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 در یکی از گلخانه های شهرک گلخانه ای هشتگردهلیو پتاس فرانسه شرکت  مدیر فروش برگزاری روز مزرعه با حضور
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 محل برگزاری
 استان البرز، شهرک گلخانه ای هشتگرد

 

 کشاورز همکار
 سال سابقه فعالیت در زمینه کشاورزی 10آقای مهندس مهیار رهامی، کارشناس ارشد کشاورزی با حدود 

 

 شرح
 

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

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

استفاده از کودهای شرکت مزرعه فراز آسمان اختصاص داده است. آقای رهامی در طی این مدت از کودهای مختلفی همچون 

د، کودهای شرکت اگروتار ترکیه کالت های تک عنصری شرکت اس د پ فرانسه که مجوز استفاده در کشاورزی سالم را دارن

، 8/4شامل مستر کد، مستر بور، مستر انزو، مستر نوسال و بلک مامبا، و کودهای شرکت هلیوپتاس فرانسه شامل آهن هلیوتریس 

ت سولفات پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات، سولفات منیزیم و نیترات کلسیم استفاده نموده و رضایت کامل خود را نسبت به این محصوال

به همین دلیل روز مزرعه ای با حضور تعدادی از  .موده اندبا توجه به سایر محصوالت مشابه که در بازار موجود می باشد اعالم ن

 .گلخانه داران شهرک گلخانه ای هشتگرد و کشاورزان شهرستان ساوجبالغ برگزار گردید

ابتدا در کشاورزان وبهره بردان حاضر در این جلسه  دراین جلسه مدیر فروش شرکت هلیو پتاس فرانسه ضمن تقدیر تشکر از

رابطه با محصوالت شرکت هلیو پتاس صحبت هایی مطرح شد و در ادامه کشاورزان سواالتی را مطرح کردند و آقای پالک به 

آیا شرکت  آنها پاسخگو بودند ودر انتهای جلسه کشاورزان مهمترین دغدغه خودرا تحریم های آمریکا اعالم کردند و پرسیدند

هلیوپتاس به ادامه فعالیت خود دربازار ایران ادامه خواهد داد یا نه؟ مسترپالک یادآور شدن که این شرکت به دلیل اینکه تمام سهام 

داران آنها فرانسوی هستند و هیچ گونه مواد اولبه ای از کشور آمریکا وارد نمی کنند و در ضمن هیچگون صادراتی هم به این 

عمال شرایط تحریمی هیچ اثری در فعالیت این شرکت ندارد و تنها مشکل ایجاد شده بحث مبادالت بانکی می باشد که  کشور ندارند

با همکاری دوجانبه به دنبال آن هستیم که این مشکل این نیز برطرف شود و درادمه ایشان از فروشگاه های سطح شهر هشتگرد 

 به گفتگو پرداختند.اران بازدید کردند و به طور مستقیم با فروشگاه د
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