
Cotton Brazil
The Technological Giant

Bông BrazilGã 
khổng lồ công nghệ



Abrapa has 10 member associations

of nationalcotton  
production

of Brazilian  
cottonexports
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99% diện tích trồng Bông ở Brazil

99% sản lương bông quốc gia

100% lượng bông Brazil xuất khẩu

Abrapa có 10 hiệp hội thành viên



Cotton Production since 1976/77 (in Tons)

Evolution Since 1976/77 Harvest
18 Most Recent Growing Seasons – Abrapa period

Source: Conab/May2019
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lượng bông xơ (tấn x 1000）

Yield (Kg/ha Sản lượng (kg/ha)
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Sản xuất bông từ năm 1976/77 (tấn)

Phát triển từ vụ mùa năm 1976/77
18 mùa phát triển gần đây nhất– thời kỳ Abrapa



World Production Ranking

Main Cotton Producing Countries – 2018/19 Harvest (ton x 1000)

Source: ICAC This Month, September2019
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Xếp hạng sản xuất trên thế giới

Các nước sản xuất bông chính – vụ mùa 2018/19（tấn  x 1000）

vị trí thứ 4



Main Cotton Exporters (ton x 1000)

2ND PLACE
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Sự phát triển của xuất khẩu bông

Những nhà xuất khẩu bông chính （tấn x 1000）

đứng thứ 2

đứng thứ 2



Average Quality (2017/18 Crop)

71.1%

Micronaire − MIC (mcg/inches) SFI (%) - Tỷ lệ xơ ngắn

3.5 to 3.6 3.7 to 4.2

Length UHML

Chiều dài xơ

1.11 to 1.13 1.14 to 1.20 6.1 to 8.0 8.1 to 10.0

Strength – STR (g/tex) Độ bền

28 to 32 > 32g/tex

Fiber Uniformity - UI (%) độ đồng đều về chiều dài của xơ

80.0 to 82.9 83.0 to 85.0

4.2 to 4.5

Source:Brazilian HVILaboratories,April 2019

7.6%

54.4%

22.3%
25.7%

47.6%

23.6%

50.3%

17.5%
9.5%

75.6%
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Số lượng trung bình (mùa 2017/18）



Brazil Cotton Technology

Công nghệ bông Brazil

7

Partners today, and for the future,  as your  

reliable and transparent suppliers of raw 

cotton

Đối tác hôm nay và trong tương lai, là nhà 

cung cấp bông thô đáng tin cậy và minh 

bạch của bạn

Brazil story of cotton growing is based on 

human perseverance and technology

Câu chuyện trồng bông ở Brazil dựa trên 

sự kiên trì và công nghệ của con người



Brazil Cotton Technology

Today we see our clients, you the textile  industry using 
technology. Quality constancy –Productivity - Reduced 
energy  consumption – Sustainability - Just in time 
delivery - On-line  retail - Block chain and Version 4.0, so 
to supply better and more  economical products.
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Những khách hàng của chúng tôi, nền công nghiệp 

dệt sử dụng công nghệ, chất lượng ổn định, hiệu 

quả sản xuất, giảm tiêu hao năng lượng, phát triển 

bền vững, giao hàng kịp thời, duy trì trực tuyến, 

công nghệ chuỗi và phiên bản 4.0 để cung ứng sản 

phẩm tốt hơn và hiệu quả kinh tế hơn.

Brazil Cotton Technology 

Công nghệ bông Brazil 

Brazil cotton is undertaking the same transformation

Bông Brazil đang thực hiện chuyển đổi tương tự



Brazil - Cotton of the Past Brazil – bông của quá khứ

Initially, cotton  was grown 

and  hand-picked in  the 
southern  states of Brazil.

Ban đầu, bông được trồng và 

hái bằng tay ở miền Nam 
Brazil
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Transportation was
manual.

Ban đầu, vận chuyển 

bằng thủ công
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Brazil - Cotton of the Past           Brazil – bông của quá khứ 



Cotton gins were  slow and old, the  

quality mediocre and  the cost of

production  high. Production  importing 

cotton,  1996 over 500,000

tons per year.

Công nghệ cán bông rất chậm và cũ kỹ, 
chất lượng ở mức thường và chi phí sản
xuất cao. Lượng bông nhập khẩu để sản
xuất năm 1996 là trên 500.000 tấn mỗi
năm.
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Brazil - Cotton of the Past

巴西 – 棉花的历史
Brazil - Cotton of the Past           Brazil – bông của quá khứ



The Challenge

Các thách thức
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• Land opened up in the Centre West,

under very difficult conditions

• Vùng đất trồng bông được mở rộng
ở trung tâm phía Tây dưới những
điều kiện rất là khắc nghiệt.

• high level of rainfall and humidity

Lượng mưa và độ ẩm ở mức cao

• the land had to be flat to avoid erosion

Đất phải được làm phẳng để tránh
sự xói mòn. 

Brazil Cotton Technology
Công nghệ bông Brazil



• Farms big to be economical for

mechanization

• Những cách đồng lớn sẽ kinh tế hơn
cho cơ khí hóa

• cotton plants had to be resistant 

to deceases  and insect 

infestation never encountered

before
• Cây bông phải kháng được sâu bệnh

phá hoại mà trước nay chưa từng xảy
ra
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Brazil Cotton Technology
Công nghệ bông Brazil



The Solution

with Technology
Giải pháp với công 

nghệ



• Solution was technology,  

under the leadership of

cotton associations 

represented here today

• Giải pháp là công nghệ, dưới
sự lãnh đạo của những hiệp
hội bông đang đại diện ở đây
ngày hôm nay.

• Using research to overcame these 

obstacles, cotton  growing spread though 

Mato Grosso and into Bahia,  Goias, 

South Mato Grosso and Minas Gerais.

Sử dụng những công tác nghiên cứu để vượt qua 
những khó khăn, bông phát triển rộng rãi qua 
vùng Mato Grosso và đến vùng Bahia, Goias, cũng
như miền Nam Mata Grosso và Minas Gerais.
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Brazil Cotton Technology
Công nghệ bông Brazil
Brazil Cotton Technology
Công nghệ bông Brazil



Today and tomorrow Brazil cotton will continue to

satisfy their customers’ needs for constant quality at

competitive prices

Hiện tại và tương lại Bông Brazil sẽ tiếp tục đáp
ứng được nhu cầu của khách hàng với chất lượng
ổn định ở mức giá cạnh tranh
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Brazil Cotton Technology
Công nghệ bông Brazil
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Update on the latest  

technological advances

Cập nhật những tiến bộ công nghệ mới nhất

Seed development：Cải thiện hạt giống

Sustainability：Bền vững

Drones：Máy bay không người lái

Harvesting equipment：Thiết bị thu hoạch

Ginning：Ginning

Cotton classing：Phân cấp bông

Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



• For constant high quality  cotton at competitive  
prices

• Bông chất lượng cao ổn định ở mức giá cạnh tranh

• Developed short cycle  cotton seeds maturity from  
190 days to 150 days

• Chu kỳ phát triển hạt bông được rút ngắn từ 190 ngày
xuống còn 150 ngày.

• cotton planting directly  after harvesting soy

• Bông được gieo trồng ngay sau khi thu hoạch đậu nành

• land quality benefits.
• Chất lượng đất được màu mỡ hơn
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Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai

Seed development Cải thiện hạt giống



• Result reduced cost of production  without 
effecting the outturn quality.

• Kết quả là giảm được chi phí sản xuất mà không
ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra.

• Allowing cotton production increase very fast

• Cho phép sản lượng bông tăng trưởng rất nhanh. 

• Bahia no climate for crops back to back, but

increased productivity and efficiency.

• bahia không có xen vụ,  tăng sản lượng và hiệu
quả.
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Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai

Seed development Cải thiện hạt giống



• So what is the future?

• Vậy, tương lai là gì?  

• Constancy and uniformity for rain 
grown cotton a challenge

• Ổn định và đồng đều trong mùa mưa
như một thử thách.

• Much research for seeds for plants  with 

bolls maturity together, ensuring  

uniformity and less short fibre.

• Nhiều nghiên cứu về hạt giống để cây
cho bông có độ chín cùng nhau, đảm
bảo độ đồng đều và ít xơ ngắn

21

Seed development Cải thiện hạt giống

Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



178 25

SOCIAL  
PILLAR

Trụ cột cho xã hội

ENVIRONMENTAL  
PILLAR

Trụ cột cho môi trường

ECONOMIC  PILLAR

Trụ cột cho nền kinh tế

Dedication to Sustainability of Cotton Production

80%

31%

of Brazíl’s total cotton  

crop is certified

BCI and or ABR

of the world BCI  

cotton production  

comes from Brazil

Certification indicators

153 itens exclusive  

ABR + 25 itens of BCI

Certification indicators
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Cống hiến cho sự phát triển bền vững của sản xuất bông

Các chứng chỉ, chứng nhận

Các chứng chỉ, chứng nhận

80% bông Brazil được cấp chứng chỉ BCI và/hoặc ABR

31% bông BCI trên thế giới
là đến từ Brazil



Drones are used to check  the 
crop development

Máy bay không người lái được sử
dụng để kiểm tra sự phát triển mùa vụ
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Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



100% Machine Harvested thu hoạch bằng máy 100%
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Modern cotton

harvesters  reducing 

handling,  energy 

consumption,  

maintaining quality.

máy hái bông hiện đại
giúp giảm được công
đoạn xử lý, giảm tiêu thụ
năng lượng và đảm bảo
chất lượng

Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



100% Saw ginned cotton - Cán răng cưa 100%
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Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



Modern ginning Cán bông hiện đại

26

Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



HVI

ABRAPA introduced unified 

HVI  quality check procedure
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Giới thiệu quy trình kiểm
tra chất lượng HVI

Brazil Cotton Technology and the Future
Công nghệ bông Brazil và tương lai



Each gin submit a
percentage of their HVI
classed cotton to the
central lab for checking
similar USDA.
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Unified HVI Quality Check Procedure – SBRHVI：
Quy trình kiểm tra chất lượng HVI thống nhất – SBRHVI

Mỗi nhà máy cán bông sẽ gửi
một tỷ lệ bông phân loại HVI 
đến phong thí nghiệm trung
tâm để kiểm tra, như USDA 



This to ensure description  
cotton sold is maintained.
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http://www.abrapa.com.br/Paginas/

rastreabilidade/rastreamento-de-fardo.aspx

điều này đảm bảo duy trì được các
chỉ tiêu bông được bán ra 

Unified HVI Quality Check Procedure – SBRHVI：
Quy trình kiểm tra chất lượng HVI thống nhất – SBRHVI



Similar to American system,

each bale has a tag, with the  

unique bale number allowing  

client, to check on our website,  

original classing of that bale.
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http://www.abrapa.com.br/Paginas/

rastreabilidade/rastreamento-de-fardo.aspx

Unified HVI Quality Check Procedure – SBRHVI：
Quy trình kiểm tra chất lượng HVI thống nhất – SBRHVI

Cũng giống như bông Mỹ, 
mỗi kiện đều có thẻ nhãn
kiện, với số kiện duy nhất
này khách hàng có thể
kiểm tra trên website của
chúng tôi phân cấp gốc của
kiện đó.



Today

and Future  

objective

Mục tiêu

hiện tại và

tương lai

TO ENSURE THAT BRAZILIAN COTTON 

HAS THE  MAXIMUM TRANSPARENCY,

AND OFFERS SUPPORT, WITH QUALITY 

AND DELVERY FOR THE  

EXTRAORDINARY TECHNOLOGICAL 

VIETNAMISE TEXTILE INDUSTRY.

Đảm bảo bông Brazil có độ tin cậy
tối đa để hỗ trợ cho nền công
nghiệp dệt rộng lớn.



Thank You
very much!

Tel.:+55613028.9700

abrapa@abrapa.com.br  

www.abrapa.com.br

SIBS, Quadra1,ConjuntoB,  

Lote2,EdifícioAbrapa

Brasília-DF, Brasil, CEP:71736-102

Trân trọng cảm ơn!


