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Hợp tác với: 

 

 
 

 

 

THƯ MỜI 

Hội thảo về sản xuất và tiêu thụ khoai tây 
Chia sẻ thông tin liên quan đến quản lý sâu, bệnh, hại, sản xuất, phát triển thị trường và tiêu 

dùng khoai tây tại Việt Nam / Châu Á 

 

 

Ngày:   Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2019 và Thứ năm ngày 23 tháng 05 năm 2019 

Địa điểm:  Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Việt Nam 

  Số 1, đường Thanh Niên, Trúc Bạch, Hà Nội 

 

 

Kính mới : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Việc tiêu thụ khoai tậy đang tăng mạnh, nhu cầu về thực phẩm an toàn và sự phát triển nhanh chóng ngành 

công nghệ chế biến thực phẩm đã đưa vấn đề sản xuất khoai tây một lần nữa là đề tài nổi bật trên thị trường 

hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường khoai tây đang tăng trưởng, việc đòi hỏi công nghệ và kiến thức 

sản xuất khoai tây cao với năng suất vượt trội và bền vững cũng như giới thiệu các giống khoai tây vào thị 

trường là cần thiết. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành sản xuất khoai tây, cùng nhau 

thảo luận đề ra những phương pháp tiếp cận khả thi đóng góp cho ngành sản xuất khoai tây. 
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Mục tiêu của hội thảo: 

- Chia sẻ cái nhìn sâu sắc nhất trong sản xuất khoai tây và quản lý sâu, bệnh, hại 

- Tìm kiếm hỗ trợ và cam kết tại Việt Nam phát triển AsiaBlight cũng như thảo luận thêm về vai trò 

tiềm năng của các đối tác Việt Nam 

- Thông tin về người tiêu dùng khoai tây 

- Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu khoai tây 

- Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ khoai tây tại Việt Nam 

- Tạo cơ hội cho các thành viên khác nhau tham gia chuỗi giá trị khoai tây xây dựng mối quan hệ đóng 

góp chuỗi. 

 

Vui lòng đăng ký tham gia bằng cách gửi tên và chức danh cho anh Hoàng Trọng Nam  

Văn phòng: +84 (0)24 3759 1380 

Di động: +84 (0)9 0559 8596 

E-mail: nam.hoang@freshstudio.vn  

 

Trân trọng,  

 

 

 

 

Ông René van Rensen  

Giám đốc nghiên cứu và phát triển cây trồng 

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 
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Chương trình hội thảo: 

 

Thứ 4 ngày 22 tháng 05 năm 2019 

Thời gian Nội dung chương trình 

8:15 – 8:45 Đón khách 

8:45 – 9:00 Chào mừng đại biểu  

9:00 – 9:45 Cập nhật thông tin về sâu, bệnh, hại của khoai tây ở khu vực Châu Á 
- Tình hình hiện tại 
- Các loại bệnh mới hình thành và phát triển trong khu vực 

 
Tiến sĩ Huub Schepers – Nhà nghiên cứu bệnh học trên cây trồng 
Trường Đại học Wageningen Hà Lan 

9:45 – 10:30 AsiaBlight 
- Giới thiệu về tổ chức AsiaBlight 
- Đề xuất các phương án tối ưu kiểm soát mốc sương cho nông dân địa phương 
- Cập nhật về  vai trò AsiaBlight trong khu vực 
- Làm thế nào để đồng hành với  AsiaBlight 

 
Tiến sĩ Christelle Lasserre – Quản lý cấp cao  
Trung tâm khoai tây quốc tế (CIP) 

10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao 

10:45 – 11:30 Bệnh mốc sương ở khu vực Châu Á 
- Phát triển trong khu vực 
- Các tác động đến giải pháp bảo vệ cây trồng có sẵn và tính nhạy cảm của các giống 

khoai tây 
 
Tiến sĩ Huub Schepers – Nhà nghiên cứu bệnh học trên cây trồng 
Trường Đại học Wageningen Hà Lan 

11:30 – 12:00 Cập nhật về chính sách và quy trình đăng ký công nhận giống khoai tây  
- Phát triển ngành khoai tây Việt Nam 

 
Ông Trần Xuân Định – Cục phó Cục trồng trọt  
Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

12:00 – 13:30 Ăn trưa 

13:30 – 14:00 Quản lý sâu, bệnh, hại trong bảo vệ cây trồng 
- Chiến lược kiểm soát và ngăn ngừa 
- Cập nhật các sản phẩm mới trong bảo vệ cây trồng hay các giải pháp khuyến cáo  

o DuPont™ Zorvec Encantia™ 
 
Ông Phan Trung Hậu – Điều phối viên quản lý bệnh ASEAN 
Corteva AgriSciences 
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14:00 – 14:30 Nhu cầu thị trường và phát triển đa dạng các giống khoai tây khu vực Đông Nam Á 
- Quan điểm của công ty khoai tây giống Hà Lan Agrico 

 
Ông Rene van Rensen – Giám đốc nghiên cứu và phát triển cây trồng 
Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 

14:30 – 15:00 Nhân giống khoai tây bằng Phương pháp khí canh 
- Công nghệ aeroponics và các kết quả đạt được 
- Cung cấp hạt giống cho nông dân địa Phương đúng thời điểm 

 
Ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc 
Viện Nông Sinh – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 

15:00 – 15:15 Giải lao 

15:15 – 15:45 Lịch sử khoai tây Việt Nam và những phát triển mới trong ngành khoai tây 
 
Tiến sĩ Đào Huy Chiến – Di truyền và nhân giống cây trồng 
Trung tâm khoai tây quốc tế (CIP) 

15:45 – 16:30 Thảo luận: đảm bảo nông dân tiếp cận các giống khoai tây chất lượng cao 

16:30 – 16:45 Tổng kết hội thảo ngày thứ nhất 
 
Ông Rene van Rensen – Giám đốc nghiên cứu và phát triển cây trồng 
Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 
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Thứ năm ngày 23 tháng 05 năm 2019 

Thời gian Nội dung chương trình 

8:15 – 8:45 Đón khách 

8:45 – 9:00 Chào mừng đại biểu  

9:00 – 9:30 Quản lý cây trồng tổng hợp trên cây khoai tây  
 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Đĩnh – Nguyên Trưởng Khoa 
Khoa Nông Lâm – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam  

9:30 – 10:00 Xây dựng thương hiệu khoai tây ở địa Phương: thương hiệu khoai tây Đà Lạt 
- Kinh nghiệm xây dụng thương hiệu và tiếp thị khoai tây Đà Lạt  
- Phân biệt khoai tây Đà Lạt với khoai tây Trung Quốc 
-  

Ông Lại Thế Hưng  - Chi Cục Trưởng  
Chi Cục Trồng Trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng  

10:00 – 10:30 Xây dựng thương hiệu khoai tây Gia Đình Hà Lan 
- Giới thiệu thương hiệu khoai tây Gia Đình Hà Lan và vị trí thương hiệu trên thị 

trường 
- Các mối quan hệ hợp tác trong chuỗi cung ứng 
- Tác động của thương hiệu trên thị trường 
- Khoai tây Gia Đình Hà Lan 

 
Ông Trần Hồng Phúc – Chuyên viên tư vấn tiếp thị 
Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 

10:30 – 10:45 Giải lao 

10:45 – 11:15 Phát triển sản xuất khoai tây theo quy mô lớn và chế biến khoai tây tại địa phương 
Ông Hà Văn Hiền – Giám đốc  
Công Ty Cổ phần  Sản Xuất & Thương Mại Tân Nông 

11:15 – 11:35 Quản lý  và lưu trữ khoai tây sau thu hoạch   
- Cơ sở vật chất và kỹ thuật ức chế nảy mầm khoai tây ở Châu Âu 

 
Tiến sĩ Huub Schepers – Nhà nghiên cứu bệnh học trên cây trồng 
Trường Đại học Wageningen Hà Lan 

11:35 – 12:00  Phát triển trong tương lai của ngành khoai tây Việt Nam 
- Thảo luận: 

o Những giải pháp tối ưu đảm bảo Khoai tây ở Việt Nam tự túc cung cấp 
quanh năm cho thị trường khoai tây ăn tươi và chế biến? 

12:00 - 13:30 Ăn trưa 

13:30 – 13:45 Xây dựng mối liên kết  
- Hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hà Lan 
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Ông Willem Schoustra – Cố vấn Nông nghiệp 
Đại sứ quán Hà Lan 

13:45 – 14:15 Kết quả nghiên cứu người tiêu dùng khoai tây ở Việt Nam 
- Nhận thức của người tiêu dung Việt Nam về khoai tây 

 
Bà Hà Thị Lan Anh – Trưởng phòng tiếp thị và phát triền kinh doanh  
Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 

14:15 – 14:30 Giải pháp phát triển sản xuất khoai tây và nâng cao sản lượng tiêu thụ 
- Các thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện dự án hợp tác công tư: “Hỗ trợ 

và phát triển ngành khoai tây” 
- Các bước chuyển tiếp tiếp theo cần thực hiện 

 
Ông Rene van Rensen – Giám đốc nghiên cứu và phát triển cây trồng 
Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 

14:30 – 15:00 Chương trình ăn thử khoai tây 
- Có thể phân biệt được các giống khoai tây? 

 
Bà Hà Thị Lan Anh – Trưởng phòng tiếp thị và phát triển kinh doanh  
Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 

15:00 = 15:15 Trình bày kết quả chương trình ăn thử khoai tây 

15:15 – 16:00 Tham quan trưng bày và giao lưu  
 
Trưng bày: các món khoai tây chế biến, các loại giống khoai tây, hương vị, thương hiệu 
Gia Đình Hà Lan và các điểm nổi bật của dự án 
 

16:00 Kết thúc hội thảo 

 

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết: 

 

Ông Hoàng Trọng Nam 

Trợ lý quản lý dự án 

  

Văn phòng: +84 (0)24 3759 1380 

Di đ: +84 (0)9 0559 8596 

E-mail: nam.hoang@freshstudio.vn 
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