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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng 

Thực hiện Văn bản số 1935/SNN-KH ngày 25/8/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, về việc báo cáo thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm 

vụ Khoa học và công nghệ năm 2021, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ năm 2021 đối với các nhiệm vụ, đề tài sau: 

- Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, 

chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng 

phụ cận; 

- Đánh giá chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004-2018; 

- Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có 

nguồn gốc tại Đà Lạt, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng; 

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để phát triển bền vững ngành trồng 

dâu, nuôi tằm tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; 

- Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất sản xuất rau, hoa tại thành phố Đà Lạt 

và vùng phụ cận; 

- Nghiên cứu phòng trừ bệnh xoăn lá virus hại cà chua tại các vùng trọng 

điểm của tỉnh Lâm Đồng. 

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm). 

Chi cục Trồng trọt và BVTV kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TT, BVTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
Trần Quang Duy  

 

V/v thông tin về ứng dụng kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ năm 2021. 
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