CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BQL LỚP FFS TRÊN CÂY RAU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Phú Thọ, ngày

/BC-BVTV

tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng kết lớp FFS trên cây rau xã Hương Nộn huyện Tam Nông,
thuộc hợp phần 3, Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ
năm 2016 (WB7)
I/ ĐẶT VẤN ĐỀ:
Để trang bị kiến thức, kỹ năng cho nông dân nòng cốt, đồng thời huấn
luyện nông dân về biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây rau, Chi
cục BVTV Phú Thọ đã triển khai lớp đào tạo nông dân nòng cốt về biện pháp
chăm sóc và quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Mục đích khóa đào tạo nhằm nâng
cao nhận thức cho nông dân nòng cốt và khẳng định lợi ích của biện pháp quản
lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp theo
hướng sinh thái bền vững, thích ứng với sự biến đổi khí hậu, thân thiện môi
trường. Xác định được hiệu quả kinh tế trong việc áp dụng biện pháp chăm sóc
và quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây rau.
Với mục tiêu giúp bà con nông dân có thêm những kiến thức, những tiến
bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để thích ứng với những biến đổi thất thường
của điều kiện thời tiết khí hậu hiện nay thì việc tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ
thuật là rất cần thiết.
Căn cứ Văn bản số 809/SNN-TT ngày 20/06/2016 về việc phân công các
đơn vị tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nông dân (FFS) năm 2016, thuộc Hợp
phần 3 dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ.
Thực hiện hợp đồng số 39/HĐ-ĐTFFS về việc đào tạo tập huấn cho
nông dân (FFS) thuộc hợp phần 3 dự án: Cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Phú
Thọ (WB7) giữa Ban quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT và Chi cục
Bảo vệ thực vật Phú Thọ ký ngày 21/06/2016, Kế hoạch số 180/KH-BVTV ngày
22/6/2016 của Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ về việc triển khai thực hiện lớp
tập huấn tại đồng ruộng (FFS) năm 2016.
Chi cục BVTV Phú Thọ đã tiến hành triển khai các lớp tập huấn đồng
ruộng (FFS) trên cây rau theo đúng kế hoạch được duyệt.
II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Thời gian:
Lớp FFS về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau được thực hiện
từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2016.
2. Địa điểm triển khai:
- Địa điểm lớp học: Lớp học được tổ chức tại Nhà văn hóa khu 7 xã
Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
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- Địa điểm ruộng thực hành của lớp học: Ruộng của gia đình ông Bùi
Đức Dục, Khu 7 - xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, diện tích
1000 m2.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Số lượng và thành phần học viên:
- Học viên là các nông dân tiêu biểu có diện tích trồng chuyên rau thuộc
vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn của xã Hương Nộn.
- Số lượng học viên: 30 người/lớp, trong đó có 18 học viên nữ chiếm
60%.
2. Phương pháp tiến hành:
- Ban tổ chức lớp học đã phối hợp với giảng viên thảo luận cùng học
viên những khó khăn trong sản xuất thâm canh cây rau, lựa chọn ruộng thực
hành và xây dựng các thí nghiệm để các học viên thực hành áp dụng biện pháp
quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Từ những hoạt động đó chúng tôi thu thập, đánh
giá kết quả; rút kinh nghiệm và tuyên truyền mở rộng trong sản xuất.
- Ruộng thực hành của lớp FFS bố trí 01 thí nghiệm trình diễn phân bón,
gồm 3 công thức.
+ CT1: Áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).
+ CT2: Bón bổ sung phân vi sinh đa chức năng Thành Châu và giảm
30% lượng phân hóa học của công thức IPM.
+ CT3: Đối chứng, làm theo tập quán của nông dân (FP).
- Hướng dẫn học viên ủ phân hữu cơ vi sinh: Hướng dẫn thu thập vật
liệu ủ phân và hướng dẫn thực hành ủ phân.
3. Nội dung của lớp học:
- Điều tra hệ sinh thái, thu thập mẫu sâu, bệnh hại, thiên địch trên ruộng
thực hành của lớp. Vẽ và thảo luận hệ sinh thái vườn trình diễn (IPM và FP) đề
ra biện pháp quản lý đem lại hiệu quả kinh tế dưới hình thức thảo luận nhóm,
sau đó từng nhóm trình bày và thảo luận trước cả lớp.
- Thảo luận các chủ đề chuyên môn: Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp; Các giống rau bắp cải phổ biến cho
năng suất, chất lượng trên thị trường hiện nay; Hệ sinh thái đồng ruộng, vòng
đời và mạng lưới thức ăn; Sinh lý cây rau bắp cải qua các giai đoạn sinh trưởng;
giai đoạn vườn ươm; giai đoạn cây con, giai đoạn trải lá bàng, giai đoạn chuẩn
bị cuốn, .... và các biện pháp tác động; Nhu cầu nước tưới và phân bón của cây
rau; Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh; Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên
cây rau họ thập tự; Kỹ thuật sản xuất rau an toàn trong nhà lưới; Kỹ thuật trồng
cây bắp cải theo hướng VietGAP; Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến sâu hại và
thiên địch và sức khỏe con người; Sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả; Kỹ
thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản; Liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ
các sản phẩm rau an toàn.
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- Hướng dẫn thực hành theo phương pháp “Cầm tay chỉ việc” các nội
dung: Thực hành trồng, chăm sóc cây rau theo quy trình IPM; Kỹ thuật phun
thuốc trừ dịch hại; thực hành bón phân cho rau; Thực hành sản xuất cây giống
rau, cây rau thương phẩm bằng các loại giá thể trong hộp xốp; Thực hành sản
xuất rau thương phẩm trên khay, hộp xốp bằng giá thể trong nhà lưới; thực hành
ủ phân Compost; thực hành sơ chế và bảo quản rau.
- Lồng ghép trong các nội dung học tập là các hoạt động văn hóa văn
nghệ, các trò chơi có ý nghĩa nhằm mục đích: Giúp cho học viên có kỹ năng
phân tích, tìm tòi, tháo gỡ trước những khó khăn và kỹ năng hướng dẫn, tuyên
truyền; đồng thời rèn luyện phương pháp truyền đạt, phương pháp tổ chức, hoạt
động nhóm, vai trò nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm, …
- Kiểm tra đầu khóa: Lớp học FFS đã tổ chức kiểm tra đánh giá sơ bộ
nhận thức của học viên trước khi tham gia, thông qua đó để biết được những
điểm mạnh, điểm yếu, những hạn chế của học viên giúp cho giảng viên vận
dụng nội dung bài giảng theo yêu cầu thực tế đòi hỏi và xây dựng nội dung
truyền đạt phù hợp.
- Kiểm tra cuối khóa: Để đánh giá khả năng nhận thức và kết quả học tập
của các học viên.
IV/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHÓA ĐÀO TẠO:
1. Kết quả học tập:
- Lớp học được khai giảng ngày 03/9/2016. Tại buổi khai giảng các học
viên được nghe giới thiệu tóm tắt về nội dung của các buổi học, được tham gia
bài kiểm tra đầu khóa và cùng với giảng viên thống nhất lịch học hàng tuần, xây
dựng nội quy, quy chế của lớp học.
- Hàng tuần, nội dung khóa học FFS được triển khai đồng bộ. Học viên
lớp FFS được chia thành 3 tổ, học viên mỗi tổ chịu trách nhiệm cùng tham gia
thực hành, cùng giám sát.
- Tài liệu, học cụ, vật tư phục vụ cho lớp học được cung cấp đầy đủ.
- Cơ sở vật chất: Lớp học rộng, thoáng mát, đầy đủ bàn, ghế, bảng, đảm
bảo tốt cho yêu cầu của lớp học.
- Lớp học đã được triển khai 14 tuần học (tương đương 14 buổi học), nội
dung giảng dạy các tuần học theo đúng kế hoạch đã xây dựng (Có phụ lục kèm
theo), học viên tham gia các buổi học khá đầy đủ. Học viên học tập nhiệt tình,
tích cực tham gia thảo luận, có tinh thần xây dựng và chịu khó học hỏi, tiếp thu
tốt nội dung bài giảng.
Giảng viên là những người đã tham gia khóa đào tạo giảng viên IPM
được cấp giấy chứng nhận và có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các lớp
huấn luyện đồng ruộng.
* Kết quả học tập:
- Kết quả kiểm tra đầu khóa: Đạt yêu cầu: 100%, trong đó:
+ Loại giỏi 03 học viên = 10,0%.
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+ Loại khá 18 học viên = 60,0 %.
+ Loại trung bình 09 học viên = 30,0 %.
+ Loại yếu 0 học viên = 0%.
- Kết quả kiểm tra cuối khóa: Đạt yêu cầu: 100%, trong đó;
+ Loại giỏi 06 học viên = 20,0%.
+ Loại khá 24 học viên = 80%.
+ Loại trung bình, yếu 0 học viên = 0%.
2. Kết quả ruộng trình diễn và các thí nghiệm:
Triển khai lớp học, các học viên đã cùng nhau thảo luận triển khai thực
hành quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh; 01 thí nghiệm phân bón gồm 3 công thức:
Công thức 1 bón phân theo quy trình IPM; Công thức 2 bón bổ sung phân bón vi
sinh Azotobacterin Thành Châu, chế phẩm vi sinh Trichodermina Thành Châu
và giảm 30% phân hóa học theo IPM; Công thức 3 bón phân theo tập quán địa
phương.
- Kết quả ruộng trình diễn ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp
IPM và ruộng tập quán, thí nghiệm phân bón (Có báo cáo chi tiết):
+ Kết quả ruộng trình diễn ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp
IPM và ruộng tập quán: Ruộng trình diễn IPM cây rau bắp cải sinh trưởng phát
triển tốt chống chịu sâu bệnh, số lần phun thuốc của ruộng IPM giảm 4 lần so
với ruộng tập quán. Năng suất dự thu của ruộng IPM đạt 1.237 kg /sào, cao hơn
ruộng tập quán 90 kg /sào; Ruộng IPM cho lãi 7.964.000 đồng/ sào, cao hơn tập
quán 840.000 đồng/sào. Tập quán cho lãi 7.124.000 đồng/sào.
+ Kết quả thí nghiệm phân bón: Công thức 2 bón bổ sung phân bón vi sinh
Azotobacterin Thành Châu, chế phẩm vi sinh Trichodermina Thành Châu kết hợp
chăm sóc theo IPM cây rau bắp cải sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất dự thu
đạt 34,7 tấn/ha, cao hơn công thức 1 bón phân theo IPM và công thức 3 bón
phân, chăm sóc theo tập quán từ 1,5 - 2,8 tấn/ha. Hiệu quả kinh tế của công thức
2 bón bổ sung phân bón vi sinh Azotobacterin Thành Châu và chế phẩm vi sinh
Trichodermina Thành Châu cho lãi cao nhất là 8.052.000 đồng/sào; Cao hơn so
với công thức 1 bón phân theo IPM 233.000 đồng/sào và cao hơn công thức 3
bón phân, chăm sóc theo tập quán 928.000 đồng/sào; Công thức 1 bón phân theo
IPM cho lãi 7.819.000 đồng/sào, cao hơn công thức 3 bón phân theo tập quán:
695.000 đồng/sào.
3. Kinh phí triển khai thực hiện lớp FFS trên cây rau:
TT

Nội dung
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Lớp FFS trên cây rau tại xã
Hương Nộn huyện Tam
Nông tỉnh Phú Thọ

Kế hoạch 2016
(đồng)

Tổng:
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Kinh phí thực hiện
(đồng)

82.014.000

82.014.000

82.014.000

82.014.000

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu không trăm mười bốn ngàn đồng chẵn).
Căn cứ vào nội dung dự toán được duyệt, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
Phú Thọ đã triển khai đầy đủ các nội dung và sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo
đúng chế độ nhà nước quy định.
V/ ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ, Ban
Quản lý dự án WB7 tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Hợp phần 3 và sự phối hợp chặt
chẽ với phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã triển khai chương
trình, cùng với sự nhiệt tình tham gia của bà con nông dân nên các lớp tập huấn
đã được triển khai thuận lợi và đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Học viên tham gia khóa học nhiệt tình, thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh
nghiệm, trao đổi thông tin hai chiều tích cực.
- Học viên được học, tiếp thu đầy đủ nội dung chương trình khóa học,
kết quả kiểm tra cuối khóa, 100% học viên đều đạt khá, giỏi.
- Ruộng trình diễn kết quả có sự khác biệt so với làm theo tập quán của
nông dân.
2. Khó khăn, hạn chế:
- Sự tham gia của một số học viên chưa đều do đặc thù tập quán công việc.
- Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao trên 300 không
phù hợp với sinh trưởng phát triển của cây bắp cải nên một số thử nghiệm chưa được
học viên áp dụng triệt để (Thí nghiệm cắt lá: Bệnh sương mai và bệnh thối nhũn gây
hại mạnh, sau khi cắt lá 2 lần, cây rau sinh trưởng phát triển kém cả ở công thức cắt lá
25%, cắt lá 50% và ô đối chứng. Kết quả phải tỉa lá bị bệnh ở gốc nên không đánh giá
được kết quả so sánh cuối cùng) do đó kết quả thực sự chưa được cao.
- Nhận thức của nông dân còn hạn chế.
- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học viên thấp nên ảnh hưởng đến tâm lý của
các học viên khi tham gia.
VI/ KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
- Mục tiêu của khóa đào tạo (FFS) đã hoàn thành, về cơ bản học viên đã
nắm được các kiến thức để có thể tự áp dụng IPM trên ruộng rau của gia đình và
tuyên truyền hướng dẫn cho người khác cùng áp dụng.
- Kết quả áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM vào
ruộng trình diễn thu được kết quả rõ rệt, là những bài học kinh nghiệm giúp cho
các học viên áp dụng vào thực tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại địa phương.
2. Kiến nghị:
- Các học viên tích cực áp dụng các kiến thức, kinh nghiệm đã được
trang bị tại lớp học vào thực tế sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia
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đình góp phần phát triển nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường
sinh thái.
- Các cấp, ban ngành của tỉnh, huyện quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh
phí cho Chi cục BVTV tổ chức các khóa đào tạo nông dân nòng cốt về các biện
pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chính của địa phương
để mở rộng diện tích áp dụng biện pháp IPM trên các cây trồng nói chung và
trên cây rau nói riêng, góp phần đẩy mạnh áp dụng biện pháp quản lý dịch hại
tổng hợp IPM trên địa bàn toàn tỉnh./.
- UBND các huyện, thành, thị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
trên phương tiện thông tin đại chúng trên loa truyền thanh của các xã, thị trấn và các
hội nghị nông dân để nông dân thấy được ý nghĩa và hiệu quả mô hình của dự án
mang lại để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Dự án WB7 tiếp tục
đầu tư hỗ trợ kinh phí mở các lớp tập huấn, xây dựng các mô hình trình diễn trên
các cây trồng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; hỗ trợ xây dựng các
mô hình công nghệ cao thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu để nông dân
tại địa phương ứng dụng sản xuất./.

Nơi nhận:

CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở NN & PTNT (b/c);
- Ban quản lý dự án CTXDNN&PTNT;
- Lưu: KT, VT.

Phan Văn Đạo
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PHỤ LỤC
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP TẬP HUẤN FFS TRÊN CÂY RAU
Ngày
học

Thời gian
Giảng viên
thực hiện
Đinh Thanh
Bình; Khổng
03/9/2016
Thị Kim
Nguyên

Nội dung

1

Khai giảng

2

- Giới thiệu dự án WB7;
Đinh Thanh
- Tác động của biến đổi khí hậu, biện pháp ứng phó nâng cao
Bình; Khổng
nhận thức ứng phó với BĐKH;
04/9/2016
Thị Kim
- Ổn định công tác tổ chức lớp học;
Nguyên
- Hướng dẫn bố trí địa điểm thí nghiệm, giới thiệu tổng quan
các nội dung thực nghiệm trên đồng ruộng.

3

- Giới thiệu các loại giống, thời vụ trồng và nhu cầu sử dụng
hiện nay;
- Kỹ thuật sản xuất giai đoạn vườn ươm; sản xuất cây giống
sạch bệnh bằng các loại giá thể, sử dụng nhà màng sản xuất
cây con;
- Trò chơi - Phá băng;
- Thăm quan vườn ươm cây giống sử dụng nhà màng, nhà
lưới sản xuất cây con sạch bệnh, thực hành sản xuất cây con
giống bằng các loại giá thể trong nhà lưới;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

- Kỹ thuật ủ phân Compost từ phế phụ phẩm nông nghiệp,
phục vụ sản xuất nông nghiệp;
4 - Trò chơi - phá băng;
- Thực hành ủ phân Compost;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

Đinh Thanh
Bình; Khổng
11/9/2016
Thị Kim
Nguyên

Đinh Thanh
Bình; Khổng
18/9/2016
Thị Kim
Nguyên

5

- Áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất trong sản xuất rau màu,
Kỹ thuật chọn đất, lên luống trồng;
- Thực hành:
+ Làm đất, lên luống;
+ Sử dụng máy làm đất;
+ Bón phân lót;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

6

- Phương pháp bố trí thí nghiệm, điều tra, cập nhật số liệu;
Đinh Thanh
- Trò chơi - Phá băng;
Bình; Khổng
- Thực hành: Bố trí thí nghiệm phân bón, mật độ trồng…
02/10/2016
Thị Kim
- Thảo luận: Kỹ thuật trồng, bố trí thí nghiệm (Mật độ, phân
Nguyên
bón, nước tưới….)
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

7

Đinh Thanh
Bình; Khổng
25/9/2016
Thị Kim
Nguyên

7

- Kỹ thuật sản xuất rau an toàn trong nhà lưới;
- Điều tra, cập nhật số liệu; Kiểm tra đổng phân ủ;
- Trò chơi - phá băng;
- Thực hành: Kiểm tra đống phân ủ;
- Thảo luận: Tình hình sản xuất RAT hiện nay;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

8

- Nhu cầu dinh dưỡng của cây rau bắp cải, su hào, súp lơ;
- Dinh dưỡng cho cây trồng trong nhà lưới, bón phân kết hợp
Đinh Thanh
hệ thống tưới tiết kiệm cho cây rau;
16/10/2016 Bình; Khổng
- Điều tra, cập nhật số liệu thí nghiệm;
Thị Kim
- Trò chơi - phá băng;
Nguyên
- Thực hành: Bón phân;
- Tổng kết rút kinh nghiệm bài học.

9

- Đặc điểm cây bắp cải giai đoạn trải lá bàng;
Đinh Thanh
- Sản xuất cây rau trong nhà lưới theo hướng công nghệ cao;
Bình; Khổng
23/10/2016
- Trò chơi - phá băng;
Thị Kim
- Thảo luận: Sản xuất RAT trong nhà lưới;
Nguyên
- Tổng kết rút kinh nghiệm bài học.

Đinh Thanh
09/10/2016 Bình; Khổng
Thị Kim
Nguyên

- Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây rau họ thập tự;
Đinh Thanh
- Trò chơi - phá băng;
Bình; Khổng
10 - Thảo luận: Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường và 30/10/2016
Thị Kim
con người; hướng phát triển tổ dịch vụ BVTV;
Nguyên
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.
- Nhu cầu nước tưới cho cây rau họ thập tự;
- Trò chơi - phá băng;
- Thực hành: Đảo đống phân ủ lần 1;
11 - Thảo luận: Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm;
- Thăm quan mô hình tưới tiết kiệm nước cho rau, mô hình
sản xuất rau trong nhà lưới;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

Đinh Thanh
Bình; Khổng
06/11/2016
Thị Kim
Nguyên

- Kỹ thuật trồng Bắp cải theo hướng VietGAP;
- Phương thức tổ chức sản xuất, cung cấp thị trường tiêu thụ
ổn định góp phần ổn định thị trường;
12 - Trò chơi - phá băng;
- Thảo luận: Thực trạng sản xuất RAT hiện nay;
- Thực hành: Đảo đống phân ủ lần 2;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

Đinh Thanh
Bình; Khổng
13/11/2016
Thị Kim
Nguyên

- Xu hướng sản xuất rau theo mô hình cánh đồng mẫu lớn;
Đinh Thanh
- Trò chơi - phá băng;
Bình; Khổng
13 - Thảo luận: Liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ các sản 20/11/2016
Thị Kim
phẩm rau an toàn;
Nguyên
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.
- Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản;
Đinh Thanh
14
27/11/2016
- Phương thức Maketting sản phẩm RAT
Bình;
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- Trò chơi - phá băng;
- Thảo luận: Sơ chế, bảo quản, đóng gói, vận chuyển;
- Thực hành: Sơ chế, bảo quản;
- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học.

15

Khổng Thị
Kim Nguyên

Đinh Thanh
Bình; Khổng
04/12/2016
Thị Kim
Nguyên
Đinh Thanh
Bình; Khổng
05/12/2016
Thị Kim
Nguyên

- Đánh giá năng suất rau sau thu hoạch;
- Hướng dẫn viết báo cáo đánh giá

16 - Tổng kết lớp học, trao chứng chỉ.

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH PHÚ THỌ
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