G?o jasmine

?

Jasmine 50kg

???c l?a ch?n là gi?ng lúa ?? xây d?ng th??ng hi?u lúa g?o Vi?t Nam, Tám th?m JASMINE 85 th?c s? có ???c ch?t l??ng tuy?t h?o, ??ng nh?t c?
v? ?? d?o c?m và h??ng th?m r?t ??c tr?ng. C? h?i ?? ??a th??ng hi?u g?o Vi?t v??n xa !

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t

Trong vài n?m
g?n ?ây, xu?t
kh?u g?o th?m
c?a Vi?t Nam
t?ng tr??ng khá
t?t và dòng g?o
tám th?m ???c
?ánh giá là s?n
ph?m mà Vi?t
Nam có l?i th?
c?nh tranh nh?t
trên th? tr??ng
g?o th? gi?i.
Chính vì v?y
Jasmine 85
?ang ???c l?a
ch?n là gi?ng
lúa ch? l?c ??
xây d?ng
th??ng hi?u lúa
g?o qu?c gia.
Nhìn l?i l?ch s?,
gi?ng lúa
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jasmine 85,
thu?c dòng lai
IR841-85, ???c
ch?n t?o t? t?
h?p lai
Pata/TN1/Khao
dawk mali c?a
Vi?n nghiên
c?u lúa qu?c t?
(IRRI), và ???c
ch?n l?c làm
thu?n gi?ng,
??a ra kh?o
nghi?m r?i s?n
xu?t th? t? n?m
1993.
Cây lúa thích
h?p cho c? v?
?ông Xuân và
Hè Thu, sinh
tr??ng t?t trên
vùng ??t phù sa
?BSCL và vùng
??t xám ?ông
Nam B?. N?ng
su?t ?n ??nh t?
8-12,5
t?n/ha/n?m.
H?t g?o dài,
trong su?t,
không b?c
b?ng, m?t g?o
nhìn ??p r?t
phù h?p v?i th?
hi?u ng??i tiêu
dùng. C?m th?i
lên r?t m?m mà
d?o, có mùi
th?m khá ??c
tr?ng do ???c
qui ??nh b?i
gen ki?m soát
tính th?m
BADH2. Xét v?
c?m quan thì
h??ng v? c?a
gi?ng Jasmine
85 còn th?m
??m h?n c?
Tám th?m H?i
H?u ( mi?n
B?c) và Tám
th?m ST5 ( Sóc
Tr?ng )
Nhìn ra n??c
ngoài, Jasmine
85 c?a Vi?t
Nam ?ã có m?t
và chi?m l?nh
?a ph?n th?
tr??ng c?a n??c
h?. Tuy nhiên
r?t ?áng ti?c,
b?i h?u h?t s?n
ph?m c?a
chúng ta ch?a
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th? có bao bì,
tên th??ng hi?u
riêng c?a mình
và v?n b? mang
tên g?o Thái
Lan, g?o ?ài
Loan, th?m chí
có c? tên g?o
Nh?t, g?o M? ...

V?i
th?c ti?n nhi?u
n?m li?n gi?i
thi?u s?n ph?m
cao c?p này t?i
th? tr??ng Hà
N?i và các
trung tâm ?ô
th? c?a các
thành ph?
ngoài mi?n B?c
nh? H?i Phòng,
Qu?ng Ninh,
B?c Ninh, H?i
D??ng, H?ng
Yên, V?nh
Phúc, Vi?t
Trì....Tám th?m
jasmine 85 do
Công ty FAS
Vi?t Nam s?n
xu?t, ch? bi?n
???c khách
hàng n?ng
nhi?t ?ón nh?n
và r?t nhi?u các
ph?n h?i tích
c?c ?ánh giá
cao v? ch?t
l??ng c?a s?n
ph?m. Vì v?y t?
??u n?m 2014
này, chúng tôi
m?nh d?n ??a
ra s?n ph?m
m?i "TÁM
TH?M
JASMINE"
h??ng t?i th?
tr??ng xu?t
kh?u v?i th??ng
hi?u g?o FAS.
Chúng tôi v?i t?
cách là doanh
nghi?p chuyên
doanh trong
ngành lúa g?o
c?ng r?t mong
mu?n tham gia
?óng góp xây
d?ng và phát
tri?n th??ng
hi?u lúa g?o
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chung c?a qu?c
gia. Tr??c h?n
h?t chúng tôi
r?t c?m ?n s?
?ng h? và ??ng
viên quý báu
c?a các quý
khách hàng
thân yêu,
nh?ng ng??i ?ã
??ng hành và
khích l? t?t c?
n? l?c c?a các
thành viên
công ty chúng
tôi trong su?t
th?i gian qua.
Xin chân thành
c?m ?n !

T?p th?
CBCNV
CÔNG TY
TNHH FAS
VI?T NAM
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