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 محل برگزاری

 لخانه ای هشتگرد گ شهرک ،استان البرز

 

 کشاورز همکار

 در زمینه کشاورزی فعالیت سابقهسال  10حدود  باکارشناس ارشد کشاورزی  ،آقای مهندس مهیار رهامی

 

 شرح

پونیک توت فرنگی هیدرو هشتگرد می باشد که در زمینه کشت آقای رهامی یکی از بهترین گلخانه داران شهرک گلخانه ای

گلخانه خود را به برنامه غذایی  %90حدود ایشان  شروع شده است 96. از ابتدای فصل کشت فعلی که از مهرماه سال فعالیت دارد

طی این مدت از کودهای مختلفی همچون  درآقای رهامی . تاستفاده از کودهای شرکت مزرعه فراز آسمان اختصاص داده اس

تار ترکیه شرکت اگروکودهای  ،سالم را دارند اس د پ فرانسه که مجوز استفاده در کشاورزی کالت های تک عنصری شرکت

 ،8/4تریس هلیوآهن  فرانسه شاملهلیوپتاس شرکت کودهای و  ،بلک مامبا و مستر نوسال مستر انزو، مستر بور، ،شامل مستر کد

رضایت کامل خود را نسبت به این  و استفاده نمودهو نیترات کلسیم  سولفات منیزیم نو پتاسیم فسفات،مو ،سولفات پتاسیم

 .نموده اندمحصوالت با توجه به سایر محصوالت مشابه که در بازار موجود می باشد اعالم 

و کشاورزان شهرستان ساوجبالغ برگزار هشتگرد خانه ای گلبه همین دلیل روز مزرعه ای با حضور تعدادی از گلخانه داران شهرک 

سمان در بخش اول به معرفی شرکت پرداخته و در ادمه شرکت های آکارشناسان فنی شرکت مزرعه فراز  این جلسه در گردید.

در رو با  تبادل نظر رو و در بخش دوم به معرفی محصوالت خارجی که با این مجموعه همکار می نمایند را معرفی نمودند.

بخش  .مورد بررسی قرار گرفت د در بازارموجوویژگی های  این محصوالت نسبت به سایر محصوالت  و پرداخته شد کشاورزان

ادامه  و در اختصاص یافتو علفتراش های موجود  مزرعه فراز آسمان شامل سمپاش ها ادوات شرکت به معرفیاین برنامه م سو

قای آدر بخش چهارم و پایانی ابتدا  .شدت گردید به همکاران معرفی محصوالت جدیدی که به تازگی در موسسه خاک آب ثب

ترکیه که شرکت اگروتار محصول مستر نوسال  پیرامونادامه  و درنموده که مصرف کرده بودند صحبت  یصوالتمح رهامی راجع به

ساعت قبل از  24مصرف این محصول در بستر کشت  آقای رهامی بیان کرد که توضیح دادند.یک ترکیب ضد شوری می باشد 

بستر را تا حد بیشتری کاهش دهند.  (ECباعث شده است تا در حین آبشویی با مصرف آب کمتر بتوانند ای سی ) بشوییآانجام 



 

 

شوری در بستر کشت یا به اصالح بررسی میزان شوری پنهان تعدادی از همکاران ایشان خواستار بررسی تخصصی تر میزان سپس 

در انتها قرار شد کارشناسان فنی  .ه است شدندباعث کاهش کیفیت و کمیت محصول گردیدکه در اکثر گلخانه های شهرک 

 تر و اطالعات دقیقشترک با کارشناسان فنی شرکت اگروتار ترکیه بررسی کرده به طور مسمان این موضوع را آشرکت مزرعه فراز 

 .را در اختیار بهربردارن عزیز قرار دهند
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