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Nuôi heo ngắn ngày

có lợi dài lâu
Nông dân được
hưởng lợi kép
từ dự án Lifsap

Nuôi gà theo
tiêu chuẩn

Gahp

Đây là một số phương pháp nuôi gà
rất hữu hiệu hiện đang được thực
hiện ở nhiều trang trại và hộ gia đình

Hiệu quả từ dự án

Lifsap

"Chúng tôi
bất ngờ từ
lợi ích của
Lifsap"

&
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Bản tin nội bộ của http://lifsap.vn

06 Nông dân được hưởng

lợi kép từ dự án Lifsap
14 Cách xây dựng chuồng
trại theo tiêu chuẩn Lifsap
18 Hiểm họa khi ăn trứng
thối giúp tăng cường “sức
mạnh” đàn ông
23 Nuôi gà theo tiêu
chuẩn Gahp
24 “Chúng tôi bất ngờ từ
lợi ích của Lifsap”

F Giám

29 Giữ gia đình bằng

30 cái ôm
34 Nuôi heo ngắn ngày có
lợi dài lâu
37 Những mẹo vàng để
chọn thịt tươi ngon
38 Sản phẩm thông minh
42 Cạnh tranh để bảo vệ
người tiêu dùng
44 Trứng sạch - Lãi cao
46 Thư giãn
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