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G?o D?o 64 có ??c tính nông h?c tùy thu?c th?i v? r?t rõ r?t, vì v?y công ty khuy?n ngh? quý khách hàng nên l?a ch?n th?i ?i?m ??t hàng vào v?
?ông Xuân thì s? cho ch?t l??ng thóc g?o ngon, d?o m?m và h?t g?o khi xay xát ch? bi?n s? ??p, r?ng m?t h?n.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Là gi?ng lúa ch? l?c
dùng ch? bi?n xu?t kh?u c?a
các doanh nghi?p vùng ?BSCL,
IR64 hay ng??i mi?n B?c quen
g?i là G?o d?o 64 có ngu?n
g?c t? ch??ng trình lúa lai do
Vi?n Lúa Qu?c T? IRRI th?c
hi?n và ???c công nh?n gi?ng
vào ngày 29 tháng 5 n?m 1985
t?i H?i ??ng Qu?c Gia
Philipines, sau ?ó ???c công
nh?n gi?ng qu?c gia Vi?t Nam
n?m 1987.
Gi?ng lúa có tính thích nghi
r?ng trong s?n xu?t ? ?BSCL,
các t?nh ?ông Nam B?, duyên
h?i Trung B? và có m?c ?? ?n
??nh trong s?n xu?t lâu dài
nh?t t? tr??c cho ??n nay, v?i
nhi?u ?u ?i?m nh? vào b? gen
t?t nh? n?ng su?t cao, ch?ng
ch?u v?i sâu b?nh h?i chính.
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??c bi?t nh?t là gi?ng cao s?n
có ph?m ch?t g?o hàng ??u, h?i
?? c? hai tiêu chu?n ?áp ?ng
yêu c?u xu?t kh?u là hàm l??ng
amylose trung bình, và ?? tr?
h? trung bình. IR64 hi?n ???c
ch?n là m?t trong 5 gi?ng phát
tri?n trong vùng lúa xu?t kh?u 1
tr?êu ha c?a B? Nông nghi?p
và Phát tri?n nông thôn.

Bên c?nh OM576,
gi?ng lúa có ph?m ch?t t??ng
t?, G?o IR64 c?ng ???c FAS
Vi?t Nam xác ??nh là s?n ph?m
xu?t kh?u ch? l?c và kinh
doanh n?i ??a, nên ngay t?
nh?ng ngày tri?n khai thu mua
??i trà t?i các t?nh vùng
?BSCL, công ty ?ã xây d?ng
m?i quan h? b?n hàng v?i hàng
tr?m ?i?m thu mua t?i b?n ??a
nh?m khai thác và ki?m soát t?i
?a ch?t l??ng s?n ph?m ngay t?
khâu ch?m sóc ??ng ru?ng.
Hi?n nay s?n ph?m IR64 mang
th??ng hi?u FAS ?ang ???c
nhi?u doanh nghi?p trong và
ngoài n??c tín nhi?m s? d?ng.
??c bi?t trên h? th?ng gia công
và kinh doanh bán l?, G?o D?o
64 c?ng ?ang ???c nhi?u ??i lý,
xí nghi?p và các c? s? xay xát
l??ng th?c ??t hàng gia công
theo nhi?u nhãn hàng và có
m?t r?ng kh?p th? tr??ng mi?n
B?c. S?n ph?m c?ng ?ã có m?t
trong các th?c ??n c?a các
quán ?n, nhà hàng t?i Hà N?i,
ph? bi?n dùng ?? ch? bi?n các
món Fast Food nh? C?m Rang
Gà, C?m Rang D?a... r?t ??c
s?c.
G?o D?o 64 có ??c tính nông
h?c tùy thu?c th?i v? r?t rõ r?t,
vì v?y công ty khuy?n ngh?
quý khách hàng nên l?a ch?n
th?i ?i?m ??t hàng vào v? ?ông
Xuân thì s? cho ch?t l??ng thóc
g?o ngon, d?o m?m và h?t g?o
khi xay xát ch? bi?n s? ??p,
r?ng m?t h?n.
M?t s? ??c tính s?n ph?m:
- T? l? g?o l?t 78,96%
- T? l? g?o tr?ng 68,34%
- T? l? g?o nguyên 50,92%.
- Chi?u dài h?t là 7.10mm.
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- T? l? dài/r?ng là 3.40.
- ?? b?c b?ng 39,90% ( so v?i
c?p 1) .
- ?? tr? h? biên ??ng t? c?p 3
??n c?p 5.
- ?? b?n gel 58-60 mm
- Hàm l??ng amylose ??t
21-23%.
- Hàm l??ng protein là 8,2%
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