CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI THANH LONG
Thanh long là lại cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con ở 2
huyện Châu Thành tỉnh Long An và Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang. Cùng với việc
mỡ rộng diện tích, thâm canh cao để tăng sản lượng, thời tiết khí hậu thay đổi
đã làm phát sinh nhiều đối tượng dịch hại quan trọng, nếu không có cách quản lý
hiệu quả sẽ gây thất thu năng suất và giảm thu nhập của bà con nông dân.
Nhằm giúp bà con nông dân chủ động “quản lý dịch hại trên thanh long trái vụ”
một cách hiệu quả, cũng như chăm sóc vườn thanh long sinh trưởng, phát triển
tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn, đạt yêu cầu xuất khẩu. Công ty TNHH
UPL Viêt Nam tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Quản lý dịch hại trên
thanh long trái vụ”.
Buổi tọa đàm diễn ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, tại nhà hàng MeKong River,
tỉnh Bến Tre.Về phía công ty UPL Việt nam có sự hiện diện : ông Prataap TanejaTổng Giám Đốc Cty, Ths Trần Nhật Minh, giám đốc kinh doanh, Kỹ sư Huỳnh Văn
Thành, giám đốc Kỹ Thuật, Thạc sĩ Nguyễn Thành Hiếu – Trưởng Bộ môn BVTV –
Viện Cây ăn quả miền Nam ,Ths, Lê Thị Điểu- P.Trưởng Trạm BVTV huyện Châu
Thành, Long An và sự tham dự của hơn 600 nông dân tại tỉnh Tiền Giang và Bến
Tre cùng nhân viên kinh doanh và kĩ thuật từ phía công ty.
Tại nhà hàng quí bà con tham dự buổi tọa đàm kỹ thuật về quản lí dịch hại thanh
long.
Thạc sĩ Nguyễn Thành Hiếu và Ths.Lê Thị Điểu thông tin đến bà con 1 số bệnh hại
quan trọng, đặc biệt là bệnh đốm trắng trên cây thanh long hiện nay và một số
loài côn trùng gây hại thanh long, các vấn đề cân lưu ý về côn trùng phổ biến.
Kỹ sư Huỳnh Văn Thành, Công ty TNHH UPL Việt Nam giới thiệu tóm tắt các sản
phẩm của công ty sử dụng trên phòng trừ dịch hại trên cây thanh long.
Đặc biệt, chương trình dành phần lớn thời gian để bà con nông dân đưa ra
những câu hỏi, thắc mắc về kỹ thuật canh tác, quản lý sâu bệnh (nhất là bệnh

đốm trắng), thuốc bảo vệ thực vật… Những câu hỏi thắc mắc của bà con đã
được các diễn giả giải đáp, tư vấn ngay tại chương trình

Sau đó là chương trình mua hàng đặt biệt:” mua hàng nhỏ trúng quà to” với
tổng giá trị giải thưởng lên đến một trăm triệu đồng

Cuối chương trình là buổi cơm thân mật và giao lưu văn nghệ tại nhà hàng.

Sau buổi hội thảo giao lưu, hy vọng bà con đã được các diễn giả tư vấn, chia sẽ
nhiều thông tin bổ ích phần nào giúp bà con chủ động quản lý dịch hại trên
vườn Thanh long củ a mình và trong cộng đồng khu vực.

