Thc hin chng trình chuyn giao khoa hc k thut n vi nông dân, sáng ngày 24 tháng 11 nm 2015, S
Nông nghip và Phát trin nông thôn thành ph à Nng t chc lp tp hun quy trình k thut sn xut và hng dn
phòng tr i vi sinh vt gây hi trên cây lúa trung, ngn ngày cho bà con nông dân trên a bàn phng Hòa
Quý.
Ni dung Tp hun gm: K thut sn xut ging lúa trung, ngn ngày và các bin pháp phòng tr i vi các sinh vt
gây hi chính trên cây lúa nh: B tr, c bu vàng, chut, ry nâu, ry lng trng, sâu cun lá nh, sâu c thân,
bnh khô vn, bnh o ôn, bnh lem lép-thi ht, ng c hu c, bnh vàng lùn-lùn xon lá, lùn sc en và phng
pháp k thut thích hp trong gieo trng lúa hin nay.
Nhng kin thc này s giúp nông dân ch ng ng dng vào sn xut và phòng tr sinh vt gây hi hiu qu, giúp
gim chi phí sn xut, tng li nhun. Ngoài ra, nông dân còn c hng dn s dng thuc bo v thc vt an toàn, hiu
qu nhm bo v môi trng và sc khe con ngi.
Tp hun k thut sn xut là mt trong nhng chng trình c duy trì thng xuyên hng nm trên a bàn phng nhm
giúp nông dân nm vng k thut sn xut và phòng tr sinh vt gây hi, c bit hng dn k thut sn xut lúa trung,
ngn ngày s giúp nông dân quen dn vi k thut sn xut mi nhm thc hin ch trng b trí c cu ging trung, ngn
ngày ca thành ph hn ch nhng ri ro cho ngi nông dân trong sn xut./.
Thanh in (ài TT. Hòa Quý)

