G?o d?o liên h??ng

?

G?o Bình Thu?n

G?o Bình Thu?n ???c thu mua ch? y?u là các lo?i h?t b?u, ng?n trung bình, cho ch?t l??ng d?o v?a, n? h?t, tr?ng c?m. ??c bi?t m?t s? gi?ng m?i
?ã ???c FAS Vi?t Nam cho tri?n khai thu mua theo vùng nguyên li?u c?a các cánh ??ng m?u l?n nên giá c? c?nh tranh.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Bình Thu?n ???c bi?t
??n nh? ?i?m c?c Nam Trung B?
trong d?i các t?nh duyên h?i
mi?n Trung, có ?i?u ki?n khí h?u
khá kh?c nghi?t nh?ng ng??i
dân n?i ?ây ?ã t? v??t khó kh?n
?? xây d?ng t?nh nhà thành m?t
trong nh?ng v?a lúa tr?ng ?i?m
c?a khu v?c mi?n Trung.
V?i vi?c nhân r?ng thành công
ch??ng trình c? gi?i hóa nông
nghi?p, các ch??ng trình s?n
xu?t theo qui ho?ch cánh ??ng
m?u l?n, cánh ??ng n?ng su?t
cao ?ã t?o cho Bình Thu?n có
nhi?u l?i th? v? giá c? c?nh
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tranh l?n ch?t l??ng lúa g?o.
Trên c? s? ?ánh giá ti?m n?ng
c?a nhi?u v?a lúa t?i các huy?n
Hàm Thu?n B?c, B?c Bình, ??c
Linh, Tánh Linh, FAS Vi?t Nam
?ã ??t nhi?u ?i?m thu mua và
gia công xay xát t?i ??a ph??ng
nh?m tìm ch?n nh?ng s?n ph?m
g?o có ch?t l??ng ?n ??nh, ??ng
th?i có th? giám sát ???c quá
trình ch? bi?n tr??c khi v?n
chuy?n ??a hàng ra mi?n B?c.
Nhi?u gi?ng lúa sau nhi?u n?m
thu mua gi?i thi?u ra th? tr??ng
nh? OM, Ma Lâm, Xi23, X...v?i
th??ng hi?u G?o Bình Thu?n
???c nhi?u nhà máy và c? s?
xay xát t?i các t?nh mi?n B?c tín
nhi?m ??t hàng s? d?ng.
??c bi?t g?o ??c s?n Bình Thu?n
v?i nhi?u ??c tính ch?t l??ng g?o
nh? d?o v?a, n? h?t, tr?ng c?m,
ngon m?m h?n Khang Dân, T?p
Dao, r?t thích h?p v?i s? thích ?n
c?m chan canh c?a ??i b? ph?n
ng??i dân ??ng b?ng B?c B?.
FAS Vi?t Nam nh?n gia công và
phân ph?i ?a d?ng các s?n
ph?m g?o Mi?n Trung theo yêu
c?u linh ho?t v? qui cách, nhãn
mác bao bì th??ng hi?u riêng,
?áp ?ng m?i nhu c?u v? ph??ng
th?c giao hàng và kh?i l??ng
??n hàng.
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