HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI "CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN
SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH RAU AN TOÀN
Cục Bảo vệ Thực vật
Trong những năm gần đây, sản xuất và
cung ứng rau an toàn đã là mối quan tâm của
toàn xã hội. Tuy nhiên, việc sản xuất rau an
toàn vẫn chưa ổn định và vẫn chưa phổ cập
với mọi người dân. Nhiều nơi, dư lượng hoá
chất độc hại (thuốc BVTV vi sinh vật gây
bệnh...) vẫn còn vượt quá mức cho phép. Để
rau thực sự là rau an toàn, cần thiết phải
hướng dẫn nông dân sản xuất rau áp dụng
phương thức sản xuất thống nhất.
Ngày 7/6/2006, tại Hà Nội, Cục BVTV
phối hợp với Công ty CP BVTV An Giang tổ
chức hội nghị "Triển khai chương trình dự án
Huấn luyện nông dân sản xuất và xây dựng
mô hình rau an toàn.
Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo bộ NN
và PTNT, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Tài
nguyên môi trường, lãnh đạo một số Cục, Vụ,
Ban ngành thuộc Bộ NN & PTNT, đại biểu

Trường ĐHNN 1, Sở NN & PTNT, Chi Cục
BVTV 6 tỉnh phía Bắc, lãnh đạo Cục BVTV,
các phòng chức năng thuộc Cục, các cơ quan
báo đài...
Mục tiêu của dự án là giúp nông dân nâng
cao nhận thức cơ bản và trình độ khoa học kĩ
thuật để có thể tự mình xây dựng và quản lí
qui trình sản xuất rau an toàn
Phương pháp thực hiện: Huấn luyện nông
dân vùng cao nhận thức, sử dụng thuốc BVTV
an toàn, hiệu quả, quản lý dịch hại tổng hợp,
hướng dẫn thực hành xây dựng quy trình sản
xuất rau an toàn.
Thời gian thực hiện Dự án 2 năm (5/2006 5/2008). Địa bàn thực hiện của Dự án tại phía
Bắc (trên các tỉnh) 6 tỉnh (Hà Nội, Hà Tây,
Hưng Yên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng
và Vĩnh Phúc).

