1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và
nuôi tằm tại ba xã miền núi huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thị Huệ
Cá nhân tham gia:
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Muïc tieâu chung cuûa döï aùn nhaèm xaây döïng moâ hình thaâm canh chuyeån ñoåi cô
caáu caây troàng vaø nuoâi taèm ñeå naâng cao naêng löïc saûn xuaát vaø thu nhaäp ñôøi soáng
cuûa nhaân daân ôû ba xaõ.
Muïc tieâu cuï theå cuûa döï aùn laø xaây döïng ba moâ hình öùng duïng tieán boä kyõ thuaät
goàm thaâm canh ngoâ lai - boâng lai - ñaäu cao saûn; thaâm canh caùc gioáng saén môùi
coù naêng suaát boät cao; troàng daâu vaø nuoâi taèm.
5. Kết quả thực hiện:
- Xây dựng mô hình luân xen canh ngô lai – bông lai – đậu cao sản
- Xây dựng mô hình trồng dâu và nuôi tằm sắn ở nông hộ
- Xây dựng mô hình thâm canh các giống sắn mới có năng suất bột cao
- Tổ chắc tham quan tập huấn tại Ninh Thuận, Lâm Đồng và hội thảo đầu bờ.
- Nông dân được hưởng lợi nhờ áp dụng giống mới và kỹ thuật mới
- Học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ cán bộ khoa học và các hộ nông dân giỏi
- Dần xóa bỏ tập quán quảng canh trong sản xuất
- Dự án có tính khả thi và có khả năng nhân rộng của từng mô hình (đặc biệt là mô
hình trồng dâu, nuôi tằm)
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2004
7. Kinh phí thực hiện:

triệu đồng

