G?o N?p Tú L?

?

N?p Tú L?

N?p Tú L? ???c thu mua t? ba xã vùng cao là Tú L?-V?n Ch?n, Cao Ph?, N?m Có-Mù C?ng Ch?i. Là vùng chuyên canh lúa n?p Tú L? ?ã ???c
ph?c tráng nên ?? thu?n nh?t và ch?t l??ng th??ng h?ng,không nh? nh?ng vùng khác c?a T?nh Yên Bái

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Ai ?ã t?ng ?i lên Tây
B?c h?n ?ã t?ng nghe câu ca
"N?p Tú L?, t? M??ng Lò". Nét
??p hoang s? chen l?n nh?ng
b?n làng ng??i Mông, Thái,
Tày, Dao n?i núi r?ng cùng b?c
tranh tuy?t ??p ph?i lên b?i
nh?ng m?ng màu hòa quy?n
l?p l?p t? nh?ng th?a ru?ng b?c
thang quanh co u?n l??n l?ng
?èo, c?nh trí ?ã làm ??m say
bao thi nhân m?c khách, các
nhi?p ?nh gia hào hoa c? ?i và
?i, nhìn và khám phá mãi mà
ch?ng mu?n quay v?.
N?p Tú L? ???c FAS Vi?t Nam
thu mua t? ba xã vùng cao là
Tú L?-V?n Ch?n, Cao Ph?,
N?m Có-Mù C?ng Ch?i. ?ây là
vùng chuyên canh lúa n?p Tú
L? ?ã ???c ph?c tráng nên ??
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thu?n nh?t và ch?t l??ng th??ng
h?ng, không nh? nh?ng vùng
khác c?a T?nh Yên Bái th??ng
c?y l?n v?i các ru?ng lúa t?, lúa
n?p Tan ??a ph??ng và m?t s?
n?p lai m?i d? gây l?n gi?ng và
thoái hóa gi?ng.

V? lúa t?i ?ây ???c ti?n hành
ch? y?u vào m?t trà v? mùa
chính, t?c t? 13-15/5 gieo m?
và c?y vào 25-30/6 hàng n?m.
Qui trình này giúp lúa n?p Tú
L? ??t ???c n?ng su?t cao nh?t,
??c kho?ng 3,93 t?n/ha. ?i?u
này c?ng ?ã t?o ?i?u ki?n cho
các cán b? k? thu?t có th? v?n
??ng khuy?n khích bà con dân
t?c n?i ?ây gieo c?y ??ng lo?t
t?p trung, nh? v?y ch?t l??ng
thóc sau thu ho?ch không b?
l?n t?p, ?? chín lúa ??ng ??u,
giúp quá trình xay xát thu h?i t?
l? h?t nguyên khá cao t? 77,9%
- 80,23%.
Nhi?u ??i lý t? các n?i v? Yên
Bái thu gom thóc v? xuôi
th??ng ch?a phân bi?t ???c ??c
tính nông h?c chu?n c?a lúa
n?p Tú L? nên hay b? mua ph?i
thóc l?n t?p gi?ng, lúa ph?m
c?p th?p c?a các h? thu gom
??a ph??ng.

Cách phân bi?t ??n gi?n nh?t
??i v?i ng??i ch?a có k? thu?t
và kinh nghi?m là nhìn h?t thóc
n?p Tú L? ph?i có v? tr?u màu
vàng s?m ? ??u h?t, có râu
màu ?en dài 0,5cm, ng?i có
mùi ??c tr?ng v? n?p.
Sau khi thu mua, FAS Vi?t
Nam th??ng ch? ti?n hành b?o
qu?n thóc t?t nh?t theo qui trình
t? 2-4 tháng, nên ?? ??m b?o
mua ???c s?n ph?m g?o n?p
Tú L? ngon, chu?n, quý khách
nên ch?n mua s?n ph?m t?i các
??i lý ?y quy?n FAS
just in time t? tháng 11 cu?i
n?m ??n h?t tháng 03 d??ng

2 / 3

G?o N?p Tú L?

l?ch c?a n?m sau.
G?o n?p Tú L? ??u tròn và có
t? l? dinh d??ng khá cao.
Protein t?i ?a 6,98%, nhi?u
vitamin B1 h?n g?o tám t?
th??ng và n?p cái hoa vàng t?
0,12mg-0,145mg/100g. ?? d?o
dài sau chín và th?m nhi?u,
hàm l??ng amilopectin 86-98%,
amyloze 11-14%.
???c phát tri?n d?a trên qui
trình k? thu?t ph?i, s?y, ? và
xay xát ??c bi?t, FAS Vi?t Nam
hi?n ?ang gi?i thi?u 02 dòng
s?n ph?m: N?p Tú L? h?t
trong, N?p Tú L? h?t ??c và
???c bày bán r?ng rãi trên các
kênh ??i lý, siêu th? g?o, g?o
khách s?n, g?o nhà hàng...

??T MUA S?N
PH?M V? MÙA M?I 2013,
CHI?T KH?U 5-10%
D? KI?N THU HO?CH: 01-25/10

D? KI?N L?CH GIAO HÀNG: T? 25/11
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