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Phụ lục I

Quy định kỹ thuật về bảo quản thóc

1. Sơ đồ bảo quản thóc

Sơ đồ 1 : Quy trình bảo quản thóc đổ rời
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Sơ đồ 2: Quy trình bảo quản thóc đóng bao

16

Chuẩn bị thóc Chuẩn bị kho

- Thực hiện kê lót

- Khử trùng kho, bao bì, vệ sinh 

kho

Lấy mẫu trên phương tiện 

kiểm tra chất lượng

Kiểm tra thóc 

khi nhập kho

Lấy mẫu kiể m nghiệm Kiểm tra thóc sang bao tại cửa kho

Cân, chuyển thóc vào kho, 

chất xếp theo quy trình kỹ thuật

Bảo quản
- Thông gió
- Phòng trừ côn trùng, sinh vật hại
- Định kỳ kiểm tra chất lương thóc
- Xử lý sự cố (nếu có)

Kiểm nghiệm thóc trước khi xuất

Xuất kho
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2. Chuẩn bị kho

2.1. Kê lót

2.1.1. Kê lót nền

Những kho ở vùng thấp: Nền kho có hiện tượng ngưng tụ ẩm cần kè lót tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thoát nhiệt, thoát ẩm đảm bảo an toàn cho khối hạt.

- Thóc đổ rời:

+ xếp palet theo diện tích nền kho sau đó phủ cót hoặc phên đan dày trên bề mặt palet, 
các mép cót, phên gối lên nhau 10 cm. Các palet đặt ở phía cửa kho cần bổ sung tấm lưới 
đảm bảo ngăn ngừa chuột chui vào palet.

+ Có thể dùng trấu và phên, cót thay cho palet. Trấu sử dụng kê lót nền kho phải là trấu 
cánh to, khô và sạch. Trải trấu trên nền kho, trang phẳng mặt một lớp dày 15 cm đến 20 cm. 
Trải phên nứa đan đơn lẻn mặt trấu. Trải cót hoặc lưới (đảm bảo hạt thóc không bị rơi lọt 
xuống dưới) lên trên phên nứa. Đặt cót từ ngoải vảo trong, mép cót gối lên nhau 10 cm và gối 
lên gỗ cánh phai ở cửa kho.

Những địa phương có loại phên đan dày (bằng dóc hoặc nứa tép) có thể thay cho cả 
phên, cót hoặc lưới.

- Thóc đóng bao: Tuỳ thuộc khối lượng thóc của lô, định trước diện tích mặt sàn chất 
bao, xếp palet rộng hơn mặt đáy lô thóc 0,3 m. Trải cót (hoặc các vật liệu thay thế) lẽn trên 
palet như bảo quản thóc đổ rời.

2.1.2. Kê lót xung quanh tường

Riêng thóc bảo quản thoáng đổ rời phải có lớp kê lót ngăn cách khối hạt với tường kho. 
Lớp này được tạo bởi các khung gióng bằng tre hoặc gỗ áp sát váo tường và tiếp xúc với thóc 
là các tấm phên, cót hoặc ván công nghiệp hoặc các vật liệu phù hợp khác. Chiều cao lớp kê 
lót quanh tường lớn hơn từ 40 cm đến 50 cm so với chiều cao khối hạt. Khung gióng được 
làm bằng tre hay gỗ, được liên kết cố định vào tường.

+ Gióng dọc (trụ) bằng tre nguyên cây đường kính từ 8 cm đến 10 cm hoặc bằng 
gỗ 4 cm X 8 cm, cắt dài bằng chiều cao kê lót (với tre cây, đẩu trên cần cắt sát đốt). Các gióng 
dọc cách nhau 50 cm, đầu dưới để sát nền kho.

+ Gióng ngang (thanh) bằng tre chẻ đỏi hoặc chẻ tư hoặc bằng gỗ 3 cm X 4 cm, khoảng
cách giữa các thanh là 30 cm.

+ Cố định gióng dọc và gióng ngang bằng đinh hoặc dây thép, cách một điểm cố định
một điểm.

+ Phên nứa được cố định vào khung gióng bằng dày thép, đặt từ dưới lên trên và phủ 
kín khung gióng, các tấm phên đặt khít vảo nhau. Phía ngoài phên nứa được phủ một lượt cót 
hoặc lưới đảm bảo không lọt thóc. Trường hợp phên nứa đan dày đảm bảo không để lọt thóc 
ra ngoài thì không cần dùng cót vá đặt các mép chồng lên nhau từ 5 cm đến 10 cm.

+ Đầu trên của các gióng dọc vả phên, cót cần được ốp, nẹp tạo thành đường thẳng, 
gọn, đẹp.

2.2. Sát trùng, vệ sinh

Kho chuẩn bị nhập thóc trước và sau khi kê lót cần được vệ sinh sạch. Toàn bộ ngăn
kho, lớp kê lót, bao bì chứa thóc phải được xử lý phòng, diệt trùng và 3 ngày sau mới tiến
hành nhập thóc.
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3. Tạo độ thông thoáng cho khối hạt

3.1. Với thóc bào quản đổ rời

Dùng các ống thông hơi bằng chất liệu thích hợp theo quy cách thống nhất để tạo độ 
thông thoáng, ổng thõng hơi có dạng hình trụ đường kính chân ống 40 cm, miệng ống không 
nhỏ hơn 25 cm, chiều cao bằng chiều cao kê lót; ống thông hơi phải đảm bảo thoáng, thóc 
không lọt váo bẽn trong, không bị biến dạng khi đổ thóc; miệng và chân ống phải được quán, 
nẹp gọn và chắc, ống  thông hơi được bố trí đều theo bề mặt khối hạt (trung bình khoảng 15m2 
đặt 1 ống).

- Số lượng ống thông hơi đặt trong các ngăn kho như sau:

+ Ngăn kho cuốn: 5 ống 

+ Ngăn kho A1: 9 ống

+ Ngăn kho Tiệp và kho khác: Đảm bảo yêu cầu cử 12 m2 đến 15 m2 có 1 ống

- Vị trí đặt ống thông hơi quy định tại Hình 1.
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Hình 1: Sơ đồ đặt ống thông hơi

ống thông hơ!

Kho A 1 Kho cuốn

3.2. Với thóc bào quàn đóng bao

Tạo các giếng và rãnh thông thoáng trong khi chất xếp. Lô chất xếp dưới 150 tấn thóc 
tạo một giếng, lô trên 150 tấn đến 200 tấn cần tạo 2 giếng. Giếng được tạo từ lớp bao đầu tiên 
tới đỉnh lô, kích thước giếng 1 m x1 m. Các rãnh được tạo theo cả 2 chiều rộng và dài của lõ 
thông với giếng. Độ rộng của rãnh 0,3 m X 0,3 m. Theo độ cao lô thóc cần tạo 3 tầng rãnh đều 
nhau. Cách tạo giếng và rãnh thông gió theo Hình 2.
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Hình 2: Sơ đồ giếng và rãnh thông gió
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Mặt cắt theo chiều từ trên đỉnh lô nhìn xuống

Rãnh ngang

15 

đến 
25 
hàng 

bao

4. Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá lô thóc bào quản an toàn (độ ẩm môi trường và các 
chi số về nhiệt độ khối hạt, mật độ côn trùng và độ ẩm của thóc)

- Độ ầm tương đối mối trường trong kho không lớn hơn 75 %.

- Nhiệt độ trung bình của khối hạt:

+ Không lớn hơn 28 °c  vào mùa đông 

+ Không lớn hơn 35 °c  vào mùa hè

- Mật độ côn trùng (các loại sâu hại chủ yếu):

+ Mật độ quần thể mọt cánh cứng ở mức khống lớn hơn:

. 5 con/kg thóc đối với thóc bảo quản đổ rời 

. 20 con/kg thóc đối với thóc bảo quản đóng bao 

+ Mật độ ngài lúa mạch ờ mức không lớn hơn 20 con/m2.

Phương pháp xác định mật độ côn trùng thực hiện theo quy định tại 4.5.2.3.4.
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- Độ ẩm của thóc:

+ Không lớn hơn 13,8 % đối với thóc bảo quản đổ rời

+ Không lớn hơn 14 % đối với thóc bảo quản đóng bao ở các lớp bao ngoài rìa lô, 
giếng thông gió.

5. Xử lý các sự cố trong bào quản thóc đổ rời

5.1. Bốc nóng

- Phương pháp phát hiện: Nhận biết bằng cách quan sát bề mặt khối hạt thông qua tính 
tan rời, độ hổng và màu sắc của hat; bằng chân, tay cảm nhận biểu hiện khả năng bốc nóng. 
Khi phát hiện khối thóc có sự khác thường, có biểu hiện bốc nóng thi khẩn trương dùng xiên 
đo nhiệt độ để xác định cụ thế.

- Xác định phạm vi, mức độ bốc nóng: Kết hợp dùng xiên đo nhiệt độ và cảm quan xác 
định khối hạt đang bốc nóng toàn khối hay cục bộ, ước khối lượng hạt bị bốc nóng (thể tích 
vùng bị bốc nóng nhân với khối lượng riêng của thóc) và căn cứ mức độ nặng nhẹ mà có các 
biện pháp xử lý phù hợp.

- Xử lý: Đối với bốc nóng cục bộ cần xử lý ngay khu vực bốc nóng bằng cách đảo, 
chuyển và trải rộng, tảng bề mặt truyền nhiệt kết hợp các giải pháp thông thoáng (trong điều 
kiện cho phép) để giải phóng nhiệt cho khối hạt. Khi kho thóc bị bốc nóng toàn khối, phải cào 
đảo, đánh luống sâu liên tục. ở  mức độ nặng phải đào giếng ở vùng trung tâm hoặc chuyển 
một phần thóc ra ngoài để khối hạt sớm trở lại trạng thái an toàn.

5.2. Men, mốc

- Phát hiện bằng phương pháp cảm quan; Quan sát màu sắc hạt, khe vỏ hạt, phần 
phôi, độ tan rời, độ ẩm hạt kết hợp dùng mũi ngửi phát hiện mùi mốc (giai đoạn chớm mốc). 
Cần đặc biệt chú ý kiểm tra trong các thời điểm chuyển mùa, sau mưa bão. Những khu vực 
khối hạt dễ bị mốc: Lớp mặt, ven tường, các góc kho; đối với khối hạt bị bốc nóng mặc dù đã 
được xử lý vẫn phải kiểm tra thường xuyên để phát hiện men, mốc.

- Xử lý: Khi phát hiện thấy men, mốc phải ước tính khối lượng bị mốc, không được cào 
đảo lẫn hạt bị mốc vả hạt không bị mốc vì sẽ làm lây nhiễm toàn khối. Khi hạt bị mốc hoặc bị 
lên men, mặc dù đã phơi khô vẫn phải đẻ riêng chờ giải quyết. Không đem hạt bị men, mốc đã 
xử lý đổ vào khối hat, làm ảnh hưởng đến chất lượng của toàn khối.
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Phụ lục II 

Sơ đồ quy trinh phân tích thóc
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Mẫu ban đầu

Đánh giá các chỉ 
tiêu cảm quan, chỉ 

tiêu sinh vật hại
Mẫu chung

Xác định độ ẩm Mâu thử nghiêm 
(1,5 kg)

Xác định tap chất 
(500 g)

Thóc sau khi loại 
bỏ tạp chất 

(100 g)

Tạp chất

Bóc vỏ trẩu

Gạo lật

Hat không hoàn 
thiện

Gao lật sau khi loại bỏ 
hat không hoàn thiện

Xát trắng ở mức bình thường

- Hạt bạc phấn
- Hạt vàng




