Nhiu công ngh mi c áp dng mang li hiu qu cao trong sn xut nông nghip.
TRONG NH: D án bi da xanh huyn Hòa Vang. nh: Trung tâm thông tin - S Khoa hc và Công ngh
Nhiu quy trình, mô hình và nhãn hiu c thc hin
Theo thng kê ca S KH&CN à Nng, trong vòng 10 nm qua ngành KH&CN ã u tiên t chc thc hin có
59 nhim v KH&CN các cp nhm phc v nông nghip và phát trin nông thôn vi tng kinh phí hn 86 t ng,
trong ó tranh th s h tr ngun lc ca Trung ng và huy ng các ngun khác.
Tính n thi im hin ti ã chuyn giao nhiu mô hình nông nghip vi khong hn 80 quy trình k thut cho ngi
dân và n v sn xut a phng trên các lnh vc nh trng trt, chn nuôi, thy hi sn và lâm nghip... Nhiu mô
hình ã có hiu qu và có sc lan ta.
Trong lnh vc trng trt, nhiu quy trình công ngh mi ã c áp dng nhm phc v nhân ging và sn xut thng
phm theo hng an toàn và VietGAP cho các loi cây dc liu; các loi hoa có giá tr kinh t, các loi rau và
cây n qu cng nh cây lng thc, thc phm.
Thi gian qua, ngành sn xut nm n và nm dc liu ca thành ph c quan tâm c bit. Vic nghiên cu, chuyn
giao và ng dng tin b KH&CN c trin khai t khâu sn xut ging n khâu tiêu th cng nh x lý ph thi sau thu
hoch. Các sn phm có giá tr gia tng cao t nm cng c nghiên cu nhm a dng hóa các sn phm và to
thêm u ra cho sn phm nm ca thành ph.
Bên cnh ó, nhiu mô hình chn nuôi vi quy trình tiên tin ã c áp dng ti à Nng trên nhiu i tng mi nh: th
trng New Zealand ti huyn Hòa Vang, gà i kiu mu Hòa Sn, gà ông To ti qun Cm L, cá chình ti xã
Hòa Sn, chim tr ti phng Hòa Phát...; ng thi h tr ng dân trong bo qun khi ánh bt xa b.
V lnh vc lâm nghip ã nghiên cu áp dng công ngh GIS (h thng thông tin a lý) hoàn chnh d liu s v
rng và t lâm nghip thành ph à Nng, làm c s d liu phc v cho công tác qun lý ca ngành nông nghip
và phát trin nông thôn. Ngoài ra, mt s nghiên cu vào vic phòng chng cháy rng nhm xut các gii
pháp gim nguy c cháy rng cho thành ph cng c trin khai.
Trong xu th thng mi toàn cu, vic xác lp s hu trí tu (SHTT) rt quan trng nhm to ra thng hiu riêng, t ó
nâng cao giá tr sn phm. Vic xúc tin ng ký bo h quyn SHTT cho các sn phm ã c thc hin. Nhiu sn
phm truyn thng, các sn phm c trng ca a phng, sn phm OCOP (Chng trình quc gia Mi xã mt sn phm)
ã c ngành KH&CN h tr xác lp nh: nc mm Nam Ô, bánh khô mè Bà Liu, á m ngh Non Nc, giá Nghi
An, nm Nhn Phc, nm Linh chi à Nng, trng cút Hòa Phc, go hu c Hòa Phc, thy sn Trng nh, rau c qu
Hòa Vang, go hu c Hòa Nhn, go hu c Hòa Tin, thm chân Xuân Phát, rau an toàn Ninh An, hoa cây
cnh Vân Dng, bi da xanh Hòa Ninh, chè dây Hòa Bc, bánh khô mè Quang Châu, bánh tráng Túy
Loan, kiu hng Hòa Nhn.
Nâng cao nng lc ng dng tin b KH&CN
Nông nghip, nông thôn và nông dân ca thành ph à Nng có nhiu nét c thù riêng c v sn xut ln ngun
nhân lc; va có sn xut nông nghip thun túy, va chuyn i mô hình nông nghip ng dng tin b khoa hc k
thut và nông nghip công ngh cao nên vic nâng cao kin thc cho nông dân trong vic áp dng tin b
KH&CN luôn c coi trng. Trong 10 nm qua ã có khong 2.000 lt ngi dân c tham gia tp hun các quy
trình k thut vi nhng mô hình sn xut hiu qu.
Vic chuyn giao tin b KH&CN cho hi viên nông dân tuy ã t c mt s kt qu tích cc, nhng vn còn nhng hn
ch nht nh. Vic ng dng công ngh t ng hóa, công ngh thông tin, công ngh sinh hc, c gii hóa, vt liu
mi... vào sn xut còn ít. Các mô hình có hiu qu cha thc s lan ta nhiu; các nhà u t sn xut nông nghip
ng dng công ngh cao cha nhiu.
Vì vy, trong thi gian n, nâng cao vai trò ca KH&CN trong xây dng nông thôn mi cng nh sn xut nông

nghip và phát trin nông thôn, mt s nhim v trng tâm cn phi quan tâm và y mnh thc hin nh: tip tc u
tiên các nhim v KH&CN trong lnh vc nông nghip, c bit là chuyn giao, xây dng các mô hình ng dng
vi s tham gia ca các doanh nghip cùng vi nông dân nhm to ra các chui giá tr sn phm; chú trng thc
hin các nhim v ng dng công ngh cao, công ngh thông minh, t ng hóa và các k thut tiên tin; u tiên
thc hin các mô hình ng dng KH&CN có kh nng nhân rng và mang li hiu qu kinh t cao; tranh th s h tr
ca các Chng trình KH&CN quc gia liên quan n nông nghip nông thôn và ng dng công ngh cao; h tr
xây dng nhãn hiu hàng hóa, ch dn a lý và bo h quyn s hu trí tu cho các sn phm nông nghip ca
thành ph...
Vi nhng nhim v nh vy, mong rng trong thi gian ti, vic ng dng tin b KH&CN s góp phn y nhanh quá
trình chuyn i toàn din nn sn xut, nâng cao nng sut, cht lng và hiu qu sn xut, kinh doanh và ngành
nông nghip chuyn dch theo hng tng nhanh các lnh vc sn xut có hàm lng KH&CN cao, giá tr gia tng
cao, góp phn y nhanh tc phát trin kinh t ca thành ph.
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