Trong thi gian qua công tác nghiên cu ng dng KH&CN v lnh vc CNSH ã có mt s kt qu kh quan, ch
yu phc v phát trin nông nghip, nông thôn. Thông qua các nhim v KH&CN, các mô hình chuyn giao
ng dng tin b KH&CN ã tng bc giúp thành ph ch ng trong vic sn xut các ging cây trng, vt nuôi có cht
lng tt cho bà con nông dân. ng thi thông qua các hot ng nghiên cu ã tng bc ào to i ng cán b khoa
hc có trình chuyên môn sâu v lnh vc CNSH. Qua vic trin khai các nhim v, c bit là nhim v do B
Khoa hc và Công ngh qun lý, thành ph ã tranh th c s h tr ca Trung ng bc u ã u t mt s c s vt cht k
thut trin khai ng dng và phát trin CNSH trên a bàn thành ph.
Tính t nm 2010 n nay, S Khoa hc và Công ngh ã t chc thc hin 24 nhim v các cp, trong ó có 6 d án
thuc Chng trình “H tr ng dng và chuyn giao tin b KH&CN phuc vu phat triên kinh tê – xa hôi nông
thôn va miên nui”, 4 tài cp thành ph, 14 tài cp c s và 30 mô hình ng dng, chuyn giao liên quan n
ng dng CNSH trong lnh vc nông nghip ti thành ph à Nng. Các nhim v này ch yu tp trung vào trin
khai các nghiên cu ng dng CNSH phc v phát trin nông nghip theo hng phát trin nông nghip ô th,
xây dng nông thôn mi và sn xut nông nghip công ngh cao. Thông qua các nhim v KH&CN này nhiu
mô hình, các ging mi, quy trình k thut tiên tin, công ngh mi c a vào áp dng trong sn xut cho hiu qu
kinh t cao, in hình nh nh mô hình trng nm; mô hình trng các loi hoa; mô hình trng cây n qu, cây dc
liu; mô hình chn nuôi th, dê, nuôi gà i, gà ông To… và các mô hình ng dng ch phm vi sinh hc x lý
môi trng nông thôn.
Mô hình sn xut hoa lan ti Trung tâm CNSH à Nng
Bên cnh ó, vi s hình thành và phát trin ca Trung tâm CNSH à Nng ã phn nào góp phn y mnh hot
ng nghiên cu, ng dng CNSH vào sn xut nông nghip ca thành ph. T khi thành lp nm 2010 n nay,
Trung tâm Công ngh sinh hc à Nng ã nghiên cu xây dng, làm ch và chuyn giao c nhiu quy trình k
thut trong sn xut ging và thng phm, trong ó có các loài hoa có giá tr kinh t cao nh hoa lan (H ip,
Dendro, lan Vanda, lan Cattleya, lan Mokara, các loài lan rng...), hoa cát tng, các loi hoa cúc, hoa
ng tin, hoa ly, các loi hoa chu, hoa thm, cây lá màu, cây Hng Dip; sn xut ging và thng phm các loi
nm n và nm dc liu các loi cây dc liu nh dó bu, sa nhân…; các loi cây dc liu có giá tr kinh t cao;
nghiên cu s dng các ch phm vi sinh trong x lý ph ph phm nông nghip…Tuy nhiên, nhân lc chuyên
sâu v CNSH ca thành ph ang trong giai on phát trin, còn thiu chuyên gia u ngành và vic u t nghiên
cu ng dng CNSH vn cha tng xng vi tim nng, cha áp ng c nhu cu sn xut nông nghip ca thành ph
trong giai on hin nay.
Do vy, các thành tu v CNSH sm ng dng rng rãi vào thc tin, tránh tình trng “ht h tr, ht trin khai”, cn
khuyn khích s tham gia ca các t chc, cá nhân thuc mi thành phn kinh t tham gia vào hot ng nghiên
cu ng và phát trin CNSH trong sn xut nông nghip. Bên cnh ó cng nên có chính sách u ãi cho công
tác nghiên cu khoa hc có nh vy mi kích thích c "cht xám" ca i ng cán b có trình gii, tâm huyt gn bó
vi ngh nông., u t mnh hn na cho hot ng nghiên cu ng dng và phát trin CNSH trong lnh vc nông
nghip ca thành ph.
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