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B?c H??ng Nam ??nh

Ít ai bi?t r?ng ? Nam ??nh còn có m?t gi?ng lúa m?i "B?c Th?m S? 7" c?ng ?ã khá quen thu?c v?i bà con nông dân n?i ?ây và c?ng ?ã chinh
ph?c h?u h?t các bà n?i tr? n?i ch?n th? thành nh? Hà N?i b?i v? ??m ?à t??i th?m nh? chính nh?ng h?t lúa non còn ng?m s?a.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
M?i l?n c?
nhà ng?i quây qu?n xung
quanh b?a c?m, khi có ai
?ó nh?c ??n h?t c?m th?m
ngon d?o ng?t ch?c h?n t?t
th?y m?i ng??i cùng ngh?
??n gi?ng lúa Tám Xoan
H?i H?u n?i ti?ng. Nh?ng
c?ng ít ai bi?t r?ng ? Nam
??nh còn có m?t gi?ng lúa
m?i "B?c Th?m S? 7" c?ng
?ã khá quen thu?c v?i bà
con nông dân n?i ?ây và
c?ng ?ã chinh ph?c h?u h?t
các bà n?i tr? n?i ch?n th?
thành nh? Hà N?i b?i v?
??m ?à t??i th?m nh? chính
nh?ng h?t lúa non còn
ng?m s?a.
Toàn t?nh hi?n nay có g?n
80.000 ha di?n tích lúa
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xuân, trong ?ó gieo c?y lúa
B?c Th?m ?ang ???c tri?n
khai theo mô hình cánh
??ng m?u l?n ?ã ?em l?i
ti?m n?ng to l?n cho ngành
s?n xu?t lúa ch?t l??ng
cao. ?ây c?ng chính là
vùng nguyên li?u truy?n
th?ng mà FAS Vi?t Nam
tri?n khai thu mua r?ng rãi
nh?t ?? ?áp ?ng nhu c?u
ngày càng ?a d?ng c?a
ng??i tiêu dùng mi?n B?c.

Cánh ??ng FAS SRI
???c ?ánh giá là khu v?c
canh tác trù phú nh?ng ??
thu mua ???c ?úng ch?t
l??ng thóc lúa c?a G?o
B?c H??ng Nam
??nh ?òi h?i các cán b?
ngành hàng c?a công ty
ph?i th?t s? có ki?n th?c
chuyên môn c?ng nh? có
nh?ng tích l?y kinh nghi?m
lâu n?m ngoài th?c ??a.
Không ph?i d? nhiên mà
s?n ph?m c?a công ty khi
gi?i thi?u ra th? tr??ng ??u
???c nh?ng khách hàng
sành hi?u v? ngu?n g?c
c?a nó ?ón nh?n trong su?t
m?y ch?c n?m qua.

H?t thóc n?u nhìn c?m
quan bên ngoài r?t d? l?n
v?i vô vàn các lo?i gi?ng
lúa khác nh? H??ng
Chiêm, H??ng Th?m, VS,
.. th?m chí ph? thu?c t?p
quán x?a nay c?a bà con
th??ng tr?ng m?t ru?ng
nhi?u gi?ng ?? tích ?n, hay
g?p lúc ti?t khí tr?i thay ??i
m?a n?ng, n?i sân bãi ph?i
chung...v.v..c?ng r?t d?
gây gi?m ch?t l??ng thóc
khô và l?n t?p nhi?u lo?i
thóc lúa v?i nhau, do ?ó khi
thành g?o th?i c?m s? m?t
?i ?? thu?n nh?t th?m ngon
c?a G?o B?c H??ng.

Ngoài ra m?t th?c ti?n n?a
mà chúng tôi nh?n th?y khi
kh?o sát ?ánh giá vùng
nguyên li?u t?i các Huy?n,
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Xã n?i ???c coi là vùng
tr?ng gi?ng lúa B?c Th?m
s? 7, thì h?u nh? bà con
nông dân, ng??i tr?c ti?p
s?n xu?t lúa n?i ?ây, c?ng
ch?a bi?t ch?c là mình
?ang gieo c?y ?úng gi?ng
lúa hay không, mà h?
th??ng qua các kênh t?
v?n c?a các ??i lý bán l?
gi?ng, các cán b? trong
các h?i thôn xã gi?i thi?u
v?n ??ng. Vì th? khi h? bán
thóc cho các hàng xáo thu
gom thì ngay b?n thân h?
c?ng không bi?t mình ?ang
bán gi?ng lúa khác.
B?t k? bà n?i tr? nào ?ã s?
d?ng s?n ph?m B?c
H??ng Nam ??nh ??u có
th? c?m nh?n ch?t l??ng
tuy?t h?o c?a nó khi th?i
c?m chín, m? hé n?p n?i,
khói b?c lan t?a mùi th?m
m?i ngào ng?t. T?i sao ? ?
??n gi?n nó là s?n ph?m
???c ch?t chiu công s?c
nh?t t? khâu giám sát ??ng
ru?ng ??n khâu thu ho?ch
b?o qu?n, ch? bi?n xay xát
và cho t?i lúc h?t g?o trong
lành ???c gi?i thi?u t?i quý
v? khách hàng.

Hi?n chúng tôi ?ã có hai
lo?i s?n ph?m:

1. B?c H??ng Nam
??nh xát m?, h?t g?o nhìn
??c do duy trì l?p cám giàu
dinh d??ng bên ngoài, ?n
s? ng?t ??m h?n tuy nhiên
c?m s? d?o b? h?n m?t
chút, nên b?o qu?n t?i ?a
02 tu?n.

2. B?c H??ng Nam
??nh h?t trong, xát k? ,
l?p cám v?n ??m b?o duy
trì ? m?c m?ng nh? h?
th?ng xay chà hi?n ??i s?
không gi?m ch?t dinh
d??ng nhi?u nh? m?i ng??i
tiêu dùng v?n th??ng ngh?,
mà theo k? thu?t này s?
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giúp b?o qu?n g?o ???c lâu
h?n nh? lo?i b? nhi?u vi
sinh v?t gây ?m m?c n?m
trong d?u cám c?a g?o
tr?ng.

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c ph?c v? t?n
nhà !
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