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         trên thế giới

Phát triển diện tích NNHC theo khu vực, 2000 - 2009
Đvt: ha

Khu vực 2000 2002 2004 2006 2008 2009

Châu Đại Dương 5,31 6,25 12,18 12,43 12,11 12,15

Châu Âu 4,50 5,80 6,35 7,27 8,27 9,26

Mỹ La Tinh 3,92 5,75 5,22 4,95 8,07 8,56

Châu Á 0,06 0,42 3,78 3,00 3,35 3,58

Bắc Mỹ 1,06 1,26 1,72 1,79 2,58 2,65

Châu Phi 0,05 0,32 0,52 0,69 0,86 1,03

Tổng cộng 14,9 19,81 29,76 30,13 35,23 37,23

Phát triển nông nghiệp hữu cơ
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Sử dụng diện tích đất NNHC theo loại cây trồng  
trên thế giới, 2009
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CTY CỔ PHẦN TIN HỌC PHẦN MỀM CÁ HEO
Địa chỉ: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, 
phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 3844 3522 
Fax: 08. 3844 5408







Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp.HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hàng tháng dịch vụ giải đáp nhiều vấn đề công nghệ 
phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng dạy, học 
tập,… Trên cơ sở những yêu cầu mà dịch vụ đã giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ đang được quan tâm hiện nay.
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp.HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hàng tháng dịch vụ giải đáp nhiều vấn đề công nghệ 
phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng dạy, học 
tập,… Trên cơ sở những yêu cầu mà dịch vụ đã giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ đang được quan tâm hiện nay.



CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

 Chào bán và tìm mua công nghệ và thiết bị, xin liên hệ:
TruNg TÂM THôNg TiN KHoa HọC và CôNg NgHệ Tp. HCM 

Phòng Thông tin Công nghệ 
79 Trương Định, Q.1, Tp. HCM (Lầu 4, Phòng 401) 

ĐT: 08-3829 7040 (Ext: 409, 410); Fax: 08-3829 1957; Email: techmart@cesti.gov.vn 



Quy trình công nghệ: Nguyên liệu → Làm sạch → Rửa → Làm 
chín → Làm nguội → Xử lý → Sấy liên tục  → Phân loại → 
Đóng bao → Bảo quản.
Sản phẩm: cơm sấy đóng bao PE loại từ 0,5 - 1 kg.
Công suất: 500 kg sản phẩm/ca.
Tiêu chuẩn đạt được: TCVN 
Lĩnh vực áp dụng: chế biến lương thực - thực phẩm.
Ưu điểm của CN/TB: 
– Dây chuyền thiết bị sản xuất cơm sấy ở mức bán tự động được 
chế tạo hoàn toàn trong nước, kinh phí lắp đặt rẻ hơn  nhiều so 
với máy ngoại nhập.
– Sản xuất cơm sấy là phương án tốt để tạo ra sản phẩm phục 
vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
– Sản phẩm đạt chất lượng cao.





TRỐNG HÓA PHÔI GÀ BẰNG CHẤT KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID



Bảng 1. Tỷ lệ nở của trứng và tỷ lệ sống của gà khi kết thúc thí nghiệm

Nghiệm 
thức

Đặc điểm của phản ứng

Tỷ lệ nở  
(%)

Tỷ lệ 
sống  
(%)

Tuyến sinh dục Tỷ lệ 
trống 
hóa

Hiệu  suất 
trống hóa 

(%)

ADG  
(g/ngày)

SGR  
(%)

FCR

      %      % %  
bất thường

ĐC 1 98,33a 94,91a (%) 48,16a 14,4a 3,27a 2,98a

ĐC 2 98,33ac 91,49ab 51,08a 48,92a 0,00a 0,00a 44,82a 14,24a 3,24ab 2,99a

D 0,1 93,33ac 94,64abc 22,91b 75,34b 1,75a 49,19b 71,35b 14,98b 3,30abc 2,92b

D 0,2 78,33d 89,58abc 14,33c 85,67bc 0,00a 70,72bc 76,81b 15,33bc 3,35acd 2,90b

D 0,4 45,00b 77,58b 13,43bc 85,57c 0,00a 72,88c 67,21b 12,78 3,19ab 2,89bc

i 0,1 93,33ac 94,64abc 23,02c 71,62b 5,36a 42,08b 67,74b 15,63cd 3,35ac 2,94bc

i 0,2 91,67ac 94,53abc 17,69bc 82,31bc 0,00a 63,82bc 77,83b 15,78cd 3,35ac 2,91b

i 0,4 85,00cd 86,36abc 15,87bc 84,13bc 0,00a 67,86bc 72,71b 15,32bcd 3,32abc 2,90b

Ghi chú: các ký tự (a, b, c, d) hay nhóm ký tự (ac, bc... ) để phân biệt các nhóm so sánh thống kê. Trong mỗi đặc điểm phản ứng, 
tương ứng các giá trị trung bình trên cùng một cột, giá trị như nhau nhưng có các ký tự kèm theo không giống nhau là khác 
nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 





Trí tuệ bầy đànTrí tuệ bầy đàn







Bảo Tồn đa dạng sinh họC
trước khi quá muộn

Các cấp độ đa dạng sinh học

Đa dạng loài Đa dạng di truyền Đa dạng sinh thái

giới (Kingdom) Quần thể (Population) Sinh đới (Biome)

Ngành (Phyla) Cá thể (individual) vùng sinh thái (Bioregion)

Lớp (Class) Nhiễm sắc thể (Chromosome) Cảnh quan (Landscape)

Bộ (order) gene Hệ sinh thái (Ecosystem)

Họ (Family) Nucleotide Nơi ở (Habitat)

giống (genera) Tổ sinh thái (Niche)

Loài (Species)

Nguồn: Peter J. Bryant. Biodiversity and conservation







Hoạt độngHoạt động khoa học và công nghệ cơ sởkhoa học và công nghệ cơ sở



khoa học và công nghệ cơ sở



Mọi yêu cầu xin liên hệ: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh 
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở 

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3 
Điện thoại: 3930 7965 - 3930 7463



Tăng uy tín và hiệu quả hoạt độngTăng uy tín và hiệu quả hoạt động
bằng sản xuất sạch hơnbằng sản xuất sạch hơn







hương sắc trà Việthương sắc trà Việt



Họp báo tại TP.HCM công bố về Liên hoan trà quốc tế 
lần thứ nhất - Thái Nguyên 2011. Ảnh: L.V



“Đi” cà phê 
để… bảo vệ môi trường



để… bảo vệ môi trường
Café Gỗ phế liệu - 34 Tăng Bạt Hổ,
P.11, Q.3, Tp.HCM thống nhất một 
loại vật liệu kể cả bàn ghế, kệ đựng 
sách báo. 
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