Hội LHPN Xã tổ chức tập huấn sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

Được sự quan tâm của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Phú Ninh, sự thống nhất của
BTV Đảng ủy xã Tam An. Vào ngày 13 -> 15/12/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam An phối
hợp với hợp tác xã nông nghiệp Phú Sen tổ chức chương trình tập huấn về sản xuất rau an toàn
theo tiêu chuẩn VietGAP cho 30 hộ trồng rau tại địa bàn thôn An Hòa, trong đó có 10 hộ là
thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Phú Sen.

Khóa tập huấn được thầy giáo Lê Khắc Phúc – Giảng viên trường Đại học nông lâm Huế (tư vấn
viên Cục Trồng trọt quản lý thành phố Huế) báo cáo. Khóa tập huấn đã đi sâu nghiên cứu tìm
hiểu các mối nguy về an toàn thực phẩm từ các khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản
cũng như phân phối; đồng thời giúp các hộ sản xuất rau cách nhận biết được từng loại mối nguy
từ sinh học, vật lý và hóa học để có hướng khắc phục đảm bảo nhất nhằm đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm cho người sản xuất và người tiêu dùng. Ngoài ra trong quá trình sản xuất, cần
phải ghi chép cụ thể về cách chọn giống cây trồng, thời vụ gieo hạt; cách chọn đất trồng, nguồn
nước tưới; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho các loại rau trồng bảo đảm thời
gian cách ly trước khi sử dụng; thời gian thu hoạch rau ăn lá, rau ăn quả... Song song với việc
nắm lý thuyết tại lớp học, khóa tập huấn được đi khảo sát 15 loại rau ăn lá, ăn quả tại hợp tác xã
nông nghiệp Phú Sen cũng như các vườn rau tại các hộ gia đình, gồm:
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Nguyễn Thị Trinh, Huỳnh Hường, Nguyễn Thị Minh Văn
… để quan sát tìm ra các mối nguy sinh học, vật lý, hóa học trên đồng ruộng và đưa ra nhận xét
thiết thực nhất và cách giải quyết đối với những trường hợp cụ thể cũng đã được giảng viên Lê
Khắc Phúc hướng dẫn nhiệt tình, qua đó đã góp phần tháo gỡ được những băn khoăn trong quá
trình sản xuất bấy lâu nay của bà con nông dân.

Đợt tập huấn đã giúp các hộ trồng rau trên địa bàn thôn An Hòa nắm được quy trình trồng rau
an toàn bằng việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản suất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm, không gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu
dùng.

- HLHPN Xã-

2/2

