1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới để xây dựng mô

hình thâm canh dứ Cayenne cho công nghiệp chế biến
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Nông trường Thọ Vực

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Văn Nội
Cá nhân tham gia: TS. Nguyễn Văn Ké, KS. Nguyễn Tường Vinh, Ông Nguyễn
Huy HOằng, KS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Ông Nguyễn Minh Tuấn, KS. Đặng Mạnh
Cường, KS.Nguyễn Lam Điền, KS. Phạm Bá Tòng, KS. Trần Ngọc Tống, SV.
Trương Thành Tuấn, SV. Thùy Linh và Minh Phương – ĐH Nông Lâm
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xaây döïng moâ hình thaâm canh döùa cayenne nhaèm taïo vuøng nguyeân lieäu cho coâng
nghieäp cheá bieán, naêng cao naêng suaát, chaát löôïng. Cuï theå baèng caùc giaûi phaùp troàng
daøy, tuû baït choáng coû daïi, töôùi nhæ gioït ñieàu chænh phaân boùn cho caây moïc ñoàng ñeàu, vaø
xöû lyù ra hoa ñaït hieäu quûa.
- Phaán ñaáu ñöa naêng xuaát bình quaân leân khoaûng 100 ± 15 taán/ha
- Chaát löôïng quûa ñoàng ñeàu vôùi tæ leä quûa loaïi 1 cao
- Giuùp cho nhaø maùy chuû ñoäng raûi vuï thu hoaïch, ñaûm baûo nguyeân lieäu ñöa veà nhaø maùy
ñöôïc nhòp nhaøng, neáu naêng xuaát phaán ñaáu cuûa ñeà taøi ñaït ñöôïc khoaûng 100 taán seõ giuùp
cho nhaø maùy khoâng nhöõng khoâng caàn môû roäng vuøng nguyeân lieäu maø coøn giuùp cho nhaø
maùy coù ñieàu kieän xaây döïng oån ñònh vaø beàn vöõng vuøng nguyeân lieäu.
- Chaát löôïng quûa saûn xuaát töø ruoäng döùa coù nöôùc töôùi vaø phuû baït seõ ñaït ñöôïc phaåm
chaát toát, ñoàng ñeàu hôn giuùp cho saûn phaåm laøm ra töø khaâu cheá bieán deã ñaït tieâu chuaån
xuaát khaåu. Neáu giaûi quyeát toát vaán ñeà chaát löôïng saûn phaåm coøn laøm haïn cheá nhöõng
maâu thuaãn chaéc chaén seõ xaåy ra trongtöông lai giöõa ngöôøi troàng döùa vaø nhaø cheá bieán.
saûn phaåm coøn laøm haïn cheá nhöõng maâu thuaãn chaéc chaén seõ xaåy ra trong tương lai

5. Kết quả thực hiện:
- Điều tra và đánh giá thực trạng trồng dứa của vùng Thọ Vực.
- Khảo nghiệm mô hình trồng dứa mật độ cao, có phủ bạt và tưới nhỏ giọt.
- Cách điều chỉnh dinh dưỡng khoáng thông qua phân tích là D.
- Xử lý ra hoa rải vụ.
- Theo dõi khả năng nảy con của dứa.
- Thí nghiệm về phòng trừ bệnh héo đỏ đầu là dứa.
- Quy trình phù hợp để sản xuất trên vùng nghiên cứu.
- Hạch toán hiệu quả kinh tế kết quả sản xuất theo quy trình đề nghị về mặt kỹ
thuật và kinh tế có so sánh với mô hình sản xuất phổ thông trên địa bàn.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2003
7. Kinh phí thực hiện: triệu đồng

