
Kết quả sử dụng RealStrong trên giống ngô lai

Hội thảo đánh giá mô hình trình diễn “Giống ngô lai SSC 586 sử dụng phân
bón REALSTRONG” làm thức ăn thô xanh cho bò sữa.
  

Trạm khuyến nông huyện An Nhơn phối hợp với Cty cổ phần giống cây trồng Niềm Nam và Cty
TNHH Thuận Nông tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trình diễn “Giống ngô lai SSC 586 sử
dụng bón phân Realstrong” làm thức ăn thô xanh cho Bò sữa .

  

Mô hình có diện tích 2.500 mét vuông, sản xuất ở vụ Đông Xuân 2010-2011 tại đất vồng thành
HTXNN I Nhơn Lộc do 5 hộ nông dân canh tác .

  

Nhờ sử dụng bón phân Realstrong (con voi đỏ):

    
    1.   Cây ngô sinh trưởng phát triển tốt ngay từ giai đoạn đầu, thân cây to, chiều cao cây
cao hơn so diện tích đối chứng .     
    2.   Kết quả sau 77 ngày, cây ngô làm hạt có sữa sử dụng làm thức ăn gia súc .    
    3.   Năng suất đạt 2 tấn ngô cây/ sào và hiieeuj quả kinh tế mô hình có lãi so với đầu tư 883
nghìn đồng/ sào, tăng so với ruộng đối chứng 247 nghìn đồng/ sào.     

  

Từ hiệu quả mô hình, tại hội thảo các đại biểu và hộ nông dân đều đánh giá cao “Giống ngô lai
SSC 586 sử dụng bón phân Realstrong”:

    
    1.   Có thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, bộ lá gọn, chống đổ ngã, chịu hạn khá, chống
được sâu bệnh.     
    2.   Dùng làm thức ăn cho gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất .    
    3.   Nông dân đề nghị địa phương mở rộng vùng trồng ngô nguyên liệu để sản xuất tập
trung, liên vùng thuận tiện cho việc tiêu thụ sản phẩm .     

  

Đồng thời các cấp các ngành tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình ở các vụ tiếp theo để tạo
điều kiện cho nông dân mở rộng ứng dụng trong sản xuất./.
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Kết quả sử dụng RealStrong trên giống ngô lai

(Phạm Văn Hùng)

  

Link: http://sonongnghiepbinhdinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/59-tin-dia-phuong/1226-tinh-hinh-non
g-nghiep-trong-tinh-tuan-qua.html
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