
GIỐNG LÚA A5 
 

1. Mô tả công nghệ: 

-  Giống lúa AC5 có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ xuân: 145 – 150 ngày, 

vụ mùa: 115 – 120 ngày) 

-  Dạng cây hình chữ V, lá to trung bình, màu xanh nhạt, cây cao trung bình, 

đẻ khoẻ, bông to, hạt thóc dài màu vàng sậm, khối lượng 1000 hạt 24,0g 

-  Năng suất khá cao 55 – 70 tạ/ha, hạt gạo dài, trắng trong, bóng đẹp, hàm 

lượng amylose thấp < 18%, cho cơm thơm ngon, dẻo, đậm. 

-  Giống có khả năng chống đổ và chịu rét khá, nhiễm nhẹ rầy nâu và đạo 

ôn.  

2. Tính ƣu việt: 

  Giống AC5 là giống lúa chất lượng cao nên cần được sử dụng cho sản 

xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao.  Do giống có bộ rễ khỏe, khả năng chống 

đổ tốt nên chân đất thích hợp là chân vàn và vàn trũng, đất cát pha hoặc đất thịt, 

thịt nặng 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

  



GIỐNG LÚA CH208 
 

1. Mô tả công nghệ: 

-  Thời gian sinh trưởng:  + Vụ mùa: 120 -125 ngày. 

                                         + Vụ Đông xuân (trà chính vụ): 165 -170 ngày. 

-  Khả năng đẻ nhánh trung bình, chiều cao cây 120 - 125 cm, lá dài, hơi 

xiên , màu xanh nhạt. 

-  Bông dài 27 - 29 cm, mỗi bông có trung bình 155 - 180 hạt, hạt nhỏ, rất 

dài; tỷ lệ D/R =3,4; khối lượng 1000 hạt 27 - 28 gam. 

-  Phẩm chất gạo tốt, trong, không bạc bụng, cơm dẻo ngon, hàm lượng 

amylose 18-20%.  

-  Giống lúa CH208 cho năng suất ổn định 45 – 50 tạ/ha trong điều kiện bấp 

bênh về nước. Trong điều kiện chủ động nước năng suất có thể đạt 55 - 60 tạ/ha. 

Nếu hạn nặng cũng đạt 32 - 35 tạ/ha. 

-  Khả năng thâm canh trung bình, kháng vừa với đạo ôn, rầy nâu, bạc lá và 

khô vằn. 

-  Chịu hạn tốt ở mọi giai đoạn, chịu rét khá.  

2. Tính ƣu việt: 

 CH208 là giống thích ứng rộng, chịu thâm canh trung bình, thích hợp trên 

đất bấp bênh nước, ruộng bậc thang, có thể cấy ở những ruộng hạn nhờ nước 

mưa 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nguyễn Trọng Khanh - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

- Email: mr_khanh_hd@yahoo.com 



GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CH05 
 

1. Mô tả công nghệ: 

-  Thời gian sinh trưởng: + Vụ Mùa 120 ngày 

          + Vụ Đông xuân (trà chính vụ): 160- 165 ngày. 

-  Cây cứng, gọn, lá đứng hơi ngắn, màu xanh đậm. 

-  Chiều dài bông 22- 23 cm, số hạt / bông đạt 135 - 140, hạt to dài, tỷ lệ 

D/R= 2,9; khối lượng 1000 hạt 27 - 28 gam. 

-  Phẩm chất gạo gạo trong, ít bạc bụng, hàm lượng amylose 25,5%, tỷ lệ 

gạo lật 82,5%, tỷ lệ xay xát 69,8%. 

-  Năng suất: Trong điều kiện chủ động nước NSTB 50 -55 tạ/ha, tối đa đạt 

65 tạ/ha. 

-  Khả năng thâm canh khá, kháng vừa với đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy 

nâu. 

-  Chịu hạn khá ở mọi giai đoạn. 

2. Tính ƣu việt: 

 CH5 là giống thích ứng rộng, chịu thâm canh, thích hợp gieo trồng 

ở những vùng bấp bênh nước, ở những vùng thâm canh có chủ động về 

nước tưới năng suất có thể đạt 65 tạ/ha. 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nguyễn Trọng Khanh - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

- Email: mr_khanh_hd@yahoo.com 

  



GIỐNG LÚA ĐB5 
 

1. Mô tả công nghệ: 

-  ĐB5 là giống cảm ôn, thuộc nhóm ngắn ngày có thời gian sinh trưởng 

135-140 ngày (vụ xuân) và 105 - 110 ngày (vụ mùa) ở các tỉnh phía Bắc, 110 - 

115 ngày (vụ đông  xuân) và  95 - 100 ngày (vụ hè thu) ở các tỉnh miền Trung. 

- Đặc điểm: Giống có kiểu hình đẹp, cây gọn, cứng, sinh trưởng khoẻ, khả năng 

thâm canh cao, thích ứng rộng. Khả năng đẻ nhánh trung bình (4 - 5 dảnh hữu 

hiệu/khóm), bông to, hạt xếp xít, hơi bầu, màu vàng cam, số hạt/bông cao (165 - 

195), tỷ lệ hạt lép thấp (12-15%), khối lượng 1000 hạt: 20 - 21 g. 

- Khả năng chống chịu: Chịu rét, chống đổ tốt, có khả năng chịu được chân 

đất trũng tốt hơn giống Khang dân 18. Nhiễm nhẹ đến trung bình bệnh đạo ôn 

cổ bông, bạc lá, rầy nâu. 

-  Năng suất TB đạt: 65 -70tạ/ha, năng suất cao có thể đạt 75 - 80 tạ/ha.  

2. Tính ƣu việt: 

  ĐB5 là giống cảm ôn, thuộc nhóm ngắn ngày có thời gian sinh trưởng 

135 -140 ngày (vụ xuân) và 105 - 110 ngày (vụ mùa) ở các tỉnh phía Bắc, 110 - 

115 ngày (vụ đông  xuân) và  95 - 100 ngày (vụ hè thu) ở các tỉnh miền Trung. 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nguyễn Trọng Khanh - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

 

  



GIỐNG LÚA ĐHT8 
 

1. Mô tả công nghệ: 

-  Thời gian sinh trưởng: HDT8 là giống lúa cảm ôn, có thể gieo cấy được 2 

vụ/năm. Thời gian sinh trưởng: vụ Mùa: 105-110 ngày; vụ Xuân: 140 - 145 

ngày. 

- Đặc điểm: Cao cây : 110 cm; Hạt dài, mầu nâu sẫm; khối lượng 1000 hạt: 

23g. Năng suất: 55-60 tạ/ha. 

- Khả năng chống chịu: Cứng cây trung bình, chịu rét tốt, nhiễm nhẹ bệnh 

bạc lá, đạo ôn và rầy nâu. 

- Chất lượng hạt: Phẩm chất gạo ngon, cơm mềm, đậm, có mùi thơm.  

2. Tính ƣu việt: 

  ĐB5 là giống cảm ôn, thuộc nhóm ngắn ngày có thời gian sinh trưởng 

135 -140 ngày (vụ xuân) và 105 - 110 ngày (vụ mùa) ở các tỉnh phía Bắc, 110 - 

115 ngày (vụ đông  xuân) và  95 - 100 ngày (vụ hè thu) ở các tỉnh miền Trung. 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nguyễn Trọng Khanh - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

  



GIỐNG LÚA GL102 
 

1. Mô tả công nghệ: 

-  Giống lúa Gia Lộc 102 là giống cực ngắn ngày, đặc biệt là có thể giải 

phóng đất trước 10/9 để có thể canh tác các cây vụ đông sớm (ngô, bí xanh, 

hành, tỏi...). 

-   Thời gian sinh trưởng: + Vụ mùa: 90 - 95 ngày.  

     + Vụ hè thu: 85 – 90 ngày;  + Vụ xuân 120 - 125 ngày 

-   Chiều cao cây: 90 - 95 cm, màu lá xanh, bông trung bình, góc độ lá đòng 

nhỏ, hạt có màu vàng sáng, dạng hạt thon dài, chiều dài hạt gạo 7,2 mm, tỷ lệ 

dài/rộng = 3,7. Khối lượng 1000 hạt 21 - 22g, số hạt/bông 150 ± 10 hạt, tỷ lệ lép 

12 - 18%. 

-   Gia Lộc 102 có khả  năng chịu rét khá, chống đổ trung bình, ít nhiễm đạo 

ôn, nhiễm nhẹ bạc lá và rầy nâu. 

-   Giống lúa Gia Lộc 102 có năng suất  53 - 57 tạ/ha (vụ Xuân),  50 - 55 

tạ/ha (vụ Mùa) 

-   Gia Lộc 102 là giống lúa chất lượng, hạt gạo trong, không bạc bụng, cơm 

mềm, dẻo, có mùi thơm.  

2. Tính ƣu việt: 

 Giống lúa Gia Lộc 102 là giống cực ngắn ngày, đặc biệt là có thể giải 

phóng đất trước 10/9 để có thể canh tác các cây vụ đông sớm (ngô, bí xanh, 

hành, tỏi...). 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nguyễn Trọng Khanh - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 



CÔNG NGHỆ TRỒNG BẦU AN TOÀN 
 

1. Mô tả công nghệ: 

Cách thức trồng và sản xuất bầu  

-  Mật độ, khoảng cách: Liếp rộng 0,7m, tim liếp này cách tim liếp kia 1m, 

liếp cao 0,3m (tuỳ theo mùa vụ và mực thuỷ cấp). Trồng 1 hàng, cây cách 

cây 0,8m. Lượng hạt giống cần cho 1 ha: 300 – 400g 

- Chăm sóc: Bầu cần nhiều nước, do đó phải tưới thường xuyên 1 -2 lần/ngày 

cho đủ ẩm. Lượng nước tưới cần gia tăng khi bầu ra quả 

- Phòng trừ sâu bệnh: Sâu hại cây bầu gồm ruồi đục lá, rầy mềm, bọ rầy dưa. 

Phun thuốc khi thấy các côn trùng này xuất hiện 

- Thu hoạch: Nếu chăm sóc tốt, giàn bầu 100 gốc cho thu quả 2 – 3 ngày/lần; 

lúc rộ thu hoạch mỗi ngày, thu liên tục 60 ngày cây bầu mới tàn. Mỗi gốc 

trung bình cho từ 10 – 15 quả. 

2. Tính ƣu việt: 

 Cây bầu còn gọi là bầu nậm, bầu đất, bầu canh. Quả bầu vừa là món ăn 

ngon, mát bổ vừa là thuốc chữa bệnh. Bầu có thể trồng quanh năm nhưng mùa 

nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nguyễn Trọng Khanh - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

 

  



CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN SỰ RA HOA  

CỦA CÂY THANH LONG 
 

1. Mô tả công nghệ: 

Trong vài năm gần đây nhiều người trồng thanh long đã thắp đèn để thúc 

thanh long ra hoa trái vụ. Sự thắp đèn dựa trên cơ sở thanh long là cây ngày dài, 

dùng ánh sáng đèn để cắt đêm dài. 

Thắp đèn từ 8 đến 10 giờ/đêm và liên tục từ 15 đến 20 đêm tùy theo mùa, 

lúc ngày ngắn thì phải thắp nhiều đêm hơn lúc ngày tương đối dài hơn. Các 

vườn này đã đạt được bình quân 13,3 kg quả/trụ/lứa thắp đèn. Vào tháng hai 

một số vườn đã chỉ thắp có 7 giờ/đêm và kéo dài chỉ từ 10 tới 12 đêm. Nhưng 

nếu xử lý đèn liên tục, mỗi tháng xử lý một lần thì năng suất sẽ thấp và bất ổn, 5 

lần xử lý liên tục trong các tháng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 1 sẽ thu được 

tổng số 56 quả/trụ hay 26,3 kg/trụ/5 lần xử lý, bình quân chỉ đạt được 5,3 kg/trụ. 

Sau 4 - 7 ngày sau ngưng thắp đèn, nụ hoa sẽ xuất hiện. Nó cần khoảng 20 - 21 

ngày cho hoa phát triển, 3 ngày để nở và thụ quả trong vườn, sau đó cần từ 25 

đến 28 ngày/ để quả phát triển. Như vậy từ khi ra nụ tới khi thu hoạch mất độ 50 

- 52 ngày. Khoảng thời gian này dài ngắn chút ít tùy vào điều kiện khí hậu nơi 

trồng. 

2. Tính ƣu việt: 

 Qua thử nghiệm cho thấy, đèn compact tiết kiệm 75% điện năng so với 

đèn sợi đốt, trong khi đó tỉ lệ cây thanh long ra hoa đạt từ 70-90%. Thắp đèn 

compact kích thích thanh long ra hoa trái vụ có nhiều cái lợi. Thứ nhất là tiết 

kiệm tiền điện gấp 2 lần so với dùng bóng tròn và chong được số lượng bóng 

nhiều hơn. Thay vì lưới điện chỉ chong được 100 bóng tròn, thì chong bóng 

compact được 300 bóng. Thứ hai dùng bóng đèn tiết kiệm thì tỷ lệ ra hoa vừa 

phải, ít tốn công lặt bỏ, làm cho cây thanh long phục hồi nhanh hơn sau mỗi đợt 

thu hoạch. Thứ ba là cùng ngành điện giải quyết khó khăn về sự thiếu hụt nguồn 

cung như hiện nay 

  



3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 



KỸ THUẬT CANH MAI NỞ ĐÖNG TẾT 
 

1. Mô tả công nghệ: 

- Bón phân đúng lúc, đúng loại 

- Tưới nước đúng thời gian: Cây trồng chậu: Mùa khô tưới 2 lần/ngày, mùa 

mưa mỗi ngày tưới 1 lần. Cây trồng đất: Mùa khô, ngày tưới 1 - 2 lần, 

mùa mưa có thể 1 - 2 ngày tưới/lần 

- Xem nụ: Đến rằm tháng 8 âm lịch cây mai đã có nụ non nếu thấy ít nụ 

cần tăng cường bón thúc thêm một lần phân NPK 15-30-15 là 100 gr/gốc 

để mai có nụ nhiều hơn. 

Nảy lá: Thông thường ta lảy lá vào rằm tháng Chạp, tuy nhiên có thể lảy lá 

sớm hay trễ tuỳ thuộc vào: nụ lớn – nhỏ; mai ghép nhiều cành (Mai giảo, mai 

24 cánh, mai 100 cánh ,..) tình trạng sức khỏe cây mai (Cây khoẻ lảy lá sớm, 

cây yếu lảy lá trễ và cắt bớt nụ hoa.) Thời tiết trở lạnh: Lảy lá sớm hơn 5-7 

ngày hoặc tưới nước ấm 35-42 độ C, ngày 2 lần.  

• Thời tiết nóng: Lảy lá trễ hơn 1-3 ngày, sau khi lảy lá đến 23 tháng Chạp 

nếu thấy nụ mai tróc vỏ lụa nhiều, nở đúng tết, nếu chưa tróc vỏ lụa có thể:  

Tưới nước vào buổi trưa ;  Phun thuốc kích thích như: Aron 1-2% phun 2 lần, 

mỗi ngày 1 lần. Hoặc Dekamon 1% phun 3 lần, mỗi ngày 1 lần 

Nếu đến 23 tháng Chạp nụ xanh, lớn, hoa nở sớm có thể dùng lòng trắng 

trứng vịt phun lên nụ để giữ hoa không nở, sau đó tưới nước rửa vào trưa 29 

tháng Chạp. Cần lưu ý biện pháp này chỉ giúp cây chậm nở hoa 1-2 ngày nếu 

kéo dài cây sẽ bị rụng nụ 

2. Tính ƣu việt: 

 Để có cây mai nở đúng giao thừa, sáng mùng một tết do chính 

chúng ta chăm sóc thì còn gì thú vị hơn.  

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

  



 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

   KS. Đỗ Hữu Gia - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

 

  



KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY ĐIỀU  

BẰNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP NON NỐI NGỌN 
 

1. Mô tả công nghệ: 

+ Chuẩn bị chồi ghép 

- Vườn nhân chồi ghép 

- Chọn chồi từ vườn sản xuất 

- Tiêu chuẩn chồi ghép 

+ Chuẩn bị gốc ghép 

- Thiết kế vườn ươm gốc ghép  

- Giống điều làm gốc ghép: 

- Xử lý và gieo hạt giống 

- Chăm sóc cây con trong bầu 

-  Tiêu chuẩn gốc ghép 

+  Kỹ thuật ghép nối ngọn 

- Ghép chồi nêm ngọn: 

- Ghép chồi vạt ngọn: 

- Thời vụ ghép 

+  Chăm sóc cây ghép 

+ Tiêu chuẩn cây điều ghép trước khi xuất vườn 

2. Tính ƣu việt: 

 Tăng hiệu quả lại tạo ra các cây giống mới có năng xuất chất lượng cao 

3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  Trung tâm khuyến nông quốc gia 

   - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 

  



KỸ THUẬT SẢN XUẤT NGÔ ĐỒNG 
 

1. Mô tả công nghệ: 

- Chuẩn bị giá thể gieo hạt 

- Áp dụng hệ thống đóng bầu và gieo hạt tự động 

-  Chọn nơi có đủ ánh sáng cho cây con phát triển 

- Cách đặt bầu 

- Phương pháp bón 

- Bón lót toàn bộ phân chuồng và NPK 

- Quản lý nước 

2. Tính ƣu việt: 

 Sử dụng các giống ngô có thời gian sinh trưởng từ chín sớm (100 - 105 

ngày)  đến chín trung bình (105 - 110 ngày) có tiềm năng năng suất cao; bộ rễ 

chân kiềng khỏe, chống đổ ngã tốt; tán lá gọn; chịu được mật độ dày; có khả 

năng chịu hạn, chịu lạnh, chống chịu sâu bệnh tốt. Ví dụ các giống CP 999, CP 

989, Bioseed 9797, C919, LVN 10, NK 66, NK 6654, CPA 88, CP 333, LVN 

14... SX cây con bằng bầu cải tiến - Sử dụng khay xốp 66 lỗ hoặc 84 lỗ để gieo 

hạt ngô. Trước khi gieo, hạt ngô phải được xử lý chế phẩm Cruizer theo hướng 

dẫn sử dụng để bảo vệ hạt giống, tăng tỷ lệ nảy mầm, ra rễ và kháng sâu bệnh 

cho cây con. 

3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  Trung tâm khuyến nông quốc gia 

   - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



KỸ THUẬT TRỒNG ỚT NGỌT 

THEO HƢỚNG AN TOÀN 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Thời vụ: Vụ Đông Xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng tháng 1 - 2, thu 

hoạch tháng 4 - 5 đến tháng 6 - 7. Vụ Hè Thu: Gieo hạt tháng 6, tháng 7; trồng 

tháng 8 - 9, thu hoạch tháng 1, tháng 2 

- Vườn ươm: Dùng giống có năng suất, chất lượng và sức chống chịu sâu 

bệnh cao. Trước khi gieo, xử lý hạt bằng thuốc tím hoặc nước sôi 50 độ C. Làm 

đất kỹ, bón lót phân chuồng hoai mục 3 - 4 kg/m2, gieo hạt 0,5 - 0,6 g/m2. Sau 

khi gieo, phủ một lớp rơm rạ băm nhỏ trên mặt luống. Cây con được 1 - 2 lá 

thật, tiến hành tỉa bỏ cây xấu để mật độ 3 x 4 cm. Cây giống có 5 - 6 lá thật thì 

đem trồng (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo). 

- Làm đất, bón phân, trồng: Nên trồng ớt trên chân đất phù sa có hàm lượng 

hữu cơ lớn hơn hoặc bằng 1,5%, độ pH 5,5 - 7,0, tốt nhất là 6,5 - 6,8. Nơi trồng 

ớt sạch phải xa nguồn nước thải, xa các khu công nghiệp, cách đường quốc lộ ít 

nhất 100 m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Phơi ải đất, làm đất kỹ, 

lên luống rộng 1m, cao 30 cm, rãnh rộng 20 cm. Trồng hai hàng với khoảng 

cách 0,6 x 0,4 m. 

- Bón phân: Phân bón chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục và phân vô cơ, tuyệt 

đối không dùng phân tươi. Lượng phân bón cho một hecta là: 25 tấn phân 

chuồng mục (900 - 950 kg/sào Bắc Bộ), 150 N, 90 P2O5, 150 K2O (11 kg ure, 

21 kg supe lân, 11 kg kali sulfat/sào Bắc Bộ). 

- Tưới nước, chăm sóc: Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước 

ao tù để tưới. Tốt nhất nên dùng nước giếng khoan, nước sông không ô nhiễm. 

- Thu hoạch: Thu hoạch ớt khi quả chín cây, tránh để quả giập nát, loại bỏ 

các quả thối hoặc quả có vết sâu bệnh. 

2. Tính ƣu việt: 

- Phòng trừ sâu bệnh 

- Hiệu quả và năng suất cao 



3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

- Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



KỸ THUẬT TRỒNG RAU CẢI CỦ 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Thời vụ: Có thể trồng được nhiều vụ trong năm: Vụ chính gieo hạt tháng 8 

- 9; vụ muộn gieo hạt tháng 10 - 11; vụ xuân hè (trái vụ) gieo hạt tháng 4 – 

5 vụ này nhanh cho thu hoạch (khoảng 25 - 35 ngày) nhưng NS thấp hơn. 

- Chuẩn bị đất và gieo hạt: để củ sinh trưởng tốt nhất. Chọn đất thịt nhẹ 

hoặc cát pha, tơi xốp, nhiều mùn hoặc đất phù sa, thoát nước tốt. Đất cày 

và phơi ải ít nhất 1 tuần. Sau đó, làm tơi đất, nhặt sạch cỏ dại. Lên luống: 

mặt luống rộng 1,2 m; rãnh rộng 30 cm, cao 25 cm. gieo hạt theo luống 

sau khi đã bón lót hoặc rạch hàng bón lót, vùi phân rồi gieo theo hàng dễ 

chăm sóc hơn. Gieo hạt xong lấy đất tơi xốp phủ 1 lớp mỏng lên trên, phủ 

rơm rạ rồi tưới ẩm (đảm bảo độ ẩm đạt 75 - 80%) để hạt nảy mầm tốt. 

- Bón phân: Lượng phân bón cho 1 ha trồng cải củ trắng như sau: 12 - 15 

tấn phân chuồng hoai mục, 300 kg lân, 100 - 110 kg đạm urê, 80 kg kali. 

Tương đương 500 kg phân chuồng, 10 - 12 kg lân, 3,5 đến 4 kg ure, 3 kg 

kali cho 1 sào Bắc Bộ.  

- Tưới nước: cần cung cấp lượng nước vừa đủ, tránh ngập úng gốc sẽ làm 

ảnh hưởng đến rễ và củ.  

- Cải củ trắng khi mọc mầm thường bị bệnh lở cổ rễ gây hại. Dùng Benlat C 

70WP pha nồng độ 0,2 - 0,3% phun vào đất và cây khi thấy xuất hiện 

bệnh 

- Thu hoạch: Tùy theo giống nhưng thường 45 - 50 ngày sau gieo là có thể 

thu hoạch, nếu thu hoạch quá muộn củ sẽ bị bấc làm giảm chất lượng. Khi 

thu hoạch xong rửa sạch, để ráo nước, bó bằng dây mềm hoặc đóng vào 

bao bì sạch để tiêu thụ. 

2. Tính ƣu việt: 

- Tăng năng xuất cây củ cải tăng chất lượng sản phẩm tạo ra 

- Cải củ là loại rau dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh cho thu 

hoạch và có thể trồng nhiều vụ trong năm. 

  



 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

- Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY BƠ 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Đất trồng: thích hợp nhất ở đất đỏ bazan 

- Giống trồng:  từ hạt phân ly rất lớn trên nhiều tính trạng và chất lượng quả 

- Mật độ, cách trồng: khoảng cách 8m x 7m hoặc 9m x 6m, trồng xen kết 

hợp che bóng, chắn gió cho cà phê thiết kế 9m x 9m hoặc 9m x 12m; Hố 

đào 60 x 60 x 60cm bón lót mỗi hố 15 – 20 kg phân chuồng hoai (bổ sung 

men vi sinh), 0,5kg lân Ninh Bình, rải 0,3 -0,5kg vôi 

- Phân bón: bón 4 -5 lần/năm, lượng bón tùy tuổi cây, lượng bón ổn định ở 

năm thứ 9, thứ 10. Cần bổ sung vôi và phân hữu cơ, phun bổ sung phân 

qua lá như phân bón lá cao cấp Alpha Super, Antonic, Thần Dược giai 

đoạn KTCB hoặc sau bón lần 1 và lần 3; Dùng Grow More trước và sau 

bón lần 4 

- Tỉa cành tạo tán: Tiến hành 2 -3 lần/năm 

- Tưới và tủ gốc: tưới 10-15 ngày/lần trong mùa khô kết hợp tủ gốc, không 

cần tưới quá đẫm hay đầy bồn, kết hợp bón 2 lần phân trong mùa khô. 

- Phòng trừ sâu, bệnh: quản lý theo hướng IPM 

- Thu hái & vận chuyển theo tiêu chuẩn: 8.1. Dụng cụ: Gồm sào thu hái 

gắng với túi hái có lưỡi cắt, bao, bạt gom quả, kéo cắt cành, sọt chuyên 

chở và tấm lót; Xác định độ già thu hoạch 

- Cắt cuống còn 5mm, phân loại sơ bộ thành 2–3 loại, xếp vào sọt riêng hay 

theo lớp riêng, lót carton, rơm để chống sốt, trày sướt, che đậy giỏ bơ bằng 

bạt gom quả. 

2. Tính ƣu việt: 

So với các loại cây ăn quả khác bơ là loại cây dễ trồng, khả năng 

thích nghi rộng, chống chịu khá với các bất lợi của môi trường như hạn 

hán, gió, đất nghèo dinh dưỡng. Ngoài vấn đề về dinh dưỡng, bơ còn là 

một loại trái cây khá an toàn, do có vỏ dày nên hạn chế được các loài sâu 

hay côn trùng chích hút, thuốc bảo vệ thực vật rất ít được dùng cho bơ. 



3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



KỸ THUẬT CHĂM SÓC TIÊU 

CHO NĂNG SUẤT VƢỢT TRỘI 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Giống trồng:  Chọn giống trên những cây tiêu sinh trưởng mạnh, không bị 

sâu bệnh, giống tiêu lươn hoặc tiêu ác, giống Ấn Độ hay Vĩnh Linh tùy 

điều kiện của bà con 

- Trụ tiêu: Khoảng cách trồng là từ 2*2.5 m, 2.5m*2.5m. bón lót 10-20kg 

phân chuồng, 0,2-0,5kg phân lân, 0,2-0,3kg vôi bột, trộn đều phân với đất 

mặt và lấp xuống hố. Xử lý đất trong hố trước khi trồng bằng 1 trong các 

loại thuốc như Confidor 100SL 0,1%, 0,5 lít/hố hoặc Basudin 10H, 20-30 

g/hố. Làm sạch cỏ xới xáo: Làm cỏ sạch quanh gốc và gữa các hàng tiêu. 

Không xới xáo trong gốc tiêu, nên xới cách gốc 50-60 cm. Nếu cỏ mọc 

trong gốc nên dùng tay nhổ bỏ, tránh gây tổn thương cây). Mùa mưa cần 

tránh xới xáo vì dễ làm tổn thương bộ rễ giúp mầm bệnh xâm nhập vào 

làm chết tiêu… 

- Trồng tiêu: Đào 2 hố 2 bên cây trụ tạm, mỗi hố trồng 1 dây tiêu hay 1 bầu 

tiêu. Kích thước mỗi hố 40cmx40cmx50cm, mép hố cách trụ tạm 10-

15cm, sao cho tâm hố (vị trí đặt bầu tiêu) cách cây trụ sống từ 40-50cm. 

Cũng có thể đào 1 hố với kích thước 60cmx60cmx50cm để trồng 2 dây 

hay 2 bầu tiêu vào cùng 1 hố 

- Tưới nước và chống úng cho tiêu 

- Bón phân hữu cơ với liều lượng 30-40m3/ha; Phân khoáng: Dùng các loại 

NPK Đầu Trâu bón 4 lần/năm vào các thời kỳ sau thu hoạch quả, đầu, 

giữa và cuối mùa mưa. 

2. Tính ƣu việt: 

- Hồ tiêu được trồng trên nhiều loại trụ khác nhau như trụ gỗ, trụ gạch, trụ 

bê tông và các loại cây trụ sống. Bên cạnh đó, bà con cũng cần nắm vững 

kỹ thuật trồng và chăm sóc tiêu cho năng suất cao nhất. 

  



3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

 

  



QUY TRÌNH KỸ THUẬT HÁI CHÈ BẰNG MÁY 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Thời gian để có lứa hái chè bằng máy, tùy theo mùa vụ vùng sinh thái, 

trung bình cứ sau 40 đến 45 ngày có một lứa hái.  

- Thời điểm hái: khi trên tán chè có hơn 90% số búp đủ tiêu chuẩn hái. 

- Yêu cầu kĩ thuật hái chừa: duy trì chừa 2 lá chừa, vụ thu (8 - 9) có thể 

chừa 1 lá, từ tháng 10 hái sát cá.  

- Chọn máy hái: Quy mô hộ, nhóm hộ, tổ hợp tác do diện tích không lớn (5 

- 10 ha một mô hình) nên chỉ dùng máy hái đơn, qui mô lớn (trên 10ha 

một mô hình), có thể hái bằng máy hái đôi. 

- Kĩ thuật sử dụng máy hái chè: Khởi động máy, đóng le gió (về hướng ghi 

close). Khi khởi động, để máy ở chỗ thăng bằng một tay giữ máy một tay 

giật nhẹ dây khởi động máy, khi máy nổ điều chỉnh le gió để máy nổ giòn 

ít tiêu tốn nhiên liệu, đảm bảo độ bền máy và bugi. 

- Kĩ thuật vận hành máy hái đơn: Một người hái chè đeo động cơ trên lưng, 

hai tay cầm máy ở hai vị trí đã thiết kế, khi hái đặt lưỡi máy hái theo 

hướng song song với mặt phẳng hàng chè di chuyển dọc theo hàng chè, 

mỗi lần hái một nửa tán chè sau đó lại hái tiếp nửa tán còn lại theo yêu cầu 

kĩ thuật hái. Người hái chè điều chỉnh máy qua tay ga ở vị trí gần tay cầm 

máy; Một người đi phía sau đỡ  túi đựng chè và tháo túi đựng  khi lượng 

chè  đầy túi. 

- Kĩ thuật vận hành máy hái đơn: Hai người cầm hai đầu máy đi dọc theo 

hai bên hàng chè. Một trong hai người điều khiển máy hái qua hệ thống 

tay ga được bố trí gần tay cầm máy, đưa lưỡi hái dọc theo hàng chè, cần 

phối hợp các thap tác nhịp nhàng tốc độ di chuyển phù hợp với mật độ búp 

trên nương chè, một người đi phía sau đỡ túi đựng bóp chè hái, đổ búp chè 

vào sọt chứa khi búp chè đầy túi. 

- Bảo quản nguyên liệu 

- + Tại các bìa lô bố trí các tấm vải bạt lớn để chứa búp chè từ các túi đựng 



búp chè của máy hái, trước khi vận chuyển, để bảo quản nơi râm mát, 

tránh ánh nắng trực tiếp, tránh giập nát búp chè, loại bỏ những tạp chất, lá 

chè già trước khi vận chuyển về nới chế biến. 

- + Vận chuyển: chè búp tươi bỏ trong sọt không nén chặt, không đựng 

trong bao kín, không để tiếp xúc trực tiếp với vật lạ, tạp chất; cần vận 

chuyển chè búp đến nơi chế biến không quá 4 - 6 giờ sau khi hái. 

- Bảo đảm an toàn lao động, tổ chức hợp tác trong hái chè bằng máy và tiêu 

thụ nguyên liệu 

- + Người sử dụng máy đốn, máy hài chè cần được tập huấn an toàn lao 

động trước khi vận hành máy. 

- + Khi sử dụng máy đốn, hái chè phải có trang bị bảo hộ lao động theo yêu 

cầu gồm: quần áo bảo hộ, mũ, kính, giầy, găng tay… 

- Nếu máy là loại động cơ 2 thì sử dụng nhiên liệu xăng pha, phải pha đúng 

tỉ lệ (1/24) và dùng đúng loại nhớt 2T để đảm bảo tính năng và độ bền 

(tuổi thọ) máy. 

- Chỉ tháo bao bảo hiểm lưỡi máy ra khi chuẩn bị sử dụng máy, đóng ngay 

bao bảo hiểm lưỡi máy khi ngừng sử dụng. 

- Khi điều khiển máy đốn chè, máy hái, phải di chuyển theo đúng tốc độ 

được hướng dẫn tránh di chuyển quá nhanh dễ gây tai nạn. 

- Khi đốn hái chè bằng máy cần có phương án sơ cứu cụ thể khi xảy ra tai 

nạn. 

- Thực hiện vệ sinh lọc gió, bugi, tra dầu mỡ theo đúng định kỳ. 

- Tổ chức hợp tác trong hái chè bằng máy 

- + Khuyến khích áp dụng phối hợp sử dụng máy trên quy mô diện tích lớn, 

góp phần hình thành chuỗi sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP. 

- + Qui mô tổ hợp tác phối hợp để áp dụng quy trình hái chè bằng máy có 7 

- 15 hộ sản xuất, diện tích từ 5,0 - 7,0 ha. Có các loại máy hái, máy đốn, 

máy phun thuốc. 

- + Nguyên tắc hoạt động chung của các nhóm là đốn, hái, phun thuốc chè 



theo hình thức cuốn chiếu, tập chung các máy trên từng diện tích không 

dàn trải kéo dài thời gian  thực hiện. 

- + Hoạt động của tổ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp cùng có lợi; tổ gồm 

có tổ trưởng do các thành viên trong tổ bầu nên, tổ trưởng thay mặt các 

thành viên trong tổ điều hành hoạt động phối hợp của tổ. 

- + Ghi chép thời gian hái ở diện tích các hộ vào sổ theo dõi làm cơ sở xây 

dựng kế hoạch thu hái hợp lý và điều tiết kế hoạch thu hái nguyên liệu. 

- Tiêu thụ búp chè: Hàng năm tổ hợp tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ nguyên 

liệu với các cơ sở chế biến dựa trên kế hoạch hái chè bằng máy trong tổ. 

Xây dựng hợp đồng chi tiết về số lượng, chất lượng, giá cả nguyên liệu 

với các cơ sở chế biến theo mùa vụ sản xuất. Nguyên liệu đượng tổ hợp 

tác vận chuyển đến nhà máy hoặc các nhà máy đến thu gom tận đồi chè. 

2. Tính ƣu việt: 

Chất lượng sản phẩm vựng đạt năng suất hiệu quả cao. 

3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG BỆNH  

CHỔI RỒNG HẠI NHÃN 

 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Sử dụng giống kháng và giống sạch bệnh 

- + Trồng giống kháng bệnh: nên mở rộng trồng giống Edor, giống Xuồng 

cơm vàng có giá trị thương phẩm cao, chống chịu tốt với bệnh. Tại các nơi 

đã bị bệnh, đặc biệt là vùng có áp lực bệnh cao nên áp dụng biện pháp 

ghép giống nhãn bằng giống Xuồng cơm vàng hoặc một số giống nhãn 

khác có thể thay thế giống Tiêu da bò bị nhiễm nặng.  

- + Không nhân giống nhãn bằng phương pháp chiết, ghép từ những cây 

trong vườn, khu vực bị nhiễm bệnh. 

- + Tránh vận chuyển cành, mắt ghép làm giống có xuất xứ từ những khu 

vực bị nhiễm bệnh sang khu vực chưa nhiễm bệnh. 

- + Cây giống phải đảm bảo sạch bệnh 

- Biện pháp canh tác 

+ Chăm sóc, bón phân hữu cơ, vô cơ cân đối, có thể bón thêm các phân 

bón vi lượng qua gốc hay qua lá để cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, 

tăng sức chống chịu bệnh, cây ra đọt, ra hoa tập trung. 

+ Tưới nước đầy đủ theo nhu cầu nước của cây, chú ý giai đoạn cây ra lộc 

(cơi đọt), ra hoa - quả non. Trước khi cây ra hoa dùng vòi tưới áp lục cao 

phun lên tán cây có thể rửa trôi nhện lông nhung, làm giảm mật độ nhện, 

đồng thời tạo ẩm độ giúp cây ra hoa tập trung. 

- Biện pháp tiêu hủy nguồn bệnh 

Thường xuyên kiểm tra vườn nhãn để ngắt bỏ ngay các chồi, cành, chùm 

hoa mới bị nhiễm bệnh và đem tiêu hủy. Chỉ cần bẻ cành bệnh 10 – 20 

cm, nên bẻ cành bằng tay hoặc dùng móc để bẻ 

- Phòng trừ môi giới truyền bệnh 

+ Loại bỏ những cây là ký chủ phụ của nhện như bồ ngót, bóng nẻ, … 



+ Ở các vườn nhãn hay vùng trồng nhãn thường xuyên bị nhiễm bệnh nên 

tiến hành phun phòng trừ nhện 03 lần: vào giai đoạn ra đọt non lần 1, lần 2 

và lúc nhú mầm hoa khoảng 2 – 3 cm (có thể phun cùng với thuốc phòng 

trừ sâu bệnh hại khác). 

+ Sử dụng luân phiên các loại thốc có hoạt chất khác nhau để tránh nhện 

lông nhung kháng thuốc. Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng phòng trừ nhện lông nhung hại nhãn ở Việt Nam. Có 

thể pha thêm dầu khoáng với thuốc trừ nhện cho hiệu quả phòng trừ cao 

hơn; phun thuốc hóa học phải theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời 

gian cách ly theo khuyến cáo trên bao bì. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo kịp thời về 

Cục Bảo vệ thực vật để cùng phối hợp giải quyết 

2. Tính ƣu việt: 

Chất lượng sản phẩm vựng đạt năng suất hiệu quả cao. 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÍ ĐỎ  

THEO VIETGAP 
 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Đất trồng: 

- + Vùng sản xuất phù hợp với quy hoạch sản xuất rau an toàn của địa 

phương 

- + Đất trồng là đất thịt nhẹ, cát pha, phù sa ven sông, giàu mùn và chất 

dinh dưỡng, độ pH 5,5- 6,0, chủ động tưới, tiêu. Không trồng bí đỏ trên 

đất vụ trước đã trồng các loại cây họ bầu bí, như: dưa hấu, dưa lê, dưa 

chuột... Nên trồng với các cây trồng khác họ hoặc luân canh với lúa 

nước..  

- Giống và hạt giống. 

- + Lựa chọn bộ giống: Lựa chọn bộ giống bí đỏ phù hợp với vùng sinh 

thái, vụ sản xuất và yêu cầu thị trường. Giống trồng có thể là giống lai, 

giống thuần có khả năng  sinh trởng tốt, thích ứng rộng, ít sâu bệnh, cho 

năng suất cao, chất lượng tốt. 

- Lượng hạt 1,3-1,5 kg/ha (40 gam/360m2). 

- Vườn ươm: hạt giống được gieo trong khay bầu, mật độ 357 hoặc 364 

cây/m2, khoảng cách cây cách cây 4- 5 cm. 

- Giá thể bầu gieo hat gồm: đất phù sa, xơ dừa, mùn mục với tỷ lệ: 40% đất 

phù sa. 

- + 45% (xơ dừa, trấu hun) + 15% (mùn mục) + (5 gam đạm + 15 gam 

supelân)/100 kg hỗn hợp. Giá thể được xử lý  nấm bệnh trước khi sử dụng 

5-10 ngày. Hạt giống trước khi được ngâm trong nước sạnh 3-5 giờ sau đó 

đãi sạch, ủ nứt nanh rồi gieo. Gieo 1 hạt/bầu, gieo xong phủ kín hạt bằng 

lớp giá thể mỏng. Nước tưới cho cây con là nước sạch, tưới đủ ẩm cho cây 

sinh trưởng và phát triển tốt . Tuổi cây con xuất vườn 18-20 ngày, cây cao 

8-10 cm, có 1-2 lá thật, thân cứng, mập, không bị sâu bệnh hại 

- Thời vụ gieo trồng 



- Vụ xuân hè: gieo hạt từ 15 tháng 12 đến 15 tháng 2 

- Vụ thu đông: gieo hạt từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 

- Kỹ thuật trồng: Đất trồng bí đỏ cần làm kỹ, lên luống rộng 3,5-4,0 m, cao 

0,4 m, rãnh 0,3 m. Mật độ 1,5 vạn cây/ha, khoảng cách 0,4 x 3,2-3,5m. 

- Nên phủ luống trước khi trồng bằng màng phủ nông nghiệp hoặc rơm, rạ 

sau khi vun xới lần 1. 

- Phân bón:  Sử dụng các loại phân bón và hóa chất có trong danh mục được 

phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam, ưu tiên lựa chọn các 

loại phân hữu cơ qua xử lý, phân vi sinh. 

 Liều lượng phân bón cho 1 ha: 

- + Vụ xuân hè: 5 tấn phân hữu cơ +  120 kg N + 90 kg P205 +90 Kg K20 

tương đương  5 tấn phân hữu cơ +  260 kg đạm ure + 450 kg Supe lân 

+180 Kg  kali Clorua 

- + Vụ thu đông: 5 tấn phân hữu cơ + 100 kg N + 80 kg P205 +80 Kg K20 

tương đương 5 tấn phân hữu cơ + 220 kg đạm ure + 400 kg Supelân +160 

Kg  kali Clorua 

- Nên sử dụng loại phân hỗn NPK: 5 tấn phân hữu cơ + 300 kg NPK: 

13:13:13 – TE  + 80 kg đạm urê hoặc  5 tấn phân hữu cơ + 300 kg NPK: 

16-8-16-13S+TE + 80 kg đạm urê 

- Cách bón: 

- Bón lót: Đánh rạch hoặc bổ hốc và bón toàn bộ phân hữu cơ, phân lân, 

được đảo đều với đất và lấp đất trước khi trồng 2 - 3 ngày. 

- Bón thúc lần 1: sau trồng 10-12 ngày, kết hợp vun xới lần 1 

- Bón thúc lần 2:  sau trồng 25-30 ngày, kết hợp với vun đợt 2. 

- Bón thúc lần 3: khi cây ra hoa và đậu quả rộ, sau trồng 35-40 ngày 

- Sử dụng phân NPK: bón lót toàn bộ phân hữu cơ + 100 kg NPK. Bón thúc 

lần 1: toàn bộ phân đạm + 150 kg phân hỗn hợp NPK. 

- Trường hợp cây sinh trưởng phát triển kém có thể tưới bổ sung bằng phân 

tổng hợp NPK 16:16:8  pha loãng nồng độ 5% tưới vào giữa luống 



- Chăm sóc 

- + Tưới nước: Sử dụng nguồn nước sạch để tưới, định kỳ kiểm tra chất 

lượng nguồn nước tưới theo quy định. 

- + Sau trồng cần tưới nhẹ đảm bảo đủ ẩm cho cây mau bén rễ hồi xanh. 

Thường duy trì độ ẩm cho cây sinh trưởng phát triển bình thường. Thời kỳ 

cây ra hoa, đậu quả và phát triển quả nên tưới thấm, đảm bảo đủ nước cho 

cây phát triển bình thường. Mưa lớn cần khẩn trương rút hết nước trong 

rãnh, không để ngập úng. 

 Phủ luống, định cây: 

- + Phủ kín luống trồng bằng màng phủ nông nghiệp hoặc rơm, ra. Màng 

phủ đục lỗ trước khi trồng. Nếu phủ luống bằng rơm/rạ, thì sau vun xới lần 

2, kết hợp san phẳng luống và tiến hành phủ luống 

- + Tỉa cành nhánh: Sau trồng 20-25 ngày tiến hành bấm nhánh để lại 1 thân 

chính và 2-3 nhánh cấp 1 (trong vụ xuân), bấm nhánh để 1 thân chính, và 

3 nhánh cấp 1. 

- Phòng trừ sâu bệnh: Áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp 

(ICM) nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. 

- Chỉ sử dụng thuốc, hóa chất có tên trong danh mục thuốc được phép sử 

dụng cho rau tại Việt Nam, nguồn gốc rõ ràng, mua tại cửa hàng được 

phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

- Ưu tiên, lựa chọn các thuốc BVTV sinh học, thảo mộc và các thuốc có 

nguồn gốc tự nhiên. 

- Thu hoạch, sơ chế và bảo quản: Thu hoạch đúng lúc, đúng lứa quả, thu 

hoạch khi thời tiết thuận lợi nhất, tránh thu hoạch vào lúc trời mưa để hạn 

chế xây sát quả và nhiễm bẩn sản phẩm 

- Rửa, sơ chế, phân loại và đóng gói sản phẩm: Sử dụng các nguồn nước 

sạch để rửa sản phẩm 

- Cần phân loại sản phẩm để đảm bảo độ đồng đều về kích cỡ, màu sắc, độ 

chín của quả. 



- Bao bì dùng để đóng gói phải được làm từ các vật liệu phù hợp, không độc 

hại và phải được kiểm tra để đảm bảo không gây nhiễm bẩn sản phẩm. 

- Bảo quản sản phẩm trước khi tiêu thụ: phải được bảo quản trong các kho 

chuyên dụng, được thiết kế phù hợp và không gần các nguồn có nguy cơ 

nhiễm bẩn do hóa chất, vi sinh vật và các yếu tố độc hại khác. 

- Trong trường hợp sử dụng hoá chất hay các chất bảo quản khác, phải tuân 

thủ đầy đủ quy định sử dụng an toàn hoá chất sau thu hoạch. 

2. Tính ƣu việt: 

Nguồn gốc xuất xứ: Kết quả đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật 

tổng hợp theo Việt GAP để nâng cao năng suất và chất lượng một số 

chủng loại rau họ bầu bí và rau ăn củ ở đồng bằng sông Hồng 

3. Hình thức chuyển giao: 

 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   

Nhóm tác giả: ThS. Đoàn Xuân Cảnh. 

Cơ quan tác giả: Viện Cây lƣơng thực và cây thực phẩm. 

Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  



CÔNG NGHỆ GIEO LẠC ĐA NĂNG 

 

1. Mô tả công nghệ 

 Máy LHG-0,2: năng suất gieo 0,2 ha/h kết hợp bón phân, máy được liên 

hợp với máy kéo 22–50 HP, bộ phận tạo luống có bề rộng 0,6m và bề rộng 

rãnh 0,3m;-Máy GĐN-0,3: năng suất gieo 0,3-0,5 ha/h kết hợp bón phân, 

phun thuốc và phủ ni lông. Máy được liên hợp với máy kéo 22-30 HP.  Bộ 

phận tạo luống có bề rộng 1,0-1,2m và bề rộng rãnh 0,3m; 

2. Tính ƣu việt 

 Có năng suất cao, giảm tổn thất với ứng dụng thuận tiện và có hiệu quả. 

3. Hình thức chuyển giao 

Cung cấp thiết bị 

4. Liên hệ chuyển giao 

Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Việt nam 

- Địa chỉ (*): xã An Khánh - huyện Hoài Đức - Hà Nội 

- Điện thoại (*):0972.841.859 

- Fax: (+84.4) 38547366 

- Email: vnagrjsc@gmail.com  
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CÔNG NGHỆ GIEO KẾT HỢP BÓN PHÂN 

1. Mô tả công nghệ 

  Máy gieo kết hợp bón phân 4 hàng GN-4 có kết cấu dạng modun, gieo 

được 4 hàng, liên kết treo với máy kéo MTZ50. Máy có năng suất 0,4 – 0,5 ha/h, 

khoảng cách hàng gieo 40÷80 cm (điều chỉnh được). Nguồn động lực liên hợp 

25 ÷ 35 HP 

  Máy gieo ngô kết hợp bón phân 2 hàng phục vụ vùng trung du và miền 

núi. Máy có  năng suất 0,2 ha/h, khoảng cách hàng gieo 0,6 – 0,9 m (điều chỉnh 

được). Nguồn động lực liên hợp 8 ÷ 12 HP. 

2. Tính ƣu việt 

- Giảm chi phí sản xuất: 90% chi phí nhân công, 5-7% chi phí hạt giống, 

5% chi phí phân bón 

- Hiệu quả xã hội: cải thiện và nâng cao đời sống nông dân; nâng cao nhận 

thức của bà con nông dân  

- Hiệu quả về môi trường: nâng cao giá trị sử dụng đất, xóa bỏ tình trạng 

đốt nương làm rẫy 

3. Hình thức chuyển giao 

Cung cấp thiết bị 

4. Liên hệ chuyển giao 

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 

- Địa chỉ (*):Số 126 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

-  Điện thoại (*):04 38689187 - 38689724 

-  Email: ndtung@riam.com.vn  

-  Website: http://www.viaep.org.vn/view/chi-tiet-san-pham/may-tam-dau-

chan-khong-thuc-an-vien-cho-ca-nang-suat-04--05-tangio/1/53.aspx 

   

  

mailto:vmnn@riam.com.vn


CÔNG NGHỆ GIỐNG DƢA BỞ VÀNG THƠM SỐ 1 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- - Là giống dưa thuần được chọn tạo từ 

một mẫu giống dưa bở nhập nội (mã số 

MDL-212/17) từ năm 1997.  

- - Giống thích hợp trồng trong vụ xuân hè, 

vụ hè tại các tỉnh phía Bắc. Thời gian sinh 

trưởng trong khoảng 70 - 75 ngày. 

- Đặc điểm: dạng hình khỏe, thân, lá xanh  
-  

- đậm, khả năng phân nhánh trung bình. Quả có dạng tròn cao, khối lượng 

quả đạt 1,2 - 1,3 kg, khi chín vỏ có màu vàng sẫm, cùi dày, màu trắng ngà, 

rất thơm 

- Hàm lượng chất khô 5,35%, hàm lượng tinh bột 2,58%, độ Brix =4,8% 

- Quả dưa bở Vàng thơm Số1 có dạng tròn cao, khối lượng quả đạt 1,2-1,3 

kg, khi chín vỏ có màu vàng sẫm, cùi dày, màu trắng ngà, hàm lượng chất 

khô 5,35%, hàm lượng tinh bột 2,58%, độ Brix =4,8%, rất thơm. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thời gian sinh trưởng ngắn 65-75 ngày  

- Năng suất đạt trên 30 tấn/ha (vụ Xuân hè) và  25-30 tấn/ha (vụ đông). 

- Được công nhận là giống tạm thời theo Quyết định số: 632/QĐ-TT-CLT, 

ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp - PTNT 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Li – xăng công nghệ; Liên doanh 

- Chìa khóa trao tay 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

http://fcri.com.vn/


QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG CÂY BA KÍCH  

BẰNG PHƢƠNG PHÁP  NUÔI CẤY IN VITRO 

 

1./  Mô tả quy trình 

- Quy trình nhân giống cây Ba kích bằng phương pháp nuôi cấy in vitro bao 

gồm 03 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Chọn giống và  tạo vườn giống gốc làm nguyên liệu ban đầu  

- Giai đoạn 2: Nhân giống bằng phương pháp nuôi cây  in vitro sau 12  -18  

tháng cho cây giống đạt  tiêu chuẩn  ra vườn ươm  

- Giai đoạn 3: Trồng và chăm sóc cây ngoài vườn ươm sau 6- 12 tháng có 

thể xuất vườn tùy theo yêu cầu của người mua 

a./  Quy trình nhân giống: 

 

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

- Tạo được nguồn cây giống với số  lượng  lớn, chất  lượng đồng đều sạch 

bệnh đáp ứng được nhu cầu sản xuất trên quy mô lớn.  



- Sử dụng nguồn nguyên  liệu ban ban đầu  ít vì vậy khâu chọn giống không  

tốn kém nhưng vẫn thu được kết quả tốt.. 

- Sản xuất với quy mô 30.000- 50.000 cây /năm 

3./  Hình thức chuyển giao 

- Tư vấn & Dịch vụ kỹ thuật 

- Giá cả phụ thuộc vào hình thức chuyển giao và đàm phán. 

4./Liên hệ chuyển giao 

 Trung tâm Sinh học thực nghiệm  - Viện Ứng dụng công nghệ 

- Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điệnthoại:84-04. 38549438   Website: http://sinhocthucnghiem.vn 

  

http://sinhocthucnghiem.vn/


CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG IN VITRO 

 

1. Mô tả công nghệ 

- Nhân giống in vitro lan Thạch hộc Dendrobium phục vụ quy mô công 

nghiệp.  

- Nhân giống in vitro lan Lan Kim Tuyến, lan gấm, lan hồ điệp, hoa ly... 

phục vụ quy mô công nghiệp.  

- Nhân giống in vitro cây Yacon. 

2. Tính ƣu việt của công nghệ: 

 Tạo  ra được nguồn cây giống với  số  lượng  lớn và  sạch bệnh,  rút ngắn 

được thời gian nuôi cấy và tiết kiệm được chi phi sản xuất.... 

3. Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Tư vấn 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Trung tâm Sinh học thực nghiệm  - Viện Ứng dụng công nghệ 

- Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điệnthoại:84-04. 38549438 Website: http://sinhocthucnghiem.vn 

  

http://sinhocthucnghiem.vn/


CÔNG NGHỆ NHÂN NHANH 

GIỐNG SẮN MỚI KM98-7 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- GiốngKM 98-7 là con lai chọn lọc của tổ 

hợp lai SM 1717 có mẹ là CM321-188, 

(polycross) có nguồn gốc từ 

CIAT/Colombia. Được nhập nội bằng hạt 

lai vào Việt Nam từ năm 1995. 

- Thân nâu đỏ, không phân cành hoặc phân 

cành 1 cấp. Phiến lá nhỏ, chia thuỳ sâu, 

cuống lá và phiến lá màu xanh. 

- Ruột củ trắng, vỏ củ màu nâu. 

 

- Năng suất đạt: 25 - 45 tấn/ha (tuỳ theo điều kiện đất đai và trình độ kỹ thuật 

canh tác). Tỷ lệ chất khô: 38 - 40%; tỷ lệ tinh bột: 28 - 30%. 

- Khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau (có 

khả năng chịu hạn đồng ruộng khá, ít đổ, có thể trồng được trên các loại đất 

đồi nhiều cát, đất đồi sỏi cơm...). 

- Không đắng – hàm lượng HCN thấp. 

- Giống được nông dân miền Bắc chấp nhận và nhận nhanh trong sản xuất.  

Tính đến năm 2008 đã có trên 500 ha được phát triển trong sản xuất. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau 

- Là giống sắn thích hợp với chế biến và có thể sử dụng ăn tươi 

- Năng suất đạt: 25 - 45 tấn/ha 

3./  Hình thức chuyển giao: 

 Tư vấn chuyển giao quy trình 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ (*): Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

http://fcri.com.vn/


CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN RONG NHO TỪ 

NGUỒN GIỐNG VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN 

 

1. Mô tả công nghệ 

   Công nghệ bảo quản kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm rong nho tươi. 

Công nghệ chế biến các sản phẩm từ  rong nhoNghiên cứu, giải pháp tăng năng 

suất /1 đơn vị diện tích 

2. Tính ƣu việt 

 Công nghệ bảo quản kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm rong nho tươi. Công 

nghệ chế biến các sản phẩm từ  rong nhoNghiên cứu, giải pháp tăng năng suất /1 

đơn vị diện tích 

3. Hình thức chuyển giao 

- Hình thức khác cụ thể 

4. Liên hệ chuyển giao 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):   Công ty TNHH Trí Tín 

- Địa chỉ (*):35 Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hòa 

- Điện thoại (*):(84) 058.3513293_058.3510127 

- Fax: (+84) 058.3510127 

- Email: tritinltd@yahoo.com.vn 

- Website: http://www.tritinseagrapes.com    

  

mailto:tritinltd@yahoo.com.vn
http://www.tritinseagrapes.com/


CÔNG NGHỆ TƢỚI TIẾT KIỆM NƢỚC 

 

1. Mô tả công nghệ 

 Công nghệ tưới nước tiết kiệm là ít tốn nước, quản lý vận hành đơn 

giản, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm công tưới, thuận tiện cho 

việc cơ giới hóa và tự động hóa. Đây là kỹ thuật quan trọng nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh tế tưới nước cho các loại cây trồng thông qua việc lựa 

chọn và áp dụng phương pháp, kỹ thuật tưới thích hợp vì các phương pháp 

tưới tại mặt ruộng đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp , phân bổ 

nước trực tiếp tới cây trồng và quyết định lượng nước trên mặt ruộng 

nhiều hay ít. 

2. Tính ƣu việt 

- Ít tốn nước 

- Quản lý, vận hành đơn giản  

- Tăng năng suất chất lượng lượng sản phẩm 

- Giảm thiểu công sức 

- Thuận lợi cho việc cơ giới hóa và tự động hóa 

3. Hình thức chuyển giao 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Cung cấp sản phẩm; Tư vấn và Li-xăng  

- Liên doanh và tìm kiếm đối tác 

4. Liên hệ chuyển giao 

Tên (cá nhân/tổ chức) (*): Viện tài nguyên nước Đông Nam Á 

- Địa chỉ (*):Phòng 2101B Toà nhà M3, M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

- Điện thoại (*):0462752581 

 

 



GIỐNG BÍ XANH THIÊN THANH 5 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- Giống thuần được chọn tạo từ tổ hợp lai 

(bí cẳng bò Bắc Giang x bí xanh Sặt Hải 

Dương) từ năm 2006. 

- Dạng thuôn dài, chiều dài quả 60-70 cm, 

đường kính quả 6-8 cm, vỏ xanh đậm, 

đặc ruột, ít hạt. Hàm lượng chất khô đạt 

9,82%, đường tổng số cao, độ chua thấp, 

ăn mát, không chua. 

 

- Vụ xuân hè: gieo hạt từ  tháng 1 đến 15 tháng 2, vụ thu đông: gieo hạt từ 

25 tháng 8 đến 10 tháng 9 

- Đất trồng: Đất trồng là đất thịt nhẹ, cát pha, phù sa ven sông, giàu mùn 

và chất dinh dưỡng, độ pH 5,5 - 6,0, chủ động tưới, tiêu. (Không trồng 

bí xanh trên đất vụ trước đã trồng các loại cây họ bầu bí, như: dưa hấu, 

dưa lê, dưa chuột... Nên trồng với các cây khác họ, đặc biệt là luân canh 

với lúa nước.) 

- Thu hoạch đúng lúc, đúng lứa quả, thu hoạch khi thời tiết thuận lợi nhất, 

hạn chế xây sát quả để đảm bảo chất lượng của quả 

- Đây là giống bí xanh được chọn tạo trong nước và có chất lượng tốt 

được thị trường ưa chuộng. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Thời gian sinh trưởng ngắn 

- Năng suất đạt 51,24-54,32 tấn/ha (vụ xuân hè) và 44,39-46,94 tấn/ha (vụ 

thu đông). 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Li – xăng công nghệ; Liên doanh 

- Chìa khóa trao tay 



4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320)3.7163.85  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

  

http://fcri.com.vn/


GIỐNG CÀ CHUA VT10 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

Giống cà chua VT10 được phát triển từ tổ 

hợp lai D8 x D12 thuộc dạng hình sinh trưởng 

BHH, thời gian sinh trưởng 120-135 ngày, dạng 

hình thâm canh, dạng lá cà chua thường, chùm 

hoa, chùm quả thuộc dạng trung gian, quả vai 

trắng xanh, dạng tròn hơi cao, chỉ số dạng quả  
 

(I=1,0-1,1) khi chín vỏ quả màu đỏ tươi, rất đẹp, cùi, thịt quả dày, ruột khô, ít 

hạt, hàm lượng chất khô trong quả đạt >6,0%, độ Brix đạt 5,2-5,5%. 

Giống VT10 cho năng suất cao ở vụ thu đông (gieo hạt 25/8-5/9) đạt năng 

suất 63,46 tấn/ha và vụ đông(gieo hạt 5-10/9) đạt năng suất 73,76 tấn/ha.  

Thu hoạch: thu đúng lúc, đúng lứa quả, khi cà chua chuyển sang màu hồng 

hoặc đỏ không để giập nát, xây sát, dùng các xô nhựa sạch thu quả, phân loại 

quả, xếp vào các thùng gỗ nhỏ (kích thước 30 x 40 x 15 cm) 2-3 lớp cà chua. 

Bảo quản nơi thoáng mát. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Giống có khả năng sinh trưởng phát triển tốt,thời gian sinh trưởng 120-

135 ngày phù hợp cơ cấu  mùa vụ tại các tỉnh phía Bắc.  

- Năng suất đạt 55-60 tấn/ha (vụ đông sơm) và 65-70 tấn/ha (vụ đông), 

- Chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh Virus xoăn vàng lá, héo xanh vi 

khuẩn khá. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

-  Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

-  Cung cấp sản phẩm; Tư vấn và Li-xăng  

-  Liên doanh và tìm kiếm đối tác 

  



4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

-  Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

-  Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

  

http://fcri.com.vn/


GIỐNG ĐẬU TƢƠNG ĐT26 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- Giống chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính 

sinh trưởng trung bình 90-95 ngày. 

- - ĐT26 có hoa màu trắng, vỏ hạt vàng, rốn hạt 

màu nâu đậm, vỏ quả khi chín có màu nâu. 

Chiều cao cây trung bình 45-65 cm, tùy thuộc 

thời vụ và điều kiện chăm sóc. Giống có khả 

năng phân cành khá 3-4 cành, thân to, cứng cây 

chống đổ tốt. Số quả chắc/cây cao, tỷ lệ quả 3 

hạt 40-50%. Khối lượng 100 hạt 18-19 g. Hàm 

lượng Protein 41,0%, Lipit 17,3%. 
 

- Năng suất 2,3 – 3,0 tấn/ha tùy thuộc mùa vụ và điều kiện thâm canh. 

ĐT26  thích hợp trong vụ xuân, đông ở vùng đồng bằng và hè thu miền 

núi. Giống ĐT26 chịu lạnh tốt và nhiễm nhẹ bệnh gỉ sắt 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- ĐT51 có thể gieo trồng 3 vụ trong năm 

- Giống ĐT51 chịu nóng tốt và ít bị nhiễm sâu bệnh, cứng cây chống đổ tốt 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Cung cấp sản phẩm; Tư vấn và Li-xăng  

- Liên doanh và tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ (*): Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

  

http://fcri.com.vn/


GIỐNG ĐẬU TƢƠNG ĐT51 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- Giống ĐT51 chọn tạo bằng phương pháp lai 

hữu tính có thời gian sinh trưởng trung bình 90-

95 ngày. 

- Giống ĐT51 có hoa màu tím, vỏ hạt vàng, rốn 

hạt màu nâu, vỏ quả khi chín có màu vàng. 

Chiều cao cây trung bình 40-60 cm. ĐT51 có 

khả năng phân cành khá 2-3 cành, Số quả  

- chắc/cây cao, tỷ lệ quả 3 hạt 40-45%. Khối 

lượng 100 hạt lớn 19-20 g/100 hạt. Hàm lượng 

Protein 39,8 % và Lipit 15,4%. 

Năng suất 2,2-3,0 tấn/ha tùy thuộc mùa vụ và 

điều kiện thâm canh 

 

- Thời gian gieo tốt nhất của vụ xuân:  20/2- 5/3; Vụ Hè là 10/6- 4/7; Vụ thu đông: 

15/9-30/9 là tốt nhất , nếu  gieo muộn phải kết thúc gieo trước 5/10 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- ĐT51 có thể gieo trồng 3 vụ trong năm 

- Giống ĐT51 chịu nóng tốt và ít bị nhiễm sâu bệnh, cứng cây chống đổ tốt 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Cung cấp sản phẩm; Tư vấn và Li-xăng  

- Liên doanh và tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ (*): Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

http://fcri.com.vn/


GIỐNG LẠC L27 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- Được chọn ra theo phương pháp chọn lọc phả 

hệ từ tổ hợp lai giữa L18 x L16 

- L27 có thời gian sinh trưởng 95 ngày (ở vụ 

đông) và 125 ngày (ở vụ xuân).  

- Giống lạc L27 thuộc dạng hình Spanish, thân 

đứng, tán gọn, lá xanh, sinh trưởng khỏe, số 

quả chắc/cây nhiều (13 - 16,0 quả), ra hoa kết  
 

quả tập trung, Khối lượng 100 quả (145 - 152g), khối lượng 100 hạt  (50 - 

55g), tỷ lệ nhân (70 - 73%), eo quả trung bình, gân quả rõ trung bình, vỏ 

lụa hạt màu hồng cánh sen. 

- Khả năng chống chịu: giống chịu thâm canh, chống đổ tốt, nhiễm trung 

bình với bệnh đốm lá (gỉ sắt, đốm đen, đốm nâu), kháng bệnh héo xanh vi 

khuẩn khá hơn so với giống L14. 

- Hàm lượng dầu cao (53,0%) kích cỡ hạt (55 - 60g/100 hạt) đây là những 

tiêu chuẩn chất lượng được thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ưa 

chuộng. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thời gian sinh trưởng ngắn 65-75 ngày  

- Năng suất cao, từ 32 - 45,4 tạ/ha tùy vụ. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Li – xăng công nghệ; Liên doanh 

4./ Liên hệ chuyển giao: 

 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

http://fcri.com.vn/


GIỐNG LÖA LAI 2 DÕNG NĂNG SUẤT CAO HYT116 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Giống lúa lai 2 dòng HYT116 có thời gian sinh 

trưởng: Vụ Xuân: 125-135 ngày; Vụ Mùa: 110-

115 ngày 

- Chiều cao cây đạt 100 - 110(cm). Khả năng đẻ 

nhánh khá, độ thuần đồng ruộng cao, chống đỗ 

tốt. Chống chịu sâu bệnh khá, chống chịu điều 

kiện ngoại cảnh khá. Số bông hữu hiệu trung 

bình/ khóm đạt 7.5 – 8.1 bông.  Khối lượng 

1000 hạt đạt 26 - 27(g ).  

 

- Hạt giống bố mẹ tổ hợp HYT 116 hoàn toàn chủ động sản xuất trong nước.  

- Khả năng sản xuất hạt giống F1 tổ hợp HYT 116 có thể đạt 2 – 3 tấn/ha ở phía 

Bắc và đạt 3 – 5 tấn ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên. (Bình Định và Đắc Lắc). 

- HYT 116 có chất lượng gạo khá,  cơm đậm, tỉ lệ gạo nguyên cao, hạt trong dài, 

hàm lượng Protein đạt 7,6%, Amylose đạt 20,2%. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

Năng suất trung bình đạt 70- 85tạ/ha vàCó thể đạt tới >  100 tấn/ha tại các 

vùng Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Li – xăng công nghệ 

- Tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại: (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

http://fcri.com.vn/


GIỐNG LÚA Lth31 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- LTh31 là giống lúa ngắn ngày (vụ mùa 105 – 107 

ngày, vụ xuân 132 – 138 ngày). Thích hợp gieo 

cấy vụ xuân muộn, mùa và hè thu cho các tỉnh 

miền Bắc. 

- LTh31 cho năng suất cao và ổn định, trung bình 

đạt 61 – 68 tạ/ha, trong điều kiện thâm canh tốt có 

thể đạt 80 tạ/ha, chống chịu khá với một số loại 

sâu, bệnh hại lúa chính trên đồng ruộng. 

 

- LTh31 là giống lúa chất lượng cao gạo trắng trong. cơm mềm. đậm và có mùi 

thơm (hàm lượng amylose 18.5%. protein 9%. độ bền thể gel 74mm). 

- LTh31 có khả năng thích ứng rộng, thích hợp trên các chân đất vàn thấp, vàn 

và vàn cao ở các tỉnh phía Bắc. 

- Giống LTh31 đã được khảo nghiệm cơ bản qua 3 vụ. tại mạng lưới khảo 

nghiệm Quốc gia ở các tính phía Bắc. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống và 

sản phẩm cây trồng QG đánh giá LTh31 là giống lúa ngắn ngày chất lượng có 

triển vọng và đề nghị Bộ NN & PTNT công nhận giống cho sản xuất thử 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Giống lúa thuần năng suất cao (Trung bình 65 – 68 tạ/ ha, thâm canh tốt > 

80 tạ/ha); Chất lượng tốt: gạo trong, chất lượng nấu: mềm, đậm, thơm; 

Khả năng chống chịu sâu bệnh: Lây nhiễm nhân tạo tại nhà lưới của Viện 

BV thực vật: Kháng vừa Rầy nâu; nhiễm vừa với bệnh Đạo ôn và Bạc lá 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Tư vấn liên doanh hoặc tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ (*): Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

http://fcri.com.vn/


CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI SINH Azotobacterin 

 
1./  Mô tả sản phẩm: 

- Đặc tính kỹ thuật của dây chuyền thiết bị: Hệ thống thiết bị nhân nuôi 

giống 10.000 lít/.mẻ, sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh Azotobacterin 

quy mô 5000 tấn sản phẩm/năm. 

- Chất lượng sản phẩm tạo ra: Phân bón vi sinh chứa 108 CFU/g vi khuẩn 

Azotobacter vinelandii (vi khuẩn cố định nitơ)  và 108 CFU/g vi khuẩn 

Bacillus subtilis đối kháng và chất mang 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Tạo ra đạm sinh học và các chất dinh dưỡng cho cây trồng, vì vậy làm 

giảm 50% đến 100% lượng đam ure hoặc từ 50% đến 100% lượng NPK 

hoặc hơn nữa so với công thức bón đại trà, tùy vào lượng phân bón ít hay 

nhiều. 

- Phân bón Azotobacterin có tác dụng kích thích sinh trường cây trồng, vì 

vậy tăng năng suất cây trồng từ 15% đến 30% hoặc hơn nữa tùy vào lượng 

phân bón ít hay nhiều; 

- Tăng sức đề kháng của cây, giảm sâu bệnh và cải tạo đấtm cho đất tơi xốp, 

giảm ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ trong đất… 

- TBKT đã làm chủ được công nghệ và thiết bị trong nước với giá thành chỉ 

bằng 30% giá trị nhập khẩu. 

- Giá trị tăng thêm khi sử dụng sản phẩm phân bón vi sinh Azotobacterin 

đối với cây trồng từ 15 – 30% 

3./ Hình thức chuyển giao: 

- Tư vấn,  Hơp đồng phụ, và Cung cấp thiết bị 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Nhóm tác giả: GS.TS. Nguyễn Thùy Châu; Ths. Lê Thiên Minh; TS. Phạm Anh 

Tuấn; Ths. Nguyễn Văn Nguyện; Ths. Nguyễn Tuấn; Ths. Nguyễn Hương Trà; 

Ths. Nguyễn Hồng Hà. 

Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch 

- Địa chỉ: Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 04 38689181                - Fax: 0438689131 

- Email: viaep2004@yahoo.com   - Website: http://www.viaep.org.vn   

mailto:viaep2004@yahoo.com
http://www.viaep.org.vn/


GIỐNG LÚA N25 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Thời gian sinh trưởng: Vụ xuân 125 - 130 ngày ; 

Vụ mùa: 85 - 90 ngày. 

- Chiều cao cây: 85 - 90cm, thân gọn, màu lá 

xanh đậm, lá đứng, lá đòng ngắn, bông to, hạt 

xếp xít, màu vàng đậm, dạng hạt thon dài. Khối 

lượng 1000 hạt 25 - 26g, số hạt/bông 200 -

250hạt chắc tùy điều kiện canh tác 

 

- Giống lúa N25 có năng suất TB: vụ xuân 70 -75 tạ/ha, vụ mùa 65-70 tạ/ha 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Là giống cực ngắn ngày (vụ xuân: 110-115 ngày; vụ mùa 90-95 ngày);  

- Có khả năng kháng vừa với bệnh đạo ôn. Chịu rét khá – chống đổ tốt. Vì 

vậy giống có thể tham gia vào cơ cấu luân canh 3-4 vụ/năm nhằm tăng thu 

nhập cho người dân/đơn vị diện tích. 

- N25 là giống có chất lượng hạt tốt: hạt gạo trong, cơm mềm, dẻo., có thể 

đưa vào sản xuất gạo sạch để cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị.  

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Li – xăng công nghệ 

- Tìm kiếm đối tác 

4./ Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

 

  

http://fcri.com.vn/


GIỐNG LÚA P6DB 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Giống lúa lai 2 dòng P6DB có thời gian sinh 

trưởng: Vụ Xuân: 105-110 ngày sau lập 

Xuân 10-30 ngày; Vụ Mùa: 75-80 ngày gieo 

từ 25/05 – 25/07. 

- Mỗi ha đất cấy cần 55 - 70kg giống. Phải 

được ngâm no nước và 8h thay nước một lần 

để rửa sạch chua, cần ủ kỹ vào mùa đông  

- Gieo vãi, gieo mạ sân, mạ dầy xúc hoặc mạ ném khoảng 7 – 10 ngày tuổi, 

không gieo mạ dược. 

- Mật độ cấy từ 50 – 55 khóm/ m2; cấy nông tay, 2 -3 dành/ khóm để hoặc 

gieo thẳng để đạt khoảng 300 – 350 bông/ m2 

- Sau khi lúa trổ hoàn toàn 28 ngày là có thể gặt được, không nên gặt muộn 

hơn vì rụng ngoài đồng và chuột phá hoại. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày; Năng suất từ 55 - 65 tạ/ha.  

- Có khả năng chịu rét, chịu nóng và chống đổ rất tốt, gạo dẻo. 

- Dự phòng thay thế những giống bị tổn thất do gặp điều kiện thời tiết bất 

thường (rét đậm – hại kéo dài, mưa lớn ngập úng, ..) 

3./ Hình thức chuyển giao: 

- Chuyển giao qua dịch vụ kỹ thuật 

- Li – xăng công nghệ 

- Tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

 

http://fcri.com.vn/


GIỐNG SẮN KM98-7 

 

1./  Mô tả sản phẩm 

- GiốngKM 98-7 là con lai chọn lọc của tổ 

hợp lai SM 1717 có mẹ là CM321-188, 

(polycross) có nguồn gốc từ 

CIAT/Colombia. Được nhập nội bằng hạt 

lai vào Việt Nam từ năm 1995. 

- Thân nâu đỏ, không phân cành hoặc phân 

cành 1 cấp. Phiến lá nhỏ, chia thuỳ sâu, 

cuống lá và phiến lá màu xanh. 

- Ruột củ trắng, vỏ củ màu nâu. 

 

- Năng suất đạt: 25 - 45 tấn/ha (tuỳ theo điều kiện đất đai và trình độ kỹ thuật 

canh tác). Tỷ lệ chất khô: 38 - 40%; tỷ lệ tinh bột: 28 - 30%. 

- Khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau (có 

khả năng chịu hạn đồng ruộng khá, ít đổ, có thể trồng được trên các loại đất 

đồi nhiều cát, đất đồi sỏi cơm...). 

- Không đắng – hàm lượng HCN thấp. 

- Giống được nông dân miền Bắc chấp nhận và nhận nhanh trong sản xuất.  

Tính đến năm 2008 đã có trên 500 ha được phát triển trong sản xuất. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau 

- Là giống sắn thích hợp với chế biến và có thể sử dụng ăn tươi 

- Năng suất đạt: 25 - 45 tấn/ha 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Tư vấn chuyển giao quy trình 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 

- Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  (0320) 3.716.463  - Website:http://fcri.com.vn/ 

http://fcri.com.vn/


TRỒNG CÂY BẰNG PHƢƠNG PHÁP KHÍ CANH 

 

 

1./  Mô tả công nghệ: 

   Theo phương pháp này, cây trồng được cố định trên một giá đỡ để bộ rễ 

phát triển trong môi trường không khí. Tất cả việc chăm sóc cho cây theo quy 

trình canh tác ở quy mô công nghiệp, được lập trình phù hợp theo độ tuổi của 

cây. Ở trong môi trường thoáng khí, phân bón được hòa vào nước, cứ 5 - 15 phút 

hệ thống tưới sẽ tự động phun theo dạng phun sương để cây dễ hô hấp, hấp thụ 

dinh dưỡng và sinh trưởng nhanh. Từ đó cây chủ động điều khiển được quá trình 

hình thành tia củ (tia củ nhiều thì cho củ nhiều). 

Thành phần cơ bản của một hệ thống khí 

canh: 

 - Giá đỡ được khoan lỗ trên mặt để giữ cố 

định và cho cây trồng phát triển bên trên và 

rễ sẽ nằm phía dưới giá đỡ; 

Nguyên lý khí canh 

 

 -  Hệ thống cung cấp dưỡng chất: bồn chứa dưỡng chất, bơm, hệ thống ống dẫn 

và đầu phun sương; 

-  Hệ thống ánh sáng; 

-  Hệ thống cảm biến để đo pH, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm 

-  Khí canh áp suất thấp: cây treo lơ lửng trên bồn đựng dưỡng chất. Bơm có áp 

suất thấp cung cấp dung dịch dưỡng chất qua vòi phun hay bộ chuyển đổi siêu 

âm (ultrasonic transducers). Dung dịch còn dư sẽ nhỏ giọt trở lại bồn chứa. 

Thích hợp dùng trong hộ gia đình trồng các loại rau như xà lách, cải ngọt, cà 

chua bi. 

 Khí canh áp suất cao: sương mù được tạo ra bằng bơm cao áp (áp suất đạt 

550 kPa, tán sương dung dịch dưỡng chất với đầu phun 20-50 micromet), đồng 

thời nước và không khí cần được làm sạch, tiệt trùng dưỡng chất. Hệ thống này 

được dùng gieo trồng các loại cây có giá trị cao hoặc có tính nghệ thuật. 



 Hệ thống khí canh thương mại: là hệ thống hoàn chỉnh gồm hệ thống phun áp 

suất cao; hệ thống sinh học nhằm tăng cường sự trưởng thành của cây trồng; hệ 

thống kiểm soát và chống dịch bệnh; hệ thống theo dõi thời gian và dưỡng chất 

cung cấp; hệ thống phân phối điều tiết ánh sáng; cảm biến nhiệt độ môi trường; 

cảm biến bảo vệ an toàn,…Hệ thống này phù hợp cho cây trồng giá trị cao, quay 

vòng nhiều vụ mùa. Hệ thống thương mại tiên tiến còn bao gồm dữ liệu thu 

hoạch, quan sát phân tích phản hồi, kết nối internet. 

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

  Củ giống hoàn toàn sạch bệnh và có độ kháng bệnh cao. Hệ số nhân cây 

giống cũng nhanh và rẻ hơn nhiều so với phương pháp nuôi cấy mô và còn ưu 

việt hơn vì củ giống sẽ lớn hơn đủ dinh dưỡng cho cây phát triển. Tiết kiệm nước 

tưới và phân bón, năng suất cao. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

Tư vấn và Li – xăng công nghệ    

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Sinh học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Địa chỉ (*): Trâu Quỳ Gia Lâm, Hà Nội 

  



NGHIÊN CỨU LÀM SẠCH VIRUS CHO CÂY TỎI TA 

BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƢỞNG 

 

1./  Mô tả công nghệ: 

  Quy trình nuôi cấy đỉnh sinh trưởng (meristem) nhằm làm sạch virus cho 

giống tỏi ta (Allium sativum L.) đã được nghiên cứu và thiết lập. Các mẫu tỏi 

bệnh thu thập theo triệu chứng bệnh từ đồng ruộng được kiểm tra xác định 

nhiễm virus thông qua các phương pháp: (1) lây nhiễm nhân tạo trên cây chỉ thị 

rau muối (Chenopodium album L.); (2) sử dụng RT-PCR để xác định RNA của 

virus trong cây. Mẫu tỏi củ được xử lý với ethanol 70% trong 1 phút, NaDCC 

(sodium dichloroisocyanurate) nồng độ 5g/l trong 5 phút trước khi tách 

meristem. Môi trường nuôi cấy tái sinh meristem tốt nhất là MS + 30g saccarose 

+ 1mg BA/l. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng để làm sạch virus cho giống 

tỏi nghiên cứu cần tách meristem ở kích thước nhỏ hơn 0,3mm, hoặc trong 

trường hợp tách meristem ở kích thước nhỏ hơn 1mm thì mẫu cấy cần được nuôi 

cấy trên môi trường có bổ sung ribavirin ở nồng độ 20mg/l. Chồi tỏi sạch virus 

tái sinh được nhân lên trong môi trường MS + 30g saccarose + 0,5mg αNAA/l + 

2,0mg BA/l, cho hệ số nhân chồi cao nhất (4,08 lần), chồi sinh trưởng tốt nhất 

(chiều cao chồi đạt 7,55cm). Chồi cũng có thể được tái sinh từ callus trên môi 

trường MS + 15g saccarose/l + 10g glucose/l + 5g manitol/l + 2,0mg BA/l cho số 

chồi tái sinh trên mẫu là 11,67 chồi/mẫu. Môi trường tạo rễ in vitro cho cây tỏi là 

MS + 30g saccarose + 0,5g than hoạt tính/l + 0,5mg αNAA/l, cho tỷ lệ cây ra rễ 

đạt 100%, số rễ trung bình đạt 5,19 rễ/cây và cây sinh trưởng phát triển tốt.   

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

  Làm sạch virus không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật 

3./  Hình thức chuyển giao: 

Tư vấn và Li – xăng công nghệ    

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Viện Sinh học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Địa chỉ (*): Trâu Quỳ Gia Lâm, Hà Nội 

  



QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP CẤY SẮN TRÊN ĐẤT 

CÁT BIỂN VÀ ĐỒI GÒ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

 

1.  Mô tả công nghệ 

Kỹ thuật canh tác tổng hợp đối với  sắn theo hướng hiệu quả và bền vững 

trên đất cát biển và đất đồi gò ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

 

2.  Tính ƣu việt 

- Tận dụng được nhiều diện tích đất bạc mày khu vực Nam Trung Bộ 

- Giải quyết lao động cho nông dân địa phương, nâng cao thu nhập nông 

nghiệp 

 

3.  Hình thức chuyển giao 

- Li xăng 

- Tìm kiếm đối tác, Tư vấn kỹ thuật 

 

4. Liên hệ chuyển giao 

Tên tổ chức: Viện KHNN miền Trung - Tây Nguyên 

- Địa chỉ: Số 132 - Đống Đa - Hải Châu -Thành phố Đà Nẵng 

- Điện thoại: (0511) 3.537.076 | Fax: (0511) 3.537.075 |  

- Email: webmaster@vienmt.gov.vn 

  

mailto:webmaster@vienmt.gov.vn


CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ PHOTPHO CÓ NGUỒN GỐC XƢƠNG ĐỘNG 

VẬT LÀM PHÂN BÓN 

 

1.  Mô tả công nghệ:  

Xương, sừng móng trâu (gia súc) làm sạch bằng cách tưới nước, sau đó 

được đưa vào thiết bị khoang hóa (biến xương không tan thành vật liệu dễ tan 

trong nước). Tiếp theo là đến khuấy sâu bằng máy sấy và đưa vào hệ thống máy 

đập, nghiền (có hút bụi) tạo thành phân bón bột, qua quá trình thủy phân tạo 

thành phân bón lá 

 

2.  Tính ƣu việt:  

- Công suất có thể đạt 10.000 tấn/ năm. 

- Có thể sử dụng vật liệu (phốt pho) tái tạo, không cần dùng phốt pho từ các 

mỏ phốt phát (khối lượng có hạn) để sản xuất phân bón có tính bền vững, 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực. 

 

3.  Hình thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai  

- Địa chỉ: Số 138 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng 

- Điện thoại: 031.3778385 & 0913538582 

 


