. Mỗi hạng mục tồn 
kho nên có một thẻ kho hoặc thẻ bin cung cấp một phương tiện cho việc 
ghi chép số lượng tồn kho hiện hành, nhập và xuất hàng tồn kho. Kiểm 
kê hàng hóa thường kỳ, ít nhất hàng tháng, là một phương tiện kiểm soát 
quan trọng. Các phiếu kho giúp cho việc kiểm kê kho hiệu quả, và được 
thiết kế để thêm vào khối lượng hàng tồn kho, vị trí hàng tồn kho, cây 
trồng, chủng loại giống, cỡ bao, năm sản xuất được ghi chú cung cấp 
thông tin hữu ích cho người quản lý. Các hồ sơ hàng tồn kho sau đó được 
điều hòa với việc nhận hàng và bán hàng (Bảng 6.9) để kiểm tra chéo 
mức độ tồn kho lý thuyết (theo sổ sách kế toán) với tồn kho thực tế (theo 
kiểm kê kho). 

Bất kỳ sự khác biệt nào giữa mức tồn kho lý thuyết và số lượng tồn 
kho thực tế phải được điều tra kịp thời. Một sự khác biệt nhỏ có thể do 
hao hụt chế biến, đặc biệt là nơi tồn kho bao gồm cả hạt giống chưa qua 
chế biến và đã được chế biến. Một sự khác biệt lớn có thể cho thấy: 

• Sự gian lận, 

• Lỗi trong tính đếm, hoặc 

• Hàng tồn kho để không đúng chỗ. 
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Bảng 6.9. Ví dụ về một sự điều hòa hàng tồn kho hàng tháng 

Cây trồng: Ngô Giống: Babungo 

Cỡ bao: 10 kg Năm sản xuất: 2008 

Tồn kho đầu kỳ vào 31 tháng Ba 35 

Cộng (+) Nhận hàng trong tháng Tư 625 

Trừ (-) Bán hàng trong tháng Tư 460 

Tồn kho cuối kỳ lý thuyết vào 30 tháng Tư 200 

Khối lượng theo kiểm kê 196 

Sự khác biệt 4 

Kiểm soát tiền mặt và các hệ thống kiểm soát nội bộ khác  

Để thành công, việc quản trị tiền mặt trong một doanh nghiệp là rất 
quan trọng. Tâm điểm của việc này là một hệ thống kế toán tốt đảm bảo 
mọi giao dịch đều được ghi nhận và điều hòa với các số dư tại ngân hàng 
và số dư tiền mặt một cách thường xuyên. 

Về phía doanh số bán hàng của doanh nghiệp, tất cả hàng bán phải 
được lập hoá đơn với khối lượng và giá trị của các mặt hàng bán được 
ghi lại. Sau đó số lượng tiền và vật chất được nhập vào hồ sơ kho và các 
hệ thống kế toán cho phù hợp. 

Các phiếu thu tiền bán hàng nên được gửi vào ngân hàng hàng ngày, 
trong khi việc bán chịu chỉ nên được thực hiện với các khách hàng đáng 
tin cậy, và chúng phải được quản trị để đảm bảo hạn mức tín dụng không 
bị vượt quá đồng thời với việc đòi hỏi thanh toán kịp thời. 

Việc giám sát sự phân tích tuổi của các con nợ, các khoản nợ và việc 
đôn đốc thu hồi nợ sẽ giúp giảm thiểu các khoản nợ xấu. 

Về mặt chi tiêu, mọi sự mua sắm phải theo các chính sách của công 
ty, thường đòi hỏi những điều sau đây: 

• Tất cả mọi sự mua sắm phải được phép của người quản lý thích 
hợp theo ngân sách được định trước trên cơ sở của hai hoặc nhiều 
bảng báo giá. 

• Xác định và lựa chọn các nhà cung ứng ưu tiên. 

• Phát hành một đơn đặt hàng chính thức cho hàng hoá. 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

264  

 

• Mua hàng bằng séc hoặc mua chịu đối với những mua sắm trên 
một giá trị nhất định, hoặc bằng tiền mặt cho các hạng mục có giá 
trị thấp. 

• Phát hành một “Phiếu đã trả tiền cho hàng hoá nhận được” khi nhận 
hàng, với một sự kiểm tra chéo hóa đơn và các chi tiết đặt hàng. 

• Nhập hàng hoá đã nhận được vào các hồ sơ kho. 

Chi phí lớn nhất của một công ty giống là chi phí mua hạt giống. Vì 
hạt giống thường được thu gom từ những nông dân hợp đồng, nên sự 
quản lý các hợp đồng, các biên lai giao hàng và các thủ tục thanh toán tạo 
thành một hợp phần chính của kiểm soát tài chính. Khi nhận hạt giống, 
một “phiếu đã trả tiền cho hạt giống nhận được” phải được phát hành ghi 
rõ cây trồng, chủng loại giống, tình trạng chất lượng thiết yếu (ví dụ, độ 
ẩm hạt giống và phần trăm hạt bị khuyết tật), tổng khối lượng và kích 
thước gói. Việc một công ty giống trì hoãn thanh toán tiền mua hạt giống 
cho đến khi thực hiện xong các kiểm nghiệm nảy mầm đối với hạt giống 
đã nhận không phải là bất thường. Vì vậy, một chính sách thanh toán 
phải được thiết lập và truyền đạt đến những nông dân hợp đồng. Nếu việc 
thanh toán cho những người nhân giống không được thực hiện khi nhận 
được hạt giống, một hệ thống quản lý những người cho nợ này cần phải 
được thành lập. 

Tiếp cận và sử dụng tín dụng để tài trợ cho doanh nghiệp 

Các công ty giống đối mặt với một chu kỳ hàng năm lớn của dòng 
tiền, với các nhu cầu chi tiêu đáng kể tại thời điểm mua hạt giống mà chỉ 
thu hồi vài tháng sau đó trong mùa bán hạt giống tương đối ngắn. Đảm 
bảo tín dụng cho thời kỳ dòng tiền âm là phương cách chủ yếu để đảm 
bảo rằng công ty vẫn còn đứng vững. Vì vậy sự khả dụng của tín dụng 
cho các công ty giống và sự tin cậy của một công ty giống là những chìa 
khóa cho sự thành công của doanh nghiệp. 

Cả hai bên đi vay và cho vay đều có những quan điểm riêng của họ 
về tín dụng và rủi ro mà cần phải đạt đến một mức độ hiểu biết lẫn nhau 
về sự tương đẳng trong bất kỳ hợp đồng tín dụng nào. Người cho vay 
thường sẽ tiến hành quá trình đánh giá và đáp ứng nhu cầu tín dụng của 
người đi vay, vì họ đang ở vị thế tài chính mạnh hơn và có nhiều lựa 
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chọn khác đáp ứng được các mục tiêu đạt được lợi nhuận và giảm thiểu 
rủi ro của họ. Người đi vay có vai trò thuyết phục người cho vay rằng 
việc cung cấp tín dụng sẽ là một mối quan hệ cùng có lợi. 

Người cho vay sẽ thực hiện việc đánh giá lược sử tín dụng và sự 
đáng tin cậy của người đi vay sắp tới, cũng như tự thân khoản vay. Đối 
với sự đáng tin cậy tín dụng của một người đi vay, những người cho vay 
sẽ xem xét ba điều: 

1. Việc bảo đảm của khoản vay, như được phản ánh đặc biệt qua 
bảng cân đối kế toán của người đi vay. 

2. Các kỳ vọng trả nợ và thu nhập, như được phản ánh qua ngân sách 
dòng tiền của người đi vay. 

3. Khả năng quản lý và thành tích của công ty trong quá khứ, như 
được phản ánh trong các báo cáo kết quả kinh doanh, tài liệu giới thiệu 
công ty, danh mục sản phẩm, sức mạnh thương hiệu, thị phần, v.v. 

Hơn nữa, khi người cho vay đánh giá tự thân các khoản vay, họ sẽ 
thích các khoản vay vừa là tự thanh toán (self-liquidating) vừa là tài sản 
tạo tiền (asset-generating) hơn (Barry và cộng sự, 2000). Các khoản vay 
tự thanh toán là những khoản vay sẽ cung cấp các nguồn lực cho người đi 
vay làm cho họ có thể tạo ra đủ tiền để hoàn trả khoản vay trong thời hạn 
vay. Các khoản cho vay cho sản xuất hạt giống có nhiều khả năng được 
tự thanh toán trong thời hạn vay hơn các khoản vay cho các thiết bị, có 
các thời hạn hoàn trả lâu dài. Một khoản vay tài sản tạo tiền là một khoản 
vay cung cấp ngân quỹ cho người đi vay để mua các tài sản hữu ích. 
Những tài sản này cung cấp cho người cho vay sự bảo đảm nào đó, 
nhưng các tài sản khác nhau về tính dễ thu hồi của chúng. Ví dụ, một 
khoản vay để mua thiết bị làm sạch hạt giống là một khoản vay tài sản 
tạo tiền, nhưng thiết bị làm sạch hạt giống không thể thu hồi dễ dàng như 
một chiếc xe hoặc đất đai. Các tài sản cũng mất giá theo thời gian và sử 
dụng, và vì vậy giá trị của chúng như một tài sản có thể thu hồi được sụt 
giảm từ thời điểm mua sắm. Đất đai không bị mất giá, trong khi xe cộ và 
thiết bị làm sạch hạt giống mất giá tương đối nhanh. 
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Các khoản cho vay vừa là tự thanh toán vừa là tài sản tạo tiền cao 
được những người cho vay mong muốn nhất (Hình 6.6). Ngược lại, 
những người cho vay ít quan tâm đến các khoản vay sẽ không được 
dùng để mua tài sản và sẽ không tạo ra thu nhập bằng tiền cho người đi 
vay. Những người cho vay sẽ bày tỏ một sự ưu tiên trung gian cho các 
khoản vay đạt được điểm cao trong một tiêu chí và điểm thấp trong một 
tiêu chí khác. Do đó, bên đi vay phải lập một đơn xin cấp tín dụng đáp 
ứng được các ưu tiên về việc cho vay và rủi ro của bên cho vay, đồng 
thời thể hiện một sự tin cậy tín dụng ở mức độ cao thông qua sự quản lý 
doanh nghiệp tốt. 

 

Hình 6.6. Các ưu tiên của người cho vay đối với các phối hợp 
của các đặc điểm vay 

Ghi chú: Theo Barry và cộng sự (2000). 

Điều quan trọng khi tìm cách huy động vốn là phải chuẩn bị một 
dòng tiền thực tế cho thấy rõ khả năng trả nợ. Nếu dự báo dòng tiền cho 
thấy rằng công ty không thể trả nợ thì hầu như sẽ không thể thuyết phục 
người cho vay ứng trước số tiền cần đến. Nếu dòng tiền là không thực tế, 
người cho vay có thể mất lòng tin vào sự hiểu biết về doanh nghiệp của 
người quản lý và cân nhắc đến rủi ro quá cao để cấp một khoản vay. 

Ngày nay, với sự nở rộ của các tổ chức cho vay đang tìm kiếm doanh 
nghiệp, có một số dòng tín dụng với một số ngân hàng là luôn luôn hữu 
ích, với mục đích là khi cần thực hiện một sự thanh toán, có thể yêu cầu 
tất cả các tổ chức cho vay báo giá. Điều này sẽ khá thường xuyên dẫn 
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đến việc giảm các chi phí tài chính vì các nhà cho vay cạnh tranh để 
giành doanh nghiệp. 

TÓM T ẮT NHỮNG Ý CHÍNH  

1. Quản trị chu kỳ vốn lưu động là chìa khóa thành công của một 
doanh nghiệp. Phần lớn thu nhập của một công ty giống được thu qua 
bán hàng thường vào một thời kỳ ngắn trong năm, nhưng các chi phí hoạt 
động lại tái diễn trong suốt cả năm và trước mùa bán hàng đòi hỏi chi phí 
lớn để thu mua hạt giống để bán. 

2. Báo cáo kết quả kinh doanh là một phương tiện đánh giá hiệu quả 
tài chính của một công ty trong một thời gian xác định. Báo cáo này cung 
cấp những thông tin về doanh thu, giá vốn hàng bán, tỷ suất lợi nhuận 
gộp, các chi phí hoạt động và lợi nhuận. 

3. Sự soát xét báo cáo kết quả kinh doanh trong các thời kỳ gần đây 
cung cấp những thông tin về cách công ty đã thực hiện trong thời hạn dài 
hơn, và dùng làm bệ phóng để hoạch định các ngân sách và các mục tiêu 
lợi nhuận trong tương lai. Báo cáo kết quả kinh doanh cũng có thể được 
sử dụng để xác định khối lượng hòa vốn và giá cả của sản phẩm và bằng 
cách đó thiết lập bộ đệm cho công ty dự phòng trường hợp suy giảm 
doanh thu trong tương lai (do giảm khối lượng, giảm giá hoặc cả hai). 

4. Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tình trạng tài chính của công 
ty tại một thời điểm cụ thể. Nó tóm tắt tất cả mọi thứ mà công ty sở hữu 
(tài sản) và toàn bộ số tiền mà công ty nợ các bên thứ ba (nợ). Từ bảng 
cân đối kế toán công ty có thể xác định giá trị tài sản ròng, tình trạng rủi 
ro, tính thanh khoản và mức độ của khả năng thanh toán. 

5. Sự phân tích tình hình tài chính của một công ty được thực hiện 
bằng cách kiểm tra các số liệu tuyệt đối trên báo cáo kết quả kinh doanh 
và bảng cân đối kế toán, và với việc sử dụng nhiều tỷ số khác nhau được 
tính toán từ những dữ liệu này, chúng được kiểm tra tự thân và liên hệ 
đến các thời kỳ trước và các tiêu chuẩn của ngành. Mặc dù những dữ liệu 
và tỷ số này là hữu ích cho việc hiểu biết hiệu quả hoạt động của công ty 
trong quá khứ, những lý lẽ đối với các giá trị của những con số và những 
tỷ số đều quan trọng như nhau trong việc xác định hiệu suất của công ty 
và các yêu cầu quản lý. 
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6. Dòng tiền ám chỉ sự di chuyển của tiền mặt vào và ra khỏi công ty 
qua thời gian. Đối với một công ty vẫn còn tồn tại thì các dòng tiền vào 
phải vượt quá các dòng tiền ra. Các công ty giống bán hạt giống cây 
trồng có những sự biến động lớn hàng năm về dòng tiền mặt, thường sẽ 
yêu cầu sự hỗ trợ tín dụng cho sự sống còn của công ty. Các nhà quản lý 
doanh nghiệp giống cần phải xem xét những phương cách phòng ngừa 
các dòng tiền bị âm đáng kể. 

7. Việc chuẩn bị các ngân sách sẽ giúp các nhà quản lý hoạch định và 
xác định khả năng thu được lợi nhuận và những nội hàm về dòng tiền của 
các chiến lược sản xuất và marketing, và cung cấp một phương tiện để 
kiểm soát các hoạt động trong tương lai. Vì vậy, các ngân sách của một 
công ty là một công cụ quản trị quan trọng để theo dõi và đánh giá sự tiến 
triển và khả năng thu được lợi nhuận. 

8. Hai khu vực kiểm soát quan trọng trong một doanh nghiệp giống là 
hàng tồn kho và tiền mặt. Các công ty giống dự trữ những khối lượng lớn 
hạt giống tồn kho dễ hỏng có nguy cơ suy thoái và tổn thất. Sự sụt giảm 
chất lượng của hạt giống tồn kho có thể tác động nghiêm trọng đến giá trị 
hàng tồn kho và tiềm năng bán hàng. Quản trị tiền mặt để đảm bảo các số 
dư tiền mặt dương là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp. 

9. Doanh nghiệp giống có thể sẽ yêu cầu những khoản vay lớn hàng 
năm để hỗ trợ cho những biến động dòng tiền. Các nguồn tài chính sẽ 
xem xét việc chấp nhận những khoản vay vừa là tự thanh toán vừa là tài 
sản tạo tiền cao. Vì vậy, các nhà quản lý doanh nghiệp phải phát triển 
những ngân sách và kế hoạch chiến lược sẽ có thành công cao trong việc 
trả nợ đồng thời làm cho doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận. 

10. Quản trị chiến lược tài chính của một công ty không thể được 
thực hiện một cách thích hợp mà không có một hệ thống kế toán được tin 
học hóa được cập nhật và nắm bắt tất cả các yếu tố then chốt của doanh 
nghiệp. Các nhà quản lý không có những dữ liệu hiện thời về số dư tiền 
mặt, thu nhập, các chi phí và hiệu suất lợi nhuận sẽ ở vào một tình thế 
rất bất lợi.  
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7  

QU%N TR- NGU1N NHÂN L�C  

Mặc dù đã không được trình bày như là một trong ba trụ cột chiến 
lược hỗ trợ tầm nhìn doanh ngiệp, nhưng quản trị nguồn nhân lực là một 
thành phần có tính chất chiến lược cho sự thành công của doanh nghiệp. 
Điều này là do bản chất xuyên ngang (cross-cutting) của quản trị nguồn 
nhân lực. Tất cả ba chiến lược chính về marketing, sản xuất và tài chính 
đều liên quan đến nguồn nhân lực. Do đó, trong nhiều khía cạnh, một 
doanh nghiệp chỉ tốt ngang bằng những con người dính dáng đến doanh 
nghiệp đó, và vì vậy quản lý con người của một công ty là một chức năng 
bao quát toàn bộ của doanh nghiệp.  

Không phải mọi công ty giống đều có đủ khả năng để thuê một Giám 
đốc Quản trị nguồn Nhân lực, và vì vậy các nhà quản lý sản xuất, 
marketing và tài chính sẽ được kỳ vọng xử lý các quyết định liên quan 
đến nhân sự, bao gồm cả thuê mướn, bố trí, đào tạo, trả lương, tuân thủ 
các luật lệ và quy định tác động đến nhân viên và nơi làm việc, và bảo 
đảm sự an toàn và sức khỏe của nhân viên (và khách hàng). Tính đa dạng 
này của nhiệm vụ đòi hỏi những cá nhân có kỹ năng giỏi về tổ chức và 
giao tiếp để có thể nhanh chóng chuyển đổi từ quản trị dự án hay quá 
trình sang quản trị con người mà không trở nên quá tải.  

Trường hợp một công ty giống có thể thuê được một Giám đốc Quản 
trị nguồn Nhân lực để chuyên tâm đến nhiều vấn đề liên quan đến nhân 
viên (Hình 7.1), người đó phải được chấp nhận như là một người cộng sự 
chiến lược và không thể thiếu trong cơ cấu quản lý của một doanh 
nghiệp. Nhưng đồng thời, Giám đốc Quản trị nguồn Nhân lực cũng phải 
có khả năng là một người ủng hộ những nhân viên mà mình quản lý. Sự 
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ủng hộ này bao gồm việc xúc tiến một môi trường làm việc trong đó mọi 
người sẽ được động viên, sáng tạo, đóng góp và hài lòng, đồng thời cũng 
tăng cường các phương pháp hữu hiệu để thiết lập mục tiêu, giao tiếp và 
trao quyền thông qua trách nhiệm. Hơn nữa, quản trị nguồn nhân lực còn 
liên quan đến việc xây dựng cho nhân viên về quyền sở hữu của tổ chức 
và tầm nhìn của tổ chức.  

 

Hình 7.1. Các chức năng quản tr ị nguồn nhân lực chủ yếu  
trong một công ty 

Chuyên gia nguồn nhân lực giúp thiết lập môi trường và văn hóa 
tổ chức trong đó đội ngũ nhân viên có năng lực, quan tâm và tận tụy 
phục vụ tốt khách hàng. Trong vai trò này, nhà quản trị nguồn nhân 
lực cung cấp:  

• Các cơ hội phát triển nhân viên,  

• Các chương trình hỗ trợ nhân viên,  

• Các chiến lược chia sẻ lợi ích và lợi nhuận,  

• Các sự can thiệp phát triển tổ chức,  

• Các cách tiếp cận đúng thể thức để giải quyết vấn đề và  

• Các cơ hội giao tiếp đều đặn theo lịch trình.  

Việc đánh giá liên tục về hiệu quả của tổ chức đưa đến nhu cầu để 
chuyên gia nguồn nhân lực đấu tranh thường xuyên cho sự thay đổi. Cả 
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kiến thức lẫn khả năng thực thi các chiến lược thay đổi thành công làm 
cho chuyên gia nguồn nhân lực được quý trọng khác thường. Biết cách 
để liên kết sự thay đổi với các nhu cầu chiến lược của tổ chức sẽ giảm 
thiểu sự bất mãn và chống đối của nhân viên đối với sự thay đổi. Chuyên 
gia nguồn nhân lực còn đóng góp thêm cho doanh nghiệp bằng cách đánh 
giá liên tục sự hiệu quả của chức trách nguồn nhân lực. Để hỗ trợ cho 
thành công chung của công ty, các nhà quản trị nguồn nhân lực còn bảo 
vệ trước các nhân viên về sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị, các mục tiêu và 
các kế hoạch hành động của doanh nghiệp. Vì vậy, không thể đánh giá 
quá cao chức trách nguồn nhân lực.  

Xác định các nhiệm vụ cần thiết trong một công ty giống  

Khi một doanh nghiệp xây dựng tầm nhìn của mình và xác định 
khuôn khổ chiến lược để hoàn thành tầm nhìn đó, các nhà quản lý sẽ 
xác định các nhiệm vụ quan trọng trong cơ cấu tổ chức để tối ưu hóa 
các nguồn nhân lực của doanh nghiệp và sự đóng góp của họ. Từng 
nhiệm vụ quan trọng cần phải được vạch rõ và sau đó nhân sự được tìm 
để thực hiện những nhiệm vụ đó, chứ không phải ngược lại. Các nhiệm 
vụ quan trọng được vạch rõ thành một bản mô tả công việc để đảm bảo 
rằng mỗi người được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ thấu hiểu được 
bản chất, các trách nhiệm, các kỳ vọng về hiệu quả làm việc và các kỹ 
năng cần thiết cho nhiệm vụ. Các yếu tố thiết yếu của một bản mô tả 
công việc bao gồm:  

• Chức danh vị trí (công việc được mô tả một cách chính xác).  

• Địa điểm làm việc (nơi công việc được bố trí).  

• Các mối quan hệ để báo cáo.  

• Mục tiêu của vị trí công việc (những kết quả gì được mong đợi từ 
thành tích của công việc).  

• Các nhiệm vụ được thực hiện, bao gồm tỷ lệ phần trăm thời gian 
dự kiến sẽ được dùng cho từng nhiệm vụ.  

• Trình độ chuyên môn, kiến thức và các kỹ năng công việc được 
yêu cầu.  
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• Các điều kiện làm việc, máy móc và trang thiết bị được sử dụng, 
và bất cứ những nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra liên quan với 
công việc.  

• Cấu trúc thù lao.  

• Các tiêu chuẩn và đánh giá hiệu quả làm việc.  

Các bản mô tả công việc không phải là những văn bản bất biến, mà là 
biến động khi doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, và khi các công 
nghệ mới được chấp nhận và được sử dụng trong công ty. Do đó, sự soát 
xét thường xuyên các công việc và nhiệm vụ rất quan trọng để duy trì 
một sự bổ sung nhân viên am hiểu và hiệu quả. Khi nhiệm vụ thay đổi, 
các vị trí có thể trở nên dư thừa, được tái xác định, hoặc tái cấu trúc, và 
nhân viên đương nhiệm sẽ cần phải được tái bố trí, đào tạo lại hoặc giảm 
biên chế. Mục tiêu tổng thể là để đảm bảo rằng tổ chức và số nhân viên 
cần thiết là thích hợp để hoàn thành tầm nhìn của công ty.  

Tuyển dụng nhân viên mới  

Các nhân viên được tìm kiếm để bổ nhiệm vào các vị trí chủ yếu 
trong một tổ chức. Trước tiên phải vạch rõ các vị trí và nhiệm vụ để có 
thể tuyển dụng người có trình độ tốt nhất bổ nhiệm vào vị trí. Không nhất 
thiết phải sử dụng người mới hoặc thuê người toàn thời gian để thực hiện 
các nhiệm vụ quan trọng, vì có những phương pháp thay thế để đáp ứng 
các nhu cầu, chẳng hạn như tái cơ cấu trong công ty, ký hợp đồng phụ 
các nhiệm vụ với bên thứ ba và thuê những nhân viên tạm thời. Do tính 
chất thời vụ của doanh nghiệp giống, việc sử dụng các nhân viên hợp 
đồng hoặc tạm thời cho các nhiệm vụ nhất định - chẳng hạn như những 
người liên quan đến chế biến hạt giống và đối với các khía cạnh nhất 
định của marketing hạt giống (ví dụ, các thương lái) - có thể là một chiến 
lược tốt để giảm chi phí tiền lương hàng năm.  

Với mỗi nhân viên mới được bổ sung vào doanh nghiệp, tổng chi phí 
sẽ tăng lên. Nói chung, với nhân viên bổ sung, hiệu quả được kỳ vọng 
cũng sẽ gia tăng, đặc biệt nếu nhân viên được thuê để thực hiện các 
nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, điều này có thể không luôn luôn đúng 
như thế (Hình 7.2). Chẳng hạn như, đối với một số tấn hạt giống được 
sản xuất hoặc bán ra, chi phí lao động/tấn hạt giống sẽ ít hơn nếu có một 
người được sử dụng cho công việc so với hai hay nhiều người hơn được 
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sử dụng cho công việc đó. Hiệu quả chi phí lao động chỉ cải thiện nếu 
tổng sản lượng tăng lên. Như thế, nếu một người mới được tuyển dụng, 
người đó phải đóng góp vào hiệu quả chi phí hoặc tạo ra thu nhập của 
công ty; nếu không, công ty sẽ chỉ là làm ra ít lợi nhuận và ít bền vững.  

 

Hình 7.2. Sơ đồ trình bày hiệu ứng của việc  
bổ sung lao động trên chi phí lao động/tấn hạt giống được chế biến,  

tính bằng khối lượng (tấn) hạt giống được chế biến gia tăng 

Nguồn: Trích từ Kay và cộng sự (2008).  

Quá trình tuyển dụng nhân 
viên cho những công việc đã 
được xác định bao gồm:  

• Xác định có bất kỳ người 
nào trong công ty có 
trình độ phù hợp để bổ 
nhiệm vào vị trí. Nếu 
vậy, tái bố trí người đó 
đến vị trí mới, và tuyển 
dụng cho vị trí bỏ trống 
được tạo ra.  

• Việc quảng cáo vị trí 
trống trên phương tiện 
truyền thông rất có thể sẽ 
được những ứng viên 
tiềm năng tiếp cận (xem 
Hộp 7.1).  

Hộp 7.1. Các yếu tố chính  
của một quảng cáo tuyển dụng  

Một quảng cáo tuyển dụng tốt phải đơn 
giản, có tính thuyết phục và đáng lưu ý, và 
có các yếu tố sau đây:  

• Chức danh công việc chính.  

• Mô tả công việc súc tích bao gồm các 
lĩnh vực thực hiện chủ yếu. 

• Trình độ chuyên môn, các kỹ năng và 
kinh nghiệm yêu cầu.  

• Mô tả tóm tắt các điều kiện làm việc và 
các rủi ro liên quan với công việc.  

• Tên công ty, logo và chi tiết liên lạc.  

• Thủ tục nộp đơn.  

• Hạn chót để nộp đơn. 

Nguồn: Trích từ Bester.  
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• Soát xét các đơn xin ứng tuyển, kiểm tra các tài liệu tham khảo và 
lập danh sách ngắn các ứng viên để phỏng vấn.  

• Tiến hành các cuộc phỏng vấn có kết cấu với các ứng viên, ở nơi 
phù hợp với ban phỏng vấn. Trong khi phỏng vấn, các ứng viên 
được thông báo về tính chất và những kỳ vọng của vị trí công 
việc. Mỗi ứng viên tương lai nên được phỏng vấn với cùng một bộ 
các câu hỏi, mà thông thường bao gồm:  

○ Những câu hỏi về hoàn cảnh (ví dụ, giáo dục và lịch sử việc làm).  

○ Những câu hỏi về kiến thức công việc (để đánh giá liệu ứng 
viên có những kỹ năng và khả năng đòi hỏi cho công việc).  

○ Những câu hỏi về mô phỏng công việc (để đánh giá năng lực 
giải quyết vấn đề và phong cách quan hệ cá nhân của ứng viên).  

○ Những yêu cầu của người lao động (để xác định những mong 
đợi và nhu cầu của nhân viên). Các ứng viên cũng được tạo cơ 
hội để đặt những câu hỏi cho ban phỏng vấn.  

• Những ứng viên tiềm năng được đánh giá, và người nào được xem 
xét là thích hợp nhất đáp ứng các mục tiêu và người nào phù hợp 
nhất về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm đòi hỏi cho vị trí công 
việc sẽ được chọn.  

• Ứng viên thành công được bổ nhiệm và thông báo với một thư bổ 
nhiệm, cho biết các điều kiện làm việc và ngày tuyển dụng.  

Tập sự cho nhân viên mới  

Quá trình mà các nhân viên mới được ghép vào tổ chức để trở nên 
đồng cảm và đắm mình vào văn hóa và tầm nhìn của công ty được gọi là 
tập sự. Đến cuối quá trình tập sự, một nhân viên phải biết được tầm nhìn 
của doanh nghiệp, người đó phù hợp với tổ chức bằng cách nào và ở đâu, 
những gì của họ được mong đợi và các quy định, quyền tự do và trách 
nhiệm của nhân viên và của người sử dụng lao động là gì. Ngoài ra, quá 
trình tập sự tạo một cơ hội để cho các nhân viên khác trong công ty tự 
làm quen với nhân viên mới và vai trò của họ trong công ty.  
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Các lĩnh vực chính cần bao quát trong quá trình tập sự gồm:  

• Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty  

• Các giá trị doanh nghiệp  

• Cấu trúc doanh nghiệp  

• Các vai trò và trách nhiệm của cấp trên và cấp dưới, các thủ tục 
báo cáo  

• Các quy định về y tế và an toàn của công ty và vị trí  

• Các chiến lược marketing, sản xuất và tài chính của công ty  

• Các thủ tục hoạt động  

• Các chính sách nguồn nhân lực (tiền công, nghỉ phép, ốm đau, thủ 
tục khiếu nại, thủ tục kỷ luật, v.v.)  

Tùy thuộc vào mô tả công việc, quá trình tập sự có thể là một cuộc 
tập luyện ngắn và đơn giản hoặc là một thủ tục dài và chuyên sâu. Thông 
thường, một vị trí càng có trách nhiệm, quá trình tập sự sẽ càng dài hơn 
và nghiêm ngặt hơn.  

Động lực của nhân viên  

Một nhân viên được xem là một nguồn tài nguyên, một yếu tố của 
sản xuất, như tiền bạc hoặc máy móc, nhưng đội ngũ nhân viên do con 
người cấu thành, và do đó nó là một loại tài nguyên khác biệt. Con người 
là duy nhất: họ suy nghĩ, sáng tạo, có khả năng học hỏi, có những cảm 
xúc và xúc động, và có thể cãi lại! Vì vậy, nguồn nhân lực không thể 
được coi như chỉ là tiền bạc hoặc máy móc.  

Một nhà quản lý, cho dù người đó là chủ sở hữu, trưởng phòng, quản 
đốc hoặc giám thị, đều có thẩm quyền đối với các nhân viên, và do đó 
điều quan trọng đối với người quản lý là hiểu ý nghĩa của thẩm quyền 
này là gì. Thẩm quyền có nghĩa là người quản lý có quyền lực, hoặc sức 
mạnh để làm cho mọi việc được thực hiện. Nhưng, đồng thời, nó có 
nghĩa là người quản lý có trách nhiệm, trong đó người đó chịu trách 
nhiệm về những kết quả và có trách nhiệm đối với phúc lợi và hiệu suất 
của nhân viên. Quyền lực có thể bị lạm dụng và trách nhiệm có thể bị né 
tránh, nhưng cả hai điều đó sẽ dẫn đến một sự đổ vỡ trong sản xuất và 
trong các mối quan hệ với nhân viên.  
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Một mối quan hệ được hình thành khi hai người ở trong một đoàn 
thể. Trong bất cứ mối quan hệ nào, có thể là cá nhân hoặc công việc, đều 
có sự phụ thuộc lẫn nhau. Nói cách khác, cả hai bên, trong trường hợp 
này là người quản lý và nhân viên, phải đóng góp vào mối quan hệ để 
làm cho nó vận hành. Nó cũng có nghĩa rằng nếu mối quan hệ bị phá vỡ 
luôn luôn có lỗi của cả hai bên, và để cho sự hòa giải xảy ra, cả hai bên 
phải hành động. Những mối quan hệ trong doanh nghiệp khác với những 
mối quan hệ trong các giới xã hội, vì chúng thường là thực dụng và 
không thân thiết. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản cho một mối quan hệ tốt  
(Trích từ H. Marshall, Ellel Grange, Vương quốc Anh) là:  

� Sự tán dương: Trong môi trường làm việc những người cầm 
quyền nên tán dương những người được giao phó vào lĩnh vực 
thẩm quyền của họ. Sự tán dương như thế có thể được thể hiện 
bằng sự thân thiện, sự ân cần và việc tìm kiếm điều tốt đẹp nhất 
cho người khác. Vai trò của người quản lý là cho phép nhân viên 
thực hiện công việc của họ một cách hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy, 
không có chỗ cho sự cay nghiệt, sự hèn hạ, hay sự ganh tị trong 
những mối quan hệ lành mạnh.  

� Sự tin cậy: Các người quản lý ở vào một chức vị có trách nhiệm 
và họ phải tin cậy các nhân viên của họ. Sự tin cậy mất một thời 
gian dài để xây dựng và phát triển, và đòi hỏi phải là khả tín, trung 
thực và nhất quán, trong khi tạo cho nhân viên cơ hội để thực hiện 
công việc của họ. Nhân viên phát triển sự tin tưởng vào cấp trên 
của mình khi nhìn thấy họ làm những gì họ đã hứa.  

Đáng buồn thay, niềm tin có thể bị phá hủy trong một thời gian 
ngắn bởi sự không trung thực, những lời hứa không được tôn 
trọng và sự thiếu hỗ trợ, và một khi bị phá vỡ, niềm tin rất khó để 
phục hồi.  

� Sự tôn trọng: Mọi người đều cần được tôn trọng, dù họ là một 
người quản lý hoặc một nhân viên.  

Các nhà quản lý cần phải coi trọng nhân viên của mình và cho 
thấy là mình tôn trọng họ. Một nhà quản lý sẽ mất đi sự tôn trọng 
nếu anh ta lẩn tránh trách nhiệm, hoặc chỉ trích quá mức hay công 
khai nhân viên của mình.  
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� Sự thông cảm: Con người mong muốn được thông cảm, nhưng 
phải mất nhiều nỗ lực để hiểu rõ một ai đó, và nhận thức của 
chúng ta về con người thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên 
ngoài chính xác hoặc không chính xác. Vì vậy, điều này phụ thuộc 
nhiều vào cách chúng ta giao tiếp. Các nhà quản lý và nhân viên 
càng giao tiếp tốt, thì họ càng sẽ hiểu nhau hơn, và họ càng có thể 
tán dương, tin cậy và tôn trọng nhau hơn và làm việc với nhau 
càng hiệu quả hơn để thực hiện được tầm nhìn của công ty.  

Như thế, rõ ràng là cần có kỹ năng đặc biệt để quản lý và thúc đẩy 
nhân viên và người lao động, nhưng có một số điểm có thể giúp để làm 
điều này1. Con người là nguồn lực quan trọng nhất trong một doanh 
nghiệp. Họ sáng tạo, nhưng họ sẽ chỉ sáng tạo khi họ được phép. Kích 
thích sự sáng tạo đúng hướng sẽ gia tăng năng suất của cả cá nhân lẫn 
doanh nghiệp. Do đó, một người quản lý phải:  

1. Xử lý các nhân viên cách nào để họ không có nguyên nhân xác 
thực để khiếu nại hoặc bất mãn, và  

2. Động viên nhân viên để họ thực hiện ở mức độ cao về năng suất.  

Những mong đợi ở nhân viên từ quản lý  

Các nhà quản lý sẽ chỉ hiệu quả đến mức độ mà họ có đáp ứng những 
mong đợi của nhân viên của mình. Các nhân viên có năng lực mong đợi 
được đối xử công bằng và được tôn trọng, đồng thời được cung cấp các 
phương tiện, thiết bị và hệ thống cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của 
mình. Để có động lực, một nhân viên hy vọng *có thể tham gia vào việc 
vạch rõ những gì được yêu cầu nơi họ, *có cơ hội để tự khẳng định mình, 
và *biết họ đã thực hiện tốt xấu như thế nào. Nếu hiệu suất của họ là 
dưới sự mong đợi, các nhân viên đánh giá cao sự giúp đỡ để cải tiến, 
trong khi nếu họ đã thực hiện tốt, họ mong đợi một sự thưởng công 
tương xứng.  

                                                 
1 Phần lớn tài liệu này được trích từ: Mol, A. 1984. Thúc đẩy lao động nông trại của 
bạn. Pretoria, SA: Nhà xuất bản Folio. 
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Các cấp độ thành tích của nhân viên  

Về cơ bản có ba cấp độ thành tích: tối thiểu, bình thường và tối đa; 
hoặc dưới, bằng và trên sự mong đợi (Hình 7.3).  

Nhân viên thường thực hiện ở mức tối thiểu hoặc ở mức độ thấp hơn 
mong đợi khi họ bất mãn với các điều kiện làm việc (tức là môi trường 
làm việc tồi, thiếu các công cụ thích hợp, hoặc tiền lương thấp). Khi họ 
không bất mãn, họ sẽ có xu hướng làm việc ở cấp độ bình thường, thực 
hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực. Trong tình huống này nhân 
viên không có sự hài lòng cũng không có phàn nàn gì với công việc. Tuy 
nhiên, các nhân viên có thể làm nhiều hơn mong đợi khi họ có được sự 
hài lòng từ việc thực hiện công việc của họ. Trong tình hình này, các điều 
kiện làm việc đều tốt, tiền lương đầy đủ, các mối quan hệ đều tốt đẹp, 
nhưng, điều tốt hơn hết là công việc thú vị và mỹ mãn bởi vì có một kinh 
nghiệm thành công, có trách nhiệm và sự tham gia vào việc ra quyết 
định, và có sự công nhận thành tích. Bởi vậy, để khuyến khích sự hài 
lòng công việc giữa các nhân viên thì phải:  

• Đáp ứng các nhu cầu của nhân viên để họ không bất mãn.  

• Tạo cho nhân viên trách nhiệm và gắn các yếu tố thúc đẩy vào 
trong công việc của họ sẽ giúp họ đạt được sự hài lòng từ công việc.  

 

Hình 7.3. Ba cấp độ cơ bản của thành tích nhân viên, và hai lực truyền 
động chính khiến cho nhân viên thực hiện thấp hơn hoặc cao hơn mong đợi 

Chu kỳ thúc đẩy  

Khi một người thực hiện một nhiệm vụ với sự cống hiến vì người đó 
thích thú làm công việc đó, tức là người đó được thúc đẩy. Vì thế, động 
lực thúc đẩy liên quan đến việc tạo ra một điều kiện thực chất để tiếp sức, 
kích hoạt hay làm cho hành vi của một người theo hướng các mục tiêu 
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được xác định trước (Hộp 
7.2). Phương pháp cơ bản 
để thúc đẩy một người 
trong một công việc liên 
quan đến các bước sau:  

1. Xác định nhiệm vụ 
cần phải được thực hiện. 
Một công việc được xác định 
rõ ràng là một công việc 
được làm xong một nửa.  

2. Đặt ra những mục 
tiêu có thể đo lường được 
và khả thi với nhân viên có 
liên quan đến nhiệm vụ 
được thực hiện. Ví dụ, lập ra 
số lượng khách hàng được 
thăm viếng mỗi tuần, hoặc 
khối lượng hạt giống được 
chế biến mỗi ca.  

3. Tạo cho nhân viên trách nhiệm đối với việc ra quyết định. Con 
người cần được gắn bó với vấn đề hoặc công việc nếu họ là một phần của 
giải pháp hoặc sản lượng của công việc đó.  

4. Hãy để nhân viên thực hiện nhiệm vụ. Là người quản lý, đừng can 
thiệp vào. Vấn đề không phải là người nhân viên tích cực nhiều hay ít, 
mà là công việc có được thực hiện hay không, và đó là trách nhiệm của 
nhân viên, người đã được giao nhiệm vụ thực hiện.  

5. Đo lường thành tích của nhân viên liên quan đến các mục tiêu tại 
mục 2. Cho các nhân viên biết ý kiến phản hồi về thành tích của họ. Các 
mục tiêu có đạt được không? Nếu có, hãy công nhận và khuyến khích. 
Nếu không, thì xác định những nguyên nhân vì sao không đáp ứng được 
mong đợi và thiết lập các biện pháp để cải tiến.  

Đánh giá hiệu quả làm việc  

Những người ở lại với một công ty thường làm như vậy bởi vì họ 
nhận được sự hài lòng khi làm việc với công ty. Trong khi các công ty 

Hộp 7.2. Một số yếu tố thúc đẩy  
hoặc làm giảm động lực nhân viên  

Động lực thúc đẩy  
• Sự an toàn và thăng tiến trong công việc  

• Ý thức thành tựu và hữu dụng  

• Cơ hội để phát triển cá nhân  

• Học các kỹ năng mới  

• Tiền lương, phụ cấp và địa vị tốt 

Làm giảm động lực 

• Điều kiện làm việc tồi 

• Các chính sách công ty gây thất vọng 

• Chỉ trích, đe dọa, xử lý không công bằng  

• Ít cơ hội để tiến bộ  

• Các mục tiêu không thể đạt được và các tiêu 
chuẩn không rõ ràng  

• Tiền lương và phụ cấp thấp  

Nguồn: Trích từ Bester.  
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giữ chân nhân viên bởi vì nhân viên thực hiện và đóng góp vào việc đạt 
được tầm nhìn của công ty. Đánh giá hiệu quả làm việc là một biện pháp 
bảo đảm mối quan hệ hữu ích lâu dài giữa các nhân viên và công ty.  

Đánh giá công việc là một chức năng của:  

• Những kết quả hoặc những gì đã đạt được dưới dạng các xuất 
lượng (output) có thể đo lường được (ví dụ, khối lượng hạt giống 
được chế biến hoặc số túi hạt giống bán ra). Đây là một biện pháp 
khách quan liên quan đến những nhiệm vụ của công việc, như đã 
được vạch rõ trong bản mô tả công việc.  

• Những hành vi hoặc cách mà cá nhân đã thực hiện. Điều này có 
liên quan đến các khả năng, phong cách, cách thức và sự biểu hiện 
của con người, và vì thế chủ quan hơn.  

Mức quan trọng nhiều hơn nên được dành cho các biện pháp khách 
quan về hiệu quả làm việc, nhưng thành phần chủ quan không thể bị bỏ 
qua, đặc biệt là với các vị trí có liên quan đến nhiều tương tác cá nhân, 
chẳng hạn như với các vị trí bán hàng. Thật vậy, ở các vị trí như thế, hai 
khía cạnh có thể có liên quan chặt chẽ.  

Bốn giai đoạn của việc đánh giá hiệu quả làm việc  

Đánh giá hiệu quả làm việc là một phần không thể thiếu của hoạt 
động kinh doanh. Một mặt, nó là một phần đang tiếp diễn của mối quan 
hệ người quản lý - nhân viên, vì hiệu quả làm việc hàng ngày được giám 
sát và sự phản hồi dưới hình thức sự khích lệ hoặc các biện pháp hiệu 
chỉnh được đưa ra. Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả làm việc cũng là một 
hoạt động chính thức, được cấu trúc thường được tiến hành hàng năm 
hoặc hàng nửa năm, đặc biệt là liên quan đến thù lao và thăng tiến. Để 
đảm bảo cho quá trình này được thực hiện tốt nhằm đạt được những kết 
quả mong muốn, bốn giai đoạn thường liên quan là:  

• Lập kế hoạch đánh giá hiệu quả làm việc. Nhân viên cần được 
biết việc đánh giá hiệu quả làm việc chính thức sẽ diễn ra tại thời điểm 
nhất định nào, và họ cần phải biết dạng thức và tiêu chuẩn được dùng để 
đánh giá. Điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch và truyền đạt các thủ tục 
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cho nhân viên. Chỗ thích hợp để bắt đầu việc lập kế hoạch này là với 
những bản mô tả công việc đã được vạch rõ và thấu hiểu. Sau đó, các 
nhân viên, cùng với các nhà quản lý, đặt ra các mục tiêu và cột mốc cho 
các nhiệm vụ đã được vạch rõ trong mô tả công việc. Cuối cùng, ngày 
tháng và dạng thức của việc đánh giá công việc được thiết lập và truyền 
đạt cho nhân viên.  

• Sự thực thi việc đánh giá hiệu quả làm việc. Đánh giá hiệu quả làm 
việc không được xem như là những cuộc đối đầu giữa các nhà quản lý và 
nhân viên, mà như là một cơ hội để thực hiện những đánh giá khách quan 
về hiệu quả làm việc và cung cấp ý kiến phản hồi xây dựng ở cả hai phía. 
Do đó, sự đánh giá cần phải được thực thi cách chuyên nghiệp và có tính 
cách giáo dục (Hộp 7.3).  

 

• Đánh giá việc thực hiện công việc. Việc đánh giá hiệu quả làm 
việc của một người phải càng khách quan càng tốt, tập trung vào chất 
lượng, khối lượng, chi phí và tính kịp thời của các kết quả công việc, chứ 
không tập trung vào các khía cạnh chủ quan hoặc không thể đo lường 
được về tư cách đạo đức hoặc nhân cách của một nhân viên. Thảo luận 
với nhân viên về từng mục tiêu đầu ra và so sánh các kết quả đầu ra thực 
tế với mục tiêu. Cho phép nhân viên cung cấp dữ liệu để đánh giá và trả 
lời về những sai biệt được nhận biết giữa hiệu quả làm việc được quan 
sát và hiệu quả làm việc được kỳ vọng.  

• Soát xét sự đánh giá. Khi kết thúc cuộc đánh giá, soát xét lịch 
trình và thảo luận với nhân viên về việc đánh giá hiệu quả làm việc đã 
được hoàn tất. Hãy lắng nghe và trả lời thỏa đáng các nhận thức và phản 
hồi của các cá nhân. Thảo luận về sự đánh giá hiệu quả làm việc so với 

Hộp 7.3. Những lỗi thường gặp trong đánh giá thành tích nhân viên 

Sự suồng sã - bỏ qua những vấn đề vì tình thân hữu Những ấn tượng ban đầu - chịu 
ảnh hưởng bởi những ấn tượng ban đầu hơn là xác minh những vấn đề thực tế Hiệu 
quả làm việc trong quá khứ - đánh giá hiện tại bị ảnh hưởng bởi các đánh giá hiệu quả 
làm việc trước đây Hiệu quả làm việc gần đây - tập trung vào các vấn đề gần đây nhất 
và không tập trung vào tầm nhận thức hiệu quả làm việc toàn bộ Sự rập khuôn - gây 
ra một sự đánh giá thành kiến dựa trên những nhận thức cá nhân về nhân viên.  
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các điểm mạnh và thành tích, các điểm yếu và khiếm khuyết của nhân 
viên, và những nhu cầu phát triển của họ. Đảm bảo sự thấu hiểu đầy đủ 
về thông điệp cốt lõi hay kết quả của cuộc đánh giá, và kết luận việc xem 
xét bằng cách sắp xếp lịch một cuộc họp hoạch định hiệu quả làm việc. 
Cuối cùng, hoàn thành các yêu cầu hành chính của cuộc đánh giá.  

Đối xử với hiệu quả làm việc kém từ nhân viên  

Hiệu quả làm việc kém không 
được chấp nhận trong một doanh 
nghiệp (Hộp 7.4). Hiệu quả làm 
việc kém không chỉ dẫn đến giảm 
lợi nhuận, mà còn sẽ nẩy sinh ra 
bất mãn, thiếu nhiệt tình và giảm 
sự tận tụy giữa các nhân viên 
khác. Khi giáp mặt với hiệu quả 
làm việc kém, đừng bao giờ công 
kích người có liên quan hoặc bỏ 
qua tình trạng sản xuất kém cõi. 
Tốt hơn là nói rõ vấn đề một cách 
công khai và đưa ra sự hỗ trợ để 
tìm ra một giải pháp. Những nhân viên thực hiện kém thường sẽ đưa 
ra những lời bào chữa - hãy chấp nhận các lời bào chữa này nhưng 
đừng tập trung vào hoặc bị chúng đánh lạc hướng. Thay vào đó, hãy 
tìm kiếm các giải pháp và xác định những gì phải được thực hiện để 
khắc phục được vấn đề. Cùng với nhân viên, vạch rõ những gì nhân 
viên phải làm để nâng cao sản lượng và những gì người quản lý phải 
làm để giúp cho nhân viên cải tiến. Chấp nhận một mục tiêu ngắn hạn 
và đặt kỳ hạn để soát xét sự tiến bộ. Đưa ra sự khích lệ cho nhân viên 
đối với bất kỳ cải tiến nào về hiệu quả làm việc. Nếu không có sự cải 
tiến, lặp lại quá trình ít nhất hai lần, thêm một cảnh báo bằng văn bản 
vào lần cuối cùng. Nếu nhân viên không thể đáp ứng được tiêu chuẩn 
yêu cầu, thì có thể không còn có cách lựa chọn nào khác là phải áp 
dụng các thủ tục kỷ luật.  

Hộp 7.4. Hãy cứng về tiêu chuẩn, 
nhưng mềm với con người  

• Thảo luận với nhân viên về những 
gì họ phải hoàn thành.  

• Cho phép nhân viên tự mình ra 
hầu hết các quyết định.  

• Sử dụng các lỗi lầm như là việc 
học tập những kinh nghiệm.  

• Đánh giá công việc thông qua sự 
đo lường các kết quả cuối cùng.  

• Tán dương hiệu quả làm việc tốt 
và giúp sửa chữa hiệu quả làm 
việc kém.  
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Đào tạo nhân viên để xây dựng năng lực  

Cho dù thực hiện mọi nỗ lực để sử dụng những con người thành thạo 
vào những vị trí để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, hiếm khi có 
trường hợp mà tất cả mọi người đều hoàn toàn có đủ trình độ chuyên 
môn và thành thạo để thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu lực và hiệu 
quả. Hơn nữa, khi công nghệ tiến bộ, nhân viên có thể không có những 
kỹ năng cần thiết để tận dụng tốt nhất công nghệ cải tiến hoặc các cách 
thức mới để thực hiện nhiệm vụ. Do đó, việc đào tạo nhân viên thích hợp 
là điều cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp giống nào. Điều này có thể chỉ 
đơn giản liên quan đến việc trình diễn các kỹ thuật cải tiến cho nhân viên, 
chẳng hạn như chất đống bao với một băng tải mới, hoặc cung cấp những 
cơ hội để đào tạo chuyên ngành, chẳng hạn như cách hoạt động của thiết 
bị hoặc cách sử dụng phần mềm mới. Bất kể hoàn cảnh nào, một người 
quản lý cũng phải đảm bảo rằng các công nhân có những kỹ năng cần 
thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình theo cách không chỉ hoàn thành 
các mục tiêu số lượng, mà còn cả chất lượng yêu cầu của các sản phẩm 
đầu ra.  

Lý do cho việc đào tạo và phát triển nhân viên  

Đào tạo là việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của một 
cá nhân hay một nhóm để tăng năng suất và tạo ra sự tiến bộ lớn hơn 
nhằm hòan thành được tầm nhìn của công ty. Sự phát triển cá nhân không 
bị hạn chế trong việc đào tạo, mà bao gồm bất cứ điều gì có thể giúp cho 
một người phát triển về khả năng, kỹ năng, sự tin cậy, khoan dung, sự tận 
tâm, óc sáng kiến, kỹ năng giao tiếp cá nhân, sự am hiểu, sự tự chủ và 
động lực. Việc đào tạo không chỉ làm lợi cho công ty, mà nó còn góp 
phần vào thành tích và sự hài lòng của nhân viên.  

Khi nhân viên có được sự đào tạo và tiếp thu được kiến thức và 
các kỹ năng công việc mới, họ gia tăng giá trị thị trường của họ, giành 
được khả năng và quyền hạn. Việc đào tạo có thể cũng làm cho nhân 
viên hội đủ điều kiện để thăng tiến lên những công việc có trách 
nhiệm hơn và do đó cung cấp một sự kích thích mang tính động lực 
thúc đẩy cho nhân viên.  
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Hiệu quả của việc đào tạo và phát triển  

Để cho việc đào tạo được hiệu 
quả, mục tiêu nó nhắm đến phải là 
những nhu cầu cụ thể của công ty 
và nhân viên (Hộp 7.5). Một sự 
phân tích nhu cầu để khảo sát lược 
sử những kỹ năng hiện tại của 
nhân viên và nhu cầu các kỹ năng 
cho hoạt động sẽ nhận ra được các 
khoảng trống kỹ năng và các mục 
tiêu đào tạo. Xác định các nhà 
cung ứng đào tạo phù hợp có thể 
khó khăn trong một số tình thế chuyên ngành, nhưng đáng bỏ thời gian 
và nỗ lực vào việc *vạch rõ các nhu cầu đào tạo, *có được các giảng viên 
tốt nhất và *sử dụng những kỹ thuật đào tạo thích hợp nhất. Đào tạo có 
thể được cung cấp hoặc không chính thức bên trong công ty, hoặc chính 
thức bằng việc hợp đồng với các giảng viên.  

Sự hiệu quả của việc đào tạo không chỉ được đo bằng tỷ số lợi ích - 
chi phí đào tạo hay bằng số giờ nhân viên tham dự các buổi đào tạo, mà 
bằng những sự thay đổi trong hành vi của nhân viên, sự gia tăng năng 
suất và/hoặc sự cải tiến về chất lượng như là kết quả của đào tạo. Hơn 
nữa, hiệu quả của việc đào tạo và phát triển liên quan đến việc đánh giá 
những sự giảm bớt các yếu tố như tốc độ thay thế nhân viên, sự hay vắng 
mặt, sự bất bình của nhân viên và khiếu nại của khách hàng.  

Tr ả công  

Nhân viên cần được thưởng công cho công tác đã thực hiện, nhưng 
việc xác định số tiền phải trả cho một công việc nhất định thường khó 
khăn (Hộp 7.6). Tuy nhiên, sự đền bù cần phải công bằng và đầy đủ cho 
công tác đã thực hiện. Về cơ bản, một nhân viên phải được trả lương theo 
những gì người đó bỏ công cho doanh nghiệp, cho công việc đã được 
thực hiện và cho sự tận tụy và hiệu quả làm việc. Trả công không phải là 
một vũ khí, mà là một phần thưởng, và chỉ là một khía cạnh của quản trị 
nguồn nhân lực và động lực của nhân viên.  

Hộp 7.5. Quá trình tổ chức đào tạo 
và phát triển nhân viên  

1.  Xác lập các nhu cầu đào tạo.  

2.  Đặt ra các mục tiêu đào tạo cụ thể.  

3.  Biên soạn giáo trình đào tạo, định rõ 
các chủ đề và các kết quả đào tạo (các 
kỹ năng hoặc thay đổi mới được kỳ 
vọng ở các nhân viên được đào tạo).  

4.  Sử dụng các kỹ thuật đào tạo hiệu 
quả và các giảng viên thành thạo.  

5.  Đánh giá các kết quả đào tạo. 
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Một vài yếu tố để xem xét trong việc thiết lập lương bổng và tiền 
công bao gồm:  

• Cung và cầu. Công việc khác nhau về số người có sẵn để bổ nhiệm 
vào một vị trí và do đó các mức trả lương sẽ biến đổi sao cho phù hợp. 
Trường hợp có nhiều người sẵn sàng cho một vị trí cụ thể, công ty có thể 
phải mất nhiều thời gian hơn trong việc quy định lương bổng hoặc tiền 
công gắn với vị trí này.  

• Sự khan hiếm các kỹ năng. Trong ngành giống có một số vị trí 
đòi hỏi các kỹ năng chuyên ngành, đặc biệt liên quan đến sản xuất và 
chế biến hạt giống. Sự khan hiếm người có kỹ năng có thể đòi hỏi phải 
quy định lương bổng và tiền công cao hơn để thu hút những người có 
các khả năng chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đáp ứng các nhu cầu 
của công ty.  

• Khả năng chi trả. Mặc dù lương bổng và tiền công thường sẽ cấu 
thành một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng chi phí của một công ty giống, 
để lợi nhuận vẫn sẽ phải có thể được duy trì, và vì vậy các công ty không 
được phép trả lương bổng và tiền công quá cao. Vì lương bổng và tiền 
công là một khoản chi phí hàng tháng khá ổn định, chúng có thể có một 
tác động đáng kể đến dòng tiền mặt. Hơn nữa, lương bổng và tiền công 

Hộp 7.6. Nguyên tắc xác định tiền công và lương bổng  

1.  Kế hoạch trả lương phải căn cứ vào những yêu cầu công việc về kỹ năng, nỗ lực, 
trách nhiệm và các điều kiện làm việc.  

2.  Mức lương bổng cần được thỏa thuận chung với các tiêu chuẩn ngành nghề và 
thị trường lao động, hay định rõ theo pháp luật lao động hiện hành.  

3.  Các công việc khác nhau có những yêu cầu tương đương sẽ nhận được tiền 
lương tương đương.  

4.  Mức trả lương cho một công việc nên giống nhau bất kể ai được sử dụng để bổ 
nhiệm vào vị trí đó.  

5.  Các biện pháp công bằng nên được sử dụng để đền bù cho những sự khác biệt 
cá nhân về năng lực và sự đóng góp vào một vị trí công việc.  

6.  Cấu trúc trả lương nên được minh bạch và truyền đạt đến các nhân viên, các ủy 
ban và hiệp hội công nhân.  

Nguồn: Trích từ Beach (1985).  



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

286  

 

chủ yếu được coi là chi phí hoạt động, và do đó, ảnh hưởng đến lợi nhuận 
hoạt động.  

• Đối thủ cạnh tranh. Các công ty giống phải đương đầu với sự 
cạnh tranh về nhân viên của mình từ các công ty giống khác và các doanh 
nghiệp khác. Do đó, mức lương chào mời nhân viên có thể chịu tác động 
bởi các yếu tố bên ngoài nhiều hơn là các cân nhắc bên trong. Để theo 
kịp với mức lương toàn ngành, các nhà quản lý nên mua dài hạn các điều 
tra lương bổng, nghiên cứu các quảng cáo việc làm và thảo luận với các 
đồng nghiệp trong các ngành khác vì điều này sẽ giúp để duy trì mức 
lương cạnh tranh và ngăn ngừa sự bất mãn trong nhân viên.  

Trả công cho nhân viên không chỉ là cung cấp một mức lương bổng 
hay tiền công dựa trên thời gian. Một số công việc có thể thích hợp với 
sự bồi hoàn dựa trên *việc làm theo khoán công việc hoặc *quy mô theo 
sản phẩm, chẳng hạn như nhân viên sản xuất hoặc đại diện bán hàng. 
Thông thường, chi phí cho việc làm vượt quá lương bổng và tiền công 
được trả. Những phúc lợi phụ có thể cũng được cung cấp như là một 
khoản bồi hoàn bổ sung cho nhân viên. Những phúc lợi phụ này có thể 
bao gồm những phúc lợi như hỗ trợ y tế, lương hưu, trợ cấp đi lại, phụ 
cấp làm thêm giờ, tiền thưởng hàng năm và v.v. Những phúc lợi này phải 
được xác định rõ và quy định cho nhân viên khi bổ nhiệm để tránh những 
sự hiểu lầm hoặc kỳ vọng sai lạc về sau này. Hơn nữa, những hàm ý về 
thuế của phúc lợi phụ phải được xác định và thông báo cho nhân viên. 
Đối với các công việc nhất định, nhân viên có thể sử dụng tài sản công ty 
để thực hiện nhiệm vụ của mình, chẳng hạn như xe cộ hay điện thoại. 
Các điều kiện để sử dụng những tài sản này cần phải được quy định rõ 
ràng, để cho việc lạm dụng hoặc sử dụng tự quyền không trở thành một 
điểm xung đột với những người giám sát. 

TÓM T ẮT NHỮNG Ý CHÍNH 

1. Quản trị nguồn nhân lực là một phần không thể thiếu của việc 
quản trị chiến lược một doanh nghiệp, vì một doanh nghiệp không có gì 
khác hơn là những con người được sử dụng để làm việc. Một công ty 
giống dù có sử dụng một chuyên gia nguồn nhân lực hay không cũng 
không làm giảm bớt sự cần thiết đối với việc tất cả các nhà quản lý phải 
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có kỹ năng quản lý con người vì lợi ích của họ và sự hoàn thành tầm nhìn 
của công ty. 

2. Quản trị nguồn nhân lực khởi sự với việc nhận ra và vạch rõ các 
nhiệm vụ quan trọng của công ty và củng cố trình độ chuyên môn và các 
kỹ năng mà nhân viên cần để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Một 
công ty không nên sử dụng nhiều nhân viên hơn số lượng nhất thiết phải 
có để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. 

3. Tuyển dụng nhân viên là vấn đề tìm ra người có thể phù hợp nhất 
vào các vị trí mà công ty yêu cầu. Một khi người phù hợp đã được tuyển 
dụng, họ được đưa vào công ty để ghép lồng họ vào cấu trúc công ty, cho 
họ hiểu biết tầm nhìn của công ty, và đặt họ vào vị trí công việc của họ. 
Điều này sẽ đảm bảo rằng họ là những đối tác hữu ích trong hoạt động 
kinh doanh của công ty. 

4. Để động viên nhân viên, các nhà quản lý thừa nhận rằng mọi 
người có thể hài lòng hoặc bất mãn với điều kiện làm việc trong công ty. 
Sự bất mãn nảy sinh ra sự bất bình và tước bỏ động lực của nhân viên, 
mặc dù không có khiếu nại về các điều kiện làm việc và các mối quan hệ 
tại nơi làm việc nhưng các nhân viên sẽ thường chỉ thực hiện đến mức 
mong đợi. Con người thường sẽ chỉ đạt hiệu quả làm việc vượt hơn cả 
mong đợi nếu họ có được nhiều sự hài lòng và sự hoàn thành cá nhân từ 
việc thực hiện công việc của họ. 

5. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi nhân viên liên 
tục phát triển về kiến thức và kỹ năng của họ. Các nhà quản lý xác định 
nhu cầu đào tạo, cung cấp cơ hội đào tạo và thúc đẩy nhân viên của mình 
phát triển kỹ năng thì sẽ cải tiến hiệu quả làm việc của nhân viên và công 
suất của công việc. 

6. Bồi hoàn cho nhân viên là vấn đề của việc làm cho mức trả công 
phù hợp với trình độ chuyên môn, trách nhiệm và điều kiện làm việc của 
công việc, trong khi duy trì sự phù hợp với thị trường lao động và các 
tiêu chuẩn của ngành. Cấu trúc trả công cần phải được vạch rõ và truyền 
đạt để tránh sự hiểu lầm và ngờ vực. 
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8  
QU%N LÝ T3NG TH
 M.T CÔNG TY GI�NG 

Như vậy đến đây, nhiều hợp phần khác nhau của việc quản lý doanh 
nghiệp giống đã được đề cập một cách có hệ thống. Trước tiên, bức tranh 
khái quát về một số yếu tố chủ yếu cần cho sự phát triển của ngành giống 
đã được trình bày. Chúng bao gồm các yếu tố mà công ty giống có tác 
động trực tiếp, cụ thể là, danh mục sản phẩm, sự phát triển và duy trì một 
cơ sở nông dân nhân giống và sự thiết lập một mạng lưới phân phối để 
cung cấp hạt giống cho nông dân. Trong số các yếu tố bên ngoài cần để 
phát triển ngành giống, thì các quy định quốc gia thuận lợi về hạt giống, 
hiệu suất của nông dân được gia tăng và các ngành công nghiệp nông sản 
chức năng đều là những ưu tiên được xem xét.  

Ghi nhớ những khía cạnh này, một công ty giống cần có một tầm 
nhìn để hướng dẫn phương hướng của doanh nghiệp. Không có phương 
hướng rõ ràng, không thể có tiến bộ thực sự, hoặc ít nhất cũng sẽ khó 
khăn để đo lường sự tiến bộ. Tuy nhiên, để thực hiện sự tiến bộ, cần phải 
có các chiến lược. Ba chiến lược chính đối với một công ty giống là các 
chiến lược marketing, sản xuất và tài chính. Chiến lược marketing xác 
lập các mục tiêu bán hàng đối với một danh mục sản phẩm được tập 
trung vào khách hàng và xác định các phương tiện để hoàn thành các 
mục tiêu đó. Chiến lược sản xuất hoạch định phương cách sẽ được sản 
xuất, chế biến và đóng gói hạt giống cần để bán, với chất lượng đạt hoặc 
vượt quá mong đợi của khách hàng và các tiêu chuẩn luật định. Phần 
chìm giữa chiến lược sản xuất và chiến lược marketing là chức năng 
nghiên cứu. Chức năng này nhằm tìm cho được các sản phẩm cải tiến, 
thích nghi và phù hợp với thị trường lại có thể được sản xuất một cách 
kinh tế và hiệu quả. Chiến lược tài chính xác định khả năng sinh lợi của 
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các chiến lược kết hợp giữa marketing và sản xuất cùng với các chi phí 
vận hành doanh nghiệp hàng ngày. Chiến lược tài chính cũng thiết lập 
các phương kế về tài trợ, quản lý, giám sát và đánh giá các phí tổn, lợi 
nhuận, tài sản và công nợ.  

Phần lớn, mọi doanh nghiệp đều là tổng của những con người làm 
việc tại doanh nghiệp đó. Vì vậy, bất kể quy mô và phạm vi của doanh 
nghiệp thế nào thì công tác quản trị nguồn nhân lực đều không được bỏ 
bê. Các cán bộ quản lý chịu trách nhiệm đặc biệt trong lĩnh vực này, vì 
họ là người xác định các nhiệm vụ thiết yếu, tuyển dụng người vào để 
thực hiện các nhiệm vụ đó và thể chế hoá các hệ thống để trả lương, động 
viên, đánh giá và kỷ luật các nhân viên.  

Vì vậy, quản lý doanh nghiệp giống là một công việc kinh doanh 
toàn diện. Một sự đánh giá đầy đủ về môi trường kinh doanh hạt giống 
cùng với một sự cam kết triệt để đối với tầm nhìn, một sự hiểu biết rõ 
ràng về các chiến lược và sự cống hiến đối với các nhiệm vụ quản lý 
hàng ngày của doanh nghiệp là cần thiết để đạt được bất kỳ phương kế 
nào để thành công. Chương cuối này cung cấp một số hiểu biết sâu hơn 
về các vấn đề và các yêu cầu của việc quản lý tổng thể một doanh 
nghiệp giống.  

Các đặc điểm của một Tổng Giám đốc có năng lực  

Một Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp giống dồn hết tâm trí vào 
việc phối hợp tất cả các bộ phận của công ty để đạt được tầm nhìn. Điều 
này liên quan đến việc xác lập và thực hiện các chiến lược về tài chính, 
sản xuất và marketing, giám sát và đánh giá sự tiến triển, và thực hiện 
các cải tiến để đảm bảo doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó là sự quản 
lý vốn con người của doanh nghiệp. Để hoàn thành vai trò đa nhiệm vụ 
này, các thuộc tính cá nhân sau đây là hữu ích:  

• Dũng cảm và nhìn xa trông rộng  

• Tự tin và kiên định  

• Bình tĩnh và có lý trí trước áp lực  

• Sẵn sàng để cho các nhân viên nhận trách nhiệm và thực hiện 
công việc của họ  



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

290  

 

• Có khả năng nhận biết và cung cấp các nhu cầu cho nhân viên để họ 
có thể có khả năng thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả  

• Có khả năng giao tiếp hữu hiệu nhằm tạo ra sự thông hiểu đúng đắn  

• Định hướng theo kết quả và hiệu quả  

• Tiên phong thực hiện thay vì phản ứng  

• Có khả năng sắp xếp ưu tiên, đặt những việc cần kíp lên trước tiên  

• Thường xuyên học tập để có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết 

• Có khả năng tập trung vào các hoạt động có hiệu quả  

• Làm việc theo kế hoạch và theo một tiêu chuẩn cao  

Trong hoàn cảnh của một vị trí quản lý trong một tổ chức, hai biến số 
chủ yếu về hành vi đã được nhận biết (Blake và cộng sự, 1964.). Một là 
mối quan tâm hay niềm say mê đối với sản xuất và sản lượng, hai là mối 
quan tâm đến con người và hạnh phúc của họ. Hai mối quan tâm này có 
lẽ biểu lộ các mức độ tình cảm và sự kết hợp của chúng tác động đến văn 
hóa và môi trường của doanh nghiệp (Hình 8.1; Hộp 8.1). Những nhà 
quản lý biểu lộ một mối quan tâm rất ít đến cả sản xuất lẫn con người 
trong tổ chức rất có khả năng sẽ khắc sâu những thái độ tương tự vào các 
cấp dưới và đồng nghiệp, kết quả là sản xuất giảm và tinh thần thấp. 
Trường hợp các nhà quản lý biểu lộ những thái cực ngược lại về mối 
quan tâm đối với con người và sản xuất, văn hóa doanh nghiệp có thể 
biến chuyển theo. Tổ chức sẽ chuyển về hướng một văn hóa của một môi 
trường làm việc thoải mái (tức là, “vùng thoải mái”, nơi tình bạn và 
những mối quan hệ tốt đẹp được quý trọng, khi đó sản xuất sẽ có thể xảy 
ra như là một sản phẩm của các mối quan hệ tốt đẹp), hoặc sẽ nảy sinh 
tình trạng chỉ tập trung vào sản lượng (nơi con người có thể làm việc cật 
lực để tạo ra sản lượng nhưng không thể tham gia vào việc hoạch định 
hoặc ra quyết định đối với công việc). Phong cách quản lý tốt nhất là đặt 
tầm quan trọng đối với con người và đối với hiệu suất gần ngang bằng 
nhau. Những mối quan hệ và phúc lợi của con người được xem là quan 
trọng, như là sản lượng sản xuất. Để chuyển hướng tới vị trí này, nơi mọi 
người có một cổ phần phổ thông (a common stake) trong sản xuất, các 
nhà quản lý trước hết cần kiểm tra các mô thức hành vi của bản thân 
mình, đánh giá hiệu quả của đội ngũ và chẩn đoán các khu vực có vấn đề 
nghiêm trọng về tổ chức. Sau đó, có thể thực thi các biện pháp khắc phục 
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về tổ chức và nhân sự để tăng cường văn hóa tổ chức nhằm cải thiện hiệu 
quả quản lý.  

 

Hình 8.1. Mạng lưới quản lý minh họa những kết hợp 
của mức độ quan tâm đến con người và đến sản xuất  

với môi trường tổ chức của doanh nghiệp 

Nguồn: Trích từ Blake và cộng sự (1964) 

 

Hiếm thấy một nhà quản lý thành thạo hoặc có khả năng đối phó 
hoàn toàn với tất cả mọi nhu cầu hàng ngày của việc quản lý toàn bộ hoạt 
động của một doanh nghiệp giống, thậm chí là một doanh nghiệp nhỏ. 

Hộp 8.1. Môi trường và văn hóa của tổ chức là gì?  

Khái niệm văn hóa tổ chức đề cập đến một tập hợp cơ bản các nguyên tắc và các 
giá trị được duy trì và gìn giữ trong công ty. Nó là cách thức mà mọi thứ đang được 
thực hiện trong một công ty. Trái lại, môi trường dùng để chỉ những tương tác 
hàng ngày và tính chất của những mối quan hệ giữa mọi người trong công ty. Hai 
khía cạnh văn hóa và môi trường tương tác và ảnh hưởng đến động lực và sự hài 
lòng của nhân viên, và cũng tác động đến cách thức mà các khách hàng và mọi 
người nhận thức về công ty.  

Nguồn: Trích từ Burke và Litwin.  
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Những yêu cầu của việc quản lý các chiến lược về tài chính, sản xuất và 
marketing là rất lớn, nhất là khi doanh nghiệp phát triển. Bất cứ nơi nào 
mà nhà quản lý nhận ra một nhược điểm cá nhân trong một hoặc nhiều 
lĩnh vực, hoặc là nơi chỉ đơn giản là thiếu thời gian để chú ý đầy đủ đến 
từng bộ phận, tốt hơn hết là nên sử dụng những người bổ sung. Việc chọn 
đúng người để sử dụng vào các vị trí quản lý quan trọng, quả thực là vào 
bất kỳ vị trí trong công ty, là cốt yếu để thành công. Hãy dành thời gian 
để vạch rõ công việc, các chức năng của nó, các chỉ số thành tích, các 
lĩnh vực trách nhiệm và các phẩm chất yêu cầu.  

Khi một vị trí mới được tạo ra và bổ nhiệm được người phù hợp, nhà 
quản lý phải ủy nhiệm một số quyền hạn cho nhân viên ở vị trí đó. Tuy 
nhiên, sự ủy quyền này không bao hàm sự mất kiểm soát, là mối lo sợ 
của nhiều nhà quản lý có ủy quyền. Sự ủy quyền tạo ra một loại kiểm 
soát khác - nhà quản lý không còn thực hiện nhiệm vụ thực tế nữa, nhưng 
lại giám sát và tư vấn cho người làm nhiệm vụ. Vì thế, khi một doanh 
nghiệp giống phát triển, nhà quản lý cấp cao có khả năng trở nên tham 
gia ngày càng nhiều hơn vào việc giám sát các nhân viên. Trong những 
tình huống như vậy, các nhà quản lý giỏi đều bận tâm đến việc đáp ứng 
các nhu cầu của người lao động khi họ làm việc để hoàn thành công việc 
của họ. Điều này đòi hỏi các hệ thống truyền thông tốt, các cấu trúc báo 
cáo rõ ràng, các chỉ số thành tích có thể đo lường được, và một tầm nhìn 
được chia sẻ và thấu hiểu rõ trong công ty. Quan trọng hơn hết là một 
tổng giám đốc có năng lực đòi hỏi phải có khả năng lãnh đạo.  

Các phong cách lãnh đạo  

Các nhà quản lý (managers) và các nhà lãnh đạo (leaders) không phải 
là tương đồng như nhau. Nói đúng ra, các nhà quản lý quan tâm đến sự 
quản lý các khía cạnh kỹ thuật của một doanh nghiệp, chẳng hạn như các 
công việc và các quá trình, trong khi các nhà lãnh đạo thì lãnh đạo con 
người (Beierlein và cộng sự, 2008). Các nhà quản lý chủ yếu nhắm mục 
tiêu vào việc đạt được hiệu quả kỹ thuật cao, bằng cách thực hiện những 
việc đúng đắn một cách tốt đẹp. Họ cũng đảm bảo cho cấp dưới có môi 
trường, các công cụ và các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu 
sản lượng. Trái lại, các nhà lãnh đạo tìm cách đạt được sự hoàn hảo tốt 
nhất có thể từ các hoạt động của con người. Tổng Giám đốc các doanh 
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nghiệp giống kết hợp cả hai vai trò, nhưng sự lãnh đạo là thành phần lớn 
hơn vì sự quản lý kỹ thuật thường được ủy nhiệm cho các cấp dưới.  

Có nhiều nhà lãnh đạo thì có nhiều phong cách lãnh đạo, và sẽ luôn 
có một nhà lãnh đạo, hoặc giỏi hoặc dở. Dù quản lý một nhóm nhỏ các 
nhân viên marketing hoặc một công ty quốc tế lớn, phong cách lãnh đạo 
của nhà quản lý là rất quan trọng đối với thành quả của nhóm và công ty 
đó. Hành vi của nhà lãnh đạo có một ảnh hưởng đáng kể đến những cảm 
xúc của nhân viên đối với công việc và do đó góp phần vào môi trường 
tổ chức. Tóm lại, phong cách lãnh đạo có nghĩa là các mô thức hành vi 
mà nhà lãnh đạo sử dụng trong các tình huống khác nhau. Chịu ảnh 
hưởng bởi môi trường văn hóa, các giá trị, các động cơ nội bộ của chúng 
ta và cách thức mà chúng ta đã được dạy dỗ, mỗi người vô tình có 
khuynh hướng có phong cách lãnh đạo tự nhiên nào đó.  

Các chuyên gia quản lý đã phát triển những hệ thống phân loại khác 
nhau về phong cách lãnh đạo. Daniel Goleman (2002) trong cuốn sách 
“Sự lãnh đạo cơ bản” (Primal Leadership) của mình mô tả sáu phong 
cách lãnh đạo. Không có phong cách nào trong số này là tốt hay xấu, 
nhưng mỗi một phong cách phải tùy lúc và tùy nơi mà sử dụng. Một nhà 
lãnh đạo xuất sắc có thể sử dụng một loạt các phong cách lãnh đạo và 
hoán chuyển giữa chúng một cách khéo léo, tùy theo những trường hợp 
gặp phải.  

Phong cách nhìn xa trông rộng  

Một nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng tạo động lực thông qua việc 
trình bày tầm nhìn dài hạn rành mạch cho đội ngũ và quán triệt những 
viễn cảnh về tầm nhìn cho nhân viên. Nhà lãnh đạo sử dụng một sự cân 
bằng giữa ý kiến phản hồi tích cực và tiêu cực, chỉ ra nơi để đi, chứ 
không phải là cách để đến đó, và vì vậy để lại không gian cho sự phấn 
đấu, đổi mới và sáng tạo của nhân viên để tiến triển hướng tới tầm nhìn. 
Dựa trên mối quan hệ đến tầm nhìn để đánh giá thành tích của nhân viên. 
Phong cách này là phù hợp khi cần phải có các chiến lược và phương 
hướng mới hoặc khi một đội ngũ mới được hình thành. Khi được sử dụng 
tốt, phong cách này sẽ có một tác động tích cực lâu dài đến môi trường tổ 
chức. Phong cách nhìn xa trông rộng không thích hợp trong các tình 
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huống khẩn cấp hoặc khi cố gắng tạo động lực cho những chuyên gia 
hoặc cấp tương đương giàu kinh nghiệm hơn.  

Phong cách huấn luyện  

Các nhà lãnh đạo có phong cách này giúp cho những nhân viên tìm 
ra và thấu hiểu các điểm mạnh và điểm yếu đặc thù của họ, trong khi 
ràng buộc họ vào những khát vọng và mục tiêu nghề nghiệp. Các nhà 
lãnh đạo như thế cũng khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp lâu dài 
của các thành viên trong đội ngũ. Nhà lãnh đạo ủy nhiệm những nhiệm 
vụ đầy thách thức, đưa ra những chỉ dẫn, và còn thêm ý kiến phản hồi 
cho những công việc đang tiếp diễn và có thể tạm thời thỏa thuận các 
tiêu chuẩn thành tích tức thì đối với sự phát triển lâu dài. Đây là một 
phong cách phù hợp khi xây dựng các năng lực và kỹ năng dài hạn của 
một cá nhân, và nó có thể có một tác động lâu dài tích cực vào thành 
quả của đội ngũ.  

Phong cách hòa nhập  

Nhà lãnh đạo có phong cách này quan tâm nhiều nhất đến việc thúc 
đẩy các tương tác cá nhân thân thiện, tạo ra sự hòa hợp trong đội ngũ hay 
tổ chức, và có xu hướng tránh xa bất kỳ các cuộc đối đầu nào liên quan 
đến thành tích. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh vào việc giải quyết nhu cầu tình 
cảm hơn là các nhu cầu công việc của người lao động, quan tâm và chăm 
lo cho “con người toàn diện”, thường nhấn mạnh những điều giữ cho mọi 
người “sung sướng” và thoải mái. 

Phong cách hòa nhập đề cao tinh thần và là phù hợp khi đi kèm với 
phong cách nhìn xa trông rộng, để động viên trong tình huống căng thẳng 
hoặc tạm thời như là một loại phần thưởng. Khi được sử dụng không 
đúng cách, nó có thể né tránh những tình huống gây đau buồn về cảm 
xúc như thông tin phản hồi tiêu cực hoặc có thể gây ra sự tách rời khỏi 
các mục tiêu sản xuất và tổ chức. 

Phong cách dân chủ  

Phong cách lãnh đạo dân chủ xây dựng sự cam kết thông qua sự phát 
triển tập thể và sự tham gia của nhân viên vào các quyết định, khuyến 
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khích làm việc theo nhóm, lắng nghe và coi trọng đầu vào và tin tưởng 
vào trí tuệ tập thể. Các nhân viên được cho tự do để phát triển hướng đi 
thích hợp cho bản thân và nhiệm vụ được giao. Phong cách dân chủ giúp 
tạo ra những ý tưởng mới, xây dựng sự đồng thuận (thu phục tập thể) và 
cung cấp không gian cho những mối quan tâm và các tiêu chuẩn của 
nhân viên. Tuy nhiên, khi thực hiện không tốt nó có thể dẫn đến nhiều 
cuộc hội họp và có vẻ như lắng nghe thì nhiều nhưng hành động rất ít 
hiệu quả.  

Phong cách nêu gương  

Các nhà lãnh đạo này có một nghị lực mạnh mẽ để hoàn thành và 
lãnh đạo bằng điển hình. Họ xây dựng các mục tiêu kích thích và đầy 
thách thức cho mọi người, sự xuất sắc được kỳ vọng và thường tự mình 
nêu gương cho điều đó. Họ có những tiêu chuẩn cao và hy vọng rằng các 
thành viên trong đội ngũ biết được căn nguyên đằng sau những gì đang 
được mô hình hóa. Tuy nhiên, họ có xu hướng ngần ngại ủy nhiệm và có 
thể lấy đi trách nhiệm từ các thành viên trong đội ngũ nếu thành tích 
được mong đợi là chưa có sẵn. Nếu cần, họ sẽ xắn tay áo lên và tự mình 
giải cứu tình hình hoặc đưa ra những chỉ dẫn công việc chi tiết khi các 
nhân viên trải qua những sự trở ngại. Sử dụng phong cách lãnh đạo này 
thu được những kết quả ngắn hạn nhưng về lâu dài, phong cách này có 
thể dẫn đến kiệt lực và suy giảm hiệu suất. Tốt nhất là sử dụng cho 
những kết quả từ một đội ngũ năng động và có năng lực.  

Phong cách mệnh lệnh  

Nhà lãnh đạo theo phong cách mệnh lệnh đưa ra nhiều chỉ thị, kiểm 
soát chặt chẽ các hoạt động, quản lý vi mô và đòi hỏi nhân viên phục 
tùng ngay lập tức. Các nhà lãnh đạo này tin vào những thông tin phản 
hồi sửa sai hoặc phản đối và thúc đẩy bằng cách nói rõ những hậu quả 
tiêu cực của việc không phục tùng. Cách tiếp cận này phù hợp trong 
thời gian khủng hoảng khi cần sự hành động nhanh chóng không tranh 
cãi và với những nhân viên cá biệt không đáp ứng với các phương pháp 
thúc đẩy khác. Nếu được sử dụng quá nhiều như là một phong cách lãnh 
đạo chính, nó tước bỏ động cơ thúc đẩy, làm kiệt lực và gây bất hòa 
trong đội ngũ.  
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Tại sao một số doanh nghiệp giống thất bại?  

Điều mà các doanh nghiệp có 
thể thất bại là không phải không 
thể xảy ra. Thất bại là một rủi ro 
và là một khả năng mà mọi nhà 
quản lý doanh nghiệp giống phải xem xét và đề phòng. Nói thẳng ra, một 
lý do phổ biến làm cho doanh nghiệp thất bại là sự bất tài. Sự bất tài đơn 
giản chỉ có nghĩa là một người thiếu các kỹ năng cần thiết để làm hoặc 
thực hiện một nhiệm vụ. May thay, bất tài có thể được khắc phục! Đào 
tạo, và thực hiện các kỹ năng học được, có thể khắc phục sự bất tài và do 
đó giúp ngăn ngừa cho một doanh nghiệp khỏi bị thất bại. 

Như vậy, trên lý thuyết, một doanh nghiệp không có một lý do gì để 
bào chữa cho sự thất bại, vì có những cách thức và phương tiện để thu 
được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp và áp dụng 
chúng vào hoàn cảnh doanh nghiệp. Tất nhiên, có những yếu tố khác có 
thể làm cho các doanh nghiệp thất bại, chúng có thể là ở bên ngoài doanh 
nghiệp, chẳng hạn như hạn hán hay tai họa kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, 
ngay cả với những yếu tố này, các nhà quản lý tốt phải tiên liệu, lập ra và 
thực hiện các kế hoạch để khắc phục chúng.  

Các lĩnh vực thiếu năng lực thông thường có thể làm cho các doanh 
nghiệp thất bại bao gồm:  

• Kiểm soát chi phí không hiệu quả 

• Chất lượng sản phẩm không phù hợp 

• Thiếu hoạch định chiến lược  

• Quản lý yếu kém về tiền mặt  

• Định giá sản phẩm quá thấp 

• Sử dụng không đúng người 

• Quan hệ công chúng không tốt với khách hàng  

• Quan hệ tồi với các nhà cung ứng các vật liệu tiêu thụ  

• Không có khả năng quản lý để đưa ra những quyết định và tác 
động đến những quyết định đó  

• Thiếu kiểm soát về tài chính doanh nghiệp  

"Quản lý tồi là nguyên nhân duy nhất 
lớn nhất của sự thất bại kinh doanh".  

Steve Muhlhauser  
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• Vay vốn tín dụng quá nhiều và không thể trả nợ  

• Cấp quá nhiều tín dụng cho khách hàng  

• Thỏa thuận bán ký gửi với những người tích trữ hàng (stockists) 
mà họ không quản lý hàng trữ tốt hoặc không trả tiền cho hàng trữ 
họ đã bán.  

Đối với các công ty giống, những yếu tố khác có thể dẫn đến thất bại là:  

• Đình trệ về sản phẩm, tức là, không chọn tạo hoặc kiếm được 
những giống mới  

• Duy trì kém nguồn dự trữ hạt giống (hạt giống siêu nguyên chủng) 
dẫn đến sự lẫn tạp sản phẩm và sự biến đổi di truyền  

• Cơ sở bảo quản kém gây suy giảm chất lượng hạt giống  

• Không theo kịp các xu hướng và những sự phát triển nông nghiệp 
đến nỗi các giống trở thành bị đào thải  

• Quan hệ kém với những người nhân giống  

Các kết quả của sự bất tài và của tất cả các yếu tố kể trên thường dẫn 
đến ba cái chết phổ biến nhất của một doanh nghiệp, cụ thể là, thiếu tiền 
mặt (khả năng thanh toán), lợi nhuận thấp và nợ quá nhiều (vỡ nợ). Lợi 
nhuận thấp đơn giản tác động đến khả năng để phát triển, đầu tư và theo 
kịp tình hình lạm phát của công ty. Quá nhiều nợ, và đặc biệt là nợ nguy 
hiểm, chỉ tác động đến nguồn tiền mặt để vận hành doanh nghiệp. Nếu 
không có tiền mặt, doanh nghiệp về cơ bản không thể hoạt động hàng 
ngày được, ngay cả khi lợi nhuận tiềm năng từ các khoản nợ phải trả là 
rất lớn. Vì vậy những danh sách này sẽ được dùng làm danh sách kiểm 
tra để đánh giá một doanh nghiệp giống. Nếu một số mục trong danh 
sách hiển hiện rõ trong một doanh nghiệp, điều này sẽ được dùng làm 
cảnh báo và các biện pháp khắc phục được thi hành.  

Xây dựng một kế hoạch kinh doanh  

Cuốn sách này đã trình bày những khía cạnh quan trọng của việc 
quản lý doanh nghiệp giống cây trồng, chẳng hạn như phát triển tầm nhìn 
công ty, định rõ các chiến lược marketing, sản xuất và tài chính, và thiết 
lập các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực. Các vị Tổng Giám đốc có 
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nhiệm vụ kết hợp các khía cạnh này thành một kế hoạch kinh doanh 
mạch lạc sẽ được dùng để hướng dẫn hoạt động kinh doanh và dùng làm 
một động cơ thúc đẩy (motivator) cho các đơn xin vay tín dụng.  

Khi các kế hoạch không được làm ra hoặc dẫn chứng bằng tài liệu, 
nhà quản lý mất sự kiểm soát đối với tương lai doanh nghiệp, và buộc 
doanh nghiệp phải chịu những thay đổi thất thường của sự quản lý khủng 
hoảng, thay vì hoạch định để làm cho những điều xảy ra sẽ làm cho 
doanh nghiệp tiến triển hướng tới tầm nhìn. Một câu nói phổ biến trong 
kinh doanh là “N ếu chúng ta thất bại trong việc lập kế hoạch, tức là 
chúng ta đang lập kế hoạch để thất bại!”   

Viết một kế hoạch kinh doanh là quan trọng bởi vì:  

• Nó buộc nhà quản lý phải sắp xếp các chiến lược và các hoạt động 
theo một thứ tự hợp lý.  

• Nó buộc nhà quản lý phải suy nghĩ một cách thực tế về doanh nghiệp.  

• Nó có thể giúp tránh lao vào các hoạt động có khả năng thất bại.  

• Nó sẽ trở thành kế hoạch hành động để làm việc, đưa ra các 
hướng dẫn về cách vận hành và mở rộng doanh nghiệp.  

• Nó sẽ cung cấp thông tin mà những người khác cần đến, đặc biệt 
là khi muốn vay tiền.  

Có những kế hoạch ngắn hạn và những kế hoạch dài hạn. Chẳng hạn, 
hầu hết các nhà quản lý lập ra các kế hoạch ngắn hạn trên cơ sở hàng 
ngày để thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, ít nhà quản lý chuẩn bị và 
chứng minh bằng tài liệu các kế hoạch dài hạn. Các kế hoạch dài hạn là 
rất quan trọng để duy trì sự kiểm soát doanh nghiệp và để giúp doanh 
nghiệp lớn mạnh và phát triển. Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch dài 
hạn, và do đó phải được chuẩn bị với nhiều dự tính có hệ thống.  

Một kế hoạch kinh doanh có thể được viết ra dưới bất kỳ hình thức 
nào, vì không có những quy định cứng nhắc. Tuy nhiên, cần phải súc 
tích, dễ hiểu, hợp lý và được viết hoàn chỉnh. Dàn bài cơ bản của một kế 
hoạch kinh doanh có thể có những phần chính sau đây:  

• Dẫn nhập,  

• Tóm tắt,  
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• Tầm nhìn của doanh ngiệp,  

• Soát xét môi trường kinh doanh bên ngoài,  

• Phân tích nội bộ doanh nghiệp, bao gồm cả phân tích SWOT và 
các công cụ khác,  

• Chiến lược marketing,  

• Chiến lược sản xuất,  

• Chiến lược tài chính,  

• Quản lý và hành chính,  

• Các yêu cầu tài trợ và các kiến nghị, và  

• Kết luận.  

Tổ chức doanh nghiệp  

Các doanh nghiệp có thể được tổ chức dưới một số các dạng hình tổ 
chức và pháp lý khác nhau. Các hình thức tổ chức pháp lý phổ biến nhất 
là doanh nghiệp tư nhân (hoặc chủ sở hữu), công ty hợp danh, hợp tác xã, 
công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân hoặc công ty đại chúng (công ty cổ 
phần). Một khi doanh nghiệp bắt đầu các hoạt động dưới một hình thức 
pháp lý, nó không cần thiết phải duy trì theo hình thức đó. Các doanh 
nghiệp có thể thay đổi tình trạng pháp lý của mình theo thời gian và theo 
hoàn cảnh.  

Một ví dụ về sự thay đổi tình trạng pháp lý như thế là Công ty Trách 
nhiệm Hữu hạn Giống cây trồng (Seed Co Limited), một doanh nghiệp 
đa quốc gia, nhưng kinh doanh hạt giống bản địa ở châu Phi (McCarter, 
2002). Nguồn gốc của Công ty TNHH Giống cây trồng (Seed Co 
Limited) có từ năm 1940 khi Hiệp hội Hạt giống Ngô của các nông dân 
được thành lập ở Zimbabwe để sản xuất và mua bán các giống thụ phấn 
tự do phổ biến. Khi thị trường hạt giống ngô và các cây hoa màu tăng 
trưởng, Hiệp hội Hạt giống Ngô sáp nhập với Hiệp hội Hạt giống hoa 
màu khác để hình thành Công ty Hợp tác xã TNHH Giống cây trồng của 
Zimbabwe (Seed Co-operative Company of Zimbabwe Limited), thực 
chất là một hợp tác xã đã được đăng ký của những nông dân sản xuất hạt 
giống. Công ty Seed Co-op này, như nó được biết đến, phát triển hơn 
nữa, và năm 1996 công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Giống cây 
trồng (Seed Co Limited) và được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng 
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khoán Zimbabwe. Kể từ đó, công ty đã mở rộng sang một số nước châu 
Phi thành lập các đơn vị kinh doanh khu vực trong khuôn khổ của Tập 
đoàn Công ty Giống (Seed Co. Group).  

Việc lựa chọn cấu trúc pháp lý chịu tác động bởi số người khởi sự 
một doanh nghiệp, bởi quy mô của doanh nghiệp và bởi cách các chủ sở 
hữu muốn góp vốn, thu hút, bảo tồn và phát hành vốn cổ phần. Quyết 
định về cấu trúc pháp lý thích hợp nhất cũng nhận thức rõ các quy định 
của chính phủ và các luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh. Do 
đó, lời khuyên của các luật sư và các chuyên gia tư vấn thuế là hữu ích 
cho chủ sở hữu quyết định hình thức pháp lý của hoạt động. Sau đây là 
một miêu tả ngắn gọn về các khía cạnh nguyên tắc của các phương án 
tổ chức.  

Doanh nghiệp tư nhân  

Đây là cách phổ biến nhất để khởi sự và vận hành một doanh nghiệp 
nhỏ. Doanh nghiệp do một người thành lập, sở hữu và quản lý, cho dù 
doanh nghiệp có thể sử dụng những người lao động. Bất cứ ai cũng có 
thể vận hành một doanh nghiệp dưới dạng hình một doanh nghiệp tư 
nhân và nó đòi hỏi ít hoặc không có các thủ tục pháp lý. Các doanh 
nghiệp tư nhân thường có một cái tên chẳng hạn như Doanh nghiệp tư 
nhân P. Mwangi dưới thương hiệu Hạt giống Thượng hảo hạng  
(P. Mwangi T/A Super Seeds).  

Ưu điểm:  

• Doanh nghiệp không bị phụ thuộc và chủ sở hữu có sự kiểm soát 
quản lý tối đa.  

• Đơn giản và linh hoạt.  

• Các doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi vốn ít để khởi sự.  

• Cá nhân chủ sở hữu là liên quan và trực tiếp chịu trách nhiệm, và 
do đó có động lực mạnh mẽ để thành công.  

Nhược điểm:  

• Chủ sở hữu trực tiếp chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ phải trả các 
khoản nợ của doanh nghiệp, vì vậy nếu có một cuộc khủng hoảng 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

 301 

 

nợ, chủ sở hữu có thể mất một số tài sản cá nhân của mình để 
hoàn trả các khoản nợ vay.  

• Thường bị thiếu vốn lưu động.  

• Có thể thiếu sự liên tục, nếu chủ sở hữu đi vắng.  

Công ty hợp danh và hợp tác xã  

Công ty hợp danh là một công ty của hai hay nhiều người thành lập 
và quản lý một doanh nghiệp với tư cách là những đồng chủ sở hữu. Đây 
cũng có thể được gọi là “liên doanh”. Các công ty hợp danh thường giới 
hạn cho một số ít các đồng chủ sở hữu, trong khi hợp tác xã thường bao 
gồm nhiều đồng chủ sở hữu. Những hình thức sở hữu doanh nghiệp này 
là phổ biến trong các đề án hạt giống dựa trên cộng đồng.  

Mỗi thành viên hoặc đồng sở hữu của một công ty hợp danh hay hợp 
tác xã thường chi nộp một số tiền vào doanh nghiệp để tạo vốn lưu động 
ban đầu. Các điều khoản về đồng sở hữu được trình bày trong một thỏa 
thuận hoặc điều lệ của công ty. Các thỏa thuận này vạch rõ các vai trò và 
trách nhiệm của từng thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn, và 
cách thức mà lợi nhuận hoặc lỗ lãi, tài sản và nợ phải trả được chia sẻ 
giữa các chủ sở hữu.  

Ưu điểm:  

• Các công ty hợp danh cho phép một doanh nghiệp mới có thể tăng 
vốn lưu động ban đầu.  

• Các thành viên có thể đóng góp những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ 
năng, nguồn lực và ý tưởng cho doanh nghiệp.  

• Các công ty hợp danh là một mô hình tốt cho sản xuất hạt giống 
quy mô nhỏ, đặc biệt nếu những nông dân sống ở trong một khu 
vực kế cận nhau, vì nó cho phép cả nhóm gieo trồng cùng một 
giống, từ đó giảm thiểu sự lẫn tạp giống.  

• Các thành viên chia sẻ các trách nhiệm và rủi ro.  
• Các thành viên chia sẻ lợi nhuận.  

Nhược điểm:  

• Tất cả các thành viên đều trực tiếp chịu trách nhiệm về các khoản 
nợ của doanh nghiệp.  
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• Đôi khi khó khăn và dài dòng để ra các quyết định.  

• Những bất đồng giữa các thành viên có thể làm cho doanh nghiệp 
bị tiêu vong.  

• Một thành viên có thể làm tổn hại nhiều đến doanh nghiệp - điều 
này đặc biệt đúng đối với một doanh nghiệp giống trong trường 
hợp một nông dân đưa một giống khác vào đề án sản xuất, từ đó 
làm lẫn tạp toàn bộ ruộng giống.  

• Sự mất mát hoặc sự ra đi của các thành viên có thể gây ra các vấn 
đề trong việc phân chia tài sản và vốn.  

Công ty cổ phần 

Trong một số trường hợp, các cá nhân hoặc nhóm người nhỏ có thể 
thấy thuận lợi khi đăng ký doanh nghiệp của họ dưới tư cách là một công 
ty trách nhiệm hữu hạn. Bằng cách này, doanh nghiệp tự trở thành một 
pháp nhân, tách biệt với các chủ sở hữu, ngay cả khi các chủ sở hữu vẫn 
còn trực tiếp kiểm soát doanh nghiệp như là những cổ đông. Vì thế, công 
ty tự nó, chứ không phải là các chủ sở hữu, vạch rõ tính chất của doanh 
nghiệp và có nghĩa vụ trả các khoản nợ. Nói cách khác, các nghĩa vụ 
pháp lý của công ty được giới hạn vào những tài sản của công ty. Điều 
này đem lại cho các chủ sở hữu sự bảo vệ pháp luật tối đa. Các cổ đông 
là những “Giám đốc” của công ty và có một cổ phần được xác định trong 
doanh nghiệp. Họ có thể bổ nhiệm các nhà quản lý thay mặt họ để điều 
hành doanh nghiệp. Hình thức cấu trúc pháp lý này cũng cung cấp sự liên 
tục cho doanh nghiệp khi quyền sở hữu có thể được chuyển nhượng mà 
không chấm dứt sự hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể 
bị chấm dứt bởi hành động pháp lý.  

Quá trình hợp thành một doanh nghiệp cổ phần là phức tạp và tốn 
kém, và do đó hầu hết các doanh nghiệp nhỏ không vận hành theo cách 
này, họ cũng không khởi sự theo cách này. Tuy nhiên, nếu một doanh 
nghiệp nhỏ mở rộng, việc chính thức hóa doanh nghiệp thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn là một việc có thể rất đáng để làm. Thật vậy, đối với 
một doanh nhân nghiêm túc trong việc thành lập một công ty giống, có lẽ 
để khởi sự tốt nhất là bằng cách thành lập một công ty đăng ký, với sự tư 
vấn của một kế toán hoặc một luật sư thành thạo.  
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Làm thế nào để tạo ra một nhóm sản xuất hạt giống cộng đồng 
thành công  

Các hợp tác xã và các nhóm nông dân thường được hình thành để sản 
xuất và phân phối hạt giống trên cơ sở cộng đồng. Nhóm nông dân 
thường là một ý tưởng tốt, bởi vì chúng khuyến khích việc gom góp các 
nguồn lực, lao động và kỹ năng, đồng thời cũng gia tăng khả năng mua, 
bán thông qua hành động tập thể. Hơn nữa, trong sản xuất hạt giống, một 
nhóm cho phép những nông dân sản xuất nhỏ thực hiện được yêu cầu 
cách ly nếu mọi thành viên trong một khu vực kế cận gieo trồng cùng 
một giống hoặc đồng ý về ngày gieo trồng cách ly thời gian phù hợp. Tuy 
nhiên, sự hình thành và quản lý các nhóm thường phức tạp và khó khăn 
hơn là một doanh nghiệp cá thể. Bí quyết cơ bản để thành công là phấn 
đấu để duy trì sự đoàn kết và hợp tác giữa các thành viên. Điều này có 
thể đạt được thông qua việc nhận biết các vấn đề sau đây:  

• Các nhóm hoạt động tốt nhất khi chúng bao gồm những con người 
có các mục tiêu, hoàn cảnh và tầng lớp tương đồng.  

• Các quy định quản trị hoạt động của nhóm phải được các thành 
viên trong nhóm quyết định và phải được viết thành một bản điều 
lệ được mọi người trong nhóm chấp thuận.  

• Lý tưởng nhất, mỗi thành viên trong nhóm phải có một trách 
nhiệm, vì mọi người đều có cái gì đó để đóng góp và mọi người 
đều cần đến một nhu cầu.  

• Mỗi thành viên đều có mục tiêu hoặc chương trình riêng của 
mình. Tìm cách kết hợp những điều này vào các mục tiêu của 
nhóm để tất cả các thành viên đều hài lòng. Tuy nhiên, phải cẩn 
thận để chương trình cá nhân không can thiệp hoặc ngăn cản việc 
hoàn thành mục tiêu của nhóm.  

• Một cơ cấu lãnh đạo tốt là điều cần thiết. Các nhà lãnh đạo có hiệu 
quả nhất khi họ phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của những người 
mà họ lãnh đạo.  

• Truyền thông trung thực và cởi mở nhằm tự tìm hiểu trước khi cố 
gắng để được người khác hiểu, sẽ tạo ra sự minh bạch và tin cậy 
giữa các thành viên.  
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• Giải quyết các xung đột ngay sau khi chúng xảy ra sẽ làm giảm sự 
bất mãn giữa các thành viên. Các xung đột mà dai dẳng sẽ có xu 
hướng hướng tới mất đoàn kết. Khi giải quyết các xung đột, hãy 
tìm kiếm các giải pháp, trong đó tất cả các bên đều thắng. Tránh 
các giải pháp trong đó một bên thắng và một bên thua. Các giải 
pháp các bên đều thắng (win-win) có thể đạt được mà không có sự 
thỏa hiệp, nhưng chúng đòi hỏi tất cả các bên phải làm việc tích 
cực và có thiện chí để tìm kiếm giải pháp tốt nhất. Hãy nhớ tấn 
công vào các vấn đề, chứ không phải tấn công vào con người.  

Quản lý rủi ro   

Môi trường kinh doanh nông nghiệp là một môi trường đặc biệt thất 
thường. Các doanh nghiệp - nông nghiệp và nông dân không chỉ đối mặt 
với những biến đổi bất thường của khí hậu, mà môi trường chính trị-xã 
hội và kinh tế cũng liên tục thay đổi. Hơn nữa, các vòng đời sản phẩm và 
các quá trình sản xuất lâu dài không cung cấp cho các công ty sự nhanh 
nhạy ngắn hạn. Các nhà quản lý doanh nghiệp giống phải lập kế hoạch 
cho những tầm nhìn hoạch định lâu dài. Vì vậy, khó mà đáp ứng mau lẹ 
với những thay đổi nhanh chóng của môi trường hoặc kinh tế.  

Các doanh nghiệp phải đối mặt với cả sự thất thường lẫn rủi ro. Sự 
thất thường phản ảnh các tình huống mà kết quả còn là một ẩn số. Đối 
với sự thất thường có rất ít điều có thể làm được ngoại trừ việc cố gắng 
để gắn một khả năng mau hồi phục vào chiến lược của công ty. Khả năng 
này có thể bao gồm các khía cạnh chẳng hạn như có tài sản lành mạnh: 
các tỷ lệ nợ, kiểm soát chặt chẽ các khoản bán chịu, duy trì mức thanh 
khoản tốt, và duy trì khối lượng hạt giống dự trữ để đối phó với các điều 
kiện thời tiết khốc liệt hay để tận dụng lợi thế của sự gia tăng đột xuất 
trong doanh số bán hàng. Tuy nhiên, một số biện pháp bảo thủ này có thể 
cản trở hoặc hạn chế các kế hoạch tăng trưởng hoặc phát triển.  

Rủi ro diễn tả tình huống trong đó các nhà quản lý có thể xác định 
xác suất đối với các kết quả có thể xảy ra khi những biến cố nào đó xuất 
hiện. Trong canh tác ngô chẳng hạn, nếu hạn hán xuất hiện trong giai 
đoạn trỗ cờ thì xác suất giảm năng suất là lớn hơn so với trường hợp hạn 
hán xuất hiện trong thời kỳ tăng trưởng. Hoặc, xác suất hạt giống bị hư 
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hỏng là cao nếu hạt giống được bảo quản trong môi trường nóng ẩm. 
Điều này được hiểu rõ và cho thấy rằng các doanh nghiệp nông nghiệp 
phải đối mặt với những rủi ro lớn nhất từ các điều kiện liên quan đến thời 
tiết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp giống cũng có thể phải đối mặt với các 
rủi ro tài chính, đặc biệt liên quan đến tiền vay mượn hoặc cho vay; các 
rủi ro pháp lý đối với những tai nạn hay sự cố về hạt giống; và các rủi ro 
nhân sự trong trường hợp nhân viên ra đi hay mất mát.  

Giải pháp để quản lý rủi ro là soi rọi doanh nghiệp thường xuyên đối 
với các rủi ro tiềm tàng, ước tính khả năng chúng xảy ra và mức độ có 
thể tác động của chúng đến doanh nghiệp, và vạch rõ các chiến lược 
phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro để đối phó với nguy cơ (Bảng 8.1). 
Mỗi nhà quản lý trong công ty đều chịu trách nhiệm thực thi chiến lược 
phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro. Những rủi ro được xem là có tác 
động lớn và có khả năng xuất hiện cao được đặc biệt nhấn mạnh và 
thường xuyên soát xét để đảm bảo rằng công ty đang làm tất cả những gì 
cần thiết để giảm khả năng xảy ra rủi ro.  

Bảng 8.1. Ví dụ về một khuôn khổ để thiết lập một chiến lược quản lý rủi ro, 
với hai tình huống quản lý rủi ro trong một công ty giống 

Mục 
tiêu 

Rủi ro 

Hệ 
thống 
quy 
trình 

Giám 
đốc 
chịu 
trách 
nhiệm 

Phòng ngừa 
hoặc giảm 
thiểu rủi ro 

được 
khuyến cáo 

Tác động 
(thấp, 
trung 
bình, 
cao) 

Khả năng 
xảy ra 
(thấp, 
trung 
bình, 
cao) 

Các kế hoạch 
giảm thiểu  

rủi ro 

Giao tiếp tốt 
giữa giám đốc 
và các giám 
sát viên nhà 
máy 

Trung bình Trung bình Các cuộc họp lập 
kế hoạch chế 
biến hàng tuần 

Thúc 
đẩy 
nhân 
viên 

Nhân viên 
bị mất 
động lực, 
hậu quả 
là giảm 
công suất 
chế biến 
hạt giống 

Quản lý 
nguồn 
nhân 
lực 

Giám 
đốc chế 
biến hạt 
giống 

Đề ra các chỉ 
tiêu chế biến 
thích hợp 

Cao Trung bình Quản đốc nhà 
máy soát xét 
hàng tuần các 
yêu cầu chế biến 

Phát 
triển 
sản 
phẩm 
mới 

Phát triển 
các sản 
phẩm 
không 
thích hợp 

Nghiên 
cứu 

Giám 
đốc 
Nghiên 
cứu 

Truyền đạt 
các mục tiêu 
marketing 
cho Phòng 
Nghiên cứu 

Cao Thấp Tổ chức một năm 
hai cuộc họp giữa 
Phòng Marketing 
và Phòng Nghiên 
cứu 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

306  

 

Quản lý thời gian  

Các kế hoạch kinh doanh phải được thực hiện một cách kịp thời. Các 
mốc thời gian và các sự kiện quan trọng giúp nhà quản lý giám sát việc 
thực hiện và sự đạt được các mục tiêu. Chúng ta phải quản lý thời gian 
chứ đừng để thời gian quản lý chúng ta. Thời gian là một nguồn lực có 
thể được sử dụng hiệu quả hoặc lãng phí. Thời gian tự nó không tốn bất 
cứ chi phí nào, nhưng lạm dụng nó có thể là một chi phí không thể thu 
hồi. Dưới đây là hai thủ thuật quan trọng để xem xét:  

1. Lập thời gian biểu một cách cẩn thận. Tiến hành công việc tính 
ngược từ thời hạn cuối cùng, thiết lập thời gian hoặc kỳ hạn thực 
tế mà những công việc nào đó phải được hoàn thành. Truyền đạt 
những điều này đến tất cả những người có liên quan. 

2. Xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động. Xếp thứ tự ưu tiên là quá trình 
xếp hạng các công việc từ quan trọng nhất đến ít quan trọng 
nhất. Hãy cẩn thận không cho phép xếp các việc khẩn cấp lên 
trên các việc quan trọng. Những công việc quan trọng là những 
việc sẽ đóng góp đáng kể vào giá trị của doanh nghiệp. Những 
công việc khẩn cấp thường không đóng góp nhiều vào sự thành 
công của doanh nghiệp, nhưng chúng có thể tiêu tốn rất nhiều 
thời gian. 

Một số điều quan trọng nên làm và không nên làm liên quan đến 
quản lý thời gian: 

Nên làm Không nên làm 

• Lập danh sách và xếp ưu tiên cho các  
nhiệm vụ phải được thực hiện 

• Tham dự các cuộc họp vô ích 

• Ngưng nói chuyện quá nhiều • Dành thời gian nói về những điều vô ích 

• Đúng giờ giấc • Trễ nải 

• Giải quyết trước các nhiệm vụ  
quan trọng nhất 

• Lãng phí thời gian 
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Cải ti ến thành tích của doanh nghiệp 

Tất cả các nhà quản lý phải nhằm mục đích cải thiện thành quả kinh 
doanh của họ. Luôn luôn có khả năng làm những việc tốt hơn, hiệu quả 
hơn hoặc hiệu suất cao hơn. Trên cơ sở liên tục, phê bình đánh giá từng 
chiến lược trong ba chiến lược của doanh nghiệp vì chúng đang được 
thực hiện, tìm kiếm thông tin phản hồi và đầu vào từ nhân viên và 
khách hàng, và sử dụng thông tin này để điều chỉnh kế hoạch, cải thiện 
các chiến lược, nâng cao doanh số bán hàng, giảm chi phí, cải tiến chất 
lượng và gia tăng lợi nhuận. Sự cải tiến liên tục là một dấu hiệu của một 
công ty tốt. 

Thành quả được đo lường có thể được quản lý. Vì vậy, các chỉ số 
thành tích cốt yếu (KPIs) là một phương tiện hữu ích cho việc giám sát 
thành quả của công ty (Bảng 8.2). Các chỉ số thành tích cốt yếu (KPIs) có 
thể được tính toán cho một loạt các hoạt động, tình trạng và công suất 
của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ các KPI nào - có 
khả năng tạo ra một tác động đáng kể đến thành quả của công ty - cần 
phải được ghi lại và theo dõi. Các mục tiêu đối với những KPI này có thể 
được thiết lập và thành tích thực tế được đánh giá theo các mục tiêu. 
Những lý do đối với bất cứ sự khác biệt tích cực hay tiêu cực nào được 
quan sát dùng như là các cơ hội học tập và cung cấp một tác nhân kích 
thích cho sự cải tiến.  

Lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và cải tiến hiệu quả kinh doanh là 
một quá trình học tập. Kế hoạch đầu tiên có thể không hoàn toàn vừa vặn 
cùng với hay không ăn khớp với sự thực hiện ban đầu của nó, một chiến 
lược có thể không thi hành một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, bằng cách học 
hỏi từ kinh nghiệm, lần thứ hai và các lần lặp sau đó có thể được cải 
thiện. Trong quá trình thực hiện, nhà quản lý phải sẵn sàng linh hoạt và 
thích ứng, chiếu cố đúng mức đến những thách thức, sai lầm và các yếu 
tố không kiểm soát được.  
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Bảng 8.2. Ví dụ về các chỉ số thành tích cốt yếu (KPI)  
liên quan đến một công ty giống 

Các chỉ số thành tích cốt yếu (KPI) Hiện thời Mục tiêu 

MARKETING 

• Vòng đời sản phẩm hoặc phân tích tuổi thọ từng giống  
• Khối lượng và tỷ trọng so với tổng doanh thu của từng sản phẩm 
• Khối lượng và giá trị hạt giống bán thông qua các nhà phân 
phối khác nhau 
• Số cuộc hội thảo và số nông dân tham dự 

  

• Chi phí marketing cho mỗi tấn hạt giống được bán 
• Giá bán cho mỗi giống và kích cỡ đóng gói 
• Tỷ lệ giá bán so với chi phí của món hàng  
• Tỷ lệ giá bán so giá nông sản  
• Thị phần 

• Số lượng và giá trị của các khiếu nại 

  

NGHIÊN CỨU 
• Tỷ lệ thử nghiệm/những dòng được đánh giá 
• Số giống trong thí nghiệm sơ khởi, tiên kỳ và hậu kỳ  
• Số giống trong quá trình đăng ký 
• Số giống được đăng ký hàng năm 
• Chi phí thử nghiệm và chi phí đánh giá dòng 
• Thành tích của giống trong các Thử nghiệm Quốc gia 

  

SẢN XUẤT 

• Tổng sản lượng hiện thời của từng giống 
• Năng suất trung bình của mỗi giống  
• Năng suất và sản lượng hạt giống của mỗi nông dân 
nhân giống 
• Chi phí trung bình/tấn cho mỗi giống 

• Các chỉ số chất lượng hạt giống, như phần trăm loại bỏ, tỷ 
lệ nảy mầm trung bình từng giống, tỷ lệ thiếu hụt trung bình 
từng giống  

• Tổng quãng đường của từng kiểm định viên về giống 

  

CHẾ BIẾN và QUẢN LÝ KHO 

• Số giờ công mỗi tấn hạt giống được chế biến  

• Chi phí cho mỗi tấn hạt giống được chế biến  
• Chi phí điện cho mỗi tấn hạt giống được chế biến  
• Tỷ lệ thu hồi/thất thoát của chế biến từng vụ 

• Thời gian chết máy của thiết bị 

• Hao hụt lưu kho  

• Các chỉ số chất lượng hạt giống, như tỷ lệ nảy mầm 
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Các chỉ số thành tích cốt yếu (KPI) Hiện thời Mục tiêu 

TÀI CHÍNH 
• Tính kịp thời của việc trình bày các bản báo cáo quản trị 
• Lợi nhuận trên vốn sử dụng 
• Lãi gộp theo từng sản phẩm 
• Tỷ lệ thanh khoản 
• Lợi nhuận trước thuế (EBIT) tính bằng phần trăm doanh thu 
• Dòng tiền 
• Chi phí cho Nghiên cứu, Sản xuất, Chế biến, Marketing và 
Tổng chi phí tính bằng phần trăm doanh thu 

  

NHÂN SỰ 

• Chi phí xe chạy trên mỗi cây số 

• Tiêu thụ nhiên liệu và tổng cây số xe chạy được hàng tháng 
• Chi phí điện thoại (di động và viễn thông) cho mỗi nhân viên 
• Sự vắng mặt vô cớ cho mỗi nhân viên 
• Số ngày đào tạo cho mỗi nhân viên mỗi năm 
• Tốc độ thay thế nhân viên 

  

Quan trọng hơn hết là đừng mất hy vọng. Hãy kiên trì. Những phần 
thưởng cho việc thích nghi với sự thay đổi, việc điều chỉnh cho thích hợp 
với sự kiện bất ngờ, và việc khai thác những cơ hội mới là xứng đáng cho 
sự nỗ lực - không chỉ đối với nhân viên của công ty giống, mà còn đối 
với tất cả những khách hàng của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp giống 
- đang cung cấp có lãi hạt giống chất lượng tốt các chủng loại giống cải 
tiến, thích nghi và phù hợp cho nông dân - sẽ tạo ra một sự khác biệt 
đáng kể đối với sinh kế nông dân và nền kinh tế quốc gia. Đây là tầm 
nhìn cho ngành giống, đây là mục tiêu mà chúng ta cần phải phấn đấu. 

TÓM T ẮT CÁC Ý CHÍNH  

1. Việc quản lý tổng thể một doanh nghiệp giống liên quan đến 
việc phối hợp tất cả các bộ phận của công ty để đạt được tầm nhìn. Kỹ 
năng lãnh đạo là một yêu cầu đáng lưu ý để thúc đẩy công ty hướng 
tới tầm nhìn. 

2. Các nhà lãnh đạo có năng lực đều có các thuộc tính như tầm nhìn, 
kỹ năng giao tiếp, nhiệt tình và sự kiên định, đồng thời họ có thể cân 
bằng và duy trì một mối quan tâm nhiều cho nhân viên và một mối quan 
tâm lớn cho sản xuất. 
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3. Thất bại trong kinh doanh có căn nguyên của nó từ sự bất tài. Tuy 
nhiên, sự bất tài có thể được khắc phục thông qua giáo dục, truyền thông 
và ứng dụng của kiến thức. Ba yếu tố tài chính chủ yếu cần để giữ cho 
một doanh nghiệp sống còn và phát triển là tính thanh khoản, khả năng 
thanh toán và khả năng sinh lợi. 

4. Các kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị và được viết ra cung cấp 
một cơ sở vững chắc cho quản lý, đồng thời cũng phục vụ như là phương 
tiện để bảo đảm việc tài trợ cho các hoạt động và/hoặc sự tăng trưởng. 

5. Các doanh nghiệp giống phải chọn một cấu trúc pháp lý sẽ cung 
cấp cho công ty cơ hội tốt nhất để đảm bảo sự đầu tư, cung cấp sự bảo vệ 
cho các chủ sở hữu, phương tiện quản lý doanh nghiệp tối ưu, và để phân 
phối tài sản và lợi nhuận giữa các chủ sở hữu. 

6. Các doanh nghiệp phải đối mặt với cả rủi ro lẫn thất thường. Kết 
hợp một mức độ khả năng mau hồi phục vào công ty sẽ giúp ngăn chặn 
những tác động của các sự kiện thất thường, đồng thời đánh giá tác động 
và khả năng có thể xảy ra của những rủi ro và khởi sự các hành động 
giảm thiểu đối với từng rủi ro tiềm tàng sẽ giúp giảm thiểu khả năng xảy 
ra rủi ro. 

7. Thời gian là một vốn quý không thể bị lãng phí mà không có 
những hậu quả nghiêm trọng. 

8. Sự cải tiến liên tục về thành quả của một doanh nghiệp có thể đạt 
được bằng việc theo dõi các chỉ số thành tích cốt yếu (KPIs), và áp dụng 
các bài học học được từ những thay đổi được ghi nhận. 
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PH5 L5C 

Phụ lục 1.1. Ví dụ về một biểu mẫu khiếu nại đối với việc tiếp nhận 
và xử lý các khiếu nại ở một công ty giống 

Ngày nhận đơn: 
....../........./......
.  

Khiếu nại được thực hiện bằng:  
Viếng thăm/Gọi điện thoại/Khác  

Số đơn khiếu nại:  

Tên khách hàng:……………………………………………… Địa chỉ:......................................... 

Điện thoại số:....................Điện thoại di động:…………………..Email:............................ 

Bản chất của khiếu nại: ........................................................................................... 

Sản phẩm:  Chủng loại giống:  Cỡ bao: Nhãn số:  

Nơi mua:  Khối lượng mua:  Ngày mua:......./........./........... 

Điều kiện bảo quản:  

Gieo trồng: Phương pháp (tay/máy) điều kiện đất đai:  

Phân bón được áp dụng: (trước và sau khi gieo trồng) 

Thuốc diệt cỏ được sử dụng:  

Ngày áp dụng....../........./........... 

Liều lượng áp dụng:  

Thời tiết: (trước và sau khi gieo trồng) 

Hành động được thực hiện: (hạt giống được thay thế, cuộc viếng thăm  
của nhà nông học, phòng kiểm tra chất lượng (QC) kiểm tra trên các mẫu lưu/Chứng  
nhận độ sạch & tỷ lệ nảy mầm 

Ngày thực hiện: ....../........./.......  
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Kết quả: ................................................................................................................ 

Lời bình luận: ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Khiếu nại được thụ lý bởi (Tên): Ngày ....../........./.......  

Bản sao gửi: Ban quản lý, Đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu Ngày: ....../........./......  

Được đăng nhập vào Sổ Đăng ký Khiếu nại bởi (Tên): Ngày :....../........./.......  

Chi phí giải quyết:  

Phụ lục 1.2. Ví dụ về một sổ đăng ký khiếu nại để truy l ục số, loại, 
cách giải quyết và chi phí khiếu nại 

 

Khiếu nại 
số 

Ngày 
khiếu nại 

Bản chất  
của đơn khiếu nại 

Số của 
lô hạt 
giống 

Cách  
giải quyết 

Chi phí  
giải quyết 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Quản lý doanh nghiệp giống cây trồng 

 317 

 

Phụ lục 2.1. Các yếu tố cần xem xét khi soạn thảo  
các điều khoản hợp đồng 

 Các yếu tố tổng quát Có Không 

Trách nhiệm  
Hợp đồng phải vạch ra những trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mỗi bên  

  

Thực thi  
Cách thức mà sự thỏa thuận có thể được thực thi phải 
được rành mạch 

  

Trọng tài  
Các biện pháp khắc phục có thể được thực hiện nếu hợp 
đồng bị phá vỡ  

  

Các yêu cầu 
pháp lý  

Hợp đồng có đáp ứng được các yêu cầu pháp lý tối thiểu 
của chính quyền?  

  

Dạng thức 
hợp đồng 

Liệu một dạng thức đăng ký đơn giản là đủ?    

Sự hiểu biết 
hợp đồng  

Nông dân có được tham vấn trong việc soạn thảo tài 
liệu? Ngôn ngữ có dễ hiểu đối với người nông dân sản 
xuất nhỏ không? Hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ bản 
địa hay song ngữ? Liệu các nhân viên công ty giải thích 
hợp đồng có thấu hiểu các tài liệu không?  

Nông dân có được đủ thời gian để xem xét các tài liệu? 
Nông dân có được cấp một bản sao của tài liệu hợp đồng 
không?  

  

Ký kết hợp đồng 

Ký kết 
Việc giám sát trách nhiệmkế toán và thành tích cá nhân 
có quan trọng không hay một hợp đồng nhóm là đủ?  

  

Các chi tiết kỹ thuật của hợp đồng 

Thời hạn  
hợp đồng  

Liệu một hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn  
là phù hợp hơn?  

  

Các tiêu 
chuẩn chất 
lượng  

Số phẩm loại có được giữ ở mức tối thiểu không? Từng 
loại có một mô tả rõ ràng về tiêu chuẩn chất lượng dễ 
hiểu không?  

  

Hạn ngạch có phù hợp với khả năng chế biến, bảo quản 
hay mua bán sản phẩm của công ty?  

  

Nông dân có thể hoàn thành được hạn ngạch với lượng 
hỗ trợ vật tư đầu vào không?  

  

Hạn ngạch 
sản xuất  

Hạn ngạch có căn cứ vào khối lượng sản phẩm thực tế 
đối với diện tích được gieo trồng không?  
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 Các yếu tố tổng quát Có Không 

Hạn ngạch có dựa trên mức hỗ trợ vật tư đầu vào của 
công ty?  

  

Có thể khuyến khích nông dân tăng sản lượng bằng cách 
đưa ra giá cao hơn khi các mục tiêu sản xuất cụ thể đã 
thu được không?  

  

Các đặc điểm kỹ thuật chi tiết về các biện pháp canh tác 
phải có sẵn cho nông dân  

  

Tất cả các vật tư đầu vào được cung cấp phải được sử 
dụng đúng số lượng và nông dân phải tuân thủ các biện 
pháp canh tác được khuyến cáo 

  

Các biện pháp 
canh tác  

Không được sử dụng các hóa chất nông nghiệp  
trái phép 

  

Sắp xếp  
giao hàng 

Nông dân cần được thông báo về việc sắp xếp  
vận chuyển  

  

Nông dân cần được thông báo về cơ cấu định giá    

Giá cả phải được liên quan đến các đặc điểm của  
phẩm loại 

  

Nông dân cần được thông báo về thời gian và phương 
pháp thanh toán 

  

Sắp xếp việc 
định giá 

Nông dân phải được phép kiểm tra trọng lượng các sản 
phẩm của họ  

  

Thu xếp sự 
bảo hiểm  

Các công ty có thể xem xét việc làm cho bảo hiểm khả 
dụng với nông dân  

  

Hỗ trợ  
kỹ thuật  

Hợp đồng cần xác định sự hỗ trợ khuyến nông do công 
ty giúp bao gồm các nhiệm vụ của nhân viên  
khuyến nông 

  

Quản lý  Nông dân cần được thông báo về cách thức mà công ty 
dự định để quản lý hợp đồng  

  

Hỗ trợ vật tư Các chi tiết về sự hỗ trợ vật tư thường được trình bày 
như là một phụ lục đính kèm với thỏa thuận hợp đồng. 

  

Nguồn: M. Dawes, 2008, giao tiếp cá nhân.  
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Phụ lục 2.2. Ví dụ về một hợp đồng nhân giống nói chung 

BẢN GHI NHỚ VỀ THỎA THUẬN được lập và ký kết bởi và giữa 

………………[Công ty Giống] ................................................ 

(Sau đây gọi là “Công ty”) 

và 

…………...[Người sản xuất hạt giống].....................................  

của .............................................................................................  

(Sau đây gọi là “Người sản xuất”) 

XÉT RẰNG Công ty là một chuyên gia về sản xuất hạt giống cây trồng  

VÀ XÉT RẰNG Người sản xuất là một nông dân ở 
huyện………………. (Sau đây gọi là “trang trại”) thích hợp cho việc sản 
xuất hạt giống  

VÀ XÉT RẰNG Người sản xuất đã đồng ý sản xuất ĐỘC QUYỀN 
cho Công ty tại trang trại, trong niên vụ bắt đầu từ…………..(sau đây gọi 
là “năm đã được nói đến”), hạt giống của cây trồng………….sử dụng hạt 
giống bố mẹ do Công ty cung cấp  

VÌ V ẬY NAY CÁC TÀI LI ỆU NÀY XÁC NHẬN rằng các Bên liên 
quan đã ký kết và quyết định thảo thuận sau đây, tức là:  

1. Công ty sẽ cung cấp miễn phí cho Người sản xuất….. kg hạt giống 
bố mẹ (sau đây gọi là “hạt giống bố mẹ”) cho mỗi hécta để gieo trồng 
trên……. ha của trang trại. Hạt giống phải được gửi đến Người sản xuất 
từ nhà máy của Công ty không chậm hơn……….. 

2. Hạt giống bố mẹ được sử dụng chỉ nhằm mục đích sản xuất hạt 
giống…………để giao cho Công ty và với mục đích này Người sản xuất 
có trách nhiệm:  

(a) Gieo trồng hạt giống bố mẹ trên diện tích đã nói ở trên không 
muộn hơn……, trên nền đất đã được chuẩn bị đúng cách tại nông trại với 
lượng hạt giống/ha đã được Công ty quy định;  
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(b) Người sản xuất phải thường xuyên thông báo cho Công ty tiến độ 
trước và trong khi gieo trồng để tránh/giảm các sai sót về canh tác;  

(c) Đảm bảo rằng đất gieo trồng các giống bố mẹ cách xa bất cứ đất 
trồng ngô nào khác tối thiểu là…….mét, rằng đất nhân giống đã không 
được trồng cùng một loại cây trồng trong năm trước đó (ngoại trừ có sự 
chấp thuận bằng văn bản của Công ty) và rằng đất đó được rào dậu để 
bảo vệ khỏi bị động vật xâm hại;  

(d) Đảm bảo rằng đất sử dụng được quản lý đúng cách theo các 
phương pháp bảo tồn được chấp thuận và có đầy đủ các cơ sở thuỷ lợi để 
bổ sung trong trường hợp lượng mưa tại nông trại không được đầy đủ và 
phải sử dụng các cơ sở đó khi cần thiết;  

(e) Thực hiện tất cả các bước cần thiết cho việc thụ tinh và canh tác 
và thu hoạch đúng cách cây trồng từ hạt giống bố mẹ (sau đây gọi là “cây 
trồng làm giống”) bao gồm cả việc loại bỏ tất cả các cây thoái hóa và lẫn 
giống, phù hợp với các hướng dẫn thỉnh thoảng nhận được từ Công ty mà 
vì những mục đích đó Người sản xuất phải giữ lại một lực lượng lao 
động đầy đủ tại trang trại;  

(f ) Thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý chống lại sự 
phá hoại của sâu và bệnh, bao gồm cả việc phun thuốc đúng cách cho 
cây trồng với các loại thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh đã được Công ty 
chấp thuận;  

(g) Đảm bảo rằng cây trồng làm giống được thu hoạch và tách hạt 
càng sớm càng tốt sau khi chín, chỉ tùy theo các điều kiện thời tiết có 
thuận lợi hay không, và rằng thực hiện sực hăm sóc đặc biệt để đảm bảo 
không hạt giống nào bị hư hỏng để làm giảm nảy mầm;  

(h) Đề phòng trộm cắp trước và sau khi thu hoạch bao gồm cả quá 
trình chế biến;  

(i) Tuân thủ bất kỳ chỉ dẫn nào mà Công ty thỉnh thoảng đưa ra đối 
với việc sản xuất cây trồng làm giống;  

(j) Tuân thủ các yêu cầu được quy định trong............[Quy định quốc 
gia về hạt giống]……; 
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(k) Bảo đảm tất cả các báo cáo kiểm định cần thiết cho cây trồng làm 
giống được nhận được đúng lúc và Người sản xuất tuân thủ kịp thời các 
yêu cầu đặt ra trong các báo cáo đó;  

(l) Thông báo kịp thời cho Công ty bất kỳ sự cố bất lợi có thể có 
những tác động đến cây trồng làm giống.  

3. Công ty được quyền thông qua đại diện được ủy quyền chính thức 
của mình để vào trang trại ở bất kỳ thời gian hợp lý nào mà không cần 
thông báo đối với các mục đích của việc kiểm tra việc chuẩn bị đất, việc 
sản xuất cây trồng làm giống, các kho bảo quản và các cơ sở sản xuất chế 
biến khác. Các Kiểm định viên do Chính phủ bổ nhiệm cũng được hưởng 
những quyền hạn như thế. Các hướng dẫn của các Kiểm định viên phải 
được tôn trọng triệt để. 

4. (a) Công ty sẽ thanh toán cho Người sản xuất đối với cây trồng 
làm giống được sản xuất bởi Người sản xuất và giao cho Công ty với số 
tiền tối thiểu là USD……../T.  

(b) Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng........ngày, kể từ 
ngày mà Người sản xuất giao hàng đúng theo các quy định của thỏa 
thuận này và hạt giống phù hợp với các tiêu chuẩn yêu cầu về độ sạch và 
tỷ lệ nảy mầm.  

5. Quyền sở hữu của tất cả các vật liệu nguồn gen (bố mẹ và cây 
trồng làm giống) vẫn là tài sản độc quyền của Công ty. Bất kỳ vật liệu bố 
mẹ nào không được gieo trồng Người sản xuất phải trả lại cho Công ty ở 
trạng thái tốt vào hoặc trước………. 

6. Công ty chọn địa chỉ tại…………………, và Người sản xuất 
tại…………... Bất cứ thông báo được một bên đưa ra cho một bên khác 
hoặc được đòi hỏi đưa ra trong các điều khoản của thỏa thuận này phải 
được thực hiện văn bản và có thể được để lại hoặc ghi địa chỉ và gửi qua 
bưu điện bằng thư bảo đảm tới các địa chỉ nói trên, và bất kỳ thông báo 
nào được để lại như thế hoặc được ghi địa chỉ và được gửi qua bưu điện 
như trên sẽ được coi là đã được đưa ra và tiếp nhận hợp lệ và trong 
trường hợp một thông báo được gửi qua bưu điện phải được coi là đã 
được chuyển giao trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày gửi đi.  
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7. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ hợp đồng giữa các bên và không 
có sự thay đổi được thực hiện thêm vào, trừ khi nó được thay đổi bằng 
văn bản và có chữ ký của các bên liên quan.  

8. Một trong hai bên phạm phải sự vi phạm bất kỳ điều khoản và điều 
kiện nào của thỏa thuận này và không khắc phục sự vi phạm đó trong 
thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản để làm 
như vậy của bên kia, bên bị vi phạm có quyền hủy bỏ thỏa thuận này mà 
không có gì tổn hại cho bất kỳ khiếu nại nào có thể cóđối với những thiệt 
hại do vi phạm hợp đồng hoặc không và đối với những thiệt hại do việc 
trả tiền trước. Khikết thúc bản thỏa thuận này, Công ty có quyền yêu cầu 
Người sản xuất tiêu hủy tức thì tất cả các cây ngô được sản xuất từ hạt 
giống bố mẹ do Công ty cung cấp và cây trồng làm giống được bắt nguồn 
từ đó và nếu Người sản xuất không làm như vậy, Công ty do đó được 
quyền không thể hủy bỏ thông qua các đại lý hoặc đại diện của mình để 
thực hiện sự tiêu huỷ đó.  

ĐƯỢC LẬP VÀ KÝ TẠI................................... VỀ VIỆC………….. NGÀY................. 
TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC NHÂN CHỨNG KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY:  

...................................................... 
ký thay và đại diện cho Công ty  

NGƯỜI LÀM CHỨNG:  

1.  

2.  

 

ĐƯỢC LẬP VÀ KÝ TẠI................................VỀ VIỆC……......…… NGÀY…............. 
TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC NHÂN CHỨNG KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY:  

...............................................  
ký thay và đại diện cho Người sản xuất  

NGƯỜI LÀM CHỨNG:  

1.  

2.  
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