1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu bệnh hại chính trên
cây Mãng cầu Xiêm và xây dựng mô hình theo tiêu chuẩn Vietgap tại huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện
Cẩm Mỹ
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Văn Thắng và KS. Lê Thị Chung
Cá nhân tham gia: TS. Bùi Xuân Khôi, ThS. Vũ Mạnh Hà, ThS. Đỗ Văn Quỹ,
KS. Vũ Thị Hà, KS. Đào Thị Ngoan, KS. Lê Thị Vân, KS. Chu Thị An, KS. Phạm
Thị Mười, KTV Phạm Thế Kha, KS. Nguyễn Thị Bình
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xây dựng quy trình phòng trừ một số sâu bệnh hại chính trên cây mãng cầu xiêm
gồm: Rệp sáp giả, sâu đục quả, bệnh thối gốc xì mủ thân và bệnh thối rễ vàng lá.
- Xây dựng mô hình sản xuất cây mãng cầu xiêm theo tiêu chuẩn VietGAP tại
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
5. Kết quả thực hiện:
Vùng sản xuất cây mãng cầu xiêm tại địa bàn xã Xuân Bảo, Bảo Bình huyện Cẩm
Mỹ có khả năng phát triển theo tiêu chuẩn VietGap nếu nhà vườn được tập huấn và
đào tạo kỹ năng sản xuất quả cây theo Gap.
Sau 3 năm áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cả 7 xã viên THT
mãng cầu xiêm Xuân Bảo đã được công ty Khử trùng và Giám định FCC cấp giấy
chứng nhận THT mãng cầu xiêm đạt chuẩn VietGap với diện tích 4,5 ha. Các mô
hình này cây mãng cầu xiêm sinh trưởng phát triển tốt, năng suất và chất lượng
cao.
Đã biên soạn Sổ tay hướng dẫn “Quy trình sản xuất mãng cầu xiêm theo tiêu chuẩn
vietGAP ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”.
Đã tập huấn cho 120 lượt nhà vườn về sản xuất mãng cầu xiêm theo tiêu chuẩn
VietGap và 40 nhà vườn được tham quan mô hình VietGap. Qua các lớp tập huấn,
tham quan nhà vườn đã nhận thức đầy đủ về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn
VietGap
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2014
7. Kinh phí thực hiện: 947.084.000 đồng

