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کالم مدیرعامل

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال گذشته ،دستاوردهای قابل قبولی در
زمینه های تامین و تدارک به هنگام و مناسب نهاده های کشاورزی به ویژه انواع کودهای
اوره ،فسفاته و پتاسه به دست آورد .طی همین مدت عالوه برفعالیت های اجرایی
برای تامین و تدارک مناسب کودهای کشاورزی تالش نمودیم تا با برگزاری همایش های
معرفی محصوالت در استان های کشور ،از تولید ملی حمایت نموده و بستر شبکه بزرگ
کارگزاران توزیع خود را در اختیار شرکت های تولیدکننده کودهای داخلی قرار دهیم.
ارایه این دستاوردها به جامعه کشاورزان ،کارشناسان ،تصمیم سازان و تصمیم گیران
بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ تدابیر و راهکارهایی بود که منجر به فعالیت گسترده این
شرکت برای تولید محتوا در فضای اینترنت گردید .امروز پس از گذشت دو سال از اتخاذ
این راهبرد ،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانسته است با تولید بیش از ده هزار
محتوا شامل خبر ،گزارش ،مقاله و ویدئو در وبسایت خود و سایر رسانه های در دسترس،
شرکتی پیشرو در این زمینه در حوزه کشاورزی باشد.
در این میان ،ضرورت گردآوری کلیه اطالعات تاریخی ،حقوقی ،سازمانی ،فنی و
بازرگانی شرکت در یک مجموعه واحد ،در سال  97ما را بر آن داشت که اولین نسخه
کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را برای سال زراعی 97-98منتشر نماییم.
دومین نسخه کتاب نیز برای سال زراعی 1399-1400منتشر گردید که تاکنون بیش از
 132هزار بار از سایت شرکت دانلود شده است .اگرچه مخاطبین ما میلیون ها کشاورز
ایرانی هستند اما دستاوردهایی که تاکنون حاصل شده است را به فال نیک گرفته و اینک
چهارمین نسخه از کتاب سال شرکت را در سال زراعی 1400-1401عرضه می نماییم.
امیدواریم تداوم این راه موجب برکت روزافزون و ارتقاء انگیزه خدمت بیشتر به
کشاورزی وطن عزیزمان باشد.
از خوانندگان عزیز و گرامی استدعا داریم با ارایه نقطه نظرات ،پیشنهادات و احیانا ً
انتقادات ما را در مسیر یاری نمایند.

خداقوت  -حمید رسولی

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

بخش اول
معرفی شرکت
تاریخچه و زمینه های فعالیت شرکت
چارت سازمانی و ساختار شرکت
معرفی اعضای هیئت مدیره و معاونین
معرفی مدیران ستادی و استانی
اسامی مدیران عامل واعضای هیئت مدیره در نیم قرن اخیر
داستان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
اساسنامه
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تاریخچه و زمینه های فعالیت شرکت
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با پیشینه چند دهه
فعالیت در حوزه تأمین نهاده های کشاورزی ،به استناد مصوبه شماره /971-2196ت189ه
مورخ  1373/4/19هیأت وزیران و از ادغام شرکت های (پخش کود شیمیایی و تولیدسم)
و (تولید ،تهیه بذرو نهال) تشکیل گردید و طبق وظایف قانونی عهده دار تهیه ،تولید و توزیع
نهاده های اصلی و مهم کشاورزی کشور است.
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 .1کشاورزی ،سموم دفع آفات نباتی ،بذر و
نهال و ماشین آالت کشاورزی
 .2تحصیل نمایندگی از موسسات و اعطای
نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی
مرتبط باموضوع شرکت به منظور اجرای
وظایف و اهداف با رعایت مقررات مربوط.
 .3سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص
حقیقی و حقوقی و یا خرید سهام شرکت
ها به منظور پیشبرد اهداف شرکت
 .4اخذ تسهیالت اعتباری از بانک ها و
موسسات اعتباری به منظور پیشبرد
اهداف شرکت بارعایت مقررات مربوط.
 .5ایجاد مراکز خرید ،بوجاری ،بذرگیری،
ضدعفونی ،بسته بندی و نگهداری آن ها.
 .6کنترل مزارع تکثیری بذری با همکاری
موسسات تحقیقاتی ذیربط.
 .7صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با
رعایت مقررات مربوطه.
 .8انجام مطالعات کاربردی و بازرسی به
منظور کنترل کیفی و توسعه تولید انواع
کود و سموم دفع آفات نباتی
 .9احداث و اداره امور کارگاه ها و
کارخانجات جنبی و نیز ساخت و تهیه
تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف
شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن
انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات
نباتی.
همه ساله حجم مشخصی از نهاده های
مورد تدارک مشمول یارانه با پیشنهاد
وزارت متبوع و مصوبه شورای محترم
اقتصاد به همراه نرخ فروش مصوب و یارانه
تخصیصی به این شرکت ابالغ و برهمان
اساس نیز برنامه های اجرایی به منظور اقدام
وفق آن تنظیم و به اجرا گذاشته می شود.
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بخش مهم دیگر فعالیت های شرکت،
تأمین و توزیع نهاده های غیریارانه ای است
که جمع تدارک نهاده های کشاورزی در
سال  1400-1401بشرح زیر است:
 .1انواع کودهای کشاورزی شامل ازته،
فسفاته و پتاسه و سایر کودهای ریزمغذی
و آلی و زیستی مورد نیاز کشاورزان بیش
از  3میلیون تن

تأمین
شرکت حدود  %90از کود شیمیایی مورد
نیاز را از واحد های مختلف تولید کننده
داخلی کودهای کشاورزی و مابقی را از
تأمین کنندگان بین المللی معتبر با برگزاری
مناقصات بین المللی تأمین و به مقصد
شبکه کارگزاران خود ،حمل می نماید.

 .2انواع بذور دانه های روغنی ،گندم و
جو و سایر بذور

تن

 .3انواع سموم علف کش و قارچ کش
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توزیع
شبکه توزیع شرکت متشکل از حدود
 3500کارگزار در بخش های خصوصی،
تعاونی روستایی ،تعاونی های تولید بوده
که توزیع انواع نهادههای تأمین شده
توسط شرکت انواع کودهای کشاورزی
مورد نیاز بهرهبرداران بخش اعم از
زارعین و باغداران را به عهده دارند.

ساختار شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

حوزه مدیرعامل

مدیریت
حسابرسی
و
بازرسی
داخلی

اداره نظارت
و
ارزشیابی

مدیریت
پایش و
نظارت
به توزیع
نهاده های
کشاورزی

معاونت
امور بازرگانی

معاونت فنی
و کنترل کیفی

معاونت توسعه
مدیریت و منابع

معاونت برنامه ریزی و
فناوری اطالعات

مدیریت
بازرگانی داخلی

مدیریت فنی و بهبود کیفیت
کود و مواد دفع آفت

مدیریت امور اداری و
منابع انسانی

مدیریت طرح و برنامه

مدیریت
بازرگانی خارجی

مدیریت فنی و بهبود کیفیت
بذر و نهال

مدیریت امور مالی

مدیریت بازاریابی
و فروش

مدیریت ماشین آالت
و ادوات کشاورزی

مدیریت
خدمات بازرگانی

مدیریت مطالعات کاربردی
و کنترل کیفی
مجتمع شیمیایی آبیک

مشاور مدیر عامل
و مدیر هماهنگی
امور استان ها
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معرفی اعضاء
هیئت مدیره
و معاونین
حمید رسولی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شماره تلفن دفتر88888510/88888507-8 :

تورج منصوری

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت منابع
شماره تلفن دفتر88873805 :

شماره تلفن دفتر88780367 :

علی علیزاده
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شمس الله مال زاده

عضو هیئت مدیره و معاون فنی و كنترل كیفی

عباس مریدنژاد

عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات

شماره تلفن دفتر88794941 :

شماره تلفن دفتر88797724 :

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

معرفی مدیران ستادی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس دفتر

1

علیرضا ملک محمدی

مدیر مجتمع شیمیایی آبیک

026-45367285

2

فرزام پور رمضان

مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استان ها

021-88873805

3

مرتضی مرادی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

021-88776327

4

نیکو السادات طباطبایی

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی

021-84831027

5

محمد مهدی سعیدی

مدیر بازاریابی و فروش

021-84831024

6

رسول فالح

مدیر بازرگانی داخلی

021-88781055

7

جعفر مسجدی

مدیر بازرگانی خارجی

021-88776325

8

علی مسعودی فر

مدیر فنی و بهبود كیفیت بذر و نهال

021-77798379

9

غالمرضا طریقت خوب

مدیر پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی

021-84831247

10

سید مسعود قائمی منتظری

مدیر مركز تحقیقات كاربردی نهاده های كشاورزی

021-32752086

11

فیروز هرمزی

مدیر توزیع ،حمل و نگهداری

021-88780369

12

رضا صفری علی آبادی

مدیر امور حقوقی و دعاوی

021-88776324

13

محسن علی اکبر نظری

مدیر حسابرسی و بازرسی

021-88873809

14

رسول فالح

رئیس اداره حراست

021-88770433

15

حسین زمانی

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل

021-88780436

16

محمود خون زر

ذیحساب و مدیر امور مالی

021-88888511

17

گیتی نظری

مدیر طرح و برنامه

021-88797724

18

محمد نجارنیاركی

مدیر فنی و بهبود كیفیت كود و مواد دفع آفات گیاهی

021-88780365

19

سهیال فیضی

دبیر كمیسیون معامالت

021-88791993

20

محمدبحیرائی

مدیر ماشین آالت و ادوات كشاورزی

021-84831011

21

فتاح شعبانی

مشاور مدیر عامل

021-84831034

22

سید امید وظیفه دان

سرپرست حوزه مدیر عامل

021-88888507
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معرفی مدیران استانی

12

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

شماره تماس دفتر

1

جمشیدباقریان

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان آذربایجان شرقی

041-34438074

2

علیرضاقربانی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان آذربایجان غربی

044-32720223

3

آیت جمالی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان ایالم

084-33338550

4

فریدون صفایی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان اصفهان

031-37814443

5

راهب مسافر

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان اردبیل

045-33516208

6

علی اكبر ندرلو

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان البرز

026-32760145

7

علی موسوی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
نمایندگی بندر امام خمینی (ره)

061-52378590

8

شاپور رضائی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان بوشهر

077-33530060

9

علی راه انجام

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان تهران

021-88956053

10

مسعود میرزایی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان چهار محال بختیاری

038-33337664

11

مهدی نوفرستی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان خراسان جنوبی

056-32207091

12

سیف الله طاهری

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان خوزستان

061-33346539

13

محسن نظام دوست

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان خراسان شمالی

058-32244300

14

حسین عطائی سالمی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان خراسان رضوی

051-37265833

15

عبدالحسینادیبان

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان زنجان

024-33771700

16

محمدرضانقمی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان سمنان

023-33421963

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

معرفی مدیران استانی
17

شریف مال شاهی جوان

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان سیستان بلوچستان

054-33441515

18

حمید ابراهیمی زاده

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان فارس

071-32290423

19

عباس رسولی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان قزوین

028-33355108

20

حسین زند

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان قم

025-32603102

21

سهراب مصطفی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان كرمانشاه

083-38358856

22

محمد شریفی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
جنوب استان کرمان (جیرفت)

034-43316163

23

محمد شهیاد

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان كردستان

087-33722402

24

سید علی الهوتی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان كهكلویه و بویراحمد

074-33334140
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محمد محسن قاسمی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان كرمان

034-32111316

26

نعمت قاسمی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان گیالن

013-33663699

27

حمید هزار جریبی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان گلستان

017-32229081

28

کامران ماسوری

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان لرستان

066-33350655

29

رضا افراسیابی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان مازندران

011-33364072

30

سید علیرضا موسوی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان مركزی

086-34456190

31

فرزاد استاد

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان هرمزگان

076-33678600

32

بهروز الیاسی

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان همدان

081-32651952

33

محمدحسن زارعیان

مدیر شركت خدمات حمایتی كشاورزی
استان یزد

035-38250032
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اسامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی در نیم قرن اخیر ( 1346تا )1400

اعضا
دوره
1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

14

عضوهیئتمدیره
و مدیرعامل

عضوهیئتمدیره

محمدالهی

منوچهرامامی

عضوهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

عضوهیئتمدیره

52/11/21 46/06/25 52/11/21 46/06/25
محمدالهی

منوچهرامامی

52/11/21 46/06/25 52/11/21 46/06/25
محمدالهی

منوچهرامامی

52/11/21 46/06/25 52/11/21 46/06/25
محمدالهی

منوچهرامامی

52/11/21 46/06/25 52/11/21 46/06/25
محمدالهی

منوچهرامامی

52/11/21 46/06/25 52/11/21 46/06/25
محمدالهی

منوچهرامامی

52/11/21 46/06/25 52/11/21 46/06/25
محمدالهی

منوچهرحکیمی

منوچهر فرزیم

عبدالحسیندانشور

54/07/10 52/11/22 58/04/01 52/11/22 57/04/29 52/11/23 52/11/21 46/06/25
احمد علی نوبان

منوچهرحکیمی

منوچهر فرزیم

عبدالحسیندانشور

54/07/10 52/11/22 58/04/1 52/11/22 57/04/29 52/11/23 56/12/01 52/11/22
احمد علی نوبان

منوچهرحکیمی

منوچهر فرزیم

58/04/1 52/11/22 57/04/29 52/11/23 56/12/01 52/11/22
احمد علی نوبان

منوچهرحکیمی

منوچهر فرزیم

58/04/1 52/11/22 57/04/29 52/11/23 56/12/01 52/11/22
احمد علی نوبان

منوچهرحکیمی

منوچهر فرزیم

58/04/1 52/11/22 57/04/29 52/11/23 56/12/01 52/11/22

کاظم بیرشک
58/04/01 54/08/10
کاظم بیرشک
58/04/01 54/08/10
کاظم بیرشک
58/04/01 54/08/10
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1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

حسین محتشم نوری

منوچهرحکیمی

کاظم بیرشک

منوچهر فرزیم

58/04/1 52/11/22 57/04/29 52/11/23 58/03/22 52/12/14
حسین محتشم نوری

محمد رهبران

منوچهر فرزیم

58/04/01 54/08/10
علی ویراسته

کاظم بیرشک

58/04/01 54/08/10 63/07/17 58/03/23 58/04/1 52/11/22 59/05/01 58/03/22 58/03/22 52/12/14
ابوالفضلحکیمی

محمد رهبران

علی ویراسته

59/05/01 58/03/22 60/12/29 58/03/23
ابوالفضلحکیمی

مجید مشایخی

63/07/17 58/03/23
محسن علوی

علی ویراسته

63/07/17 58/03/23 61/01/07 60/03/13 66/07/12 60/03/13 60/12/29 58/03/23
محسن علوی

مجید مشایخی

محسن علوی

علی ویراسته

محمدجواداحمدیابهری

64/10/12 61/01/07 63/07/17 58/03/23 61/01/07 60/03/13 66/07/12 60/03/13 64/09/11 61/01/08
محسن علوی

مجید مشایخی

محسن علوی

علی ویراسته

محمدجواداحمدیابهری

64/10/12 61/01/07 63/07/17 58/03/23 61/01/07 60/03/13 66/07/12 60/03/13 64/09/11 61/01/08
محسن علوی

مجید مشایخی

محسن علوی

محمدجواداحمدیابهری

61/01/07 60/03/13 66/07/12 60/03/13 64/09/11 61/01/08

64/10/12 61/01/07

غالمرضامحمدابراهیم

محمدجواداحمدیابهری

67/10/26 60/09/12 66/07/12 60/03/13 64/09/11 61/01/08

64/10/12 61/01/07

محسن علوی

عباس شیردست

مجید مشایخی

مجید مشایخی

غالمرضامحمدابراهیم

محمد علی سروی

68/02/01 65/05/05 67/10/26 60/09/12 66/07/12 60/03/13 65/05/04 64/09/12
سید صفدر حسینی

مجید مشایخی

غالمرضامحمدابراهیم

محمد علی سروی

محمد مسعود بنکدار

67/03/25 66/07/12 68/02/01 65/05/05 67/10/26 60/09/12 66/07/12 60/03/13 67/10/22 65/05/05
سید صفدر حسینی

روح اله آریا

غالمرضاپورابراهیمی

محمد علی سروی

محمد مسعود بنکدار

67/03/25 66/07/12 68/02/01 65/05/05 68/05/25 67/10/26 68/10/25 67/10/26 67/10/26 66/05/05
احمدعلی عباس آبادی

روح اله آریا

غالمرضاپورابراهیمی

محمد علی سروی

محمد مسعود بنکدار

67/03/25 66/07/12 68/02/01 65/05/05 68/05/25 67/10/26 68/10/25 67/10/26 68/04/15 67/10/27
روح اله آریا

محمدرضاحسنی

مصطفی قادری

داود جا ارله فتاحی

73/09/01 68/09/25 71/12/11 68/06/09 74/01/27 68/02/12 73/11/11 68/05/25
روح اله آریا

محمدرضاحسنی

مصطفی قادری

داود جا ارله فتاحی

73/09/01 68/09/25 71/12/11 68/06/09 74/01/27 68/02/12 73/11/11 68/05/25
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1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

16

روح اله آریا

محمدرضاحسنی

مصطفی قادری

داود جا ارله فتاحی

73/09/01 68/09/25 71/12/11 68/06/09 74/01/27 68/02/12 73/11/11 68/05/25
روح اله آریا

داود جا ارله فتاحی

محمدرضاحسنی

74/01/27 68/02/12 73/11/11 68/05/25
روح اله آریا

محمدرضاحسنی

73/09/01 68/09/25
داود جا ارله فتاحی

کریم شاهینی

باقر یحیی زاده

74/02/11 73/09/01 74/01/24 73/07/23 73/09/01 68/09/25 74/01/27 68/02/12 73/11/11 68/05/25
مجتبیثقفی

محمدرضاحسنی

سید علی شرفی

کریم شاهینی

باقر یحیی زاده

74/02/11 73/09/01 74/01/24 73/07/27 85/11/01 73/08/09 74/01/27 68/02/12 75/03/01 73/11/12
مجتبیثقفی

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

عبدالمجیدبراتی

علی کریمی پورکاشانی

78/07/19 74/02/12 75/07/11 74/01/27 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 75/03/01 73/11/12
عبدالعلیصباغ

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

سیدرضاحسینی

علی کریمی پورکاشانی

78/07/19 74/02/12 78/07/19 75/07/17 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 76/11/25 75/03/02
علی اصغر خامنوی

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

سیدرضاحسینی

علی کریمی پورکاشانی

78/07/19 74/02/12 78/07/19 75/07/17 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 80/02/01 76/11/26
علی اصغر خامنوی

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

سیدرضاحسینی

علی کریمی پورکاشانی

78/07/19 74/02/12 78/07/19 75/07/17 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 80/02/01 76/11/26
علی اصغر خامنوی

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

محمدعلی بخشی زاده

میرصادقفرهنگی

81/03/04 78/06/20 82/08/16 78/06/20 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 80/02/01 76/11/26
علی اصغر خامنوی

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

محمدعلی بخشی زاده

میرصادقفرهنگی

81/03/04 78/06/20 82/08/16 78/06/20 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 80/02/01 76/11/26
عبدالعلیصباغ

سیدجوادقطبشریف

سید علی شرفی

محمدعلی بخشی زاده

میرصادقفرهنگی

81/03/04 78/06/20 82/08/16 78/06/20 85/11/01 73/08/09 81/05/29 75/03/20 76/11/25 75/03/02
عبدالعلیصباغ

عبدالحسینواحدی

سید علی شرفی

محمدعلی بخشی زاده

سیداحمدموسوی
میاندهی

محمدعلی بخشی زاده

سیداحمدموسوی
میاندهی

محمدعلی بخشی زاده

سیداحمدموسوی
میاندهی

85/10/30 81/03/04 82/08/16 78/06/20 85/11/01 73/08/09 84/12/29 81/07/29 84/12/19 80/02/02
عبدالعلیصباغ

عبدالحسینواحدی

سید علی شرفی

85/10/30 81/03/04 82/08/16 78/06/20 85/11/01 73/08/09 84/12/29 81/07/29 84/12/19 80/02/02
عبدالعلیصباغ

عبدالحسینواحدی

سید علی شرفی

85/10/30 81/03/04 82/08/16 78/06/20 85/11/01 73/08/09 84/12/29 81/07/29 84/12/19 80/02/02
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1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

سید علی شرفی

احمد صیفی کاران
86/07/07 84/12/20
احمد صیفی کاران

جلیل علیزاده

سیداحمدموسوی
میاندهی

جلیل علیزاده

مهدی غالم زاده

85/10/30 81/03/04 86/09/30 85/10/09 85/11/01 73/08/09
عباس مریدنژاد

محمدفخارطوسی

89/02/01 85/10/13 86/09/30 85/10/09 86/10/30 85/10/09 88/05/18 86/07/08 86/07/07 84/12/20
احمد طمراسی

عباس مریدنژاد

موسی انصارپور

رمضانعلینصرتی

مهدی غالم زاده

89/02/01 85/10/13 87/02/07 86/07/08 90/02/03 87/03/05 88/05/18 86/07/08 87/02/08 86/07/08
رمضانعلینصرتی

عباس مریدنژاد

موسی انصارپور

نصرت اله اکوانیان

مهدی غالم زاده

89/02/01 85/10/13 89/07/10 88/07/01 90/02/03 87/03/05 88/05/18 86/07/08 87/02/07 86/07/08
احمد طمراسی

حمیدرسولی

موسی انصارپور

نصرت اله اکوانیان

رمضانعلینصرتی

89/11/02 89/01/01 89/07/10 88/08/01 90/02/03 87/03/05 95/10/01 89/11/01 91/11/23 89/01/01
احمد طمراسی

حمیدرسولی

حبیب اله امیرخانی

موسی انصارپور

90/02/03 87/03/05 95/10/01 89/11/01 91/11/23 89/01/01
احمد طمراسی

حمیدرسولی

طوقعلی عبداله زاده

95/10/01 89/11/01 91/11/23 89/01/01
حبیب اله امیرخانی

حمیدرسولی

علیرضا ولی

تورج منصوری
تورج منصوری

92/12/25 95/10/01 89/11/01 94/06/30 93/01/24
علیرضا ولی

حمیدرسولی

طوقعلی عبداله زاده
93/01/23 91/06/21
طوقعلی عبداله زاده

یزدان سیف

یزدان سیف

94/06/30 92/12/25 93/01/23 91/06/21
یزدان سیف

تورج منصوری

92/12/25 95/10/01 89/11/01 94/06/30 93/01/24
حمیدرسولی

حبیب اله امیرخانی

91/12/26 90/02/25 93/01/23 91/06/21

92/12/25 95/10/01 89/11/01 93/01/23 91/12/27
حمیدرسولی

91/12/26 90/02/25

94/06/30 92/12/25

تورج منصوری

92/12/25 95/10/01 89/11/01 96/03/28 94/06/31
حمیدرسولی
96/03/29
حمیدرسولی
96/03/29
حمیدرسولی
96/03/29
حمیدرسولی
96/03/29
حمیدرسولی
96/03/29

علی علیزاده
96/03/29
علی علیزاده
96/03/29
علی علیزاده
96/03/29
علی علیزاده
96/03/29
علی علیزاده
96/03/29

تورج منصوری
92/12/25
تورج منصوری
92/12/25
تورج منصوری
92/12/25
تورج منصوری
92/12/25
تورج منصوری
92/12/25

شمس اله مالزاده
96/03/29
شمس اله مالزاده
96/03/29
شمس اله مالزاده
96/03/29
شمس اله مالزاده
96/03/29
شمس اله مالزاده
96/03/29
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داستان
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
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براساس مستندات نخستین بار با آغاز

که "شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و

قرن 14هجری شمسی توسط دولت وقت،

تولید سم" با "شرکت تولید ،تهیه و توزیع

موسسه ای با تجهیزات اندک در حصارک

بذر و نهال" (تاسیس درسال  )1367ادغام و

کرج جهت واردات سموم راه اندازی شد.

"شرکت خدمات حمایتی کشاورزی" ایجاد

سپس در سال  1309با اراه اندازی "کارخانه

شود .بدین ترتیب" ،شرکت خدمات حمایتی

سم سازی کرج" ،موسسه ی واردات سموم

کشاورزی" در تیرماه سال  1374با تصویب

در حصارک کرج نیز به این کارخانه منتقل

اساس نامه در هیئت وزیران تشکیل شد.

و فعالیت این مجموعه به واردات ،تولید و
عرضه انواع سموم دفع آفات نباتی توسعه
پیدا کرد.

شرکت دیگری که در شرکت خدمات
حمایتیکشاورزیپیوستادغامگردید"،بنگاه
توسعه ی ماشین آالت و ادوات کشاورزی"

به تدریج ،با گسترش تولید و واردات انواع

بود که در اواخر سال  1383منحل و مجموعه

سموم دفع آفات نباتی در ایران ،شرکت

ی وظایف آن از ابتدای سال  1384به شرکت

دیگری بنام "بنگاه شیمیایی" برای واردات

خدمات حمایتی کشاورزی منتقل شد.

سموم مورد نیاز بخش کشاورزی در سال

حمایتی

 1321تاسیس شد .بنگاه شیمیایی ،در کنار
فعالیت در حوزه سموم ،با مشارکت "کارخانه
سم سازی کرج" چند نوع کود شیمیایی نیز
تولید و به بازار داخلی عرضه می نمودند.

امروز،

"شرکت

خدمات

کشاورزی" با پشتوانه نزدیک به  9دهه
فعالیت در حوزه تامین ،تدارک و توزیع
نهاده های کشاورزی (کود ،سموم دفع
آفات نباتی ،بذور و ماشین آالت و ادوات

"شرکت سهامی پخش کود شیمیایی" که

کشاورزی) ،پویا و استوار به این حرکت

در سال  1346توسط شرکت ملی صنایع

خود ادامه می دهد و از معتبرترین برندهای

پتروشیمی با هدف تامین کود از منابع داخلی

ایرانی و بین المللی در این زمینه است.

و خارجی و توزیع کودهای شیمیایی تاسیس

داستان شرکت ها فقط داستان کارهایی
که کرده اند نیست ،فقط داستان تولید و
بازرگانی و واردات و صادرات و توزیع و
فروش نیست ،داستان انسان هایی ست
که صاحب نقش و اثر بوده اند ،هر کدام
شان فکر و ایده یی داشته اند ،کم رنگ یا
پررنگ اثری گذاشته اند ،نقشی برجا ،که تا
سال های سال خوب یا بد از آن ها یاد شده
است .این داستان آدم هاست.

شده بود ،در سال  1352به وزارت کشاورزی
وقت واگذار شد .با توجه به مشابهت فعالیتها،
در سال " 1354بنگاه شیمیایی" و در سال
 1359نیز "شرکت صنایع شیمیایی سم ساز"
در "شرکت سهامی پخش کودشیمیایی"
ادغام و "شرکت پخش کودشیمیایی و تولید
سم" ایجاد شد.
سرانجام در بهمن ماه سال  1371سازمان
اموراداری و استخدامی کشور پیشنهاد کرد

این داستان برای شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی یک داستان یکصد ساله است.
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جمع و جور کردن این تاریخچه ،آن هم از زمانی که شاید اسامی به درستی ثبت
نمی شده اند کار سادهیی نیست ،همکاران ما در کانون بازنشستگان شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی ،به خصوص آقای «علی عالم زاده» از گذر بررسی اسناد و مدارک شرکت ،نامه ها
و مکاتبات ،گزارش و صورت جلسات ،به دست آمده در بایگانی شرکت ،گزارش جامعی از
اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سال 1346
تا به امروز گردآوری کرده اند.
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برخی اسامی در این گزارش بارها به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل در شرکت ثبت
شده است .برخی گاهی نزدیک به یک دهه یا بیش از آن حضور داشته اند ،آقای مهندس
حمیدرسولی از سال  1389به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت حضور داشته اند و در
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حال حاضر نیز مدیرعامل شرکت هستند.
به این ترتیب ایشان با  9سال عضویت در
هیئت مدیره شرکت ،طوالنی ترین سابقه
را دراین زمینه دارند .در دوره های مختلف
نیز آقایان عبدالعلی صباغ ،سیدعلی شرفی،
محمدعلی بخشی زاده ،روح الله آریا و
تورج منصوری بیش از شش سال عضو
هیئت مدیره شرکت بوده اند.
قدیمی ترین مدیرعامل شرکت که در این
گزارش به ثبت رسیده آقای محمد الهی است
که از سال  1346تا سال  1351مدیرعامل
شرکتبودهاست.پسازویآقایاناحمدعلی
نوبانوحسینمحتشمنوریتاپیشازانقالب
اسالمی مدیرعاملی شرکت را به عهده داشته
اند ،از سال 1352در اسناد و مدارک نام هایی
نیز به عنوان هیئت مدیره شرکت اسامی
شان ذکر شده است ،آقایان منوچهر حکیمی،
منوچهرفرزیم،عبدالحسیندانشور،کاظمبی
رشک ،علی ویراسته و محمد رهبران تا سال
 1358اعضایهیئتمدیرهشرکتبودهاند.
اولین مدیرعامل شرکت پس از انقالب
اسالمی آقای ابوالفضل حکیمی بوده است،
پس از وی آقایان محسن علوی ،عباس
شیردستنیزبهمدیرعاملیشرکتانتصاب
یافته اند .سه سال نیز آقای سید صفدر
حسینی وزیر پیشین اقتصاد مدیرعامل
شرکت بوده اند.

خدمات حمایتی کشاورزی از ادغام این
شرکت و شرکت بذر و نهال به وجود آمد.
در دوره جدید ،آقای عبدالعلی صباغ ،دو
دوره به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب
شدند در بین این دو دوره چهار سال نیز آقای
علی اصغر خامنوی مدیرعامل شرکت بودند.
در سال  1384بنگاه توسعه ماشین آالت
و ادوات کشاورزی نیز در شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی ادغام شد .پس از این دوره
نیز آقایاناحمدصیفیکاران،احمدطمراسی
و نصرتی تا سال  1388مدیرعامل شرکت
بودند .آقای احمد طمراسی مجددا به شرکت
بازگشته و نزدیک سه سال مدیرعاملی
شرکت را به عهده داشتند .از سال  1391به
بعد نیز آقایان حبیب الله امیرخانی ،علیرضا
ولی و یزدان سیف مدیرعامل شرکت بودند.
آخرین مدیر عامل شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی آقای حمید رسولی از
پایان خردادماه  1396به این سمت انتصاب
یافته اند ،عالوه برایشان آقایان علی علیزاده،
تورج منصوری و شمس الله مالزاده نیز
اعضای هیئت مدیره فعلی شرکت هستند.

یکی از طوالنی ترین دوره های مدیرعاملی
شرکت مربوط به آقای روح الله آریا است
که از سال  1368تا سال  1373مدیرعاملی
شرکت را عهده دار بود .پس از ایشان آقای
مجتبیثقفیآخرینمدیرعاملشرکتپخش
کودشیمیایی بود که پس از وی ،شرکت
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اساسنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تصویب نام ه هیأت وزیران
ی کشور)
ی و استخدام 
ی  -سازمان امور ادار 
ت جهادسازندگ 
ی  -وزار 
ت کشاورز 
(وزار 
خ  1373/4/19بنا ب ه پیشنهاد شمار ه  63/1892مور 
خ
هیأت وزیران در جلسه مور 
ی کشور و بنا ب ه استناد تبصر ه  3ماد ه واحده
ی و استخدام 
 1372/8/17سازمان امور ادار 
ب نمود:
ب  1369تصوی 
ی مصو 
ی و جهادسازندگ 
ی کشاورز 
ف وزارتخانهها 
ک وظای 
ن تفکی 
قانو 
م
ع بذر و نهال» در ه 
ی و تولید سم» و «تولید ،تهی ه و توزی 
ش کود شیمیای 
ی «پخ 
شرکت ها 
ی کشاورزی
ت حمایت 
ص خدما 
ی خا 
ت سهام 
ت عنوان شرک 
ی تح 
ت جدید 
م میگردد و شرک 
ادغا 
با اساسنام ه زیر ایجاد میشود.
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ت سهامی
«اساسنام ه شرک 
ی کشاورزی»
ت حمایت 
خدما 

| فص ل او ل  -کلیا ت |

ی خاص
م شرکت «سهام 
ماده -1نا 
ی کشاورزی» می باشد ک ه
ت حمایت 
خدما 
ن اساسنامه ب ه اختصار
س در ای 
نپ 
از ای 
ت نامید ه میشود.
شرک 
ت حقوق 
ی
ی شخصی 
ت دارا 
ماد ه  -2شرک 
ن اساسنامه
ق ای 
ت و طب 
ی اس 
ل مال 
و استقال 
ط به
ت مربو 
ی و مقررا 
ل بازرگان 
و اصو 
ی ادار ه میشود.
ی دولت 
شرکت ها 
ت تهران و
ی شرک 
ماد ه  -3مرکز اصل 
ط دیگر با
م میتواند در نقا 
ت لزو 
در صور 
ط ب ه تاسیس
ت مربو 
ن و مقررا 
ت قوانی 
رعای 
ت نماید.
ی مبادر 
ب یا نمایندگ 
شع 
ت از:
ت اس 
ت عبار 
ع شرک 
ماده  -4موضو 
ع و حملونقل،
تولید ،تهیه ،تدارک ،توزی 
ل اصالحشده،
ع بذر و نها 
ش انوا 
خریدوفرو 
ی و بیماری
ت نبات 
ع آفا 
م دف 
مواد و سمو 
ی و الی،
ی شیمیای 
ی گیاهی ،کودها 
ها 
ی مخلوط ،هورمون ها و
ی شیمیای 
کودها 
ن اساسنامه
ی گیاهان ک ه در ای 
مواد غذای 
«نهاده» نامید ه میشود.
تبصر ه  -1منظور از بذر و نهال ،پیاز ،قلمه،
ش و هر
ریزوم ،غده ،پایه ،پیوندک ،پاجو 
ت ک ه ب ه منظور تکثیر مورد
ی از گیا ه اس 
قسمت 
استفاد ه قرار میگیرد.

| فص ل دو م  -وظای ف و اختیارات|

ت برای
ت شرک 
ف و اختیارا 
ماد ه  -5وظای 
ح زیر می باشد:
ق ب ه شر 
ع فو 
ق موضو 
تحق 
ط مناسب
ی و ضواب 
ن خطمش 
 -1تعیی 

ت تولید ،تکثیر ،تدارک ،توزیع،
در جه 
ش نهاده.
ل و خریدوفرو 
حملونق 
 -2تولید ،تکثیر ،تدارک ،تهیه ،توزیع،
ت نهاد ه راسا یا
ش و واردا 
ل و فرو 
حملونق 
ی و خصوصی.
ش تعاون 
ط بخ 
توس 
ت و
ی از مؤسسا 
ل نمایندگ 
 -3تحصی 
ی و
ص حقیق 
ی ب ه اشخا 
ی نمایندگ 
اعطا 
ت ب ه منظور
ع شرک 
ط با موضو 
ی مرتب 
حقوق 
ج در ماد ه ( )2با رعایت
ف مندر 
ی وظای 
اجرا 
ت مربوط.
مقررا 
ص
ت با اشخا 
ی و مشارک 
 -4سرمایهگذار 
م شرکت ها ب ه
ی و با خرید سها 
حقیق 
ت با رعایت
ف شرک 
منظور پیشبرد اهدا 
ت مربوط.
مقررا 
ی از بانک ها
ت اعتبار 
 -5اخذ تسهیال 
ی ب ه منظور پیشبرد
ت اعتبار 
و مؤسسا 
ت مربوط.
ت مقررا 
ت با رعای 
ف شرک 
اهدا 
ل
ن ماشین آالت ،وسای 
 -6تهی ه و تأمی 
ت ساختمان ها و
م یدکی ،تجهیزا 
و لواز 
ل و غیر
م از منقو 
ط اع 
ت مربو 
تاسیسا 
ف شرکت.
ل ب ه اهدا 
ت نی 
ل در جه 
منقو 
یو
ص حقیق 
 -7انعقاد قرارداد با اشخا 
ع ماد ه (.)4
ی موضو 
ی در زمین ه اجرا 
حقوق 
 -8ایجاد مراکز خرید ،بوجاری ،بذرگیری،
یو
درج ه بندی ،ضد عفونی ،بسته بند 
ی آن ها.
نگهدار 
م
م ب ه انجا 
ن نیازمندی ها و اقدا 
 -9تأمی 
ی و
ت کشاورزی ،بازرگان 
هرگون ه عملیا 
ن اساسنام ه
ب ای 
ی ک ه در چارچو 
سایر عملیات 
ی باشد.
ق ضرور 
ی فو 
ن منظورها 
ی تأمی 
برا 
ل با
ی مورد عم 
ع تکثیر 
ل مزار 
 -10کنتر 
ی ذیربط.
ت تحقیقات 
ی مؤسسا 
همکار 
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ت الز 
م
ت و تمهیدا 
م اقداما 
 -11انجا 
م نمودن
ت و فراه 
ت کنترل ،نظار 
جه 
ی تولیدکنندگان نهاده
ی برا 
ت ضرور 
تسهیال 
ف قرارداد.
طر 
ف داخلی
ت مازاد بر مصر 
 -12صادرا 
ت مربوط.
ت مقررا 
نهاد ه با رعای 
ی و بازرسی
ت کاربرد 
م مطالعا 
 -13انجا 
ی و توسع ه تولید.
ل کیف 
ب ه منظور کنتر 
ث و ادار ه امور کارگاه ها و
 -14احدا 
ت و تهیه
ی و نیز ساخ 
ت جنب 
کارخانجا 
ط با کار و اهداف
ت و مواد اولی ه مرتب 
تجهیزا 
ت و فرمول ه کردن
ت از جمل ه ساخ 
شرک 
ع آفات
م دف 
ی و سمو 
ی شیمیای 
ع کودها 
انوا 
نباتی.
ی مختلف
ک دورهها 
ی و تدار 
 -15برگزار 
ی و مورد نیاز
ح تخصص 
ی در سطو 
آموزش 
ع ذیربط.
ی و تأیید مراج 
ت با هماهنگ 
شرک 
ت مجاز در
م هرگون ه عملیا 
 -16انجا 
ف شرکت.
زمین ه وظای 
ل تولید ،تهی ه و
ت مسئو 
ن شرک 
تبصر ه  -1ای 

ب مورد
ح شد ه و مرغو 
ل اصال 
ع بذر و نها 
توزی 
یو
ل مرتع 
ی بذر و نها 
نیاز کشور (ب ه استثنا 
ت بذر و نهال
ی غیر مثمر) بود ه و واردا 
جنگل 
ع می باشد.
ج از کشور ممنو 
ط ان از خار 
توس 

ل تا پایان مرحله
تبصر ه  -2تولید بذر و نها 

ت تحقیقاتی
ی همچنان برعهد ه مؤسسا 
مادر 
ی می باشد.
ت کشاورز 
وزار 

ت در تهیه
ف اس 
ت موظ 
تبصر ه  -3شرک 

یو
ت کشاورز 
ت و ادوا 
ن ماشین آال 
و تأمی 

ی الزم
ت مورد نیاز هماهنگیها 
سایر تجهیزا 
ل در وزارت
ت مسؤو 
را با واحدها و مؤسسا 

ی ب ه عملآورد.
کشاورز 
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| فصلسوم  -سرمایه |

ب -هیأت مدیره

غ پانزد ه
ت مبل 
ماد ه  -6سرمای ه شرک 
ن()15/500/000/000
میلیاردوپانصدمیلیو 
ک میلیون
می 
م ب ه  15500سه 
ل منقس 
ریا 
ت ک ه تماما متعلق
ی اس 
( )1/000/000ریال 
ت می باشد.
ب ه دول 
تبصر ه  -کلی ه کارکنان ،اموال ،تاسیسات،
تجهیزات ،مستحدثات ،ماشین آالت ،تعهدات
ل و غیرمنقول
م از منقو 
مالی ،دارایی ها اع 
ی و تولید
ش کود شیمیای 
ی و بخ 
ت سهام 
شرک 
ع بذر
ی تولید ،تهی ه و توزی 
ت سهام 
م و شرک 
س 
ل خواهد شد.
ت منتق 
ل ب ه شرک 
و نها 

ق ب ه
ت متعل 
م شرک 
ماد ه  -7کلی ه سها 
ی شرکت
ع عموم 
ت می باشد و مجم 
دول 
ت را برعهد ه خواهد
م دول 
ی سها 
نمایندگ 
داشت.
ت با پیشنهاد
ماد ه  -8سرمای ه شرک 
ی قابل
ع عموم 
ب مجم 
هیأت مدیر ه و تصوی 
ش می باشد.
ش یا کاه 
افزای 
ت ک ه کلیه
ف اس 
ت موظ 
تبصر ه  -شرک 
ل و غیرمنقول
م از منقو 
ل و دارایی ها اع 
اموا 
ن اساسنام ه و نیز بند
ی ماد ه ( )6ای 
ک ه در اجزا 
ش مورخ
( )9تصویب نام ه شمار ه /2265د 
ی ب ه شرکت
ی ادار 
ی عال 
 1371/11/19شورا 
ط کارشناسان رسمی
ل میشود توس 
منتق 
ب مجمع
ی و یا کارشناسان منتخ 
دادگستر 
ش سرمای ه شرکت
ی ب ه عنوان افزای 
عموم 
منظور نماید.

|

|

م  -ارکان شرکت 
ل چهار 
فص 

ت عبارتند از:
ماد ه  -9ارکان شرک 
ع عمومی
الف -مجم 

ج -مدیرعامل
ی (حسابرس)
د -بازرس 
ع است:
ت دو نو 
ی شرک 
ع عموم 
ماد ه  -10مجم 
ی عادی
ع عموم 
الف -مجم 
ی فوقالعاده
ع عموم 
ب -مجم 
ت
ی شرک 
ی عاد 
ع عموم 
ماد ه  -11مجم 
ل میشود .یکبار
ل دو مرتب ه تشکی 
هر سا 
ی
ی رسیدگ 
ل برا 
ل سا 
حداکثر تا پایان نیم ه او 
ی مالی
ت ب ه صورت ها 
م نسب 
و اتخاذ تصمی 
ی ک ه در دستور
ل و سایر موارد 
ل قب 
سا 
ی قرار میگیرد و یکبار
ع عموم 
جلس ه مجم 
ب
ی و تصوی 
ی رسیدگ 
ل برا 
م سا 
در نیم ه دو 
ل بعد و سایر موارد
برنام ه و بودج ه سا 
ل میشود.
ج در دستور جلسه ،تشکی 
مندر 
یعبارتنداز:
ععموم 
یمجم 
ماد ه-12اعضا 
س مجمع)
ی (رئی 
 -1وزیر کشاورز 
 -2وزیر امور اقتصاد و دارایی
 -3وزیر جهاد سازندگی
 -4وزیر بازرگانی
س سازمان برنام ه و بودجه
 -5رئی 
«توضیح :پس از تشکیل شرکت مادر
تخصصی خدمات کشاورزی ،اعضای هیأت
مدیره شرکت مزبور ،نمایندگی سهام
دولت را در مجمع عمومی شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی عهده دار گردیده اند».
ی عادی:
ع عموم 
ف مجم 
ماد ه  -13وظای 
ب ترازنام ه و
ی و تصوی 
 -13-1بررس 
ت
ی شرک 
ب سود و زیان و عملکرد مال 
حسا 
ط هیأت مدیر ه پیشنهاد میشود.
ک ه توس 
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ی و
ب خط مش 
ن و تصوی 
 -13-2تعیی 
سیاست کلی شرکت
ب بودج ه و یا
ی و تصوی 
 -13-3بررس 
ش عملیات
م بودج ه و گزار 
اصالحی ه و متم 
سالیان ه شرکت
یو
ی مال 
ب آیین نامه ها 
 -13-4تصوی 
ت ک ه از طرف
ی شرک 
ی و استخدام 
معامالت 
هیأت مدیر ه پیشنهاد میشود با رعایت
ت مربوطه
ن و مقررا 
قوانی 
ش و یا
ت ب ه فرو 
م نسب 
 -13-5اتخاذ تصمی 
ت و خرید و
ت شرک 
ی ثاب 
ی دارایی ها 
واگذار 
ل ب ه پیشنهاد هیأت
ل غیرمنقو 
ش اموا 
فرو 
مدیره
م در مورد
 -13-6اتخاذ تصمی 
ت بنا ب ه پیشنهاد
ل شرک 
ن اموا 
وثیقهگذارد 
هیأت مدیره
ی هیأت مدیر ه
ب اعضا 
ل و نص 
 -13-7عز 
س مجمع
و مدیرعامل بنا ب ه پیشنهاد رئی 
عمومی
ت ب ه
م نسب 
ی و اخذ تصمی 
 -13-8رسیدگ 
ی و مؤسسات
م بانک 
ل اعتبار یا اخذ وا 
تحصی 
ی تسهیالت
م اعطا 
ت لزو 
ی و در صور 
اعتبار 
ب و طرح ها و پروژههای
ی ب ه شع 
اعتبار 
اجرایی
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ی هیأت
ق و مزایا 
ن حقو 
 -13-11تعیی 
س با
مدیر ه و مدیرعامل و حقالزحم ه بازر 
ت مربوط
ت مقررا 
رعای 
ف
ن میزان و موارد مصر 
 -13-12تعیی 
ی در
ی و سرمایها 
ی احتیاط 
از اندوختهها 
ب بودج ه مصوب
چارچو 
م در مورد هرگون ه
 -13-13اخذ تصمی 
ی ک ه در دستور جلس ه قرار
پیشنهاد 
ت جاری
ن و مقررا 
میگیرد با توج ه ب ه قوانی 
س از
تپ 
ت شرک 
ب تشکیال 
 -13-14تصوی 
ی کشور
ی و استخدام 
تأیید سازمان امور ادار 
م در
ی و اتخاذ تصمی 
 -13-15رسیدگ 
ت ک ه در حدود ای 
ن
مورد سایر امور شرک 
ت در
ن و مقررا 
اساسنام ه و سایر قوانی 
ی باشد
ع عموم 
ت مجم 
صالحی 
ت
م نسب 
ی و اتخاذ تصمی 
 -13-16رسیدگ 
ی ارای ه ب ه
ح و تغییر اساسنام ه برا 
ب ه اصال 
ع مربوط
مراج 
ماد ه  -14مجمع عمومی فوق العاده
به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر
یا اصالح اساسنامه ،افزایش یا کاهش
سرمایه یا انحالل شرکت و پیشنهاد به
مراجع ذیصالح برای تصویب نهایی تشکیل
خواهد شد.

ت ب ه مطالبا 
ت
م نسب 
 -13-9اتخاذ تصمی 
ف هیأت مدیر ه پیشنهاد
ل ک ه از طر 
الوصو 
میشود.

«توضیح :ماده  14اساسنامه  ،براساس
مصوبه/48480ت15293همورخ1375/6/17
هیأت وزیران ،به شرح فوق اصالح گردید».

ل و فصل
ی در مورد ح 
 -13-10بررس 
ح و ساز 
ش
ق صل 
ت ب ه طری 
ی شرک 
دعاو 
ن استراد
ن داور و همچنی 
ی و تعیی 
یا داور 
ل یکصدوسیونهم
ت اص 
ی با رعای 
دعاو 
ی ایران
ی اسالم 
ی جمهور 
ن اساس 
قانو 

ت مرکب
ماد ه  -15هیأت مدیر ه شرک 
از معاون وزیر جهاد کشاورزی و چهار
نفر عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد
رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع
عمومی برای مدت سه سال انتخاب
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خواهند شد و تا زمانی که تجدید انتخاب به
عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند
بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
مدیرعامل از میان اعضای هیأت مدیره
به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب
مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.
تبصره -معاون وزیر جهاد کشاورزی عضو

غیر موظف و رئیس هیأت مدیره می باشد و
سایر اعضای هیأت مدیره به صورت موظف در

شرکت انجام وظیفه می نمایند.

ت یا استعفا یا عز 
ل
ت فو 
 -15-1در صور 
ص دیگری
ی او شخ 
ک از مدیران ،ب ه جا 
هر ی 
ب میشود.
ی انتخا 
ع عموم 
ف مجم 
از طر 
ن تا پایان خدمت
ت عضو جایگزی 
ت خدم 
مد 
ن شد ه است.
ی او تعیی 
ت ک ه ب ه جا 
ی اس 
کس 
ت هیأت مدیر ه حداق 
ل
 -15-2جلسا 
س هیأت مدیره
ت رئی 
ی یک بار ب ه دعو 
ماه 
ل س ه نفر از
و یا مدیرعامل با حضور حداق 
ت یا در
ل شرک 
ی هیأت مدیر ه در مح 
اعضا 
س هیأت مدیر ه تعیین
ی ک ه رئی 
هر محل 
ت با
ل میشود و تصمیما 
نماید تشکی 
ت ارا اتخاذ خواهد شد.
اکثری 
ت هیأت مدیر ه با رئیس
ادار ه جلسا 
هیأت مدیر ه یا مدیرعامل است .هیأت
ی خواهد بود ک ه تمام
ی دفتر 
مدیر ه دارا 
ت و به
ت گرفت ه شد ه در ان ثب 
تصمیما 
ی حاضر در
ی مدیرعامل و اعضا 
امضا 
ت خواهد رسید.
جلسا 
ت هیأت مدیره:
 -15-3اختیارا 
ن بودج ه پیشنهادی
ی و تعیی 
الف -بررس 
ب سود
ش سالیان ه و ترازنام ه و حسا 
و گزار 
م از
ت اع 
ی شرک 
ی ات 
و زیان و برنام ه عملیات 
ی و توسعه
ی و بهرهبردار 
ی مال 
برنامهها 
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ی
ی برا 
ع عموم 
ت و ارای ه ب ه مجم 
تاسیسا 
تصویب.
ی
ی و معامالت 
ی مال 
ب -تأیید آیین نامه ها 
ی
ی و سایر آیین نامه ها 
ی و رفاه 
و استخدام 
ع مربوط
ی مراج 
ل ان برا 
م و ارسا 
مورد لزو 
ت تصویب.
جه 
ط و مبادل ه
ت ارتبا 
ب سیاس 
ج -تصوی 
ی در
ی و بازرگان 
ت فنی ،علمی ،صنعت 
اطالعا 
ت مقررات.
ط با رعای 
زمین ه امور مربو 
م و اعتبارات
ن وا 
ی گرفت 
ب چگونگ 
د -تصوی 
ب ب ه
ق بودج ه مصو 
ی طب 
ع داخل 
از مناب 
پیشنهادمدیرعامل.
ص
م ب ه اشخا 
ی سها 
ه -پیشنهاد واگذار 
ت مربوط
س مقررا 
ی براسا 
ی و حقوق 
حقیق 
ی تصویب.
ی برا 
ع عموم 
ب ه مجم 
ن خرید
ط تعیی 
ی و پیشنهاد ضواب 
و -بررس 
ع عمومی
ع نهادهها ب ه مجم 
ش انوا 
و فرو 
م و میزان قابل
ی و پیشنهاد اقال 
ز -بررس 
ت کشاورزی
صدور نهادهها ب ه وزار 
ت ادار ه کلی ه امور
 -15-4مسؤولی 
ی
ی و استخدام 
ی و فن 
م از مال 
ت اع 
شرک 
ت و
ت امور کارکنان و تشکیال 
و مدیری 
ی و
م بر امور ادار 
ت الز 
ن نظار 
همچنی 
م
ب و نمایندگیها و سها 
ی شع 
ی و فن 
مال 
ت در سایر شرکت ها و مشارکته ا
شرک 
ت و میتواند قسمتی
با مدیرعامل اس 
ک از اعضای
ت خود را ب ه هر ی 
از اختیارا 
هیأت مدیر ه و یا مدیران و سایر کارکنان به
ض نماید.
ت خود تفوی 
ص و مسؤولی 
تشخی 
م اجرایی
ن مقا 
 -15-5مدیرعامل باالتری 
تو
ی ادار ه امور شرک 
ت و برا 
ت اس 
شرک 
ی و هیأت
ع عموم 
ت مجم 
ی مصوبا 
اجرا 
ق و اختیارات
ی همهگون ه حقو 
مدیر ه دارا 
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ن اساسنام ه و
ت ای 
در حدود و مقررا 
ب می باشد و نمایندگی
بودج ه مصو 
ل کلی ه مقامات
ت را در مقاب 
شرک 
ی و حقوقی
ص حقیق 
ی و اشخا 
قضای 
ل ب ه عهد ه خواهد داشت.
ق توکی 
با ح 

ت را ب ه عنوان
از درامدهای ساالن ه شرک 
ت کارکنان و
ی از زحما 
جبران قسمت 
ف و پیشبرد امور
م وظای 
ی ک ه در انجا 
مدیران 
ت ماد ه ()22
ش چشمگیر داشتند با رعای 
تال 
ی دولتی
ی شرکت ها 
ت استخدام 
مقررا 
ی تصویب
س از تأیید هیأت مدیر ه برا 
وپ 
م نماید.
ی تقدی 
ع عموم 
س مجم 
ی ب ه رئی 
نهای 

ی با رعایت
ع عموم 
ب مجم 
مدیر ه و تصوی 

ت یک
ف اس 
 -15-11مدیرعامل موظ 
ب سود و زیان و
نسخ ه از ترازنام ه و حسا 
س از
ت را پ 
ش عملکرد ساالن ه شرک 
گزار 
ل از
ک ما ه قب 
لی 
تأیید هیأت مدیر ه حداق 
ت
ت مقررا 
ی با رعای 
ع عموم 
ح در مجم 
طر 
م نماید.
س (حسابرس) تسلی 
ط ب ه بازر 
مربو 

ت ب ه داوری،
ی شرک 
ع دعاو 
تبصر ه  -ارجا 

ط ب ه تأیید هیأت
ش منو 
ب داور و ساز 
انتخا 
ط خواهد بود.
ت مربو 
مقررا 

تو
 -15-6مدیرعامل در حدود مقررا 
ت روش های
ب شرک 
ی مصو 
آیین نامه ها 
غ مینماید.
ن و ابال 
ی را تعیی 
اجرای 
 -15-7مدیرعامل بودج ه ساالن ه و
ب سود و زیان و برنامه
ترازنام ه و حسا 
ت مقررات
ت را با رعای 
ت ساالن ه شرک 
عملیا 
س از تأیید هیأت مدیر ه برای
ط تهی ه و پ 
مربو 
م مینماید.
ی تقدی 
ع عموم 
ب مجم 
تصوی 
 -15-8مدیرعامل آیین نامه های
ی و بهره
ی و معامالت 
ی و مال 
استخدام 
ت را تهی ه و
ی شرک 
ی و رفاه 
ی و ادار 
بردار 
م تشریفات
س از تأیید هیأت مدیر ه و انجا 
پ 
ب مجمع
ی تصوی 
ن اساسنام ه برا 
مقرر در ای 
م خواهد نمود.
ی تسلی 
عموم 
 -15-9کلی ه چک ها و اسناد و قراردادها 
ی
تو
ت مقررا 
ت با رعای 
ی و تعهداور شرک 
مال 
ی مدیرعامل
ط با امضا 
ی مربو 
آیین نامه ها 
ی از اعضای
ی و یک 
و یا نمایند ه تاماالختیار و 
هیأت مدیر ه معتبر خواهد بود.
ی عالو ه بر
تبصر ه  -کلی ه چک ها و اسناد مال 

ج در بند  15-9باید به
ت مندر 
ی مقاما 
امضا 
ت نیز برسد.
ب شرک 
ی ذیحسا 
امضا 

 -15-10مدیرعامل میتواند پیشنهاد الز 
م
ت حداکثر د ه درصد (10درصد)
ی پرداخ 
برا 

ی مدیرعامل
ی با امضا 
ت ادار 
تبصره  -مکاتبا 

ق امضا دارند
ف او ح 
ی ک ه از طر 
و یا کسان 
خواهد بود.

س (حسابرس)
ماد ه  -16بازر 
س (حسابرس)
سازمان حسابرسی ،بازر 
ت می باشد.
شرک 
س (حسابرس) در
ت بازر 
 -16-1اقداما 
ی
ع جریان عاد 
ف خود نباید مان 
ی وظای 
اجرا 
ت باشد.
ی شرک 
کارها 
ت از او 
ل
ی شرک 
ل مال 
 -16-2سا 
ل آغاز و در پایان
ن هر سا 
فروردی 
ل خاتم ه مییابد،
اسفندما ه همان سا 
ع آن از
ل ک ه شرو 
ل او 
ی سا 
ب ه استثنا 
ن اساسنام ه می باشد.
غ ای 
خ ابال 
تاری 
ن اساسنام ه
ی ک ه در ای 
 -16-3موارد 
ت و قوانین
ن تجار 
ق قانو 
ی نشد ه طب 
پیشبین 
ل خواهد شد.
ط عم 
مربو 
ب نام ه شمار ه
ن اساسنام ه ب ه موج 
ای 
ی محترم
خ  1373/5/12شورا 
 6653مور 
ییادشد هرسید هاست.
نگهبانب هتأییدشورا 
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بخش دوم
معرفی حوزه های فعالیت
محصوالت
کودهای کشاورزی
سموم دفع آفات نباتی(معرفی مجتمع شیمیایی آبیک)
بذور (ناوگان بوجاری)

ماشین آالت و ادوات کشاورزی
خدمات
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کود های کشاورزی
اوره
نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم
سولفات آمونیوم
سوپر فسفات تریپل
سوپر فسفات ساده
فسفاته %13
دی آمونیوم فسفات
میکروبیفسفاته
سولفاتپتاسیم
کلرو پتاسیم
گوگردبنتونیتی
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| کود اوره )| (Urea
شکل ظاهری
کریستال های ریز و سفید صدفی

فرمولشیمیایی

)(Co(NH2)2
کود اوره اغلب به صورت گرانول سفید
رنگ تولید می گردد که دراصطالح به آن کود
شکری نیز می گویند .بیش از  %90از تولید
اوره در دنیا ،به عنوان کود شیمیایی (حاوی
نیتروژن) مصرف می شود .در کاربردهای
عمومی ،اوره دارای باالترین مقدار ازت
در میان تمامی کودهای جامد نیتروژنی
است)%46( .
این کود بسیار در آب محلول بوده و در
 20درجه سانتی گراد حدود  100گرم کود
در  100میلی لیتر آب حل می شود .اوره در
خاک هیدرولیز شده و تولید کربنات آمونیوم
می نماید .اوره در فرموالسیون چند جزیی
کودهایی جامد نیز ،مورد استفاده واقع
می شود.
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

در مصرف کود اوره ،شکل گرانولی کود
نسبت به شکل پریل ،ارجح است ،چرا که
به دلیل اندازه ذرات در نوع گرانولی توزیع
و انتشار آن راحت تر انجام می پذیرد.
 .1اوره دارای باالترین مقدار ازت در میان
تمامی کودهای جامد نیتروژنی است.
 .2از آن جا که اوره جاذب رطوبت از هواست،
در نتیجه برای ذخیره سازی آن ،به طور
معمول از بسته یا کیسه استفاده می شود.
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 .3اوره به دلیل حاللیت زیاد ،شستشویش
در خاک خیلی زیاد است .یعنی اگر آب
آبیاری یا بارندگی زیاد و خاک شنی باشد به
راحتی این کود در خاک شسته می شود.
 .4کودهای ازته برای تولید اسیدآمینه و
پروتئین در گیاه مناسب بوده و از مهم
ترین عوامل رشد گیاه می باشد کمبود اوره
باعث زردی رنگ برگ ها در مراحل رشد و
کلروز و کاهش عملکرد گیاه می گردد.
روش ،زمان و مقدار مصرف:

 .1از مصرف کود اوره در زمان ظهر
که درجه حرارت آب کرتها زیادتر است
خودداری کنید.
 .2زمانی که انتظار باران سنگینی وجود دارد
کود اوره به صورت سرک استفاده نشود.
 .3کود اوره حتما باید حداقل چهار قسمت
شده و طی چهار مرحله در مزرعه استفاده
شود:
 -1قبل از نشاء  -2اوایل پنجه زنی
 -3مرحله تشکیل خوشه در غالف  -4بهتر
است در مرحله شدن دانه نیز از کود ازته به
صورت سرک استفاده شود.
 .4در زمان آبیاری محصوالت کشاورزی،
اوره را می توان به صورت خشک به خاک
افزود و یا آن را به صورت محلول بکار برد.
اوره به راحتی در آب قابل حل است ،اما
در صورتی که غلظت آن افزایش پیدا کند،
میزان انحالل آن در آب به طور فزاینده یی
دشوار می شود.
 .5به عنوان یک راهنمایی عملی ،که در
واقع روش ساده و راحتی برای کود دهی
یا  fertigationتوسط اوره (تزریق اوره در
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مسیرهای آبیاری) است ،می توان توصیه
نمود که بیش از  30کیلوگرم اوره در هر 100
لیتر آب حل شود و مورد استفاده قرار گیرد.
 .6در مورد محصوالت باغی ،می توان از
افشانه های مخصوص برگ ،که اوره را
با غلظت  %0/5تا  %0/2پخش می کنند،
استفاده کرد ،در این مورد اغلب از اوره یی
که میزان بیورت  biuretدر آن اندک است،
استفاده می شود.
 .7چون این کود پویایی باالیی دارد لذا در
مصرف قبل از کاشت آن باید تامل بیش
تری نمود و الزم است در حد امکان مصرف
آن به صورت تقسیط مکرر باشد.
 .8در مورد دانه پنبه و غالت ،اوره معموال
در زمان انجام آخرین مرحله کشت و
درست قبل از مرحله کاشت مورد استفاده
قرار می گیرد .در مناطقی که بارش باران
در آن مناطق باالست و هم چنین درخاک
های شنی (که نیتروژن می تواند به طریق
شسته شدن از دست برود) یا هنگامی که
فصل بارش خوبی انتظار می رود ،می توان
در طی فصل رشد ،از اوره برای پوشانیدن
کناره ها یا نقاط مرتفع زمین های کشاورزی
استفاده نمود .پوشاندن نقاط مرتفع به
وسیله اوره ،همچنین در مراتع و اراضی
خاص محصوالت علوفه ای نیز کاربرد دارد.
مشخصات فنی
رطوبت برحسب درصد جرمی

حداکثر  0/5درصد

نیتروژن برحسب درصد جرمی

حداقل  46درصد

بیورت برحسب درصد جرمی

حداکثر  1درصد

نوع پریل :اندازه ذرات
بین  1-2/83میلی متر

حداقل 90

اندازه ذرات گرانول حداقل 90درصد بین  2-4میلی متر و حداقل
 95درصد آن باید روی الک یک میلی متری باقی بماند.
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|

کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات
آمونیوم

|

فرمولشیمیایی

 (NH4)2SO4و (NH4)NO3
شکل ظاهری
رنگ  :سفید مایل به خاکستری

اهمیت و معرفی اجمالی محصول

از نیترات آمونیوم به صورت منبع کودی در
سطح وسیع تر از سولفات آمونیوم استفاده
می شود .این کود از خنثی سازی اسید نیتریک به
دست می آید و حاوی  34درصد ازت می باشد،
به دلیل کاهش معایب موجود در کود نیترات
آمونیوم به شرح ذیل:
 -1خاصیت جذب رطوبت شدید
 -2خاصیت انفجاری شدید در صورت آلوده
شدن به مواد هیدروکربوری
 -3تمایل شدید به کلوخه شدن
این کود با سولفات آمونیوم مخلوط و
مصرف می گردد.
مشخصات فنی
درصد جرمی نیتروژن کل ()N
درصد جرمی نیتروژن به شکل
نیترات ()N-NO3

حداقل 12.5

درصد جرمی نیتروژن به شکل
آمونیوم ()N-NH4

حداقل 18.5

درصد جرمی سولفات محلول در
آب برحسب)(S

حداقل 6.7

درصد جرمی آرسینیک

حداکثر 0.001

درص جرمی رطوبت

حداکثر 0.5

 PHدر محلول 10درصد
اندازه ذرات در نوع گرانول
()1-4میلی متر
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حداقل 31

حداکثر 5
حداقل 90
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|

کود سولفات آمونیوم )(AMS /AS

)| (Ammonium Sulphate

فرمولشیمیایی

(NH4)2 SO4
شکل ظاهری
رنگ  :سفید و بژ

اهمیت و معرفی اجمالی محصول

 .1سولفات آمونیوم بر سایر کودهای حاوی
نیتروژن ،به سبب دارا بودن نیتروژن
آمونیاکی مزیت دارد .نیتروژن آمونیاکی با
صرف حداقل انرژی توسط گیاه به سرعت
جذب می شود .از سوی دیگر وجود گوگرد
(به صورت سولفات) در این کود به همراه
نیتروژن سبب تنظیم  pHخاک و تسهیل
جذب سایر ریز مغذی های موجود در خاک
مثل روی ،آهن ،منگنز و مس می شود.
درختانی مثل درخت پسته ،مرکبات و
انگور که نسبت به اوره حساس هستند و
در اثر وجود آن برگهایشان زرد می شود که
با مصرف سولفات آمونیوم بهبود می یابند.
 .2از جمله کودهایی است که حداقل
تمایل را به جذب آب دارد که این به
ذخیره سازی بلند مدت آن کمک می کند.
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برگ ها اسپری نمودکه باعث بهبود اثر
بخشی گیاه می گردد اگر آب آبیاری شامل
کلسیم،منیزیمیاسدیمباشداضافهنمودن
سولفات آمونیوم بصورت محلول به آب
آبیاری باعث بسته شدن نازل های اسپری
می گردد.
موارد مصرف:

این کود حاوی  23درصد گوگرد بوده و
بهترین کود برای درختان میوه بویژه انگور و
مرکبات میباشد .این کود یکی از کودهای
مناسب برای خاکهای آهکی می باشد.
مصرف آن در خاک های آهکی مناطق
خشک و نیمه خشک توصیه میشود و
در این حالت  pHخاک را بصورت موضعی
بهبودمیبخشد.
روش ،زمان و مقدار مصرف:

 .1این کود را میتوان بصورت چالکود در
اواخر زمستان در اختیار درختان قرار داد.
پخش سطحی (خصوص ًا برای درختان حاوی
ریشههای سطحی مانند انگور و گیاهان
گلخانهای) و محلول پاشی نیز روشهای دیگر
مصرف این کودها برای رفع کمبود ازت در
باغهای کشور است.
 .2سولفات آمونیوم می تواند به تنهایی
در خاک مخلوط گردد یا با کودهای دیگر
ترکیب شود ویا با آب حل گردد یا با آب
آبیاری پخش شود یا به صورت اسپری روی
برگ ها پاشیده شود.

 .3در مقایسه با اوره نسبت به تبخیر،
آمونیاکمقاومتراستاینکودرامیتواندر
خاک های خنثی بدون مخلوط کردن با خاک
استفاده نمود به هرحال در خاک های
قلیایی با  pHبیشتر از  7و رطوبت باال و تحت
دمای باال امکان تبخیر آن مانند اوره افزایش
می یابد.

 .3در مزارع  300الی  400کیلوگرم در
هکتار قبل از کاشت

 .4می توان سولفات آمونیوم را بر روی

 .4در باغ ها به ازای هر درخت یک کیلوگرم

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

در اول بهار
 .5در گلخانه ها به ازای هر بوته گیاه  15گرم
و در باغچه به ازای هر مترمربع  25گرم
توجه :پیشنهاد می گردد توصیه کودی
فقط با انجام آزمایش خاک انجام گردد.
مشخصات فنی
ازت آمونیاکی بر حسب درصد
جرمی

حداقل  20/5درصد

رطوبت بر حسب درصد جرمی

حداکثر 0/5درصد

سولفات محلول در آب بر حسب
(  (Sدرصد جرمی

حداقل  23درصد

اسیدیته آزاد بر حسب )(H2SO4
درصد جرمی

حداکثر 0/03درصد

آرسنیک بر حسب (  (ASدرصد
جرمی

حداکثر  0/001درصد

دانه بندی گرانول  1-3میلیمتر

حداقل 90

کریستال بین  0/2 - 1میلی متر

حداقل 90
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|

کود سوپر فسفات تریپل )(TSP

)| (Triple Super Phosphate

 .1پخش كود و سپس مخلوط كردن آن با خاك

شکل ظاهری

 .2روش نواری

رنگ :گرانول خاکستری تیره

فرمولشیمیایی

Ca(H2Po4)2
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

عنصر فسفر دومین عنصر غذایی محدود
کننده تولید محصول در بیشتر خاکهای
ایران است .این عنصر نقش زیادی در
متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر
غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه
است .تامین مقدا رکافی فسفر باعث رشد
سریع ،افزایش رشد ریشه و زودرسی
محصول می شود.
کود سوپر فسفات تریپل یکی از انواع
کودهای فسفاته است .این کود حاوی
حداقل  39درصد اكسید فسفرمحلول
( )P2O5بوده و یك كود فسفاته مغذی
جامد است كه از اسید فسفریك و سنگ
فسفات بدست میآید .به جهت سهولت
استفاده ،عمدت ًا بصورت گرانول تولید می
شود.
تأمین فسفر كافی ،در بستر بذر برای
بسیاری از گیاهان زراعی ضروری است.
ریشهزایی ،انجام فتوسنتز ،ازدیاد مواد
ذخیرهای ،انتقال هیدرات کربن در گیاه،
موفقیت در عمل تلقیح و تشکیل میوه،
تأثیر در رنگ و درشتی میوه ،زودرس
نمودن میوه از تأثیرات دیگر فسفر روی
گیاهان است.
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روش ،زمان و مقدار مصرف

در روش پخش کود قبل از كشت ،كود
بطور یكنواخت پخش شده و با خاك مخلوط
می گردد .این روش در خاكهایی كه سطح
فسفر آنها پائین یا متوسط باشد ،كارائی
كمتری نسبت به روش نواری دارد و
بنابراین میزان مصرف كود در روش پخش
كردن و مخلوط كردن با خاك بایستی دو تا
چهار برابر باشد تا بتوان محصولی مساوی
با روش نواری بدست آورد .بنابراین
روش پخش كردن و مخلوط كردن با خاك
هنگامیكه مقدار زیادی فسفر برای افزایش
محصول موردنیاز است ،اقتصادی و عملی
نیست .در روش نواری ،فسفر هنگام
عملیات كاشت بصورت نواری در نزدیك
بذر قرار داده می شود .این كود معموال"
2/5تا 5سانتیمتر در كنار و زیر ردیف بذر
قرارداده می شود.
توجه :مصرف این كود باید بر اساس
آزمون خاك صورت گیرد.
مشخصات فنی
فسفر محلول در آب بر حسب
( (P2O5درصد جرمی

حداقل  39درصد

فسفر کل بر حسب ( (P2O5درصد
جرمی

حداقل  46درصد

رطوبت بر حسب درصد جرمی

حداکثر  4درصد

کادمیم (میلی گرم بر کیلوگرم)

حداکثر 25

سرب (میلی گرم بر کیلوگرم)

حداکثر 50

دانه بندی گرانول  2-4میلیمتر

حداقل 90

اسید فسفریک آزاد بر حسب
( (P2O5درصد جرمی

حداکثر3
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|

کود سوپر فسفات ساده )(SSP

)| (Simple Super Phosphate

شکل ظاهری

 .1زمان مصرف کود :ابتدای کشت
 .2موارد مصرف :باغی ،زراعی ،گلخانه و
فضایسبز

گرانول خاکستری روشن

فرمولشیمیایی

نحوه و میزان مصرف

Ca(H2oPo4)2
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

عنصر فسفر دومین عنصر غذایی محدود
کننده تولید محصول در بیشتر خاکهای ایران
است .این عنصر نقش زیادی در متابولیسم
گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری
برای رشد و توسعه گیاه است .تامین مقدار
کافی فسفر باعث رشد سریع ،افزایش رشد
ریشه و زودرسی محصول می شود .کود
سوپرفسفات ساده یکی از انواع کودهای
فسفاته بوده و عالوه بر فسفر دارای عناصر
مغذی دیگر نظیر گوگرد و کلسیم نیز است.
این کود مناسبترین و ارزانترین کود براى
تولید دانه هاى روغنى ،نیشکر و سیب
زمینى است .در زمین هایى با فقر عنصر
گوگرد ،نیاز محصول به این عنصر را مرتفع
مى نماید و ثابت شده است که در این حالت
بین ۱۵تا ۲۵درصد محصول افزایش مى یابد.
مشخصات فنی

42

روش ،زمان و مقدار مصرف

فسفر محلول در آب بر حسب
( (P2O5درصد جرمی

حداقل  16درصد

اسید فسفریک آزاد بر حسب
( (P2O5درصد جرمی

حداکثر  4درصد

سولفات محلول در آب بر حسب ((S
درصد جرمی

حداقل  10درصد

رطوبت بر حسب درصد جرمی

حداکثر  5درصد

کادمیم (میلی گرم بر کیلوگرم)

حداکثر 15

سرب (میلی گرم بر کیلوگرم)

حداکثر 25

دانه بندی گرانول  2-4میلیمتر

حداقل 90

كاربرد این کود در خاك مشابه سوپر
فسفات ها به صورت قبل از كشت و در
زمان تهیه بستر بذر است .استفاده از این
كود به علت خواص آن جهت اصالح خاك
ها نیز مفید است .با توجه به مساله تثبیت
فسفر در خاك و عدم تحرك آن در مقایسه
با كودهای ازته ،توصیه میشود این كود
توسط عمیق كار به فاصله  2/5-5سانتیمتر
در زیر بذر قرار گیرد (روش نواری) .این امر
عالوه بر افزایش عملكرد ،صرفهجوئی در
مقدار مصرف كود را سبب می شود .در
روش پخش یکنواخت ،کود قبل از کشت
بطور یکنواخت پخش شده و با خاک مخلوط
می گردد که این روش زمانی که به مقدار
زیادی فسفر نیاز داریم روش مناسبی
نیست.
توجه :به منظور تعیین مقدار مصرف دقیق،
مراجعه به نتایج تجزیه خاک و آب مزرعه
ضروری است.
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| کود فسفاته  13درصد |
اینکودحاوی 13درصدجرمیفسفرمحلول
در آب و  10درصد جرمی گوگرد می باشد.
* دستورالعمل استفاده:
-1روش نواری :كود معموال به فاصله 10-5
سانتیمتردركناروزیربذرقراردادهمیشود.
 -2روش پخش كود و سپس مخلوط كردن
آن با خاک قبل از كشت  :كود بطور یکنواخت
پخش شده و با خاک مخلوط می گردد.
مقدار مصرف به روشهای فو ق و بطور
عمومی بین  200تا  400كیلوگرم در هکتار
در محصوالت مختلف متغییر می باشد.
برای تعیین میزان مصرف دقیق مراجعه
به نتایج آزمایش آب و خاک ضروری است.
*احتیاط و هشدار:
در صورتی که میزان سرب ،کادمیم،
آرسنیک و نیکل باالتر از حد اعالم شده
باشد ،بدلیل آلودگی زیست محیطی
از مصرف کود خودداری گردد .دور از
دسترس اطفال نگهداری شود .قبل از
مصرف ،دستورالعمل مصرف بدقت
مطالعه شود.
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مشخصات فنی
خصوصیات

مقدار

رطوبت ،درصد جرمی

حداکثر 5/0

فسفر کل بر حسب ، P2O5
درصد جرمی

حداقل 19/0

فسفر محلول در آب بر حسب ،P2O5
درصد جرمی

حداقل 13/0

سولفات محلول در آب ، S
درصد جرمی

حداقل 10/0

اسید فسفریک آزاد بر حسب ،P2O5
درصد جرمی

حداکثر 4/0

دانه بندی ،درصد جرمی گرانول:
( )2 - 4میلی متر

حداقل 90

) Cd ( mg/kg

حداکثر 15

) Pb ( mg/kg

حداکثر 25

) As ( mg/kg

حداکثر 50

) Ni ( mg/kg

حداکثر 100
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|

کود دی آمونیوم فسفات )(DAP

)| (Diammonium phosphate

شکل ظاهری
خاکستری روشن  -خاکستری تیره

فرمولشیمیایی

(NH4)2Hpo4
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

عنصر فسفر دومین عنصر غذایی
محدود کننده تولید محصول در بیشتر
خاک های ایران است .این عنصر نقش
زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و
یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد
و توسعه گیاه است .تامین مقدار کافی
فسفر باعث رشد سریع ،افزایش رشد
ریشه و زودرسی محصول می شود .کود
دی آمونیوم فسفات یکی از انواع کودهای
فسفاته است که بدلیل داشتن عیار باالی
مواد غذایی ( 46درصد پنتاکسید فسفر و
 18درصد نیتروژن) و تمایل کم به جذب
رطوبت و کلوخه شدن از جمله کودهای
بسیار مرغوب بشمار می رود.
از این کود می توان در هر مرحله از رشد
گیاه استفاده نمود .این کود در بهبود رشد
رویشی ،یکنواختی شکوفه ها ،افزایش
مقاومت به سرما وافزایش تولید میوه
بسیار موثر می باشد .فسفر موجود در این
کود ،اسیدیته مؤثر را در حد مطلوب نگه
داشته و باعث افزایش جذب سایر عناصر
می شود .فسفر موجود در این کود آلی
موجب تشکیل گل و دانه ،مقاومت گل بر
روی گیاه و افزایش مقاومت گیاه در مقابل
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ریزش گل می شود .در این فرآورده فسفر
به همراه مواد دیگر وارد گیاه می شود و
از کمبود عنصر فسفر در گیاه جلوگیری
می کند .ازت موجود در این کود باعث
افزایش کمی و کیفی محصوالت و
حاصلخیزی خاک می گردد .پایداری ازت
در خاک افزایش یافته و بتدریج جذب
گیاه می شود .این کود باعث فعال نمودن
میکروارگانیسم های خاک شده و به جهت
جذب تدریجی ازت باعث سرسبزی مستمر
گیاه ،افزایش عملکرد و زودرسی محصول
می گردد.
روش ،زمان و مقدار مصرف

كاربرد این کود در خاك مشابه سوپر
فسفات ها به صورت قبل از كشت و در
زمان تهیه بستر بذر میباشد .استفاده از
این كود به علت خواص آن جهت اصالح
خاك ها نیز مفید است .با توجه به مساله
تثبیت فسفر در خاك و عدم تحرك آن در
مقایسه با كود های ازته توصیه میشود.
این كود توسط عمیق كار به فاصله 2/5-5
سانتیمتر در ز یر بذر قرار گیرد (روش
نواری) .ا ین امر عالوه بر افزا یش عملكرد،
صرفهجویی در مقدار مصرف كود را
سبب می شود .در روش پخش یکنواخت،
کود قبل از کشت بطور یکنواخت پخش
شده و با خاک مخلوط گردد که این روش
زمانی که به مقدار زیادی فسفر نیاز داریم
روش مناسبی نیست .مصرف این کود در
باغات بصورت چالکود و یا شیارکود توصیه
می شود .به منظور تعیین مقدار مصرف
دقیق ،مراجعه به نتایج تجزیه خاک و آب
مزرعه ضروری است.
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مشخصات فنی
ازت آمونیاکی بر حسب ((NH4-N
درصد جرمی

حداقل  18درصد

رطوبت بر حسب درصد جرمی

حداکثر  1درصد

فسفر محلول در آب بر حسب
( (P2O5درصد جرمی

حداقل  41درصد

فسفر قابل جذب بر حسب ((P2O5
درصد جرمی

حداقل  46درصد

کادمیم (میلی گرم بر کیلوگرم)

حداکثر 25

سرب (میلی گرم بر کیلوگرم)

حداکثر 50

دانه بندی گرانول  2-4میلیمتر

حداقل 95
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| کود میکروبی فسفاته |
کود بیولوژیکی است جامد و به شکل گرانوله
و یا پودری ،حاوی میکروارگانیسمهای حل
کننده فسفات که به منظور تامین بخش
قابل مالحظه ای از فسفر مورد نیاز گیاهان
استفاده میشود.
*دستورالعملاستفاده:
زراعت :حدود  400-200کیلوگرم در هکتار
مخلوط با خاک قبل از کاشت
درختان میوه 500-400 :گرم برای هر
درخت نسبت به سن و تاج درخت بصورت
چالکود
برای تعیین میزان مصرف دقیق مراجعه به
نتاییج آزمایش آب و خاک ضروری است.
*احتیاط و هشدار:
در صورت باال بودن میزان سرب و کادمیم
باالتر از حد اعالم شده ،بدلیل آلودگی
زیست محیطی از مصرف کود خودداری
گردد .دور از دسترس اطفال نگهداری
شود .قبل از مصرف ،دستورالعمل مصرف
بدقت مطالعه شود.
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مشخصات فنی
خصوصیات

مقدار

حداقل()P2O5کل بر حسب درصد وزنی

15

حداقل گوگرد کل( )Sبر حسب درصد وزنی

12

حداقل کربن آلی ( )O.Cبر حسب درصد وزنی

6

حداقل تعداد میکروارگانیسم های حل کننده
فسفات در هر گرم کود
حداکثر کادمیم برمبنای(  )Cdبر حسب
میلی گرم بر کیلوگرم
حداکثرنیکل()Niبرحسبمیلیگرمبرکیلوگرم
حداکثر سرب ( )Pbبر حسب میلی گرم
برکیلوگرم
حداکثر آرسنیک ( )Asبر حسب میلی گرم
بر کیلوگرم

5*10 4
10
100
15
50

حداکثر رطوبت بر حسب درصد وزنی

6

حداقل اندازه ذرات بین  2تا  4میلی متر

90
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|

کود سولفات پتاسیم )(SOP

)| (Potassium Sulphate

شکل ظاهری
پودر یا گرانول سفیدرنگ

فرمولشیمیایی

)(K2So4
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

پتاسیم عنصری پویا بوده ،درصورت
كمبود ،به بافت ها ی جوان زاینده گیاه
منتقل می شود .كمبود پتاسیم ،ابتدا در
برگ های پایین و در صورت كمبود بیشتر ،در
برگ های جوان و باالیی پدیدار میشود .این
عنصر مجموعه آنزیم ها را در فرآ یندهای
زیست شیمیایی فعال ساخته و نقش مهمی
را در فعال كردن آنزیم ها ی احیا كننده گاز
كربنیکایفامیكند.
مصرف سولفات پتاسیم موجب كاهش
خوابیدگی (ورس) در غالت میگردد .به عالوه
مقاومت گیاهان را در مقابل خسارت ناشی
از آفات و بیماری ها و تنش های سرما،
گرما ،خشكی و شوری افزا یش داده و بازده
مصرف آب و كودهای دیگر را نیز بهبود
می بخشد .ضمنا باعث افزایش ارزش غذایی
محصوالت به دلیل اثر مثبت در تولید انواع
ویتامین ها ،نشاسته و قندها و عملکرد
محصوالت می گردد .ایده آل برای گیاهان
حساس به شوری (سیب ،گالبی ،هلو ،لوبیا،
هویج ،کاهو ،پیاز ،).....به دلیل فقدان کلر
است.
بدلیل وجود سولفات باعث کاهش PH
در خاک های قلیایی می گردد .همچنین این
کودشیمیایی باعث حاللیت ریزمغذی های
موجود در خاک و جذب آن ها توسط گیاهان
می گردد.
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روش و میزان مصرف کود بر حسب کیلو گرم
در هکتار
سبزیجات
و
درختان محصوالت
روش
زراعی
مصرف محصوالت میوه
گلخانه ای
کود
آبیاری

10-15

15-35

10-15

آبیاری
تحت
فشار
(قطره ایی
و بارانی)

5-10

10-15

5-15

محلول
پاشی
برگی

5-7

5-15

5-10

تکرار بنا
به نیاز

زمان مصرف در محصوالت مختلف

نام محصول

درختان میوه

مراحل حساس رشد
گیاه ،توصیه شده برای
مصرف کود
• ظهور برگ های جوان و
گل دهی
• تشکیل میوه
• رشد میوه
• رسیدگی میوه ها

گندم و جو

• اوائل پنجه زنی پس از
سرمای زمستانه
• شروع ساقه رفتن
• ظهور خوشه ها

ذرت

•  4-6برگی
از یک ماه بعد تا ظهور اولین
گل آذین های نر

سیب زمینی

سایر محصوالت

• خاکدهی
 10روز قبل از گلدهی
دو هفته پس از گلدهی
در طول دوره رویشی
بخصوص ده روز قبل از
شروع تشکیل میوه و دانه

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

توجه :به منظور تعیین مقدار مصرف
دقیق کود ،مراجعه به نتایج تجزیه خاک و
مزرعه ضروری است.
مشخصات فنی
پتاسیم محلول در آب بر حسب
( (K2Oدرصد جرمی

حداقل  50درصد

رطوبت بر حسب درصد جرمی

حداکثر 1/5درصد

منیزیم بر حسب ( (Mgoدرصد
جرمی

حداکثر 2درصد

کلسیم بر حسب ( (Caoدرصد
جرمی

حداکثر  2/5درصد

سولفات محلول در آب بر حسب ((S
درصد جرمی

حداقل  17/5درصد

کلر بر حسب (  (clدرصد جرمی

حداکثر  2/5درصد

سدیم بر حسب (  (NaClدرصد
جرمی

حداکثر  2درصد

دانه بندی گرانول  4-1میلیمتر

حداقل 85

کریستال بین  0/21 - 1میلیمتر

حداقل 90
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|

کود کلرور پتاسیم)(KCl

)| (Potassium Chloride
شکل ظاهری

رنگ کود :کریستالی سفید  -صورتی یا بی رنگ شیشه ای

فرمولشیمیایی

)(KCl
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

کلرور پتاسیم محتوی  60درصد K20
است 90 .رصد از کل مصرف پتاس
درجهان به کلرور پتاسیم اختصاص دارد و
مصرف آن در ایران به عنوان کود شیمیایی
اخیرا توسعه یافته است .از مزایای آن
می توان به ارزان تر بودن نسبت به دیگر
کودهای پتاسه ،محلول بودن آن و سهولت
استفاده اشاره کرد.
البته این کود به دلیل داشتن عنصر کلر
برای محصوالتی که ظرفیت پذیرش کلر
ندارند (مانند تنباکو ،سیب زمینی و )...
مناسب نیست.
درصد پتاسیم محلول در این کود 60
درصد می باشد که نسبت به کود سولفات
پتاسیم  10درصد بیش تر می باشد .کلر
خود عامل کنترل کننده تعدادی ازبیماری
ها نظیر بالست ،پاخوره و  ...می باشد.
از کود کلرور پتاسیم می توان در ساخت
کودهای سولفات پتاسیم ،نیترات پتاسیم
و کودهای ماکرو استفاده نمود.
کود کلرور پتاسیم از رایج ترین کود
پتاسیم بوده و از کانی های محتوی پتاسیم
به دست می آید.
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با وجود آن که ساخت این کود در
چند مرحله انجام می گردد ،مقدار
انرژی الزم برای تولید آن به مراتب کم
تر از انرژی الزم برای ساختن کودهای
نیتروژنی و فسفاتی است .بنابراین
هزینه تولید کودهای پتاسیمی کم تر
از کودهای نیتروژنی و فسفاتی است.
این کود حاوی حداقل  60درصد پتاسیم
محلول ( )K20بوده و به صورت پودری و
گرانوله به بازار عرضه می شود.
میزان و نحوه مصرف

این کود را می توان در اغلب شرایط و حتی در
خاک های مناطق خشک مصرف نمود و مصرف
این کود به مقدار موردنیاز گیاه و با توجه به
شرایط منطقه ،خطری از نظر سمیت و شوری
برای خاک و محصول ایجاد نمی کند.
مقدار مصرف :با توجه به نوع محصول و
شرایط اقلیمی متفاوت بوده و به طور عمومی
 200-100کیلوگرم در هکتار می باشد که برای
تعیین مقدار دقیق مصرف مراجعه به نتایج
تجزیه خاک و آب مزرعه ضروری است.
مشخصات فنی
پتاسیم محلول در آب بر حسب
( (K2Oدرصد جرمی

حداقل  60درصد

رطوبت بر حسب درصد جرمی

حداکثر 0/5درصد

منیزیم بر حسب ) (Mgcl2درصد
جرمی

حداکثر 1درصد

سدیم بر حسب (  (NaClدرصد
جرمی

حداکثر  3/5درصد

دانه بندی گرانول  1-3/35میلیمتر

حداقل 90

دانه بندی گرانول کمتر از  1میلیمتر

حداکثر 5

کریستال بین  0/25 - 1/7میلی متر

حداقل 65
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| کود گوگرد بنتونیتی )| (Sulfur bentonite
اهمیت و معرفی اجمالی محصول

از وظایف مهم گوگرد در گیاهان ،می
توان به دخالت این عنصر در بسیاری از
فعالیت های آنزیمی و نیز حضور آن در
ساختمان شیمیایی بسیاری از اسیدهای
آمینه نظیر متیونین و سیستین و نیز
ترکیبات فرار مولد رایحه گیاهانی نظیر
سیر و پیاز و و خردل اشاره نمود.
ساخت روغن و بهبود کیفیت میوه از
دیگر وظایف این عنصر درگیاهان به
شمار می رود ،گوگرد به علت دارا بودن
خاصیت قارچ کشی خاک را ضدعفونی
می کند.
نود درصد این کود با مصرف در خاک
متالشی شده و هم به عنوان تامین کننده
نیاز گیاه به گوگرد و هم به عنوان اصالح
کننده خاک های قلیایی به کار می رود.
با توجه به آثار مثبت گوگرد در کاهش
 Phخاک های آهکی و افزایش سولفات
موردنیاز گیاهان ،افزایش حاللیت عناصر
کم مصرف و پرمصرف به ویژه فسفر،
آهن ،روی و کنترل برخی عوامل بیماری
زای قارچی نظیر سفیدک سطحی و هم
چنین نقش گوگرد بنتونیت دار گرانوله در
اصالح خاک های شور و قلیایی و خاصیت
اصالح کنندگی آب ها ،مصرف کودهای
محتوی گوگرد را ضروری می نماید.
گوگرد نقش مهمی در فرایند فتوسنتز در
گیاه دارد و کمبود آن رشد گیاه را کاهش
می دهد یعنی با مصرف این کود رشد گیاه
افزایش می یابد.
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مقدار قابل توجهی از ذرات گوگردی در
زمان رشد به سولفات تبدیل شده و نیاز
گیاه به این عنصر مغذی را تامین می کند.
مشخصات فنی
عناصر

درصد

گوگرد

حداقل 85

بنتونت

حداکثر 15

دانه بندی ( )4-2میلی متر

حداقل 90

روش ،زمان و مقدار مصرف

گوگرد بنتونیت دار گرانوله بایستی قبل از
کاشت محصوالت زراعی هنگام شخم و به
میزان  300تا  500کیلوگرم در هکتار و در
باغ ها به میزان  1تا  2کیلوگرم به ازاء هر
درخت به صورت چالکود (حداقل دو چالکود
برای هر درخت) یا نواری مصرف گردد.
بهتر است کود گوگرد بنتونیت دار
گرانوله با بذر کار زیر بذر و یا حداقل قبل از
شخم در سطح مزرعه پخش و با شخم زیر
خاک گردد.
توجه :مصرف این کود در شرایط غرقابی،
مزارع چای و شالیزار شمال کشور و
هم چنین خاک های گچی و اسیدی توصیه
نمی گردد.
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سموم دفع آفات نباتی
معرفی مجتمع شیمیایی آبیک
محصوالت
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معرفی مجتمع شیمیایی آبیک
مجتمع شیمیایی آبیک ،یکی از مهمترین تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی کشور و صد
در صد دولتی بوده و از زیر مجموعه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور محسوب
می شود که طی سنوات گذشته در چندین مرحله تغییر نام پیدا کرده است.
شروع فعالیت این مجموعه در اوایل دهه نخست  ،1300با ایجاد تاسیساتی به منظور
واردات سموم کشاورزی در حصارک کرج بود که به تدریج با تولید برخی از ترکیبات آرسنیکی
در سال  1309کارخانه سم سازی در کرج احداث و به بهره برداری رسید .تولیدات این
کارخانه که با استفاده از مواد اولیه داخلی (آرسنیک ،شوران گوگرد ،کات کبود جوهر سرکه،
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جوهرگوگرد کربنات و نیترات سدیم و
آهک) انجام می شده ،عبارتند از:
 انواع سموم آرسنیکی سبزپاریس فلئوسیلیکات دوباریم انواع ترکیبات سمی گوگرد و مسعالوه بر تولید سموم فوق برخی از
ترکیبات غیرسمی شامل:
آرداستخوان ،چسب باغبانی و برخی
انواع کودهای ساده شیمیایی از قبیل سوپر
فسفات  16درصد نیز در این کارخانه تولید
می شد.
در سال  1321با افزایش میزان واردات
سموم ،بنگاه شیمیایی تاسیس و فعالیت
آن تا سال  1334ادامه یافت .خردادماه
سال  1334براساس قانون اجازه تاسیس
کارخانجات تهیه سموم دفع آفات نباتی،
وزارت کشاورزی مجوز تاسیس شرکت
سهامی شیمیایی و کشاورزی صادر شد
و فعالیت تولیدی شرکت براساس پروانه
شماره  32488در آبان ماه سال 1344
توسعه یافت و تا سال  1368این کارخانه
درکرج فعالیت نمود .درسال 1368به جهت
رعایت مسائل زیست محیطی براساس
مصوبه هیات وزیران ،کارخانجات شیمیایی
به مکان فعلی واقع در کیلومتر  50اتوبان
کرج-قزوین در نزدیکی شهر آبیک انتقال
یافت و تحت عنوان کارخانه شیمیایی آبیک
به فعالیت خود ادامه داد .درسال  1373با
انتقال انبارهای مرکزی به این مجموعه،
نگهداری و توزیع نهاده های کشاورزی به
فعالیت های آن افزوده و کارخانه شیمیایی
به مجتمع شیمیایی تغییر نام یافته است.

رویکرد
تامین به موقع نهاده های کشاورزی با
کیفیت مطلوب و قیمت مناسب.
برنامه ریزی جامع تولید ،تامین و توزیع
نهاده ها بر مبنای نیاز بخش کشاورزی و
برنامه توسعه.
اصالح شبکه توزیع و بهره گیری از
سیستمالکترونیکیتوزیعوفروشنهادهها.
تولید مشترک نهاده ها با تولیدکنندگان
داخلی و خارجی.
تولید سموم بیولوژیک و سموم سبز و
کاهش تدریجی تولید سموم شیمیایی با
هدف ارتقاء سالمت جامعه و حفظ محیط
زیست.
تدوین جدول زمان بندی تولید ،تامین،
توزیع و مصرف نهاده های کشاورزی در
مناطقمختلف.
بهره گیری از شبکه توزیع استانی با
مشارکت مدیریت های استانی شرکت.
تنوع بخشی به بسته بندی محصوالت
تولیدی مناسب با نیاز مصرف کنندگان.
تنوع بخشی به سبد نهاده های حوزه
فعالیت شرکت.
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت
تولید ،تامین و توزیع نهاده های کشاورزی.
استاندارد سازی فعالیت های تولیدی و
بازرگانی.
اصالح ساختار عملیاتی ،تشکیالتی و
برنامه ریزی مجتمع.
ذخیره سازی انواع کودهای شیمیائی در
انبار مرکزی مجتمع شیمیائی آبیک.
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ظرفیت انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک
ظرفیت (تن)

عنوان
انبار های كود

35000

انبار های سم

15000

بر مبنای سم

3500

سایر انبار ها بر مبنای سم

1000

انبار مرکزی

انبار تولید

تولیدات مجتمع شیمیائی آبیک
نوع تولید

ظرفیت طبق
پروانه تولید
(سه شیفت)

ظرفیت اسمی
( یک شیفت)

ظرفیت واقعی
تولید

درصد از
ظرفیت تئوری

سموم حشره كش گرانوله
دیازینون-ریجنت-پادان)

 8000تن

 3200تن

 2000تن

63

روغن امولسیونشونده (ولك)

 5000تن

 2200تن

 500تن

23

سموم مایع EC
( دیازینون – اومایت وکلرپیریفوس
و)...

 3500تن

 500تن

 250تن
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خطوط تولید مجتمع شیمیایی آبیک
| الف :خطوط تولید گرانول |
| ب :خط تولید روغن امولسیون شونده (ولک ) |
| ج :خطوط تولید سموم مایع (دیازینون  -%60پروپارژیت -کلرپیریفوس و | ) ...

آزمایشگاه کنترل کیفی مجتمع شیمیایی آبیک
 .1آزمایش و کنترل کیفی مواد اولیه و ملزومات خریداری شده
 .2تهیه و انجام فرموالسیون سموم تولیدی
 .3آزمایش و آنالیز تولیدات مجتمع شیمیایی آبیک
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«محصوالت»

| دیازینون آبیک گرانول| %10
نام تجاری

نام عمومی

دیان

دیازینون

ویژگی ها
 .1حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی
و گوارشی و تنفسی
 .2مقدار ماده موثره 100 :گرم بر کیلوگرم
 .3درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats: 1250 mg/kg
 .4خطر این سم( IIسمی و زیان آور) می باشد.
 .5دوره کارنس  10 :روز
IRAC:IB .6
 .7مواردمصرف:کنترلکرمساقهخواربرنج
توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

 15کیلوگرم
در هکتار

انواع بسته بندی
کیسه  10کیلویی
سطل  10کیلویی
سطل  4کیلویی
سطل  1کیلویی
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| کارتاپ آبیک گرانول| %4
نام تجاری

نام عمومی

پادان

کارتاپ

ویژگی ها
 .1حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و
گوارشی تغذیه حشره را متوقف می کند و
باعث مرگ می شود.
 .2مقدار ماده موثره 40 :گرم بر کیلوگرم
 .3درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats=325 (female)mg/kg
Acute Oral Ld50 For rats=345 (male)mg/kg

 .4خطر این سم( IIسمی و زیان آور) می باشد.
 .5این سم در گروه  IRAC :14قرار دارد
 .6مواردمصرف:کنترلکرمساقهخواربرنج
توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

 30-40کیلوگرم
در هکتار

انواع بسته بندی
کیسه  10کیلویی
سطل  10کیلویی
سطل  4کیلویی
سطل  1کیلویی
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| فیپرونیل آبیک گرانول | % 0/2
نام تجاری

نام عمومی

ریجنت

فیپرونیل

ویژگی ها
 .1حشره کش تماسی با طیف وسیع،
نسبت ًا سیستمیک با کنترل ابقایی مناسب
درهنگامی که سم پاشی برگ انجام می شود.
 .2مقدار ماده موثره 2 :گرم بر کیلوگرم
 .3درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats: 97 mg/kg
 .4خطر این سم( IIسمی و زیان آور) می باشد.
 .5این سم در گروه  IRAC:IIBقرار دارد
 .6مواردمصرف:کنترلکرمساقهخواربرنج
توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

 20کیلوگرم
در هکتار

انواع بسته بندی
کیسه  10کیلویی
سطل  10کیلویی
سطل  4کیلویی
سطل  1کیلویی
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| روغن امولسیونشونده آبیک | % 80
نام عمومی

نام تجاری

روغن ولک

پترولیوم اویل

ویژگی ها
 .1مقدارماده موثره 800 :گرم بر کیلوگرم
 .2درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats <15000mg/kg
 .3خطر این سم( U :سمیت حاد ندارد)

چای

شپشک آرد آلو،
کنه پاکوتاه قرمز

0/5 -1درهزار
مخلوط با یکی از
سموم فسفره با
نظر کارشناس

زیتون

شپشک سیاه
سپردار بنفش

1/5درهزار
پیش بهاره
و با نظر کارشناس

درختان غیر مثمر
و درختان زینتی

شپشک سفید تاغ

1/5درهزار
پیش بهاره
همراه با یکی از
سموم با نظر
کارشناس

انواع بسته بندی روغن ولک
بسته بندی های  10 ،4 ،1و  20لیتری

 .4این سم در گروه IRAC :NCقراردارد.
 .5دوره کارنس 3 :تا  4هفته
 .6موارد مصرف :کنترل انواع شپشک
ها ،کنه ها ،شته ها در درختان مرکبات،
درختان میوه سردسیری ،پسته ،خرما،
چای ،زیتون ،درختان غیرمثمر و زینتی
توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

مرکبات

کنه قرمز ،کنه زرد
شرقی ،سپردارها،
شپشک های
مومی نرم تنان

1- 1/5درهزار
پیش بهاره و بهاره
با نظر کارشناس

درختان میوه
سردسیری

کنه قرمز اروپایی،
پسیل گالبی،
سپردارها
و شپشک ها

1/5درهزار
زمستان قبل از
تورم جوانه ها با
توجه پیش آگاهی با
نظرکارشناس

پسته

شپشک و اوی،
شپشک تنه

1 - 1/5درهزار
زمستان قبل
ازتورم جوانه ها
و بهاره
با نظر کارشناس

خرما

1 - 1/5درهزار
شپشک سفید خرما در قالب مبارزه
شپشک شفاف خرما بهاره و پیش بهاره
و با نظر کارشناس
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| دیازینون آبیک| EC % 60
نام عمومی

نام تجاری
دیان

دیازینون

ویژگی ها
 .1حشره کش غیر سیستمیک با اثر
تماسی ،گوارشی و تنفسی
 .2مقدرماده موثره 600 :گرم بر کیلوگرم
 .3درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats: 1250 mg/kg
 .4خطر این سم( IIسمی و زیان آور) می باشد.
 .5دوره کارنس 10 :روز
IRAC:IB .6
 .7مواردمصرف:کنترلطیفوسیعیازآفات
جونده و مکنده در محصوالت زراعی و باغی
توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

2لیتر در هکتار

مرکبات

شپشک

 1لیتر در هزار

نخیالت

شپشک خرما

 2تا  1/5لیتر در هزار

چغندر قند

آفات

 1تا  1/5لیتر در هزار

درختان میوه و جنگلی کرم سفید ریشه
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 3تا  3/5لیتردر هزار

گالبی

پسیل

 1در هزار

مو

تریپس

 1در هزار

پسته

شپشک

 1در هزار

درختان میوه

لیسه و شته

 1در هزار
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| پروپارژیت آبیک | EC % 57
نام تجاری

نام عمومی

امایت

پروپارژیت

ویژگی ها
 .1کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و
دوام طوالنی ،از طریق تنفس هم بر روی
حشره تاثیرگذار است.
 .2مقدارماده موثره 570 :گرم بر کیلوگرم
 .3درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats: 2800 mg/kg
 .4درجه خطر این سم ( IIIاحتیاط) می باشد
 .5دوره کارنس- :
 .6این سم در گروه  IRAC : 12Cخانواده
سولفیت قرار دارد.
موارد مصرف :کنترل انواع کنه درختان میوه
سردسیری و اشجار جنگلی ،پنبه چغندر قند،
پسته ،سویا ،چای  ،حبوبات و لوبیا

توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه
سردسیری

کنه قرمز اروپایی

 1در هزار

درختان جنگلی و
گیاهان غیر مثمر

کنه دو نقطه ای

 1در هزار

پنبه

کنه تار عنکبوتی

 1/5لیتر در هکتار

چغندر قند

کنه تار عنکبوتی

 1لیتر در هکتار

پسته

کنه پسته

 1در هزار

سویا

کنه تار عنکبوتی

 1/5لیتر در هکتار

چای

کنه پا کوتاه

 1/2در هزار

حبوبات

کنه

 2در هزار

لوبیا

کنه تارتن دو
نقطه ای

 1در هزار
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|

دلتامترین آبیک (EC %2/5 )W/W

امولسیون |

نام عمومی

نام تجاری
دسیس

د لتامترین

ویژگی ها
 .1حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی،
گوارشی و بسیار سریع االثر
 .2مقدرماده موثره 25 :گرم بر کیلوگرم
 .3مواد همراه  975:گرم بر کیلوگرم
 .4درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats:135-5000mg/kg
 .5خطراین سم( II:سمی و زیان آور) میباشد.
 .6دوره کارنس 3 :روز
 .7موارد مصرف :کنترل سن گندم – مینوز
لکه گرد درختان میوه سردسیری -پرودونیا
چغندرقند
توضیحات
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محصول

آفت

میزان مصرف

گندم

سن گندم

 0/3لیتر در هکتار

پنبه

برود و نیا پنبه

 0/75لیتر در هکتار

چغندر قند

پرود و نیا

 1لیتر در هکتار

درختان میوه
سردسیری

مینوز لکه گرد

 0/5لیتر در هزار
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|

پرمترین آبیک (EC %25 )W/W

امولسیون|

نام عمومی

نام تجاری
آمبوش

پرمترین

ویژگی ها
 .1حشره کش تماسی با طیف وسیع از
گروهپایرتروئیدها
 .2مقدرماده موثره 250 :گرم بر کیلوگرم
 .3مواد همراه  750 :گرم بر کیلوگرم
 .4درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats:430-6000mg/kg
 .5خطراینسم( II:سمیوزیانآور)میباشد.
 .6موارد مصرف :کنترل پرودونیا چغندر قند
و مینوز لکه گرد درختان میوه دانه دار
توضیحات
محصول

آفت

میزان مصرف

چغندر قند

پرودونیا

 1لیتر در هکتار

درختان میوه دانه دار

مینوز لکه گرد

 0/5در هزار
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|

کلرپیریفوس آبیک (EC % 40/8 )W/W

امولسیون |

نام عمومی

نام تجاری
دورسبان

کلرپیریفوس

ویژگی ها
 .1حشره کش غیر سیستمیک از گروه
ارگانوفسفات با تاثیر تماسی و گوارشی و
کمیتدخینی
 .2مقدرماده موثره 408 :گرم بر کیلوگرم
 .3مواد همراه  592 :گرم بر کیلوگرم
 .4درجه سمیت:
Acute Oral Ld50 For rats:135-163mg/kg
 .5خطراینسم( II:سمیوزیانآور)میباشد.
 .6موارد مصرف :سپرداران و شپشکها در
مرکبات و درختان میوه سردسیری و مینوز
برگ سویا
توضیحات
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محصول

آفت

میزان مصرف

مرکبات

سپرداران ،شپشک ها

 1/5 -2در هزار

درختان میوه

انواع شپشک ها

 1 -1/5در هزار

سویا

مینوز برگ

 2-2/5لیتر
در هکتار
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بذور
محصوالت
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«معرفی ارقام گندم »
تیرگان

مشخصات

صفات
نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

3500

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

5500

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

89

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

105

میانگین درصد پروتئین

11/7

میانگین درصد پروتئین

12/2

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 41

صفات
نوع کشت
تدارک شده برای استان های

مشخصات
آبی
چهارمحالوبختیاری-
سیستانوبلوچستان

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 44
واکنش نسبت به بیماریها

واکنش نسبت به بیماریها

مقاوم به زنگ زرد و قهوه ای

نیمه مقاوم به زنگ سیاه و
فوزاریوم سنبله

مهرگان

سارنگ
صفات

صفات
مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگین عملکرد( کیلوگرم در هکتار) 6000

74

چمران 2 -

میانگین ارتفاع بوته ( سانتی متر)

93

میانگین درصد پروتئین

12/7

میانگین وزن هزاردانه ( گرم)

43

واکنش نسبت به بیماریها

نیمه مقاوم تا مقاوم
به زنگ زرد و نیمه
حساس به زنگ
قهوه ای

مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

5500

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

89

میانگین درصد پروتئین

13/8

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 40

واکنش نسبت به بیماریها

مقاوم به زنگ های زرد ،
قهوه ای و سیاه

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

سیوند
مشخصات

صفات
نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سمنان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

8600

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

92

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 40
واکنش نسبت به بیماریها

مقاوم به زنگ زرد و سیاه-
نیمه حساس به زنگ قهوه ای

افق
مشخصات

صفات
نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

3800

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

74

میانگین درصد پروتئین

11/9

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 35
واکنش نسبت به بیماریها

متحمل تا نیمه حساس به
زنگ زرد و نیمه حساس به
زنگ قهوه ای

75

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

نارین
مشخصات

صفات

مشخصات

صفات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

4500

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

میانگینعملکرد
کیلوگرم در هکتار)

76

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

84

میانگین درصد پروتئین

11/8

میانگین درصد پروتئین

11

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 41
واکنش نسبت به بیماریها

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

چهارمحالوبختیاری

تیپ رشد

زمستانه
7700

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 43

نیمه حساس به زنگ های
زرد ،سیاه و قهوه ای

پیشگام

واکنش نسبت به بیماریها

مقاوم به زنگ زرد و قهوه
ای و نیمه مقاوم به زنگ
قهوه ای

حیدری

صفات

مشخصات

صفات

مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

چهارمحال و بختیاری

تیپ رشد

بهاره

تیپ رشد

زمستانه -بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

8700

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

7100

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

95

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

86

میانگین درصد پروتئین

11/2

میانگین درصد پروتئین

11/5

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان های چهارمحال و بختیاری -سمنان

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 46
واکنش نسبت به بیماریها

76

میهن

مقاوم به زنگ زرد

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 41
واکنش نسبت به بیماریها

مقاوم به زنگ زرد و نیمه
حساس به زنگ سیاه و
قهوه ای

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

سحر
صفات

مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)

7500

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

95

میانگین درصد پروتئین

12/1

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 39
واکنش نسبت به بیماریها

مقاوم به زنگ زرد و نیمه
حساس به زنگ قهوه ای

سیروان
صفات

مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستان و بلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)
میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)
میانگین درصد پروتئین

8000
94
12

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 45
واکنش نسبت به بیماریها

نیمه مقاوم تا مقاوم

77

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

باران

صدرا
صفات

مشخصات

نوع کشت

دیم

نوع کشت

دیم

تدارک شده برای استان

اردبیل

تدارک شده برای استان

اردبیل

تیپ رشد

زمستانه

تیپ رشد

زمستانه

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)

2000

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

24000

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

80

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

83

میانگین درصد پروتئین

11/3

میانگین درصد پروتئین

11/2

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 35
واکنش نسبت به بیماریها

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 37

نیمه حساس به زنگ زرد

واران

واکنش نسبت به بیماریها

حساس تا نیمه مقاوم

آذر2

صفات

صفات

مشخصات

مشخصات

نوع کشت

دیم

نوع کشت

دیم

تدارک شده برای استان

اردبیل

تدارک شده برای استان

اردبیل

تیپ رشد

زمستانه

تیپ رشد

زمستانه

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)

2400

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

2000

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

73

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

70-83

میانگین درصد پروتئین

10/9

میانگین درصد پروتئین

10

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 40
واکنش نسبت به بیماریها

78

صفات

مشخصات

نیمه حساس به زنگ زرد

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 33
واکنش نسبت به بیماریها

متحمل به زنگ زرد –
حساس به سیاهک ها

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

کالته
صفات

مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

گلستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)

5500

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

100

میانگین درصد پروتئین

12/3

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 41
واکنش نسبت به بیماریها

نیمه مقاوم تا مقاوم

معراج
صفات

مشخصات

نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

گلستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)

5800

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

105

میانگین درصد پروتئین

12/3

رنگ دانه

زرد کهربایی

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 43
واکنش نسبت به بیماریها

نیمه مقاوم تامقاوم

79

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

«معرفی ارقام جو»

جو آبی تولید شده توسط شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی

گوهران
مشخصات

صفات
نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سمنان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد
( کیلوگرم در هکتار)

6200

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

90

میانگین درصد پروتئین

12

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 43
واکنش نسبت به بیماریها

نیمه مقاوم تا مقاوم

اکسین
مشخصات

صفات
نوع کشت

آبی

تدارک شده برای استان

سیستانوبلوچستان

تیپ رشد

بهاره

میانگینعملکرد(کیلوگرم
در هکتار)

5000

میانگین ارتفاع بوته
( سانتی متر)

81

میانگین درصد پروتئین

11

میانگین وزن هزاردانه ( گرم) 39
واکنش نسبت به بیماریها

80

مقاوم به لکه نواری و لکه
برگی های جو

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

81

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

«معرفی ارقام برنج»
تولید شده توسط شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی

| طارم هاشمی |

برنج رقم طارم هاشمی از توده محلی
گیالن بوده و از سال  ۱۳۷۸به مازندران
رسید ،ابتدا در غرب استان و سپس تا
شرق استان و حتی استان گلستان هم
کشت می شود .این رقم دارای ریشک
بوده که در صورت بروز کم آبی نسبت
به ارقام بدون ریشک از مقاومت نسبی
بیشتری برخوردار است .ریشه های گره
ای آن در داخل پروفیل خاک رشد بیشتر
دارد .ساقه آن بندبند و توخالی و نسبت به
بیماری بالست از مقاومت نسبی بیشتری
برخوردار است .برگ های این رقم کشیده
رگبرگ های آن موازی و پس از ظهور
خوشه ،ریشک های آن نمایان می شود.
دارای کیفیت پخت عالی ولی میزان عطر و
طعم آن نسبت به طارم محلی ناچیز است.

| سنگ طارم |

سلکسیون شده از توده محلی است که
در بعضی از مناطق مازندران به خصوص
در شرق استان کشت می شود و دارای
کیفیت و طعم عالی است .از لحاظ مصرف
نهاده ها و حساسیت به بیماری کامالً
شبیه ارقام محلی می باشد .ریشه این رقم
افشان و شامل ریشه های گره ای؛ بذری و
جانبی است .ساقه آن ماشوره ای بند بند و
تو خالی و تا  ۲۰گره می باشد .از هر گره یک
برگ غالف باز وجود دارد .برگ های رقم

82

سنگ طارم کشیده و دارای رگبرگ های
موازی و بدون دمبرگ است .پنجه های
اولیه آن از ساقه اصلی و پنجه های ثانویه
آن از پنجه های اولیه تولید می گردد .گل
آن به صورت پانیکول و بدون ریشک می
باشد .مصرف کودهای شیمیائی و سموم
کشاورزی همانند رقم طارم محلی است.

| فجر |

این رقم با دارا بودن صفات مطلوب
نظیر زودرسی ،عملکرد و کیفیت مطلوب،
ارتفاع کوتاه ،مقاومت کامل به بیماری
بالست و مقاومت نسبی به سایر آفات
و بیماری ها و با توجه به سازگاری وسیع
این رقم در شالیزار های مازندران و سایر
استان های برنج خیز کشور می تواند گامی
موثر و مفید در خودکفایی تولید برنج
بردارد .این رقم از نظر کیفیت پخت و عطر
و طعم خیلی نزدیک به رقم بومی طارم
است.

| خزر |

برنج رقم خزر یکی از ارقام پر محصول
معرفی شده موسسه تحقیقات برنج
کشور در رشت است که طی سال های
متمادی سازگاری خوبی در مازندران
نشان داده است .به همین دلیل و نیز به
خاطر بازار پسندی خوب در دهه هفتاد،
سطح زیادی از اراضی شالیزاری استان
مازندران را تحت پوشش خود قرار داده
که با توجه به اختالط پذیری آن رقم با طارم
محلی همیشه در بازار با قیمت خوبی به
فروش می رسد .در حال حاضر به دلیل
پذیرش گرده غیر تیپ از درجه خلوص

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

مطلوبی برخوردار نیست که باید مجدد ًا
از سوی بریدرها (اصالح گران) اصالح
سازی بر روی این رقم ،صورت پذیرد.

| شیرودی |

در سال  1380این رقم در طرح تحقیقی
ترویجی در چهار نقطه استان با ارقام شاهد
مورد مقایسه قرار گرفت كه بیشترین
عملكرد را نسبت به ارقام شاهد داشته
است .ضمن ًا ارزیابی های الزم در طول
اجرای آزمایشات مختلف نسبت به بیماری
بالست ،شیت بالیت وكرم ساقه خوار و
همچنین ارزیابی كیفیت پخت انجام شده
كه الین شماره  5با دارا بودن عملكرد حدود
 8تن در هكتار و كیفیت مطلوب پخت و
مقاوم به آفات و بیماریهای مهم و دارای
عملكرد بیشتر از رقم های رایج منطقه به
عنوان الین برتر انتخاب و با نام پیشنهادی
شیرودی به كشاورزان معرفی گردید.

| ندا |

کیفیت آن نسبت به سایر ارقام اصالح
شده برتر و از برخی جهات نیز نسبت به
ارقام اصالح شده پرمحصول از جمله
آمل 3و نعمت ،برتری خاصی دارد .از جمله
خصوصیات برتر آن  7الی  10روز زودرسی
و نیز خواص فیزیکوشیمیایی مطلوب آن می
باشد .از لحاظ فیزیکی ،دانه ها کامال شبیه
طارم و از لحاظ خواص شیمیایی نیز تا حدود
زیادی با آن مشابهت دارد .دارای عملکردی
بالغ بر  8تن در هکتار ،نسبتا میان رس،
متحمل به آفت کرم ساقه خوار و نسبت به
مهم ترین بیماری رایج منطقه (بالست) کامال
مقاوم است .متوسط ارتفاع آن حدود 100
سانتی مترو مقاوم به ورس است.

83

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

84

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

ماشین آالت و ادوات کشاورزی
معرفی ناوگان بوجاری
محصوالت
نحوه خرید
خدمات پس از فروش

85

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

معرفی ناوگان بوجاری
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای بزرگ ترین ناوگان بوجاری کشور می باشد که
شامل  75دستگاه سامانه بوجاری در انواع مختلف  ، GS100 ، GS50روبر  200و روبر 100و
هم چنین  6کارخانه در استان های کشور مستقر گردیده که ظرفیت اسمی کل ناوگان 573
تن در ساعت و ظرفیت عملیاتی حدود  300تن درساعت است .این مجموعه توانایی بوجاری
انواع بذور با ظرفیت  300تن در ساعت دارد.

86
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دستگاه های فعال بوجاری شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور

3

البرز

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

4

ایالم

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

آذربایجان غربی

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

6

آذربایجان شرقی

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

7

بوشهر

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

8

جیرفت

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

9

چهارمحال و بختیاری

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

10

خراسان جنوبی

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

11

خراسان رضوی

0

2

0

0

0

0

0

0

1

3

12

خوزستان

2

1

0

0

0

0

0

0

1

4

13

سیستان و بلوچستان

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

14

کردستان

0

3

0

1

0

0

0

0

0

4

15

زنجان

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

16

قزوین

0

2

0

1

0

0

0

0

0

3

17

قم

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

18

سمنان

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

19

فارس

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

20

کرمان

0

3

1

0

0

1

2

2

0

9

21

کرمانشاه

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

22

کهکیلویه و بویر احمد

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1
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GS 50

2

اصفهان

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

استان ها

GS 100

GOLDSAAT

رام صنعت بهاره

روبر100

روبر200

سوسماری

روسی

کارخانه

مجموع

1

اردبیل

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

ردیف

نوع دستگاه
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دستگاه های فعال بوجاری شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور

3

44

3

6

8

3

2

2

6

جمع کل دستگاه ها

GS 50

30

یزد

0

2

0

0

0

0

0

0

0

GS 100

GOLDSAAT

رام صنعت بهاره

29

همدان

0

3

1

0

1

0

0

0

روبر100

28

هرمزگان

0

0

0

1

0

0

0

روبر200

27

مرکزی

0

2

0

0

4

0

سوسماری

26

مازندران

0

1

0

0

0

روسی

25

لرستان

1

0

0

1

کارخانه

24

گیالن

0

3

0

استان ها

مجموع

23

گلستان

0

1

0

0

ردیف

نوع دستگاه

0

0

0

0

1

2

1

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

6

0

0

1

0

5
2
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ماشین آالت و ادوات کشاورزی
| بذرکار کشت مستقیم با دستگاه های کودکار |

این نوع بذرکار کشت مستقیم این امکان را فراهم می آورد که بدون خاک ورزی و
دستکاری خاک  ،اقدام به کشت بذر وکوددهی صورت گیرد .دراین حالت با نگه داشتن بقایا
درسطح مزرعه ،از خاک مزرعه درمقابل فرسایش آبی وبادی حفاظت می گردد وهزینه انجام
عملیات مکانیزه به میزان زیادی کاهش یافته ودرزمان کمتری کشت انجام می گردد.
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| چند توصیه فنی صاحبان دستگاه بذرکار |

 .1بدلیل جاذب رطوبت بودن کود ،پس از
پایان کار روزانه مخزن کود را تخلیه نموده
تا ازکلوخه ای شدن کود و مسدود شدن
موزع  ،دریچه و لوله سقوط جلوگیری شود.
 .2در پایان کاشت هر مزرعه ،کود و بذر
اضافی درون مخزن را خالی نمایید این
عمل به ویژه درمزارعی که در آنها به تولید
بذر پرداخته میشود (مزارع بذری) اهمیت
زیادی دارد تا از اختالط بذری جلوگیری
شود.
 .3درمخزن کود و بذر حتما " از توری استفاده
شود تا از ورود آشغال و سنگ به درون
موزع ها جلوگیری شود .کودهایی که
بصورت کلوخه ای درآمده اند را باید خرد
نموده و از سوراخ های توری رد نمایید .
 .4از بذور بوجاری ضد عفونی و اصالح شده
استفاده کنید تا از گیرکردن دریچه موزع و
لوله های سقوط جلوگیری شود.
 .5از ریختن بذور خود مصرفی به درون
مخزن بذر کار خودداری کنید .زیرا عالوه
برمشکالت زراعی وکاهش تولید ،باعث
پخش غیر یکنواخت بذر در مزرعه و
گیرکردن دریچه موزع و لوله های سقوط
می شود .
 .6از اختالط بذرها خوداری کنید .زیرا باعث
مشکالت مزرعه ای و عدم یکنواختی کاشت
می شود .
 .7از کاشت بذور بوجاری نشده خودداری
کنید زیرا همراه آنها ،بذورعلف های هرز
نیز وارد مزرعه شده و باعث کاهش تولید
می گردد .همچنین کاه و کلش همراه

بذرهای بوجاری نشود چون باعث اختالل
درکاشت بذرو گیرکردن موزع و لوله
سقوط می شود.

| دستگاه چیزل پکر |

امروزه استفاده از ماشین های مرکب در
فعالیت های زراعی یک ضرورت محسوب
می شود .بدین دلیل که با استفاده از
آن نیاز به سرمایه گذاری کمتری خواهد
بود ،مشکل محدودیت زمانی با انجام
چندین عمل در یک نوبت حل می شود .به
علت عبور ومرور کمتر ،از به وجودآمدن
فشردگی درخاک جلوگیری شده استهالک
تراکتور ومصرف سوخت آن به حداقل
ممکن خواهد رسید و در کل افزایش بهره
وری را به دنبال خواهد داشت .چیزل پکر
یک خاک ورز مرکب می باشد که عملیات
خاک ورزی اولیه و ثانویه را به طور همزمان
انجام می دهد .این محصول با شکستن
الیه های زیرین خاک در زمین های دیم
و آبی به حفظ رطوبت وکاهش فرسایش
خاک کمک نموده وهمچنین جهت خرد
کردن کامل کلوخه ای ناشی از شخم وانجام
عملیات تسطیح مجهز به غلتک هایی بوده
که باتوجه به شرایط خاک مزرعه ،از نظر
میزان رطوبت نوع بافت وشکل خاک قابل
تعویض می باشد.

| سمپاش توربینی باغی |

سمپاش ها توربینی باغی ،یکی از انواع
سمپاش های تراکتوری است که مجهز
به فن های قوی است .این سم پاش برای
سم پاشی درختان باغات میوه که بصورت
ردیفی کاشته شده اند ،به کار می رود.
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| دیسک |

از دیسک ،جهت تهیه بستر بذر ،مخلوط
کردن کود های شیمیائی و دامی و از بین
بردن علف های هرز و قطع خاشاک و
خردکردن کلوخه ها استفاده می شود.
انواع مختلف آن به شرح زیر است:
 .1دیسک بشقابی
 .2دیسک تاندوم ( دوزانوئی )
 .3دیسک بشقابی افست

| خاک ورزی حفاظتی |

روش خاک ورزی حفاظتی روشی است
که مقدارکافی بقایای گیاهی را پس از
برداشت محصول درسطح زمین حفظ
می کند تا قادربه حفاظت خاک دربرابر
فرسایش باشد .در این روش معموال
کاهش تعداد دفعات تردد ماشین آالت و
ادوات یا حذف عملیات خاک ورزی فشرده،
مانند برگرداندن الیه سطحی خاک مورد
توجه است .کشت بدون شخم یا بی خاک
ورزی که به شخم صفرنیز معروف می
باشد ،نوعی از خاک ورزی حفاظتی است.
مزایای خاک ورزی حفاظتی
 .1کاهش هزینه اجرای عملیات خاک ورزی
و کاشت .
 .2حفاظت خاک درمقابل فرسایش آبی و
بادی.
 .3کاهش میزان آب مصرفی ازطریق
افزایش دور آبیاری .
 .4کاهش میزان تردد درسطح .
 .5جلوگیری از فشردگی خاک زراعی .
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 .6کاهش سرمایه گذاری درماشین های
کشاورزی.
 .7صرفه جویی قابل توجه درزمان وانرژی
(گازوئیل ) مصرفی به ازای هرهکتار.
 .8کاهش آلودگی هوا به خاطر کاهش
مصرف سوخت های فسیلی .

| کشت بدون شخم یا بی خاک ورزی |

در این روش خاک ورزی  ،خاک از زمان
برداشت محصول قبلی تا زمان کشت گیاه
بعدی به جز برای اضافه کردن عناصر غذایی
دست نخورده باقی می ماند  .درزمان کشت
وبا استفاده کولیتواتورها  ،چیزل و رتیواتورها
برای بستر بذر شیار باریک و یا شکافی
ایحاد کرده و کشت در داخل آن انجام می
شود کنترل علفهای هرز در ابتدای کشت
با استفاده از علف کش ها انجام می گیرد .
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بذرکار(کودکار)

شش ردیفه

مخصوص اراضی شور(ماشین زراعت)

ظرفیت مخزن بذر (لیتر)

25

مدلMzfks2.5 - 16/8 -16/8 :

ظرفت مخزن کود (لیتر)

425

عرض کل (سانتیمتر)

265

توان مورد نیاز )(hp

70 - 80

عرضکار(سانتیمتر)

250

دور (rpm) p.t.o

540

تعداد ردیف های بذر و کود

16

عرض کار (سانتیمتر)

450

تعداد فاروئرها

2

سرعتپیشرویمناسب
)(km/hr

6- 9

حجم مخزن بذر و کود (لیتر)

600

حداکثر عمق دهی (سانتیمتر) 15

ظرفیت زراعی )(ha/hr

1/2-1/5

ظرفیت مورد نیاز)(hp

65

مدلMzfks2.5 - 21/7 -217 :

جوی پشته کار (ماشین زراعت همدان)

عرض کل (سانتیمتر)

315

مدلMZFK2.5- 15/3 :

عرضکار(سانتیمتر)

300

عرض کل (سانتیمتر)

273

تعداد ردیف های بذر و کود

21

عرضکار(سانتیمتر)

250

تعداد فاروئرها

3

حجم مخزن بذر و کود (لیتر)

300

حجم مخزن بذر و کود (لیتر)

640

تعداد ردیف ها

15

ظرفیت زراعی )(ha/hr

1/4-1/8

فاصله ردیف ها (سانتیمتر)

5 - 13

ظرفیت مورد نیاز)(hp

90

وزن (کیلوگرم)

680

ظرفیت زراعی )(ha/hr

1/2 -1/8

توان مورد نیاز )(hp

65 - 85

ردیف کار پنوماتیک کشت مستقیم نوتیلج (تراشکده)
چهار ردیفه
ظرفیت مخزن بذر (لیتر)

25

ظرفت مخزن کود (لیتر)

300

توان مورد نیاز )(hp

50 - 60

دور (rpm) p.t.o

540

عرض کار (سانتیمتر)

300

سرعتپیشرویمناسب
)(km/hr

6- 9

حداکثر عمق دهی (سانتیمتر) 15
وزن (کیلوگرم)

94

وزن (کیلوگرم)

1235

990

مدلMZFK2.5- 16/4 :
عرض کل (سانتیمتر)

273

عرضکار(سانتیمتر)

250

حجم مخزن بذر و کود (لیتر)

300

تعداد ردیف ها

16

فاصله ردیف ها (سانتیمتر)

8 - 13

وزن (کیلوگرم)

665

ظرفیت زراعی )(ha/hr

1/2 -1/8

توان مورد نیاز )(hp

65 - 85
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مدلMZFK3 - 20/4 :
عرض کل (سانتیمتر)

315

عرضکار(سانتیمتر)

300

حجم مخزن بذر و کود (لیتر)

360

تعداد ردیف ها

20

فاصله ردیف ها (سانتیمتر)

8 - 13

وزن (کیلوگرم)

720

ظرفیت زراعی )(ha/hr

1/4 -1/9

توان مورد نیاز )(hp

90 - 110

چیزل پیلر سوپر با غلطک فوالدیتیپ (1 -شخمیران)
مدلSAR-R-CHC :
عرض کار (سانتیمتر)

تعداد شاخه

150

5

210

7

270

9

330

11

390

13

450

15

خاک ورز حفاظتی مرکب پیلری (شخمیران)
مدلSAR-TCP :
عرض کار (سانتیمتر)

تعداد شاخه

150

5

210

7

270

9

330

11
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دیسک افست کششی سنگین و فوق سنگین مدل
آمریکایی سام آرین ماشین

توان مورد نیاز )(hp

210 - 170

وزن (کیلوگرم)

3400

مدلAOD - 32/24 :

ابعاد پروفیل شاسی

200*100*8

تعداد پره

32

مدلAOD - 44/36 :

سایز پره )(inch

24

تعداد پره

44

فاصله بین پره )(mm

220

سایز پره )(inch

24

تعداد یاتاقان

8

فاصله بین پره )(mm

220

طول دستگاه )(mm

5740

تعداد یاتاقان

14

عرض کار )(mm

3700

طول دستگاه )(mm

5740

توان مورد نیاز )(hp

150 - 130

عرض کار )(mm

4900

وزن (کیلوگرم)

3000

توان مورد نیاز )(hp

240 - 210

ابعاد پروفیل شاسی

200*100*8

وزن (کیلوگرم)

3700

ابعاد پروفیل شاسی

200*100*8

مدلAOD - 24/36 :
تعداد پره

36

سایز پره )(inch

24

فاصله بین پره )(mm

220

تعداد یاتاقان

12

طول دستگاه )(mm

5740

عرض کار )(mm

4100

توان مورد نیاز )(hp

170 - 140

وزن (کیلوگرم)

3200

ابعاد پروفیل شاسی

200*100*8

مدلAOD - 40/36 :

96

تعداد پره

40

سایز پره )(inch

24

فاصله بین پره )(mm

220

تعداد یاتاقان

12

طول دستگاه )(mm

5740

عرض کار )(mm

4500
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بذرکار ردیفی (19ردیفه) پاییز کشت کردستان
مدلMzfks2.5 - 16/8 -16/8 :
ابعاد (سانتیمتر)

143*295*125

عرضکار(سانتیمتر)

250

وزن (کیلوگرم)

480

حجم مخزن بذرکار (کیلوگرم) 200
حجم مخزن کودکار
(کیلوگرم)

100

تعداد ردیف ها

19

ظرفیت زراعی )(ha/hr

1/5

ظرفیت مورد نیاز)(hp

75

خاک ورز حفاظتی دلتا فنردار (شخمیران)
مدلSAR-DELTA :
عرض کار (سانتیمتر)

220

تعدادشاخه

5

مدلSAR-DELTA :
عرض کار (سانتیمتر)

300

تعدادشاخه

7
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مشخصات فنی سمپاش توربینی باغی کششی
( مدرن مزرعه ایرانیان )

98

1

مخزن پلی اتیلن با شیر تخلیه سریع وکف شیب دار
15-20

2

شاسی فوالدی گالوانیزه

3

اکسل قابل تنظیم درعرض و ارتفاع
(ارتفاع شاسی از زمین و فاصله دوچرخ)

4

مالبند قابل تنظیم

5

مالبند قابل تنظیم به طرفین با قفل هیدرولیکی

6

محافظ انتهایی زیر فن

7

واحد کنترل تک اهرمی قابل نصب روی تراکتور

8

یونیت کنترل الکترونیکی قابل نصب روی تراکتور
(سفارشی)

9

نازل دوطرفه ضد چکه با حجم متوسط وکم

10

پمپ دیافراگمی بادی 70الی  170لیتر در دقیقه

11

فیلتر مکنده با شیر تمیز کننده فیلتر

12

یونیت نصب فیلتر شن گیر پیش مخلوط کن مکش
سم شیر خروسکی شستشوی قوطی سم (سفارشی)

13

پیش مخلوط کن سموم پودری

14

شیر تخلیه مخزن

15

مکنده ی تزریق سموم پودری ومایع به داخل مخزن

16

شاخص جلویی وعقبی نشان دهنده حجم مخزن

17

مخزن دستشویی

18

مخزن شستشوی سیستم

19

شیرتغییرمسیرمصرف محلول ازمخزن اصلی یا
شستشو یونیت فن گالوانیزه باقطر700-800-900و
پره های فن ) (PVCبا قابلیت تنظیم

20

کیت تعین میزان پاشش قطرات

21

شیرهای جلویی و کناری برای النس

22

گیربکس دوسرعته +خالص

23

توان الزم برای تراکتور 40تا  110اسب بخار

24

یونیت کنترل قابل نصب روی تراکتور
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دستگاه کشت مستقیم حبوبات شرکت سازه کشت
کاوه بوکان
عرض کل دستگاه ها
(سانتیمتر)

200

عرض کار مفید (سانتیمتر)

280

تعداد ردیف ها

 4الی 7

قابل تنظیم از  25الی70
فاصله بین ردیف های کاشت
سانتیمتر
عمق کاشت بذر (سانتیمتر)

 3الی 12

عمق کاشت کود (سانتیمتر)

 5الی 15

حجم مخزن بذرکار (لیتر)

131

حجم مخزن کودکار (لیتر)

147

وزن (کیلوگرم)

 750کیلوگرم در حالت خالی

ابعاد (میلیمتر)

1700*2000*2000

ظرفیت زراعی )(ha/hr

 2الی 3

نحوه اتصال به تراکتور

سوار شونده

قدرت تراکتور موردنیاز

 75قوه اسب

سرعت مناسب کاشت

براساس نوع زمین و تعداد
ردیف ها  3الی  8کیلومتر بر
ساعت

ماشین کشت مستقیم ( تبریز کشت گستر )
عرض کار (سانتیمتر)

225

درحالی که دستگاه  9ردیفه
فاصله بین ردیف های کاشت
باشد  25سانتی متر
حجم مخزن بذر و کود (لیتر)
اندازهالستیک

لندلو لر مکانیکی سام آرین ماشین
مدلMLL3 :
طول دستگاه )(m

6

عرض تیغه )(cm

3

ارتفاع تیغه )(m

60

توان مورد نیاز )(hp

60 - 85

مدلMLL3.5 :
طول دستگاه )(m

6

عرض تیغه )(cm

3/5

ارتفاع تیغه )(m

60

توان مورد نیاز )(hp

90 - 100

مدلMLL4 :
طول دستگاه )(m

8

عرض تیغه )(cm

4

ارتفاع تیغه )(m

60

توان مورد نیاز )(hp

120 - 150

طول دستگاه )(m

10

عرض تیغه )(cm

50

ارتفاع تیغه )(m

60

توان مورد نیاز )(hp

130 - 150

مدلMLL5 :

450
چرخ جلو 7-15
چرخ عقب 4-18

ظرفیت زراعی )(ha/hr

 1/1الی 2

سرعت حرکت درمزرعه

 4الی  5کیلومتر در ساعت
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| نحوه خرید ماشین ها وادوات کشاورزی |

 .1حضور مشتری یا متقاضی درمحل
مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
استان ویا کارگزاری های شرکت.
 .2تشکیل پرونده جهت متقاضی (دریافت
مدارک شناسایی ،تقاضای کتبی ،اسناد
و مدارک اراضی وماشین آالت ،دریافت
نامه عدم بدهی سررسید ویامعوقه بانکی
و سایر مدارک مورد نیاز بر اساس برنامه
های استانی)
 .3هماهنگی با کارخانه مورد نظر جهت
صدور پیش فاکتور.
 .4تکمیل و ارسال پرونده به مدیریت جهاد
کشاورزی ،مکانیزاسیون سازمان جهاد
کشاورزی
 .5ارسال مستقیم به بانک عامل بر اساس
توافقوتعاملوهماهنگیقبلیبهعملآمده
با سازمان جهاد کشاورزی و بانک عامل .
 .6پیگیری پرونده های ارسالی به بانک عامل
تا حصو ل نتیجه و واریز وجه تسهیالت به
حساب کارخانه .
 .7پیگیری ارسال و تحویل دستگاه مورد
نظر متقاضی ازطرف کارخانه حداکثر ظرف
مدت  20روز کاری.

| خدمات پس از فروش |

 .1ارائه خدمات گارانتی کاالها به مدت
حداقل 1سال ازتاریخ تحویل کاال به مشتری
و حداکثر ظرف مدت  10روزکاری نسبت به
رفع عیب یا نقص ویا هرگونه اشکال دیگر
ازطرف تامین کننده طرف قرارداد اقدام
می گردد.

100

 .2ارائه خدمات پس از فروش وتامین لوازم
یدکی کاالهای موضوع قرارداد به مدت 10
سال ،از طرف شرکت تامین کننده طرف
قرارداد.
 .3آموزش کاربری کاال ها به مشتریان با
هزینه های شرکت تامین کننده ،بنا به
درخواست مشتری واعالم مدیریت استانی
انجام می شود.
 .4پرداخت هزینه های جانبی از قبیل
بارگیری ،تخلیه وکرایه حمل کاالها ی مورد
تعویض ،ناقص ویا معیوب از طریق شرکت
تامین کننده انجام می شود .
 .5پاسخگویی به تمامی دعاوی و شکایات
مشتریان با نظارت و پیگیری شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شرکت
تامین کننده انجام می شود.
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خدمات
مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
باشگاه کشاورزان 1559
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مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
این مرکز در سال  1376تحت عنوان مرکز تحقیقات صنعتی آفتکش های نباتی و کود با
هدف ارائه آزمایشات کنترل کیفی و تحقیقات کاربردی در رابطه با سموم و کودها و بذور و
به منظور کاهش ضایعات کشاورزی به روش های مختلف مانند مبارزه بیولوژیکی و نیز ارائه
روش های به زراعی و به نژادی تشکیل شد که در حال حاضر با عنوان مرکز تحقیقات کاربردی
نهاده های کشاورزی بعنوان یکی از مدیریت های تابعه معاونت فنی و امور تولیدی فعالیت
دارد و اولین مرکز شیمی کشاورزی در کشور می باشد و به لحاظ تمرکز امکانات سخت افزار
و نرم افزاری و ترکیب فعالیت ها و متخصصان ،منحصر به فرد است .این مرکز هم اکنون در
زمینه های عمده تحقیقات کاربردی و کنترل کیفی کود  ،سم و بذر و خاک متمرکز شده است .
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«آزمایشگاه كنترل كیفی كود»

آزمایشگاه كنترل كیفی كود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در دو بخش
دستگاهی و شیمیایی کار آنالیز انواع مختلف کود های شیمیایی نظیر سوپر فسفات تریپل و
ساده ،دی آمونیوم فسفات ،سولفات آمونیوم ،سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم ،اوره ،اوره
با پوشش گوگردی وکود های ماکرو و ...و نیز کودهای غیرشیمیایی مانند کود های آلی (حیوانی
و گیاهی و )...و مواد هیومیکی و بهبود دهنده های رشد و  ...را بر عهده داشته و نمونه های
متعدد تولید داخل و وارداتی را آنالیز می کند.

| تعداد پرسنل |

این آزمایشگاه عالوه بر سرپرست آزمایشگاه  ،دارای یک دکترای شیمی ،یک كارشناس
ارشد شیمی ،دو کارشناس ( در رشته گیاهان دارویی و میکرو بیو لوژی ) و سه تكنسین
آزمایشگاه و دو کاربر کامپیوتر می باشد.

| تجهیزات |

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های جذب اتمی ،اسپكتروفتومتر  ، UV-VISدستگاه های
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هضم و تقطیر ازت (كجلدال) ،دستگاه
هضم ماكرو ویو pH ،متر،كوره الكتریكی،
آون خالء ،آون معمولی و  ...می باشد.

| خدمات آزمایشگاهی |

این آزمایشگاه توان آنالیز انواع کود
شامل:
سوپر فسفات ساده ،سوپر فسفات
تریپل ،سولفات پتاسیم ،ماكرو كامل
گرانوله ،اوره ،دی آمونیوم فسفات،
سولفات روی ،سولفات منگنز ،سولفات
منیزیم ،سولفات مس ،سولفات آمونیوم،
كود آهن ،سولفات دوگانه پتاسیم منیزیم،
نیترات فسفات آمونیوم ،هیومیک اسید،
کالت آهن و  ...را دارا است.
كود ها بر اساس نوع ماده موجود در
آن ها به دو دسته ماكرو و میكرو تقسیم
می شوند .كود ماكرو حاوی یكی از عناصر
پر مصرف گیاه و یا مخلوطی از آن ها با
مقادیر مختلف است .عناصری مثل ازت
(اوره ،سولفات آمونیوم) ،پتاسیم (سولفات
پتاسیم و كلرور پتاسیم) ،فسفر (سوپر
فسفات ساده و تریپل) و كودهای میكرو
كودی است كه در آن یكی از عناصر كم
مصرف گیاه یا مخلوطی از آن ها مثل روی،
آهن ،مس با مقادیر مختلف وجود داشته
باشد .مانند سولفات روی ،سولفات مس
و  . ...بر اساس استاندارد جهانی هر آیتم
بایستی به شكل خاصی گزارش شود .بطور
مثال فسفر به شکل ،P2O5پتاسیم به شكل
 K2Oو ازت به شكل  Nكه این استانداردها
در این آزمایشگاه رعایت می شود.

در كود مثل ازت ،فسفر ،پتاسیم ،گوگرد،
روی ،آهن ،مس ،منگنز ،منیزیوم ،هیومیک
اسید و غیره و آیتم های سمی مانند سرب،
كادمیوم ،بیوره و  ...و همچنین آیتم های
فیزیكی مانند رطوبت و دانه بندی نیز مطابق
با روش های استاندارد آنالیز و اندازه گیری
می شود.

| نحوه خرید خدمات |

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه،
شرکت ها یا اشخاص می توانند نمونه ی
خود را به همراه نامه ای که در آن نوع کود
و آیتم های درخواستی درج شده است را
به این مرکز ارسال نمایند .درخواست ها
پس از بررسی ،قیمت گذاری و مشخص
شدن مجموع هزینه آنالیز به همراه
شماره حساب به مشتریان از طریق
دورنگار اعالم می گردد .پس از واریز وجه
و ارائه فیش واریزی ،آنالیز انجام شده و
نتیجه آن به مشتری اعالم می شود.

در این آزمایشگاه آیتم های مغذی موجود

107

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

«آزمایشگاه كنترل كیفی سم»

آزمایشگاه کنترل کیفی سم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از با سابقه ترین
آزمایشگاه های کنترل کیفی سموم در کشور می باشد که از بدو تاسیس شرکت فعالیت خود
را آغاز نموده است.
این آزمایشگاه از سال  ،1391بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان حفظ نباتات در زمینه کنترل
کیفی سموم مشغول به فعالیت می باشد که گواهی آن در سایت سازمان موجود است.

| تعداد پرسنل |

این آزمایشگاه با یک سرپرست (کارشناس ارشد شیمی) و دو کارشناس ارشد شیمی ،سه
کارشناس شیمی ،یک فوق دیپلم و یک تکنسین که همگی بیش از دو دهه سابقه کاری دارند،
مشغول به فعالیت می باشند.

| خدمات آزمایشگاهی |

در این آزمایشگاه قابلیت انجام کلیه آیتم های فیزیکی و شیمیایی سموم دفع آفات نباتی
از جمله :تعیین درصد ماده موثره ،پایداری امولسیونی ،تست  ،PHتست الک تر و خشک،
قابلیت تعلیق ،قابلیت ریزش ،تست کف ،اسیدیته ،افت وزنی ،تر شوندگی ،پخش شوندگی
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و  ...را در باالترین کیفیت بر اساس آخرین
استاندارد های بین المللی وجود داشته و
آنالیز سموم تولیدی داخل و خارج شرکت
و سمومی که از شرکت های وارد کننده
سموم ،فرموالتورها و  ...به این آزمایشگاه
می رسد را انجام می دهد.
آزمایشگاه کنترل کیفیت سم این مرکز،
انجام آزمایشات تولیدات مجتمع شیمیایی
آبیک ( که وابسته به شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی می باشد) و نیز انجام آزمایشات
کنترل کیفی مواد اولیه و ارائه فرموالسیون
انواع سموم ،روغن امولسیون شونده آن
مجتمعرابرعهدهدارد.

| تجهیزات |

تجهیزات آنالیز این آزمایشگاه شامل
دستگاه های  ،UV ،GC ،HPLCدانسیومتر،
کارل فیشر ،فلش پوینت می باشد.

| نحوه خرید خدمات |

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه،
شرکت ها یا اشخاص می توانند نمونه ی
سم خود را به همراه نامه ای که در آن
نوع سم و آیتم های درخواستی درج شده
است به این مرکز ارسال نمایند .درخواست
ها پس از بررسی و قیمت گذاری و مشخص
شدن مجموع هزینه آنالیز به همراه شماره
حساب به مشتریان از طریق دورنگار اعالم
می گردد.
پس از واریز وجه و ارائه فیش واریزی،
آنالیز انجام شده و نتیجه آن به مشتری اعالم
می شود.

109

کتاب سال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ( محصوالت و خدمات) 1400 -1401

«آزمایشگاه كنترل كیفی بذر»

نقش و اهمیت کنترل بذر در توسعه کشاورزی نوین و ارتباط تأمین آن با اجرای صحیح
برنامه کنترل و گواهی بذر بیش از پیش مشخص می گردد.از این رو آزمایشگاه تکنولوژی
بذرمرکز تحقیقات کاربردی با فضایی در حدود  40متر مربع با هدف تعیین خصوصیات کمی و
کیفی بذور تولید شده توسط پیمانکاران طرف قرار داد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
از سال  1387در این مجموعه تاسیس گردید.

| تعداد پرسنل |

آزمایشگاه کنترل کیفیت بذردارای  2نفر پرسنل می باشد که عبارتند از:

 .1سرپرست آزمایشگاه (دارای مدرک کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی)
 .2یک نفر کاردان کشاورزی
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| خدمات آزمایشگاهی |

به طور اختصار ،آزمایشات قابل انجام در
این آزمایشگاه را می توان به  3بخش تقسیم
نمود :
بخش اول :تعیین رطوبت و هکتولیتر بذر
با استفاده از دستگاه آسیاب بذر ،آون و
ترازوی دیجیتال و متعلقات آن و با استفاده
از دستگاه سنجش دیجیتال.
برای تعیین رطوبت موجود در بذر باید
مطابق مقررات بین المللی تجزیه بذر،
نمونههای حاصل از نمونهبرداری را در
ظروف محفوظاز رطوبت بستهبندی و به
آزمایشگاه فرستاد سپس در آزمایشگاه با
استفاده از امکانات موجود ،رطوبت بذر
تعیین میشود.
بخش دوم :تعیین خلوص بذر و آیتم های
مربوط به روش های  ISTAو روش های
استاندارد شده داخلی بر گرفته از موسسه
تحقیقات ،ثبت و گواهی بذرونهال.
بخش سوم :تعیین قوه نامیه بذر با
استفاده از دستگاه ژرمیناتور.
قوه نامیه بذر یكی از مهمترین خواص
كیفی بذر است که باید در آزمایشگاه تعیین
شود .در قوانین و مقررات بینالمللی تجزیه
بذر شرایطی برای تعیین قوه نامیه بذور
محصوالت مختلف از قبیل :نوع بستر،
حرارت ،نور و مدت دوران آزمایش و...
مشخص گردیده است .با آزمایش قوه
نامیه ،درصد بذوری كه قابل جوانهزنی
هست معلوم میشود .برای تعیین قوه
نامیه ،تعداد  400دانه بذر خالص به طور
تصادفی برداشته و بسته به اندازه و
درشتی بذور در تكرارهای  100و  50و 25
عددی كاشته میشود .زمان اولین شمارش

و شمارش نهایی برای بذور مختلف توسط
سازمان بینالمللی آزمایش بذور مشخص
شده است .در شمارش اولیه تعدادی
جوانههای عادی (جوانههای دارای ریشهچه
و ساقهچه سالم و طبیعی) جدا شده و روی
كارت آزمایشگاهی یادداشت میشود.
در شمارش نهایی نیز جوانههای عادی،
غیرعادی ،بذر سخت و نرم جوانه نزده
و بذور فاسد ،شمارش شده ،كه روی
كارت یادداشت میشود .از میانگین تعداد
جوانههای عادی در تكرارهای كاشته شده،
درصد قوه نامیه بذر مورد آزمایش ،به
دست میآید.

| سایر فعالیت ها |

در آزمایشگاه عالوه بر اجرای طرح های
پژوهشی پیشنهادی مرتبط با بذر ،اقدام به
ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به پیمانکاران
بذور شرکت ،از جمله گندم که محصول
استراتژیک منطقه است ،شده است تا
در آیندهای نزدیک شاهد انتخاب بهترین
پیمانکاران تولید بذر برای شرکت و عرضه
با کیفیت ترین بذر توسط شرکت خدمات
حمایتیکشاورزیبهجامعهکشاورزیکشور
باشیم.همچنینمشارکتدرطرحهایتغذیه
کودی در راستای افزایش راندمان بذر ،از دیگر
فعالیت های این آزمایشگاه می باشد.

| خرید خدمات برای مشتریان |

این آزمایشگاه خدمات خود را به
مدیریت های استانی که در آن ها ،شرکت
خدمات حمایتی کشاورزی مجوز تامین
و تدارک بذر را دارا است ،ارائه می کند.
مدیریت های استان های مذکور قبل و بعداز
بوجاری ،نمونه برداری انجام داده و جهت
کنترل کیفیت به این مرکز ارسال می کنند.
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«آزمایشگاه آنالیز خاک»

تشخیص کمبودهای خاک ،قبل از کشت
و یا در طول دوره رشد گیاه مستلزم آزمون
خاک است.
آزمایشگاه آنالیز خاک مرکز تحقیقات
کاربردی با فضایی در حدود  20متر مربع برای
آزمایشات فیزیکی و  40متر برای آزمایشات
آنالیز دستگاهی جهت ارائه خدمات به
کشاورزان پیشرو تولید کننده بذر طرف قرار
داد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در
سال  ،1396در این مجموعه تاسیس گردید.

| تعداد پرسنل |

تعداد پرسنل آزمایشگاه  3نفر می باشد:

بخش چهارم :اندازه گیری اسیدیته و
هدایت الکتریکی آب مزرعه
تمامی روش های آنالیز بر اساس روش
موسسه تحقیقات خاک و آب انجام می پذیرد.

| سایر خدمات |

در این آزمایشگاه عالوه بر نمونه برداری
خاک وآنالیز آن ،خدمات زیر را می تواند
ارائه نماید:
 .1آموزش روش های نمونه برداری از
انواع خاک های زراعی و باغی ،این آموزش
توسط کارشناسان این مرکز بصورت تئوری
و عملی انجام می گردد.

 .1یک نفر سرپرست (با مدرک کارشناس
ارشد شیمی)

 .2آموزش آشنایی با اهمیت آزمون خاک
و تاثیر آن در تغذیه گیاهی و بهینه کردن
مصرف کود های شیمیایی

 .3یک نفر تکنسین

 .3آموزش روش های آنالیز خاک

 .2یک نفر کارشناس ارشد شیمی

| خدمات آزمایشگاهی |

به طور اختصارخدمات این آزمایشگاه را
می توان به  4بخش تقسیم نمود:
بخش اول :نمونه برداری خاک و آب که
با اعزام کارشناسان مرتبط به منطقه و بر
اساس اصول علمی نمونه برداری انجام
می شود و پس از درج مشخصات مزرعه و
زارع به آزمایشگاه ارسال میگردد.
بخش دوم :آماده سازی نمونه خاک جهت
آنالیز

بخش سوم :آنالیز آیتم های اسیدیته
خاک ،هدایت الکتریکی یا شوری خاک،
تعیین بافت خاک (درصد شن-لوم-رس)،
مقدار آهک ،کربن آلی ،پتاسیم محلول در
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خاک ،فسفر محلول در خاک ،آهن محلول
و روی محلول

 .4شرکت در طرح های افزایش راندمان
تولید محصول.
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باشگاه کشاورزان 1559
سامانه تلفنی باشگاه کشاورزان :
دردنیای کسب و کار امروز ،حفظ و گسترش رابطه با مشتری از اهمیت باالیی برخوردار
است .روش ها و ابزارهای مختلفی برای برقراری این رابطه وجود دارد که یکی از کارآمدترین
آن ها ،طراحی و ایجاد باشگاه مشتریان است.
درواقع باشگاه مشتریان یک زیربنای مناسب برای افزایش تعامل بین سازمان و مشتری
است که از مهم ترین اهداف آن ،ایجاد ارتباط دو سویه و کسب منافع برای دو طرف است.
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باشگاه مشتریان چیست؟
باشگاه مشتریان یک واحد برقرار کننده
ارتباط با مشتریان است که به منظور ایجاد
تعامالت مستقیم و منظم با آن ها ایجاد
شده و عمل می کند.
باشگاه مشتریان دراثر گردآوردن
مشتریان یک مجموعه در کنار هم و ثبت
اطالعات آن ها شکل می گیرد .اطالعات در
یک بانک اطالعاتی ثبت شده و می توان
برای آن ها برنامه ریزی مدون انجام داد و
بستری برای رفع نیازهای مشتریان ،توجه
ویژه به آن ها و مدیریت صحیح ارتباط با
مشتریان فراهم آورد .مشتریان با عضویت
درباشگاه در حقیقت رفتارها ،تصمیمات
و انتخاب های خود را با مدیران شرکت به
اشتراک می گذارند.
ازاهدافاصلیدرباشگاهمشتریان،ایجاد
روابط بلند مدت با مشتریان ،تامین نیازها
و ایجاد منافع بیش تر برای مشتریان در
برنامه های تجاری است.
مشتری با عضویت درباشگاه مشتریان
فرصت استفاده از مزایای منحصر به فردی
(نسبت به سایر مشتریان) برای خود ایجاد
می کند.
باشگاه کشاورزان
باشگاه کشاورزان شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی در راستای ایجاد پل
ارتباطی مستحکم با کشاورزان و افزایش
سطح تعامل و رضایتمندی آنان و هم چنین
بهبود خدمات شرکت راه اندازی شده است.
از مهم ترین اهداف راه اندازی آن ،ارائه
خدمات با کیفیت بهتر ،هزینه کم تر و

شفافیت بیش تر به کشاورزان است.
هدف از تشکیل باشگاه کشاورزان،
همان گونه که از نامش پیداست ،ایجاد
ارتباطی دو طرفه با کشاورزان برای ارائه
خدمات مربوط به نهاده ها و هم چنین
آشنایی با نیازها و مشکالت آن ها و تالش
برای پاسخ گویی به تمامی این نیازها ،در
زمینه نهاده های کشاورزی است.
با راه اندازی سامانه ارتباطی 1559
خدماتی هم چون اطالعات هواشناسی،
خدمات فنی و مشاوره یی در امور زراعی
و باغبانی ،خدمات پس از فروش نهاده،
سفارش گذاری نهاده ،خرید نهاده توسط
اعضای سامانه و تحویل نهاده به کشاورزان
ارائه خواهد شد .در حقیقت سامانه
 1559کانال ارتباط مستقیم برای ارتباط با
کشاورزان و ارائه خدمات بهتر و بیش تر به
آنان می باشد که نقش موثری را در کاهش
هزینه های رایج داشته و از طرف دیگر
فرصت ارائه خدمات متناسب با نیازهای
کشاورزان ایجاد خواهد کرد.
برای انجام این رسالت سنگین ،شبکه
سه هزار نفره از کارگزاران تامین و توزیع
نهاده های کشاورزی در تمامی استان ها،
شهرستان ها ،بخش ها و دهستان های
سراسر کشور ،شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی در ستاد مرکزی و  33مدیریت
استانی و مرکز تحقیقات کاربردی،
ادارات کل هواشناسی و ایستگاه های
هواشناسی منطقه یی و آزمایشگاه های
طرف قرارداد در سطح ،بانک های عامل
و مراکز مخابراتی در سراسر کشور یار و
یاور کشاورزان خواهند بود .بدین ترتیب
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کشاورزان با تماس تلفنی با شماره 1559
می توانند خدمات نهاده یی موردنیاز خود
را تامین نمایند.
مهمترین اهداف راه اندازی باشگاه
کشاورزان

 .14ایجاد و خلق یک تجربه عالی و متمایز
برای کشاورزان
 .15ارائه پاسخی شایسته در مقابل اعتماد
کشاورزان به عنوان مشتریان شرکت

 .1ایجاد ارتباطی دوسویه و تعاملی مستقیم
با کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان
نهایی

 .16آموزش اعضای باشگاه و معرفی
خدمات جدید با شیوه هایی متفاوت

 .2رفع مشکالت کشاورزان درزمینه تامین
نهاده های کشاورزی

 .17دریافت نظرات و پیشنهادات مشتریان
و برقراری ارتباطات دوطرفه

 .3کاهش هزینه های کشاورزان و سهولت
در خرید نهاده ها

 .18همراهی و همیاری با کشاورزان برای
تامین نیازها

 .4تهیه ،تامین و توزیع به موقع نهاده های
موردنیاز کشاورزان با کیفیت وقیمت
مناسب
 .5حفظ ،وفادارسازی و افزایش رضایت
کشاورزان به عنوان مشتریان شرکت
 .6ذخیره اطالعات و ایجاد بانک اطالعاتی
طبقه بندی شده کشاورزان
 .7بهبود عملکرد و توسعه خدمات ازطریق
تحلیل اطالعات
 .8توسعه و خلق خدمات جدید از طریق
شناسایی خواسته ها و نیازهای کشاورزان
 .9افزایش بهره وری و بهبود کیفیت در
خدمات و محصوالت
 .10ارائه خدمات متناسب با نیازهای
کشاورزان
 .11سهولت بخشیدن به کار تولیدات
زراعی و باغی و در نهایت افزایش عملکرد
محصوالت
 .12اطالع رسانی ،فرهنگ سازی و آموزش
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 .13شناخت فرصت های جدید تجاری و
خدمت رسانی

• سواالت متداول
راه های برقراری ارتباط با باشگاه کشاورزان
چیست؟

درحال حاضر سامانه تلفنی  1559به
عنوان پل ارتباطی شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی با کشاورزان عزیز است که کلیه
خدمات باشگاه کشاورزان از همین سامانه
قابل دسترسی است .برقراری ارتباط و
تماس با این خط با کلیه تلفن های ثابت و
همراه رایگان می باشد.
درآینده نزدیک امکان استفاده از خدمات
باشگاه از طریق سایت باشگاه برای همگان
فراهم خواهد شد.
برای استفاده از خدمات سامانه حتما باید
عضو باشگاه کشاورزان باشیم؟

خیر ،اکثر خدمات سامانه برای کشاورزان
(بدون عضویت) قابل دسترسی است .اما
برای استفاده از تمامی خدمات می بایست
که عضو باشگاه شوید.
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برای عضویت در باشگاه کشاورزان چه
مدارکی الزم است؟

برای عضویت در باشگاه کشاورزان
مدرک خاصی مورد نیاز نیست .از طریق
همان سامانه می توانید اقدام به ثبت نام
کنید .تمامی مراحل به صورت تلفنی انجام
می گیرد.
آیا همراه سفارش و خرید ،آموزش های الزم
هم داده می شود؟

بله ،بحث آموزش کشاورزان ازبرنامه
های اساسی شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی است .برهمین اساس عالوه
بر اطالعات هر محصول که به صورت
بروشور در اختیار کشاورزان قرار می
گیرد ،کارشناسان ما در سامانه 1559
آماده پاسخ گویی به تمام سواالت شما
عزیزان می باشند .تنها با یک تماس و در کم
ترین زمان می توانید پاسخ سواالت خود را
دریافت کنید.

خدماتباشگاهکشاورزان

 .1اطالعات هواشناسی

 .2ارتباط با مشاور و کارشناسان
 .3سفارش آزمایش خاک و آب و توصیه
کودی
 .4سفارش گذاری نهاده ها
 .5اخذ کارت اعتباری خرید نهاده
 .6شکایات و پیشنهادات
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خدا قوت

مشتاقیم تا بدانیم شما برای بهبود این کتاب در نسخه بعدی که سال
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شماره تماس02188780436 :
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