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G?o t? 504

Do hàm l??ng Amilose cao nên ch?t g?o IR504 khi n?u lên h?i khô c?ng, tuy nhiên h?t g?o khi xay xát có t? l? g?y mát th?p, d? gia công ch?
bi?n, vì v?y IR504 là l?a ch?n s? m?t c?a ngành công nghi?p ch? bi?n th?c ph?m.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Gi?ng IR50404 (
hay g?i là IR504 ) ???c Vi?n lúa
Qu?c T? IRRI chuy?n giao ??a
vào gieo c?y trên nh?ng cánh
??ng khu v?c ?BSCL t? n?m
1992 và ?ã phát tri?n nhanh
chóng lên ??n hàng tri?u ha
ngay nh?ng n?m sau ?ó nh?
nhi?u tính ?u vi?t nh? cho n?ng
su?t cao, d? thích nghi trên
nhi?u ??a hình canh tác, ??c
bi?t th?i v? thu ho?ch ng?n
ngày nên ?ã ??y s?n l??ng và
h? giá thành c?a g?o h?p v?i túi
ti?n c?a ng??i dân h?n. Ng??i
mi?n B?c ?ã m?t th?i bi?t ??n
gi?ng g?o này v?i cái tên g?o
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Mi?n Nam.
Do hàm l??ng Amilose cao nên
ch?t g?o IR50404 khi n?u lên
h?i khô c?ng, tuy nhiên h?t g?o
khi xay xát có t? l? g?y mát
th?p, d? gia công ch? bi?n, vì
v?y IR504 là l?a ch?n s? m?t
c?a ngành công nghi?p ch?
bi?n th?c ph?m.
Là s?n ph?m ch? l?c và truy?n
th?ng ?ã ???c các thành viên
trong t?p ?oàn công ty l?a ch?n
làm s?n ph?m kinh doanh c?
b?n t? nhi?u th? h? cho ??n
ngày nay, g?o IR50404 ???c
FAS Vi?t Nam ti?p t?c phát huy
l?i th? v? kinh nghi?m thu mua
và m?i quan h? b?n hàng g?n
bó lâu ??i ?? t?ng c??ng m?
r?ng m?ng l??i cung ?ng và
phân ph?i ra kh?p th? tr??ng
các t?nh mi?n B?c.
Hi?n nay v?i ??i ng? logistics
hùng h?u, công ty có ?? n?ng
l?c giao hàng ph?c v? ngu?n
nguyên li?u ?n ??nh cho các
doanh nghi?p kinh doanh ch?
bi?n l??ng th?c th?c ph?m khu
v?c mi?n B?c.
R?t nhi?u ??i tác trong và ngoài
n??c ?ã ?ánh giá cao và tín
nhi?m s? d?ng s?n ph?m và
các d?ch v? c?a công ty trong
nhi?u n?m li?n. ?ây là ??ng l?c
?? công ty ngày càng hoàn
thi?n và nâng cao h?n n?a
n?ng l?c c?nh tranh ?? ?áp ?ng
nhu c?u ?òi h?i ngày càng cao
c?a các b?n hàng cho nh?ng
n?m s?p t?i.
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