
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیــر  قــدس: 
ــه باشــگاه  ــا اشــاره ب کشــاورزی اســتان همــدان ب
ــگاه کشــاورزان در شــرکت  ــت: باش کشــاورزان گف
ــوده  خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان فعــال ب
و کشــاورزان می تواننــد بــا شــماره گیــری ســامانه 
1559 راهنمائــی و مشــاوره های الزم را دریافــت 

ــد.  کنن
ــداد دو  ــون تع ــرد: تاکن ــار ک ــی اظه  حســین فضل
هــزار و 349 نفــر در باشــگاه کشــاورزان عضــو 
ــاک و  ــش خ ــورد آزمای ــداد 122 م ــده اند و تع ش
ــده  ــام ش ــاوره های الزم انج ــودی و مش ــه ک توصی

ــت . اس
ــا  ــد ب ــداران می توانن ــاورزان و باغ ــزود: کش وی اف
عضویــت در باشــگاه کشــاورزان از خدمــات باشــگاه 
از قبیــل آزمایــش خــاک، آزمایــش آب، توصیه های 
ــه صــورت پیــش  ــات هواشناســی ب کــودی، اطالع
بینــی 72 ســاعته و توصیه هــای هواشناســی و 
ــوری و  ــان )حض ــاوران و کارشناس ــا مش ــاط ب ارتب
تلفنــی ( درخصــوص نهاده هــای کشــاورزی، ادوات 
ــت  ــت و برداش ــت، کاش ــات داش ــاورزی، عملی کش

ــد.  محصــول خــود  اســتفاده کنن

ــواع  ــن ان ــزار  ت ــع 59 ه ــن و توزی ■ تأمی
ــدان  ــتان هم ــود در اس ک

مدیــر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســالجاری 
ــن شــده  ــیمیائی تامی ــود ش ــواع ک ــن ان 59000 ت
اســت، تصریــح کــرد: از ایــن مقــدار کــود ازتــه 30 
ــود  ــن و ک ــزار ت ــفاته 14 ه ــود فس ــن ، ک ــزار ت ه
ــبکه  ــق ش ــن از طری ــزار و 600 ت ــه ه ــه س پتاس
توزیــع مطمئــن کــه شــامل بیــش از 70 کارگــزاری 
در سراســر اســتان اســت، بیــن کشــاورزان توزیــع 

شــده اســت.
اندازه  به  کشاورزان  نیاز  مورد  کودهای  افزود:  وی   
کافی تأمین و ذخیره سازی شده و همچنین مقدار 
یک هزار و200 تن انواع کودهای ماکرو و میکرو نیز 

تأمین و توزیع شده است. 
ــی  ــات حمایت ــرکت خدم ــرد: ش ــد ک ــی تاکی فضل
کشــاورزی آمادگــی دارد تمامــی نیازهــای کــودی 

ــد.  ــن کن بخــش کشــاورزی اســتان را تامی
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
کشــاورزی در راســتای ارتقــاء کیفــی و کمــی 
ــدارک  ــه تهیــه و ت ــدام ب محصــوالت کشــاورزی اق
35 نــوع کــود بــا تنــوع گوگــردی، کودهــای آلــی 
ــای  ــایر کوده ــک و س ــید هیومی ــده، اس ــی ش غن

ریزمغــذی بــا اســتانداردهای جهانــی و کشــوری در 
ســبد کــودی کــرده کــه ایــن مدیریــت از ایــن نــوع 
کودهــا از ابتــدای ســالجاری تاکنــون حــدود یــک 
ــرده  ــع ک ــان توزی ــن متقاضی ــن بی ــزار و 200 ت ه

اســت.   
مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 
ــا  ــرد ب ــه ک ــاورزان توصی ــه کش ــدان ب ــتان هم اس
ــتان  ــاورزی اس ــای کش ــه خاک ه ــه اینک ــه ب توج
ــر  ــالوه ب ــرورت دارد ع ــت، ض ــی اس ــدان قلیائ هم
مصــرف کودهــای اصلــی )فســفره، ازتــه و پتاســه( 
ــوم،  ــولفات آمونی ــل س ــردی مث ــای گوگ از کوده
ــک و  ــید هیومی ــده و اس ــی ش ــی غن ــای آل کوده
ــد.  ــتفاده کنن ــز اس ــذی نی ــای ریزمغ ــایر کوده س

ــدم  ــذور گن ــاری ب ــد و بوج ــات خری ■ عملی
و جــو 

وی از خریــد چهــار میلیــون کیلوگــرم بــذور گنــدم 
ــت:   ــر داد و گف ــت خب ــن مدیری ــط ای ــو توس و ج
ــزار  ــون و 300 ه ــه میلی ــدار حــدود س ــن مق از ای
ــذر تولیــد و اســتحصال شــده اســت.  کیلوگــرم ب

ــن  ــدی ای ــذور تولی ــام ب ــرد: تم ــان ک ــی بی فضل
مدیریــت در بیــن کشــاورزان توزیــع و در راســتای 
رفــع نیــاز بــذری اســتان، مقــدار 555 هــزار 
کیلوگــرم بــذر گنــدم و 310 هــزار کیلوگــرم بــذر 
ــن و  ــور تأمی ــتان های کش ــر اس ــز از دیگ ــو نی ج

توزیع شده است.  
اطالع رسانی از طریق پیامک و فضای مجازی

وی اضافــه کــرد: در زمینه هــای معرفــی محصــول، 
توصیه هــای کــودی و کشــاورزی و هواشناســی، 
اطــالع رســانی های گســترده ای بــا اســتفاده از 
سیســتم پیامــک و فضــای مجــازی بــه  کشــاورزان 
کشــاورزی  بخــش  بهره بــرداران  و  باغــداران  و 
ــی  ــات حمایت ــرکت خدم ــتمر در ش ــور مس ــه ط ب
انجــام  حــال  در  همــدان  اســتان  کشــاورزی 

است.    

■ فــروش ماشــین آالت کشــاورزی بــه 
صــورت وکالتــی 

مدیــر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی اســتان 
همــدان از عقــد قــرارداد شــرکت خدمــات حمایتی 
ــا شــرکت های تولیــد کننــده ماشــین  کشــاورزی ب
آالت کشــاورزی بــه صــورت فــروش وکالتــی خبــر 
ــد  ــان می توانن ــاورزان و متقاضی ــت: کش داد و گف
ــورد  ــین آالت م ــدارک ماش ــه و ت ــه تهی ــبت ب نس

تقاضــای خــود از شــرکت اقــدام کننــد.

باشگاه کشاورزان در همدان فعال شده است 
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