
“NGHIÊN CỨU CHỌN CÁC GIỐNG NGÔ LAI CÓ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT
LƯỢNG CAO THÍCH HỢP VỚI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC”.

TỔNG QUAN 
MỤC TIÊU 
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu, năng suất và chất lượng của một số giống
ngô lai mới chọn tạo tại tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh miền núi phía Bắc, nhằm xác định các
giống ngô lai phù hợp để đưa vào cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất ngô
vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
NỘI DUNG 
- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu, năng suất và chất lượng của các giống
ngô lai mới chọn tạo.
            - Xây dựng mô hình trình diễn các giống ngô lai triển vọng tại Thái Nguyên và một số tỉnh
miền núi phía Bắc
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
HIỆU QUẢ KTXH 
Đề tài sẽ giúp cho các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp,
học viên cao học thực hiện đề tài tốt nghiệp.
Đề tài sẽ xác định được các kỹ thuật canh tác phù hợp với các giống ngô lai mới trồng tại các tỉnh
Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần tăng năng suất và chất lượng ngô thực phẩm trong
vùng. Đề tài góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai,
góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ nông dân vùng miền núi. Đề tài góp
phần sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.
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