
 مدلهایهای جدید شرکت ارغوان آدینه  هوادهپایدار با سبز فضای 
 MTD  وEmak 

 سبز فضای یا و حیاط چمن منظم بطور اگر حتی شما .هست و بوده آن وضعیت ارزیابی در اصلی فاکتورهای از یکی چمن سالمت و شادابی
  الی البه چمن مرده سطوح از حجمی مدتی از بعد دارید نگه (هاست چمن انواع برای مناسب ارتفاع که)میلیمتر 25 حد در و کنید کوتاه را خود

  به که شود می گیاه ریشه سطوح به هوا و آب نفوذ کاهش باعث همچنین الیه این .کند می محدود را چمن نمو و رشد که شود می انباشته آن
  باعث و بوده زن چمن صحیح کار در مانعی نیز زنی چمن هنگام در مرده های چمن سطوح.کند می تهدید را چمن ساختار و سالمت خود نوبه
  .شوند خم شدن بریده جای به ها چمن که شود می

 یک از را خود نیروی معموال زنی شانه های ماشین.شود می استفاده هواده ماشین یا و ماشینی های شانه از معموال معضل این حل برای
 .کنند می خارج ها چمن الی البه از را گیاهی بقایای که اند شده مجهز هایی انگشتی به که ای استوانه بوسیله و گیرند می احتراقی موتور

 از نیز هوادهی های ماشین.کنند می وارد چمن سطح به عمودی ضربات ها انگشتی و گیرد می قرار زمین به نسبت افقی بصورت استوانه
  را چمن سطح دادن خراش قابلیت و اند شده ها انگشتی جایگزین فلزی های تیغه که تفاوت این با کنند می تبعیت ها زن شانه مشابه ساختمان

 .شد خواهد تحریک بیشتر رشد و زنی ریشه به چمن کار این با .دارند را چمن های ریشه به تازه هوای رسیدن جهت
 مدل MTD عمودی برند دستگاه نیاز مورد و کاربردی آالت ماشین عرضه زمینه در پیشرو های شرکت از یکی عنوان به آدینه ارغوان شرکت
UV35جدید های هواده که است آن صدد در همچنین شرکت این .کرد معرفی ایران بازار به پیش سال چندین را MTD و efco به نیز را  
 .کند ارائه بازار نیاز به پاسخگویی تکمیل منظور

 MTD SMART 38VO مدل دستگاه  

 موتور  
MTD ThorX 55 H / cm³ /179  

3.0 kw 

 آمریکا سازندهکشور 

 Efco AG35 B45 مدل دستگاه  

 موتور  
B&S 550 Series/ 127cm³/ 2.0 

kw 

 ایتالیا سازندهکشور 



شرکت ارغوان آدینه R41 تراکتور  تاییدیهدریافت 
 از مرکز توسعه مکانیزاسیون  

 تراکتور جزء که بوده جنوبی کره کشور  LSMtron سازی تراکتور شرکت محصول R41 تراکتور
  بسیار گردش شعاع به میتوان تراکتور این برجسته های ویژگی از .باشد می باغی – شالیزاری های

 دنده 16- جلو دنده 16) تعویض قابل دنده  تعداد  با باال بسیار قدرت انتقال سیستم ،(متر2.6) پایین
 ،هیدرولیکی  جک دو به مجهز فرمانپذیری سیستم ،(1000/750/540) سرعته سه  pto سیستم ،(عقب

  با و هیدرولیکی شیر جفت دو به مجهز ناچیز، بسیار سوخت مصرف با  جدید نسل سیلندر 4 موتور
  های تراکتور برترین از یکی به را تراکتور این که نمود اشاره ..و بکهو بیل و جلو بیل اتصال  قابلیت

  داد پس خوبی به را خود امتحان نیز عمل حیطه در تراکتور این .است نموده جهان و ایران در موجود
 .آمد بر شد برگزار مکانیزاسیون توسعه مرکز خبره کارشناسان توسط  که هایی آزمون عهده از و

 تمامی در که گرفت قرار ارزیابی مورد (ای مزرعه) کاربردی و گاهی کار بخش دو در R41 تراکتور
  توسعه مرکز از تاییدیه اخذ به موفق و نهاده سر پشت کیفیت باالترین با و خوبی به را آزمون مراحل

  قرار سازمان این حمایت تحت های ماشین زمره در تراکتور این .گردید کشاورزی مکانیزاسیون
 در زرینی برگ است افزوده دستگاه این های قابلیت و امتیازها بر خود نوبه به که امر این .گرفت

    .باشد می آدینه ارغوان شرکت جلوی به رو اهداف به نیل و مداری مشتری راستای

 KNKبازده بیشتر با استفاده از نخهای علف زن 

  عملیات نوع و سرعت در آن قطر و زنی علف برای استفاده مورد نخ نوع
 می کار این کننده تعیین عوامل از و گذاشته تاثیر زن علف وسیله به برش
  سنگین یا و تر سبک عملیات برای متفاوت های سایز و ها قطر با ها نخ .باشد

  باید که گیاهانی قطر و کار سطح رو این از .گیرند می قرار استفاده مورد تر
 انواع .باشند شده تعیین ابتدا باید نخ قطر و نوع انتخاب از قبل شوند بریده

 یکنواخت برش و داده کاهش را عملیات زمان توانند می برش های نخ مختلف
 توپی سازنده های توصیه به همیشه طرفی از .کنند ایجاد را تری تمیز و تر
 .باشید داشته توجه زن علف های نخ مختلف انواع با کار و انتخاب برای نخ

 علف نخ ،ای دایره مقطع سطح با زن علف نخ: زن علف نخهای مختلف انواع
 مارپیچی های نخ ،ای دندانه های نخ ،ضلعی چند مقطع سطح با زن
ارغروان آدینره بررای انجرام طیرف مختلفری از       شررکت  KNK زن  علفهای نخ 

روی تمرامی علرف زن هرای    برر   براغی مناسرب بروده و   کارهای کشاورزی و 
 .موجود در بازار قابل نصب و استفاده می باشند



 تحت آبیاری نوین تجهیزات از استفاده آبیاری، دانش افزون روز پیشرفت با امروزه
 واردات با آدینه ارغوان شرکت میان این در .است داشته چشمگیری رشد فشار

  سهم یونان پالست االپ تنظیم خود دار چکان قطره های لوله چون مدرنی تجهیزات
  های چکان قطره دارای منظم فواصل در ها لوله این .است کرده ایفا زمینه این در بزرگی

  که فدک صنعت و کشت مجتمع .است pc یا فشار تنظیم قابلیت با (in line) خط داخل
  تحت آبیاری سیستم اجرای با باشد می پسته درخت کشت زیر سطح هکتار 1200 دارای
 خود هزینه و انرژی جویی صرفه در بزرگی گام چکاندار قطره های لوله به مجهز فشار

  استان مامونیه شهرستان رود خشکه روستای در واقع مجتمع این .است برداشته
  ازای به باالیی محصول عملکرد که است پسته کشور باغات ترین مدرن از یکی مرکزی

  آدینه ارغوان شرکت پالست باال چکاندار قطره های لوله .دارد کشت زیر سطح هکتار هر
  کیفیت دلیل به باشد می نیز فشار تحت آبیاری نوین های سامانه مرکز تاییدیه دارای که

 .بگیرد قرار کشاورزان و باغداران توجه قابل استقبال مورد توانسته خود باالی

مجتمع  ارغوان آدینه در استفاده از لوله های قطره چکان دار شرکت 
 فدککشت و صنعت 

 محصول جدید شرکت ارغوان آدینه  فیسکارسدستی چمن زن 

Reelmower 
StaySharp Max 

 که است کمپانی این ارگونومیک و خالقانه محصوالت از یکی فیسکارس دستی زن چمن
 در مناسبی بسیار عملکرد الکتریکی یا و احتراقی موتوری نیروی از استفاده بدون

   .دارد زنی چمن عملیات
 استفاده با و شود می تأمین گرد زمین های چرخ طریق از زن چمن این نیاز مورد توان

  تا چرخ دور تعداد ها تیغه به چرخ از نیرو انتقال مرحله در گیربکسی انتقال سیستم از
 5 و است ای استوانه های تیغه نوع از دستگاه این برش واحد .یابد می افزایش برابر 5

 در ای استوانه شکل ایجاد با که اند شده نصب محور یک روی طوری وار منحنی  تیغه
 حالت این در (وار قیچی برش) شود می درگیر چمن با ها تیغه از نقطه یک لحظه هر

  .شود می بریده راحتی به گرفته قرار ها تیغه این و ثابت فک میان در که چمن
  از cm 10 تا cm 5/2 از چمن برش دامنه کنار در تنظیم قابل و ارگونومیک دسته

 نیز™StaySharp  تکنولوژی از استفاده .است زن چمن این توجه قابل های ویژگی
 عمر که شود می برش های تیغه با تماس کمترین با چمن دقیق و یکنواخت برش باعث
  را دستگاه این کردن، کار صدا بی دیگر طرف از .برد می باالتر نیز را دستگاه های تیغه
 بسیار است، مطرح آنها در صوتی آلودگی محدودیت که هایی مکان در استفاده برای
 .است کرده آل ایده



 المللیحضور شرکت آرمان سبز آدینه در یازدهمین نمایشگاه بین 
 آالت کشاورزی استان خراسان رضویماشین 

   انحصاری نماینده آدینه سبز آرمان شرکت پررنگ حضور با جاری سال رضوی خراسان استان کشاورزی آالت ماشین نمایشگاه
  آقای جناب رضوی خراسان استان محترم استاندار حضور با نمایشگاه این افتتاحیه .گردید آغاز ایران در جنوبی کره LS تراکتورهای

 عباسی دکتر آقای جناب ادامه در .گردید انجام پیشرو و نمونه کشاورزان از گروهی همچنین و ایشان همراه هیئت و رشیدیان علیرضا
  بازدید آدینه سبز آرمان شرکت غرفه از استان مکانیزاسیون مراکز محترم مسوولین دیگر و کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس
 مزایا، دیگر و پایین استهالک و برند بودن آشنا نام مناسب، قیمت و باال کیفیت دلیل به جنوبی کره LS تراکتورهای نمایشگاه این در کردند

 استانهای از تراکتور درخواست زیادی تعداد نمایشگاه این از کشور تمام گسترده بازدید به توجه با و شد مواجه ای سابقه بی استقبال با
  تراکتوری زن چمن جمله از ،شد رونمایی جدید محصول چندین از آدینه سبز آرمان شرکت امسال غرفه در همچنین .گردید ثبت مختلف
EFCO سبز فضای محصوالت و ایتالیا KNK فضای مجریان و کشاورزان اقبال آالت ماشین این مناسب قیمت و کیفیت به توجه با که  

  LS تراکتورهای خصوصیات به راجع مسئولین فنی هایی پرسش در آدینه سبز آرمان شرکت غرفه از بازدید در .داشت همراه به را سبز
  باالی تعداد و PTO شافت بودن دور سه ،DRAFT CONTROL سیستم بودن دارا به میتوان جمله از .گردید مطرح برجسته نکته چند

 CONTROLسیستم بودن دارا .گرفت قرار مسئولین توجه مورد شدت به که کرد اشاره تراکتورها این در هیدرولیک های خروجی
DRAFT که است شده تصویب کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز در قانون یک عنوان به تازگی به مالبندی کشش کنترل سیستم یا  

  شناخته استان اولویت عنوان به LS تراکتور پاسخ و پرسش پایان از پس .اند بهره بی سیستم این از کشور در موجود تراکتورهای اکثر
  و بسته نمایندگی قرارداد چند بازدیدها این در .شد روبرو کشاورزان چشمگیر بازدید با آدینه سبز آرمان شرکت غرفه ادامه در .شد

 .نمودند نمایندگی اخذ برای آمادگی اعالم نیز همکاران از زیادی تعداد و .گردید ثبت ابزارآالت دیگر و تراکتور درخواست چندین



  کاری راندمان افزایش و خود بلند اهداف راستای در آدینه سبز آرمان شرکت
 از (HelioFlor) هلیوفلور برند با ماس پیت کردن وارد به اقدام داران گلخانه
 نوعی از ماس پیت .است نموده استونی کشور (Miks Kaar) کار میکس کمپانی

 کشور مانند سبز قاره از هایی قسمت در که آید می دست به نومگاسفا نام به خزه
  می که دارد وجود طبیعی قارچ ضد نوعی حاصله پیت در ، دارد وجود استونی

  الشه از کامالً الیه این جایی آن از .کند جلوگیری گیاهچه مرک بیماری از تواند
  در که است عناصری از سرشار دلیل همین به شود می تشکیل جانوری و گیاهی
  یک عنوان به و ( نیتروژن و – پتاسیم – فسفر مانند ) دارد وجود گیاهان بافت
  با مقایسه قابل ترکیبات نظر از واقع در ) شود می برده کار به گیاهی کود مکمل
 محیطی های آلودگی مدت طوالنی تجزیه دلیل به محصول این .( است حیوانی کود

  پیت .کرد ضدعفونی را آن توان می  مختلفی اعمال با و کرده ایجاد کمتری بسیار
  پیت اغلب . شود می بندی رده مختلف های بافت و ، ها جنس ، ها رنگ در ها ماس
 قبولی قابل غذایی مواد و آب نگهداشت ظرفیت و بوده کمی وزن دارای ها ماس
  نوع دو اصطالح در .است زیاد ها آن در نیز آب دادن دست از سرعت ولی دارد
 و (است بلوند یا ، روشن ای قهوه آن رنگ واقع در که) سفید پیت دارد وجود پیت
  EC  حال عین در ولی است غذایی عناصر از سرشار ها ماس پیت . سیاه پیت

 از تر پایین وکمی خنثی محدوده در نیز آن PH .دارد صفر حد در و کم بسیار
  که معتقدند آن مصرف روش و نوع در داران گلخانه . است اسیدی سمت به خنثی

  .باشد نامناسب دیگری برای و مناسب گیاهان یکسری برای است ممکن کدام هر

 آدینهشرکت آرمان سبز  هلیوفلورهای  ماسگلخانه، با استفاده از پیت  راندمانافزایش 

 می روی و فسفر ، کلسیم از شده تشکیل و بوده ویژه ترکیبات جزء کپفول محصول
 روی، عناصر پیشرفته تکنولوژی از استفاده با و بوده مایع ترکیبی محصول این باشد

  سیب چون محصوالتی برای ترکیب این .است داده قرار هم کنار در را فسفر و ، کلسیم
 .دارد مفیدی و حیاتی نقش جات صیفی و مرکبات ، فرنگی گوجه ، گالبی ، سیب ، زمینی

 در فرنگی گوجه و خیار گلخانه چندین در محصول این مصرف طی در که طوری به
 .است شده مشاهده محصول در گیری چشم کیفیت بود انداخته تغییر ، یزد شهر

  بندی بسته در و باشد می فرانسه کشور Agronutrition  شرکت محصول ترکیب این
 محلول صورت به محصول این مصرف برای توصیه .گردد می ارائه بازار به لیتری 10

  فاصله به هکتار در LIT6 زراعی گیاهان برای محلول این مصرفی دوز .باشد می پاشی
  لیتر 6 تا 3 دوز با میوه درختان برای و .شود می توصیه مرتبه 5 تا 2 و روز 15 تا 10
  مرتبه 5 ، برداشت قبل  هفته 3 تا میوه تشکیل زمان از روز 15 فواصل با هزار در

 :میباشد زیر شرح به ترکیب این آنالیز .گیرد انجام پاشی محلول

Zn P2o5 Cao 

1/1% 6% 18/6% 

 آرمان سبز آدینه کپفولکیفیت چشمگیر محصوالت با 



-می محسوب ایگلخانه خیار برای جدی تهدیدی و ایگلخانه آفات ترینمهم از هاشته
  جفتگیری بدون نسل چندین ایجاد به قادر فصل ابتدای در موسس ماده حشره .شوند
 بالدار حشرات .یابدمی افزایش زیادی میزان به هاشته تعداد مدتی گذشت از پس .است

 آلوده نیز را دیگر هایگلخانه حتی یا گلخانه تمام دیگر نقاط به کردن پرواز با توانندمی
  باعث عسلک ترشح و بیماری عوامل انتقال گیاهی، شیره از تغذیه با حشرات این .کنند

  پی در را عملکرد کاهش نهایت در امر این که شده رشد کاهش و گیاه شدن ضعیف
  شدیدی خسارت و صدمه ایران شرقی جنوب و جنوبی مناطق در بویژه آفت این .دارد

  به توانمی هاشته زایخسارت هایگونه مهمترین از .نمایدمی وارد هاجالیزکاری به
  دیگر و هاشته با مبارزه برای راهکارها ترینمتداول از یکی .کرد اشاره جالیز شته
 شرایط در شته این کنترل منظور به است، شیمیایی سموم از استفاده گلخانه آفات

 دی سورفکتانت و جنوبی کره کشور LG شرکت ساخت ایمیداکلوپرید سم از گلخانه
 آمده دست به نتایج به توجه با .شد استفاده آمریکا کشور AMC شرکت ساخت اکتیل

  با .بودند شته روی تلفات بیشترین دارای  %17/99 با اکتیلدی و ایمیداکلوپرید ترکیب
  جهت در ترکیب این از توانمی هاگلخانه در مکنده حشرات این باالی خسارت به توجه

  .نمود استفاده آلودگی هایکانون بردن بین از و وارده خسارت مقدار کاهش

  دارای که است سدیم سولفوسوکسینات پایه بر سورفکتانتی اکتیل دی
 با سورفکتانت این مصرف .باشدمی مس و مولیبدن عناصر کمی مقادیر
 و سم کارایی و جذب افزایش و سطحی کشش کاهش باعث کودها و سموم

  ،(دوده) فوماژین پاکسازی در توجهی قابل اثر دارای همچنین .شودمی کود
 این .است گیاهان سطح از حشرات فضوالت و تغذیه از حاصل عسلک

 و سپردارها بدن پوشش داخل به سموم بهتر نفوذ باعث سورفکتانت
 .شودمی آنها کارایی افزایش و هاشپشک

 هنگام در رساندمی اطالع به بازار، در محصوالت باالی تنوع به توجه با
 سبز آرمان شرکت و آمریکاAMC سازنده شرکت لوگو و نام به خرید
 با محصوالت سایر عرضه .نمایید توجه "D-Octil" نام همچنین و آدینه،

 است ذکر به الزم .گیردنمی صورت شرکت این طریق از مشابه مشخصات
 و ترشفاف مشابه هاینمونه به نسبت AMC شرکت ساخت سورفکتانت

 گیاه روی سورفکتانت این از استفاده همچنین است، باالیی غلظت دارای
 .شودنمی گیاهسوزی باعث

سبز آدینهتجربه ای جدید در کنترل شته ها با سموم آرمان   

 تقلبی  محصوالت افزایش = تنوع باالی محصوالت در بازار



 جدید ارقامی به ویژه نگاهی است نیاز کشاورزان افزون روز پیشرفت به توجه با
 هدف که بیشتر سود نهایت در و بیشتر عملکرد به آنها کردن جایگزین و داشت

 کردن وارد به اقدام آدینه سبز آرمان شرکت راستا این در برسیم است کشاورزان
  شرکت از یکی .کند برآورده را کشاورزان خواسته تواند می که نموده مرغوب بذور
  شرکت نموده آن از بذر نمودن وارد به اقدام آدینه سبز آرمان شرکت که هایی

 وان بایرام و (کوتاه روز) سوی بایر پیاز رقم 2 حاضر حال در .است سید بایرام
  با. است گرفته قرار سبز آرمان کاالیی سبد در شرکت این محصوالت از (بلند روز)

 عزیز کشاورزان به را وان بایرام پیاز توان می بلند روز پیاز کشت شروع به توجه
 :کرد اشاره زیر موارد به توان می رقم این مشخصات از .نمود توصیه

  پوست ، گرد ً کامال شکل ، سفید گوشت رنگ ، روشن ای قهوه گوشت رنگ بلند، روز
  ریشه باالی قدرت دلیل به قارچ به مقاومت سایز، هم و شکل هم باال، عملکرد سفید،

 .سفت گردن و

وان  بایرامعملکرد و یکنواختی مناسب با پیاز 
(BAYRAM 1) آرمان سبز آدینه 

 خشکسالی در بخش کشاورزی با مشکالت مقابله 
 با بذور آرمان سبز آدینه

 گیاه در میان رس و زودرس ارقام از استفاده آبی، کم بحران با مقابله راهکاری از یکی
  هر که می شوند دسته بندی 700 تا 100 رسیدگی گروه از ذرت ارقام باشد می ذرت

 زودرس ارقام .می شود نزدیک 700 شماره به آن رسیدگی میزان باشد باال عملکرد چه
  کمبود با که مناطقی در و دارد کمتر،اهمیت آب مصرف لحاظ از هم ذرت میان رس و

  ارقام به نسبت آن آب مصرف درصد 30 تا 20 که ذرتی رقم کاشت هستند مواجه آب
  که لحاظ این از هم و کند کمک کم آبی مشکالت کاهش به می تواند است کمتر دیررس

 زودتر برداشت و می شود برداشت پائیز در ارقام دیگر از زودتر,پایینتر فائوی با ذرت
  تا داده پائیزه کشت برای را زمین کردن آماده فرصت کشاورزان به پائیز در ذرت

  مشکالت گرفتن نظر در با آدینه سبز آرمان شرکت .دهند انجام موقع به را خود کشت
 خود کاالیی سبد در متنوعی رس میان و رس زود ذرت بذور سالیست کشور،چند آبی
  و مجارستان وشر مارتون همچون معتبری  های شرکت از را ارقام این که داده قرار

 :باشند می ذیل شرح به بذور این فنی مشخصات برخی  .مینماید تهیه فرانسه لیماگرین

 Maxima ماکسیما ذرتبذر 
 سیلوکینگ

siloking 

  500ام وی 
MV 500 

       ماسیل
massil 

 گازدا
 لیماگیرین   

LG36.07  

 FAO 580 FAO 530 FAO 500 FAO 630 FAO 450 FAO 600 گروه

در شرایط  )عملکرد 
استاندارد به عنوان کشت  

 (اصلی

 تن دانه 15بیش از 

 تن  علوفه 100-90

تن   90-120
  علوفه

 تن 15-14

 دانه

 تن 100-120

 علوفه

 تن 12-10

 دانه

 تن 15-14

 دانه



 400در این همایش که با حضرور  . سالن همایش هتل توریست توس مشهد برگزار گردیدآدینه در همایش آرمان سبز 
معراونین شررکت آرمران سربز     گردید، نفر از مدیران کشت و صنعت ها و فروشگاه داران و کشاورزان پیشرو برگزار 

مراسم افتتاحیه در سرالن همرایش سراعت    . همچنین نماینده انحصاری شرکت آقای عابدی نیز شرکت داشتند آدینه و 
به عنوان قائم مقام شرکت و آقای سرعیدی فرر    وندسپس آقای شکوهی . با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید 18

آقای دکترر جعفرری مقردم کارشرناس فنری کرود        –معاونت بخش فنی  شعیدمعاونت بخش سم و در ادامه خانم سحر 
و نحروه مصررف آن کره     توتالشرکت و آقای صالحی کارشناس فنی سم شرکت که توضیحات کاملی درباره ی سم 

مدیر عامل نمونه تعاونی اسرتان خراسران رضروی از     ذوالفقاریموضوع اصلی همایش بود ارائه دادند و سپس آقای 
تجربیات خود در استفاده از محصوالت آرمان صحبت کردند و در پایان آقای پاشایی برا توضریحاتی دربراره تغذیره     

تمرامی حضرار مخصوصرا ً نماینرده     از  .رسرید گیاهی برخی محصوالت موجود در سبد کاال شرکت همایش به پایران  
 .  بزرگوار آقای عابدی کمال تشکر را داریم

همایش  بزرگترین برگزاری
کشاورزی آرمان سبز آدینه 

 در مشهد



سازمان مسئولین و کره با رئیس LS  تراکتورسازینشست مشترک شرکت 
 جهاد کشاورزی مازندران

  در ای منطقه فروش مدیر و فروش از پس خدمات مدیر ،بازرگانی مدیر از متشکل جنوبی کره ls تراکتورسازی کارخانه محترم نمایندگان
 فروش از پس خدمات و انبارها مجموعه از بازدید و بین ما فی های همکاری گسترش جهت تا دندش تهران وارد بهمن 24 شنبه تاریخ

 .نمایند نظر تبادل و بحث ایران در ls رسمی نماینده تنها آدینه ارغوان شرکت
  ریاست عباسی دکتر آقای حضور در  ls nvنمایندگان و آدینه ارغوان مدیران از متشکل کرج مکانیزاسیون مرکز در ای جلسه برگزاری با

  بازار در خود رقبای به نسبت ls تراکتورهای مزایای مورد در چند نکاتی و پرداختند نظر تبادل و بحث به مکانیزاسیون مرکز محترم
   lsمحصوالت تر پررنگ حضور امکان فراوان اشتیاق با و گرفت قرار کرج مکانیزاسیون محترم اعضای توجه مورد که گردید مطرح ایران

 مدعوین حضور در  lsشرکت معرفی با و گردید برگزار مشهد مکانیزاسیون مرکز در همایشی همچنین .کرد خواهند فراهم ایران در را
 توانستند و شده آشنا ای کره هیئت با نزدیک از مشهد، مکانیزاسیون مرکز محترم رئیس و کارمندان و کشاورزان تا شد سبب محترم

 .کنند دریافت شرکت این نمایندگان از ls محصوالت مورد در را خود سواالت پاسخ مستقیماً
  محترم ریاست نژاد موسی آقای و حیدرپور آقای مازندران استان کشاورزی جهاد رئیس محترم حضور در که ای جلسه طی همچنین

  استان در آن کارآیی به توجه با را ls محصوالت فراگیرتر و بهتر حضور امکان آقای جلسه ریاست گردید، برگزار ساری مکانیزاسیون
  به موفق ls شرکت تراکتورهای اینکه به نظر انتها در .بودند تراکتورها نوع این با بیشتر آشنایی مشتاق بسیار و کردند فراهم مازندران

 ایران بازار در خود رقبای به نسبت را تری پررنگ حضور ادامه در شک بدون اند شدهDECD  code2 المللی بین استاندارد دریافت
 داشت خواهند



 کره جنوبی از نمایندگی های LSبازدید نمایندگان شرکت 

 شرکت ارغوان آدینه



 مرودشتشهرستان در  توتالبرگزاری همایش 

  قطب مرودشت شهرستان ، استان این در و آید حساب به عزیزمان کشور در مهمی کشاورزی قطب فارس استان شک بی
  گندم آید می حساب به آن تولید دار پرچم همیشه فارس استان که محصوالتی جمله از .باشد می فارس زرخیز استان کشاورزی

  را توتال علفکش همایش دومین ، کشور در استراتژیک محصول این تولید از حمایت راستای در آدینه سبز آرمان شرکت و است
  از تن دو داشتند، حضور شهرستان این کشاورزان از جمعی که همایش این در .نمود برگزار مرودشت شهر استان، این در

 ملی سرود و قرآن تالوت و همایش این آغازین مراسم از پس کومار ساوش آقای و داشتند شرکت هند UPL ارشد کارشناسان
 خود نیز و توتال علفکش انحصاری نماینده عنوان به سبز آرمان شرکت معرفی پیرامون را خود سخنرانی ، عزیزمان کشور
  نیز و توتال از استفاده به مربوط فنی نکات کومار ساوش آقای همایش این در .نمود ایراد توتال علفکش نهایت در و UPL شرکت
 .داد ارائه همایش  آن حضار به را آن از استفاده جهت مطلوب هوایی و آب شرایط

  با ای جلسه منظور همین به .بود توتال همایش میزبان بار اولین برای 94 سال در که است هایی استان جمله از اصفهان استان
  قابل و مهم نکات از یکی .گردید برگزار اصفهان شهر در سم فروشندگان و پیشرو کشاورزان و کارشناسان از تعدادی حضور

  برگزاری باعث که بود  UPL شرکت در آفریقا و خاورمیانه مناطق فروش مدیرchibber  چیبر آقای حضور همایش این در توجه
  تشکر همایش این خاطر به حضار چنین هم و آدینه سبز آرمان شرکت ازChibber  چیبر آقای ابتدا .گردید همایش این تر باشکوه

  به و نموده معرفی را توتال علفکش کومار ساوش آقای همایش این دوم بخش در.نمودند معرفی راUPL  شرکت سپس و نموده
  برگزار را همایش این اختتامیه مراسم مجمع از تشکر با (اومش) Umesh آقای همایش این پایان در .دادند پاسخ جمع های پرسش

 .نمود

 شهرستان اصفهاندر  توتالبرگزاری همایش 



 شیروانو تغذیه گیاهی در شهرستان  توتالبرگزاری همایش 

 منظور همین به .آید حساب به کشور در گیاهی تولیدات زمینه در مهم مناطق از یکی شیروان شهرستان و شمالی خراسان استان
  برگزار شهرستان این در را توتال همایش دومین ، استانها این در خود عوامل و نمایندگان همکاری با آدینه سبز آرمان شرکت

  مدیریت و علفکشها صحیح مصرف با رابطه در را مطالبی شمالی خراسان استان نباتات حفظ مدیریت آن همایش این در .نمود
  آدینه سبز آرمان شرکت معرفی به شرکت عوامل از یکی رمضانی حجت آقای همایش این ادامه در.نمودند ایراد هرز های علف

  بحث به همایش این آخر بخش . پرداختند توتال علفکش و UPL شرکت معرفی به کومار ساوش آقای جناب آن از پس و پرداختند
  که آن با مرتبط محصوالت نیز و گیاهی تغذیه با رابطه در مفید مطالب از مدعوین آن در که بود یافته اختصاص یا گیاه تغذیه
  ارائه پاشایی مهندس آقای جناب را همایش از بخش این . گردیدند مند بهره دارد، وجود سبز آرمان شرکت کاالهای سبد در تماماً

  این در شده ارائه مباحث مجموعه از کشاورزان آخر در. آیند می حساب به کشور برجسته کارشناسان از یکی شک بی که نمودند
 .داشتند رضایت ابراز سمینار

 Emakکارشناسان شرکت توسط برگزاری کالس آموزشی فنی 

 و فنی دوره برگزاری به اقدام شرکت آن انحصاری و رسمی نمایندگی آدینه ارغوان شرکت همکاری با ایتالیا emak کمپانی
 بهبود و توانمندی سطح ارتقای ها، کالس این اجرای از هدف .است نموده فروش از پس خدمات و فنی کارشناسان برای تعمیراتی

 Bertolini و  efco سبک آالت ماشین انواع نگهداری و تعمیرات نوین های روش با آشنایی و فروش از پس خدمات کیفیت تقویت و
  آدینه ارغوان شرکت فنی پرسنل آموزش و نظر تبادل به نوین و روز به ابزارهای از استفاده با کمپانی این فنی کارشناسان .بود

  شمشماد زن، علف ،موتوری های اره انواع شامل که کمپانی این سنگین و سبک موتوری آالت ماشین انواع دوره این در .پرداختند
 .گرفت قرار آموزش و بررسی مورد کمپانی این رتیواتورهای-دروگر انواع و زن چمن زن،



 جشن هفت سالگی آرمان سبز آدینه

  از یکی در آدینه سبز آرمان سالگی 7 جشن کشاورزی نهاده های نمایشگاه سومین در آدینه سبز آرمان افتخارآمیز حضور با همزمان
  از آدینه سبز آرمان با همکار بین المللی شرکت های  از برخی مدیران از تن 8 که مراسم این در .شد برگزار تهران پذیرایی سالن های بهترین

  شرکت فروش عوامل و کارگزار نماینده 150 حدود و (شرکت خارجی میهمانان) ... و ترکیه چین، هندوستان، انگلستان، فرانسه، کشورهای
 آرمان شرکت فعالیت شکل گیری انگیزه و نحوه مورد در رسانه اصحاب از یکی توسط توضیحاتی ابتدا داشتند، حضور (ایران سراسر از)

  تست و آموزش و ترویج ،(تامین و واردات بر عالوه) نهاده ها تولید عرصه به شرکت ورود و ایرانی کشاورزان به آن خدمات و آدینه سبز
  سبز آرمان ورود تولد کیک صمیمانه بسیار جمع یک در پیشکسوت هفت ادامه در .شد ارائه آن توزیع از قبل آزمایشی مزارع در نهاده ها

 بنیانگذار شریفی محمدرضا مهندس سپس زدند برش بیشتر فعالیت های و بهتر روزهای امید به را کوشش و تالش سال هفتمین به آدینه
  و کشاورزان کارشناسان، و مدیران و نشست این در شرکت کنندگان و مدعوین تمامی از تشکر ضمن سخنانی طی آدینه سبز آرمان شرکت

  نهاده های بازار مدیران درصد 70 از بیش که داشت بیان صراحت با باید امروز :گفت نمایشگاه در آدینه سبز آرمان سالن از بازدیدکنندگان
  مجموعه های فعال ترین و سابقه ترین با ،خوشنام ترین بزرگترین، جزء جمع این بابت این از و دارند حضور محفل این در کشور کشاورزی
  با سپس شریفی مهندس .باشیم عزیزان این میزبان توانستیم که ماست افتخار باعث و است کشور  کشاورزی نهاده های عرضه اقتصادی
  از گذراندند، را نشیبی و پرفراز سال و بودند فعال شرکت مدیران سایر و ارشد مدیران کنار در  که آدینه سبز آرمان همکاران از  قدردانی

  این که شاکریم را خداوند و کنیم خدمت یکدیگر، کنار در می توانیم که است اوقاتی همین ایام بهترین :گفت و کرد یاد نیکی به آنها تمامی
 .است شده آدینه سبز آرمان گروه مدیران نصیب توفیق



 نمایشگاه تخصصی  حضور آرمان سبز آدینه در سومین 
 گفتگوبوستان  -کشاورزی تهران های نهاده 

 بوستان المللی بین نمایشگاههای دائمی محل در 1394 ماه بهمن در کشاورزی های نهاده تخصصی نمایشگاه سومین
 سبز آرمان شرکت میان این در که . گردید برگزار ایران سم و کود کنندگان وارد و کنندگان تولید اکثر حضور با گفتگو
 آبیاری، ماشینی، و دستی باغبانی آالت ابزار ، بذور ، سموم ، کود) بخش 6 در خود قدرت پر حضور با نیز آدینه

 بر عالوه آدینه سبز آرمان شرکت ، بخشید نمایشگاه بر حاکم فضای به متفاوت ای جلوه نمایشگاه این در (تراکتور
  بین جوایز اهداء با را نمایشگاه موجود هوای و حال تفریحی و علمی مسابقه غرفه ایجاد با امسال کاالیی غرفه بخش

 توانست خود نمایندگان و عاملین تجاری های نشست با کنارآن در و داد تغییر مسابقات این در کننده شرکت برندگان
  زراعی سال و داده انجام فرد عوامل با را جامعی های ریزی برنامه جدید زراعی سال در خود محصوالت فروش در

 مشتریان از نفر 150 حدود پذیرایی و شام ضیافت با همچنین .نماید شروع زیادی توان و قدرت با همیشه مثل را جدید
 به پربار روز4 با را نمایشگاه این و .آورد بعمل قدردانی آنان یکساله همکاری و زحمات از ارزنده جوایز اهداء با و خود
   .رسانید پایان





 نمایشگاه سومین در پررنگ حضور با شرکت، با بیشتر هرچه آشنایی جهت افراد جذب راستای در آدینه سبز آرمان شرکت
 کنندگان شرکت راستا این در .نمود کشاورزی نهادهای بزرگ مسابقه برگزاری به اقدام (گفتگو بوستان) تهران کشاورزی

 محصوالت و عمومی کشاورزی، های نهاده به مربوط کشاورزی سواالت به پاسخگویی و مسابقه در نام ثبت با متعدد
 دریافت ای ارزنده جوایزه خود کشاورزی دانش سنجش و آدینه سبز آرمان شرکت با بیشتر آشنایی بر عالوه شرکت
 و کردند پیدا حضور آدینه سبز آرمان مسابقه غرفه در کننده شرکت نفر 500 از بیش تهران نمایشگاه دوره طول در .نمودند

 هفتگی صورت به مسابقه این بزودی است ذکر به الزم .گردید اهدا جایزه شده کسب امتیاز با متناسب برنده 300 از بیش به
 قرعه قید به متعدد، های کشی قرعه بر عالوه و بود خواهد پذیر امکان آدینه سبز آرمان شرکت وبسایت طریق از آنالین و
 .شد خواهد اهدا نفیس جوایز برندگان به

 مسابقه بزرگ نهاده های کشاورزی آرمان سبز آدینه برگزاری








