
NGHIÊN CỨU MỐI HẠI GỖ TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI CÁC TRƯỜNG
THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

MỤC TIÊU 
-  Xác định được loài  mối gây hại chính và đánh giá được mức độ gây hại của mối đối  với  gỗ
trong công trình xây dựng tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên;
- Đề xuất được biện pháp phòng trừ phù hợp đối với mối gây hại gỗ trong công trình xây dựng tại
các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên;
- Xây dựng được kế hoạch phòng trừ mối gây hại gỗ trong công trình xây dựng tại các trường thành
viên thuộc Đại học THái Nguyên.
NỘI DUNG 
- Nghiên cứu đặc điểm gây hại và mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong các công trình xây dựng
         + Lịch sử phòng trừ mối của các trường (Phòng trừ mối cho gỗ trước khi sử dụng, phòng trừ mối
cho các công trình xây dựng và công trình đãngủa dụng....);
         + Điều tra một các có hệ thống để xác định những điểm có mối tấn công, đặc điểm gây hại,
mức độ gây hại của mối đối với gỗ trong các công trình xây dựng;
         + Phân tích nguy cơ tiềm ẩn.
- Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng trừ phù hợp
- Xây dựng kế hoạch phòng trừ
         + Danh sách những công trình cần phòng trừ;
         + Thời gian tiến hành phòng trừ;
         + Phương pháp phòng trừ.
 
 
KẾT QUẢ DỰ KIẾN 
 Sản phẩm khoa học
-  Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01                    
  Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề
xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH.  
-  Số sinh viên làm đề tài tốt nghiệp: 02    
   Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng
dụng,...
- Tên sản phẩm: Báo cáo khoa học
- Khả năng và địa chỉ ứng dụng:
Là tài liệu tham khảo cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực gỗ, bảo quản gỗ, côn
trùng lâm nghiệp.
Là cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn giúp các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên lập kế
hoạch chi tiết trong phòng trừ mối hại gỗ.
     Hiệu quả dự kiến
- Giáo dục, đào tạo: Nâng cao hiểu biết của cán bộ, giáo viên và sinh viên về mối hại gỗ và biện
pháp phòng trừ.



- Kinh tế, xã hội: Đề tài sẽ đánh giá được thực trạng, đề xuất giải pháp phù hợp và lập kế hoạch
phòng trừ hiệu quả. Kết quả của đề tài không chỉ là cơ sở vững chắc giúp các trường trong việc kiểm
soát hiệu quả mối hại gỗ mà còn giảm đáng kể chi phí cho công tác diệt mối hàng năm.


