




گروه گلبار
صنعـت دام، طیور و آبزیان
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مکمل ها و کنسانتره های عمومی و تخصصی
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کنسانتره های طیوری:
 مادر  طیور تخمگذار  طیور گوشتی
 بلدرچین  بوقلمون  شترمرغ

پرمیکس های درمانی
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)Mcp(مونو کلسیم فسفات
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Cکوکوپیت آتالنتیس O C O P E A T

IRAN

نندگان مجموعه کوکوپیت آتالنتیس یکی از بزرگترین تولید ک
.می باشدهندوستان کوکوپیت در 

:ویژگی های کوکوپیت 
درصد شوری بسیار پایین. 1
قابلیت حجم دهی باال. 2
ظرفیت باال در نگهداری آب. 3
ارگانیک و سازگار با محیط زیست% 100بستر کشت .4
عاری از هرگونه شن و ماسه و آلودگی ها. 5

گروبگ
گروبگ های آتالنتیس شامل ترکیب ویژه ای از 

.می باشدکوکوچیپس کوکوپیت و 

:ویژگی ها 
بستر کشت اماده. 1
محیط رشد استریل. 2
مواد مغذی به میزان کافی. 3
ظرفیت هواد هی باال جهت رشد ریشه گیاه. 4
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ار و خیابان شریعتی ، خیابان دولت ، تقاطع نامد
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021–26603962:    تلفن 

22622820–021
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EXPANSION
ABOVE  15 L   FOR 1 KG

حجم دهی
لیتر در هر کیلو گرم15باالی 

SAND
BELOW    2%

مقدار خاک
%2زیر 

PH
6  To  7

EC
BELOW 0.5   MS/CM

0.5زیر میزان شوری 

FIBRE
Fibre less than 3% ( in 6 mm  screen )

%3زیر میزان فیبر 

اندازه   بلوک

30x30x12سانتی متر

WEIGHT
5 KG      APPROX

البقوزن هر 

کیلو گرم5حدودا  
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پویا فسفات 
تولید کننده دی کلسیم فسفات
)پودری، شکری و گرانول(

پویا زئولیت
جذب آمونیاک - حذف کننده ی فلّزات سنگین

افزودنی خوراکی چند منظوره توکسین بایندر





برگــزاری نمایشــگاه هــای مکانیزاســیون و ماشــین هــای کشــاورزی و نهــاده هــای بخــش 
کشــاورزی یکــی از رویکردهــای دولــت مردمــی و عدالــت محورســیزدهم در بخــش کشــاورزی 
بــوده کــه بــر ایــن اســاس رشــد و توســعه ایــن دســت نمایشــگاه وضعیــت مطلوبــی داشــته 

اســت.
بــه واســطه توســعه ایــن نمایشــگاه هــا توانســته ایم فنــاوری های نویــن را بــه عرصه تولید 
محصوالت کشاورزی وارد کنیم.  از جمله اهداف و رسالت های مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کشــاورزی ارتقــاء کمــی و کیفــی تولیــد محصوالت و ماشــین های کشــاورزی اســت و با معرفی 
همیــن فنــاوری هــا امــروز مــی تــوان گفــت کــه در بخــش مکانیزاســیون، بالــغ بــر 35 درصــد 
از افزایــش تولیــد بــه واســطه حضــور ماشــین در عرصــه مــزارع کشــور اتفــاق افتــاده اســت 
و عــاوه بــر ایــن در حــوزه صنعــت ماشــین هــای کشــاورزی هــم بــه خوداتکایــی بالــغ بــر 90 

درصــدی بــه توانمنــدی هــای صنعــت داخلــی رســیده ایم. 
در طــی  یــک دهــه اخیــر در حــوزه مکانیزاســیون کشــاورزی یــک جهــش تاریخــی  بــی ســابقه 
را تجربــه کردیــم. بــه  طوری کــه در مکانیزاســیون کشــاورزی بیــش از  ٢٧هزارمیلیــارد تومــان 
ارتقــاء  وکیفــی،  کمــی  توســعه  موجــب  امــر  ایــن  کــه  پذیرفــت  صــورت  ســرمایه گذاری 
ــا و  ــین ه ــد ماش ــش تولی ــای بخ ــت ه ــق فعالی ــن رون ــیون و همچنی ــاخص های مکانیزاس ش

ادوات کشــاورزی گشــته اســت.
برگــزاری نمایشــگاه کشــاورزی مــی توانــد ایــن فضــا را مهیــا کنــد کــه مــا با ماشــین هــا و ادوات 
ــاری و نهــاده هــای اثرگــذار در تولیــد آشــنا شــویم.  ــزات آبی ــوازم و تجهی کشــاورزی نویــن، ل
خوشــبختانه نمایشــگاه بیــن المللــی همــدان بــا پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای بــاال و مناســبی 
کــه دارد، شــرایط مناســبی بــرای بــه نمایــش گــذاردن توانمنــدی هــای بخــش در خــود را دارا 

مــی باشــد.
 امیدواریــم کــه بــا حضــور حداکثــری ســازندگان کشــور، عرضــه کننــدگان ماشــین هــای 
کشــاورزی و از همــه مهمتــر حضــور کشــاورزان بــرای شناســایی ماشــین هــای مناســب در این 

نمایشــگاه در حــوزه تولیــد بتوانــد بــه بخــش کشــاورزی کشــور کمــک ویــژه ای کنــد.

اسی �ز ع�ب ب�ی کام�

ی او��ز هاد ک�ش ا��ت �ب ی و�ز او��ز اس�یون ک�ش �ز �ی
وسعه مکا�ز

�کل م�ک�ز �ت مد�ی

بسمه تعالی



بــا عنایــت بــه نامگــذاری ســال1401 بعنــوان ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن؛ 
برگــزاری نمایشــگاه هــای تخصصــی از جملــه نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی کشــاورزی و 
هفدهمین نمایشگاه مرغداری، دامپروری و صنعت شیات که در چارچوب خط مشی های 
ــرای معرفــی و  بخــش کشــاورزی کشــور برگــزار مــی شــوند، یکــی از فرصــت هــای مناســب ب
آشــنایی شــرکت هــا و دســت انــدرکاران و افــراد عاقه منــد بــه بخــش و شناســایی و بهــره 
بــرداری از قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای متقابــل و تبــادل دانــش و تجــارب در ســطوح ملــی و 
بیــن المللــی و آشــنائی بــا آخریــن نــوآوری ها و ایــده های اثر بخــش در تولید و امنیت غذایی 

مــی باشــد.
برگــزاری نمایشــگاه های کشــاورزی در اســتان همــدان بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در 
ایــن منطقــه می توانــد نقــش  حائــز اهمیتــی در توســعه بخــش کشــاورزی ایفــا  نمایــد.  بــه 
همیــن منظــور بایــد بــه تــداوم برگــزاری و افزایــش بیــش از پیــش کیفیــت ایــن نمایشــگاه ها 
اهتمــام ویــژه ای داشــت. معرفــی توانمندی هــا و قابلیت هــای اســتان همــدان در حــوزه 
کشــاورزی و صنایــع وابســته و نیــز قابلیت هــای این اســتان بــرای تولیــد ادوات و محصوالت 
کشــاورزی یــک مســئله بســیار اساســی و مهــم در راســتای برگــزاری ایــن نمایشــگاه ها اســت 
کــه بی شــک عــاوه بــر معرفــی تولیــدات داخلــی می توانــد مــا را در رســیدن بــه اهــداف مــورد 

نظــر در تحقــق شــعار ســال و تولیــدات علمــی هدایــت نمایــد.
ــای  ــی از رویکرده ــا تاس ــز ب ــدان نی ــی هم ــن الملل ــگاه بی ــدگان نمایش ــت برگزارکنن ــد اس امی
فــوق بــه نحــوی ایــن رویــداد را ســازماندهی و برگــزار کننــد کــه مصــداق عملــی ایجــاد فضــای 
هم افزایــی و هــم دلــی بــرای کلیــه فعاالن به شــمار رفته و ضمــن ارائه آخرین دســتاوردهای 
علمی داخلی و بین المللی به تقویت توانمندی ها و خودباوری ملی کمک نموده و همسو 
بــا سیاســت هــا و برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی و برنامه هــای وزارت جهاد کشــاورزی بســتر 
مناســبی را بــرای افزایــش کمــی و کیفــی با محافظت نهاده های طبیعی برای نســل های آینده 
( و تأمیــن نیــاز داخلــی و توســعه صــادرات و هــم چنیــن جــذب مشــارکت ها  )طبیعــت محــور
 و ســرمایه گــذاری هــای خارجــی بــا رویکــرد تبــادل و انتقــال تکنولــوژی و دانــش روز دنیــا 

فراهم نمایند.
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به نام خالق هستی



توجــه بــه صنعــت کشــاورزی و تولیــد ادوات و ابــزار آالت مــدرن مربــوط بــه 
ــه ســازی بهــره وری از عرصــه هــای کشــاورزی همــواره یکــی از  آن در جهــت بهین
ابزارهــای مهــم و هدایتگــر یــک جامعــه بــه ســمت تعالــی و خودکفایــی اقتصــادی 
اســت و در ســالی کــه از جانــب مقــام معظــم رهبــری به نــام تولید،دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین نامگــذاری شــده برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی مــی تواند یــک گام 
روبه جلو، تولیدکنندگان را در جهت تعاملی موثر و اســتفاده از تازه ترین فنون 

در عرصــه رقابتــی ســالم بــا یکدیگــر قــرار دهــد . 
همچنیــن امــروزه دســتیابی بــه بازارهــای داخلــی و جهانــی مســتلزم بــه کارگیــری 
اســتراتژی هــای نویــن بازاریابــی و تــاش مســتمر در جهــت شناســایی مشــتریان 
در بازارهــای مختلــف کشــوری و البتــه جهانــی اســت و همــدان بــه عنــوان بزرگــراه 
مواصاتــی بازرگانــی غــرب کشــور تمــام تــاش خــود را در جهــت پاســخگویی بــه 

ایــن نیــاز مهــم تولیــد در برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی بــه کار گرفتــه اســت.
 خــدارا شــاکریم فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا شــاهد برگــزاری نوزدهمیــن 
نمایشگاه بین المللی کشاورزی )ماشین آالت، نهاده ها، سیستم های آبیاری 
و کشت های گلخانه ای( و هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، 
دامپــروری و شــیات در همــدان، پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران زمیــن باشــیم و 
امید اســت اهتمام دســت اندرکاران برگزاری نمایشــگاه و تمامی تاشــگران این 
عرصــه بــا چاشــنی نــگاه هوشــمندانه و تخصــص گرایانــه، زمینــه ســاز بالندگــی و 
پیشــرفت روز افــزون تولیــدات و صنایــع وابســته بــه کشــاورزی بــرای ســربلندی 

هرچــه بیشــتر ایــران اســامیمان باشــد.

ی
ز
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ش

�عامل س مد�ی
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همه ســاله بیش از 200 عنوان نمایشــگاهی مرتبط با کشــاورزی و صنایع وابســته آن به صورت رســمی در دنیا 
برگــزار میگــردد و ســهم کشــور مــا از ایــن تعــداد حــدود 5 درصــد یعنــی چیــزی قریب بــه 10 عنوان می باشــد.

عناوینــی کــه بــه صــورت جســته و گریختــه ســعی در پوشــش فعالیتهــا، نیازهــا و نــوآوری هــای کشــاورزی و 
صنایــع وابســته را داشــته و عمومــًا بــا توجــه بــه نیــاز مخاطبــان محلــی بــا توجــه به تنــوع محصــوالت، اقلیم و 

جغرافیــای، مــکان برگــزاری برنامــه ریــزی و اجــرا مــی گــردد.
بــر ایــن اســاس توجــه بــه ایــن بخــش از نیازهــای مخاطبان نقش حیاتی در موفقیت نمایشــگاهها داشــته و 

نقطه تمایز این نمایشــگاهها از ســایر عناوین نمایشــگاهی به شــمار می رود.
شهر همدان در غرب کشور، نقطه ثقل و پایانه ارتباطی شش استان غربی کشور بوده و جایگاهی ویژهای 
در کشــاورزی کشــور دارد، در این راســتا و با توجه به ظرفیت منطقه غرب کشــور شــرکت مدیریت پروژه های 
نمایشــگاهی در تعامل و همکاری با شــرکت نمایشــگاه بین المللی همدان نســبت به برنامه ریزی و برگزاری 

نوزدهمین نمایشــگاه کشــاورزی همدان در مرداد ماه ســال 1401 اقدام نموده اســت.
نقطــه حائــز اهمیــت ایــن نمایشــگاه توجــه ویــژه بــه مخاطبــان محلــی و منطقــه ای بــوده اســت بــه نحــوی 
 کــه بــر اســاس مزیــت جغرافیایــی شــهر همــدان ســعی شــده تــا کلیــه کشــاورزان و فعالیــن مرتبــط تــا شــعاع

400 کیلومتــری ایــن شــهر بــا بهــره گیــری از ابزارهــای اطــاع رســانی شــامل آگهــی، بیلبــورد، دعــوت نامــه از 
برگــزاری نمایشــگاه مطلــع گردیــده و در آن حضــور یابنــد.

همچنین تورهای تخصصی بازدید از شهرستان های استان های همدان، قزوین، زنجان،کردستان،کرمانشاه، 
مرکــزی، لرســتان در ایــام برگــزاری نمایشــگاه پیــش بینــی گردیــده کــه بــرآورد میشــود قریــب بــه یــک هــزار نفــر از 

کشــاورزان منطقه در این تورها مشــارکت نمایند. 
عــاوه برایــن از فضــای مجــازی بــه عنــوان ابــزاری جدید و موثر در اطاع رســانی به مخاطبان اســتفاده شــده 
و از اینفلوئنســر هــای اینســتاگرام در صفحــات مرتبــط بــا کشــاورزی نیــز بــرای حضــور در نمایشــگاه دعــوت به 

عمــل آمده اســت.
درنوزدهمیــن نمایشــگاه کشــاورزی همــدان قریــب بــه 110 شــرکت در فضایــی بــه مســاحت 9000 متــر مربــع 
گردهــم آمــده و آخریــن دســت آوردهــای خــود را بــه نمایــش عمــوم میگذارنــد کــه امیــدوارم با برنامــه ریزی 
انجــام شــده جهــت اطــاع رســانی و حضــور متخصصیــن بــا تحقــق صــد درصــدی اهــداف خــود نمایشــگاه و 

شــهر زیبــای همــدان را تــرک نماینــد.
در پایــان الزم میدانــم از مســئولین محتــرم وزارت جهــاد کشــاورزی، اســتانداری همــدان، ســازمانهای جهــاد 
کشاورزی استانهای غرب کشور باالخص همدان، کردستان، لرستان، قزوین، زنجان، مرکزی و کرمانشاه، 
شــهرداری همدان، شــرکت نمایشــگاه بین المللی همدان و کلیه مســئولین محلی شــهر همدان و باالخره 
تولیــد کننــدگان غیــور و توانمندکشــور عزیزمــان کــه دعــوت ایــن شــرکت را بــرای  مشــارکت در ایــن رویــداد 

معظــم پذیرفتــه و در فرآینــد برنامــه ریــزی و برگــزاری آن یاریگــر مــا بودنــد تشــکر و ســپاس ویــژه نمایم.  
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1

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آبان بسپار پارسیان

دانیال مدیرروستا

تولیدکننده لوله و اتصاالت پلی اتیلن

ک 22  کوچه جوی پا . پال آباد . بلوار سرو غربی . خیابان شکوفه .  تهران . سعادت 

( . واحد22 )ساختمان صنوبر

021-22378763-4

021-22381274

abpco.co@gmail.com

www.abramettesal.com

2

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آب آفرین سیستم

محمد انصاری

آبیاری کننده تجهیزات نوین  تولید 

گرس ج زا همدان .میدان جهاد بر

021-91012414

021-91012414

sales@abafarin.com
abafarin.com
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3

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آرمان صنعت کشاورزی کاوه

محمدرضا حیدرزاده

کشاورزی الت  ساخت ماشین آ

رفسنجان بلوار مطهری بعد از پل فجر روبرو بانک سامان

34323712-034

34334096-034

info@armansanatco.com
armansanatco.com

4

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آروین صنعت ایرانیان 

احمد راشدی 

کننده بوجاری غالت دانه های روغنی  تولید 

ک 235واحد 5 تهران - مطهری پال

56234025

  --
kalhor@ar-vin.com

WWW.ar-vin.com
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5

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کسیر آریا نهان زیست ا

علی هندیانی

کشاورزی تولید نهاده های 

ک 125  کوچه زنبق، پال  قم، شهرک صنعتی شکوهیه، جنب پاسگاه، خیابان سنبل 

p148  قطعه
 2533340428

--

--
--

 

6

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آرین رشد افزا )آرا( 

مهدی شهسواریان

آبزیان بهداشت و تغذیه دام، طیور و 

ک 14  گلستان پال تهران. همت. خیابان شیرازجنوبی. بلوارعلیخانی.. بیست متری 

واحد 404 
  42918000

--
info@arairan.com

www.arairan.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آسمان فرابرد صنعت هوافضا

مجید بیطرف

کشاورزی طراحی، ساخت و فروش پهپادها و ربات های هوشمند 

تهران- شهرک غرب- پژوهشگاه هوافضا
قزوین- فرودگاه قزوین- مرکز هواپیمایی خدمات ویژه

2188089754
 --

info@ascoagri.com

www.Ascoagri.ir    |     www.Ascoagri.com

8

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کام تجارت سبزآوران الوند آ

بهمن خطیرنژاد

کشاورزی تولید ، تامین و توزیع نهاده های 

گرس طبقه 13 واحد 1304 ج زا همدان-  بر

  24-08138300523

--

info@alvandgroup.com
www.groupalvand.com
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هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

12

9

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آلفا کشت 

علی رضا قائلی نیا

کشاورزی)تولیدالنس سمپاش( تولید ادوات 

اصفهان

 031-36335345
--

jobman2700@gmail.com
www.keshtabzar.com

10

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آنیس گستر غرب 

مهدی سیفی

کشاورزی کود و سموم 

گستر غرب آنیس  همدان ، نهاوند ، میدان 17 شهریور ، بلوار 17 شهریور ، 

8138215793

--

--

--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

13

11

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آهنگری قطعات حرارتی قربانی

حسین قربانی

کشاورزی الت  ماشین آ

کوشش 8 گاراژدارها نبش 

  05133419763
--

--

GHORBANI_PRODUCTIONS

12

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

احسان بذر پالیز طالیی 

آخانی سنجانی  احسان 

تولید و بسته بندی انواع بذر سبزیجات و صیفی جات 

ک سنجان خیابان شهید هاشمی  ک شهر ارا استان مرکزی شهرستان ارا

 8632722422

--

ehsanseed99@gmail.com

--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

14

13

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ادوات کشاورزی خدادادی 

هادی خدادادی

کشاورزی الت  تولید ماشین آ

کاشان - بعد از پل جمکران - بریدگی اول به سمت قم جاده قدیم 

کوچه 8 متری دولت   داخل 
--
--
--
--

14

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ادوات کشاورزی چمنی باربر

رضا چمنی باربر

کشاورزی تولید ادوات 

کالله بلوارپیامبر اعظم7  گلستان شهرستان  استان 

1735442020
1735442020

group.chamani@gmail.com
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

15

15

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ارگ زرین شیمی جم)تعاونی_دانش بنیان(

حسین قاسمی

کشاورزی کود 

همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان 34 واحد 166

 9188070180
--
 --

www.gemshimi.com 

16

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ادوات کشاورزی صالحی )سبزصنعت(

عزیزاهلل صالحی

کشاورزی تولید ادوات 

ک 6 مشهد بلوار توس توس 169 قیطریه 6 پال

  5136779455
--

sabzsanat.salehi1383@gmail.com
bbk.ir



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

16

17

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ادوات کشاورزی نوروزی

علیرضا نوروزی

کشاورزی الت  کننده قطعات و ماشین آ تامین 

ک 15 کوی افسران - پال تهران - احمدآباد مستوفی - 

2156275747
2156275868

agri-machine@jamejam.net
WWW.isam-norouzi.com

18

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ابتکار هاشمی

قربانعلی هاشمی

کشاورزی الت  ماشین آ

استان چهارمحال بختیاری -شهرستان بروجن شهرک صنعتی خادم القرآنی

3834222848

2166935210

  @ebtkarhashemi1360

--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

17

19

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ابرهارد شرق 

محمد اولیایی 

کشاورزی  تولید ادوات 

کیلومتر 18 جاده فریمان  مشهد - 

1533553193
33553194

eberhardshargh@gmil.com
www.eberhardshargh.ir

20

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ارمغان بهداشت امین  فراز

مهنوش بیات

گیاهی  تولید دهانشویه و خمیر دندان 

کشاورزی ومنابع طبیعی همدان کیلومتر 5 جاده تهران. مرکز تحقیقات  همدان . 

ساختمان شماره 1 مرکز رشد  
--
--
--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

18

21

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

الکترو مبتکران هوشمند پارس

محمد مهدی راحم 

فروش محصوالت برق صنعتی وطراحی ومونتاژ تابلوهای برق

اصفهان ، شهرضا، بلوار مطهری،جنب فرعی 24

031-53236405
--
--
--

22

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گرس کار ماشین زا ا

سید امین حسینی

ک ورزی تولید ادوات خا

همدان

  35321039-081
--
--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

19

23

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

الوند مکش

محمدرضا رحمانی

آبپاش ها آبیاری تحت فشار و انواع  تولید تجهیزات 

، پاساژهمدان یدک،طبقه همکف، واحد 2 همدان ،خیابان 17 شهریور

08132644555-6
8132645291

alvandmakesh97@gmail.com
www.alvandmakesh.com

24

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

امتداد رایانه بوعلی 

حسین خانی

کشاورزی  گر فعالیت های  کنترل  پهپاد های سمپاش و 

کشاورزی ومنابع طبیعی کیلومتر 5 جاده تهران. مرکز تحقیقات  همدان . 
همدان. ساختمان شماره 1 مرکز رشد 

 1142543678
--

  Emtedad@gmail.com
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

20

25

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

برتو سرویس

قاسم حقوردی

کارواش و مه پاش تولید سمپاش  و 

ک 25  کوچه چشمه شوره-پال همدان-بلوار بهشت-تقاطع بلوار بهشت-

8132655129

8132650911

BERTOSERVICE6640@GMAIL.COM
--

26

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

بیمه پاسارگاد

سارا عبدی

خدمات بیمه

کوروش  همدان میدان شریعتی ابتدای خیابان میرزاده عشقی طبقه فوقانی افق 

9901084621 - 9901084621
8138322420

--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

21

27

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پارس دانه مهر آونگ

کمانی روح اله 

ک دام و طیور غالت حبوبات و بذر های اصالح شده  تولید و توزیع انواع کود های کشاورزی و خورا

استان مرکزی شهرستان خمین شهرک صنعتی شهدای خرمدشت

8646249643
8646249782

nanolamber@gmail.com

--

28

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پارس زیبا لوح

مرتضی هاشمی ثابت

تصفیه آب

ک 10 کوچه هادی- پال - فروغی-  - ولیعصر تبریز

041-33334460

--

--

--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

22

29

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پرواز یاران سیرنگ 

هادی شریفیان

کشاورزی پهبادهای 

ک 14 تهران،میدان المپیک،خیابان 29،پال

 44166975
--

Hadisharifiyan2002@gmail.com
WWW.Siranguav.ir

30

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پلی سان

حسین امینی

کننده اتصاالت پیچی و قطره ای و شیر های پروانه ای تولید 

اصفهان جاده انرژی اتمی صنعت 5 فرعی 4

3138583341
  --

--
polysunco.com 



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

23

31

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پلی پارس

حسن شریفی

آدرس : تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان  کننده لوله واتصاالت پلی اتیلن  تولید 

ک 24 ، طبقه اول واحد 3  کوچه سوم ، پال خالد اسالمبولی، 

021-88554206

021-88552100

Polyparsiranian@gmail.com

polypars-co.com

32

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پمپ اسرار

کرابی سیدعلی 

کیلومتر 2  خراسان رضوی - سبزوار -  کش  کف  کننده انواع الکتروپمپ شناور و  تولید 

جاده اسفراین - جنب پل هوایی

5191012916
5191014439

info@pumpasrar.com
pumpasrar.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

24

33

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پورآب لوله یزد

محمد رضا ضیایی

آبیاری قطره ای تولید نوار 

آباد میبد .شهرک صنعتی شمس 

  035-32377313-14

--

--

--

34

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پویا صنعت مشهد

رضا اسماعیلی

کشاورزی تولید و فروش ادوات 

مشهد چهارراه اصلی تپه سالم فروشگاه و تولیدی پویا صنعت

--
--
--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

25

35

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پویا صدف قابوس

شیخ نظری

ک دام و طیور  کننده خورا تولید 

کاووس گنبد  گلستان -  ایران - استان 

1733345600
1733345600

info@pouyasadafgroup.ir
www.pouyasadafgroup.ir

36

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

پویش پارت آدرین

قایی آ  مهدی 

کشاورزی.ماشینی  کننده تسمه های صنعتی .  وارد 

سعدی جدید جنب اداره پست بلوک 5 غربی همکف پ 207

021-33977093
--
--

 --



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

26

37

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

تاراد

محمد سعید خواجوی راد

کشاورزی طراحی و تولید ادوات 

شهرک صنعتی توس - پشت مسجد محمد رسول اهلل

--
--
--

taradcompany.ir  

38

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کتورسازی عمران سیرجان ترا

حسین صالحی

کوچه ساعی 2،  تر از پارک ساعی،  )عج( باال کشاورزیتهران، خیابان ولیعصر الت  ماشین آ

ک 37)مجتمع سیمای ساعی( طبقه 8- واحد 32 پال

2188209025
--

info[@]sirjan-tractor.com 
http://sirjan-tractor.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401

27

39

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کتورسازی ایران ترا

مصطفی وحیدزاده

کتور و بکهو لودر تولید ترا

 تبریز جاده سردرود 

--
--
--
--

40

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

تکاب لوله زفره اصفهان

سید مرتضی تقوی

کننده ی لوله پلی اتیلن تولید 

اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، فاز دوم، خیابان 7 شرقی، بلوک 27

983146412747
983132362602

takablolehz@gmail.com
www.isfahanplast.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان

28

41

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کباتان )تکسا( توسعه کشاورزی سهیل ا

علی صحرایی

کشاورزی طراحی -تولیدوتوزیع ماشین های 

همدان- بزرگراه خلیج فارس -جاده مالیرکیلومتر8-جنب جایگاه سوخت

8132672390
8132672389

taksamachine@gmail.com
www.taksa.agri.com

42

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

توزین فرد ایران

مهندس حسین پویان

) ITS ( متخصص در طراحی و تولید انواع باسکول جاده ای،   ابزار دقیق و سیستم های هوشمند حوزه حمل و نقل

ج رویال  تهران - میدان  ونک - خیبان برزیل شرقی خیابان شمس الهیجانی بر
ونک طبقه 3

218234
218234

info@fardiran.com
www.towzin.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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43

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

توسعه صنعت و کشاورزی طالی سپید شرق

علی معصومین

کشاورزی ادوات 

کالت- ابتدای روستای لک لک کیلومتر 10 جاده  مشهد-

5133443700
5132621506

h.masumin@pazhan.co.ir
Pazhan.co.ir

44

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ک الت و ادوات کشاورزی خراسان- تسما تعاونی سازندگان ماشین آ

سید مجید بهنام هاشمیان

کشاورزی الت و ادوات  ماشین آ

 ) مشهد - شهرک صنعتی طرق - خیابان شهید سادات خواه طرقی 2)خیابان داروگر
ک 6 پال

05133920299
05133920167

Tesmak.Khorasan@Gmail.Com
--

 



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان
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45

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

تهیه و توزیع قطعات کمباین خلیج فارس

مجید غالمی

کمباین  تهیه و توزیع قطعات 

کوچه 12متری اسفند_ روبروی میل لنگ تراشی نوروزیان همدان _ خیابان 17 شهریور _ 

--
--
--
--

  

46

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

چشمه چین

بهروز سلیمی

گیاهی  تولید انواع عرقیات و اسانس های 

گیاهان دارویی بوعلی سینا  کوچه مشکی . باغ  همدان . 

--
--
--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

حامی آب بسپار

وحید روزبیانی

تولید ورق ژئوممبران

ک 1/17- طبقه سوم- واحد 8 تهران-بلوار مرزداران-بلوار آریافر-نبش گلدیس 5- پال

2144380408
2144380408

HAB@HAMIABBASPAR.COM
http://www.hamiabbaspar.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

خیش ساز صنعت خراسان

کری امیر شا

کشاورزی الت  طراحی و تولید ادوات و ماشین آ

آسیایی پیامبر اعظم 73 نبش 21 خیش ساز صنعت خراسان مشهد جاده 

051-36571990-93
--
--

www.khishsaz.com  



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

دانش بنیان مدیران تحلیلگر سپاهان

محمد وکیلی

کشاورزی کننده نرم افزار های تخصصی دامپروری و  تولید 

ک یک گل محمدی بن بست مروارید یک پال اصفهان خیابان رباط دوم خیابان 

031-34404393
031-34401105

me.modiran@gmail.com
www.m88.ir

50

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

راشین گستر ایمن

صادق الماسی فرد

کنترل صنایع مختلف طراحی و تولید دستگاه های اتوماسیون، هوشمند سازی و 

، نبش خیابان فردوسی شرقی کردستان، شهرستان قروه، بلوار بدر

  8735249145
--

rashingostar1390@gmail.com

www.RashinGostar.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

رام صنعت بهاره

حمید رضا قاسمی

کننده انواع دستگاه های بوجاری و سورتینگ غالت و حبوبات  تولید 

آباد - بعد میدان شقایق  کریم - شهرک صنعتی نصیر   تهران - شهرستان رباط 
ک 1  کوچه شمشاد 8 پال نبش 

021-56390200-4

021-56390260

info@ramsanatbahare.com

www.ramsanatbahare.com

52

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آدرس:

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

رضا بهرام لو

کشاورزی و دام و طیور و شیالت و تولیدات زراعی و باغی -  فعالیت بخش 
کشاورزی الت  مکانیزاسیون و ماشین آ

کوچه مشکی نبش خ عمران سازمان جهادکشاورزی همدان - میدان بعث 

--
--
--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

سبزدشت

 مهندس سید حسین روضاتی

اولین و بزرگترین تولیدکننده و تامین کننده ماشین های تخصصی کشاورزی  با بیش از 43 سال سابقه در ایران

( ضلع شرقی بزرگراه خرازی کهندژ دفتر مرکزی: اصفهان، سه راه اشرفی اصفهانی)
آزادگان، نبش خیابان 37. کیلومتر 7 بزرگراه  کارخانه: اصفهان، 

)031( 32331114-32338549
)031( 32331443

info@sabzdasht.ir
www.sabzdasht.ir

53

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

سانیار تجهیز گستر آدینه ایرانیان

 حسن شجاعیان

الت باغبانی و مونتاژ تولید ماشین آ

آرمان 7 ، درب دوم شهرستان زرندیه ، شهر صنعتی مامونیه ، خیابان 

8645253708
--

delavari12@gmail.com
--
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همزمان با
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شایانیر صنعت آرتان

حسین بابایی

گرمایش و سرمایشی تولید سیستم های 

ک 2 واحد 8 تهران بلوار میرداماد خیابان البرز خیابان تابان شرقی خیابان ملکی سودمند پال

2122229176
2126420365

n.garmasun@gmail.com
garmasun.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شخمیران 

بهروز برادران عالف

کشاورزی الت  تولید ادوات و ماشین آ

کیلومتر 19- خیابان شخمیران آسیای- بزرگراه 

5135422300
5135422290

shokhmiran@gmail.com
www.shokhmiran.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت توسعه کشاورزی مدرن 

گر   مهندس اسماعیل برز

کشاورزی الت  کلیه ماشین آ کننده انواع سمپاش،روتیواتور و  طراح و تولید 

آباد نرسیده به سه راه الوند کیلومتر 5 جاده بوئین زهرا  بعد از سه راه قدیم  قزوین 

5-33162890-028     داخلی 4
--

info@barzegartkm.com
www.barzegartkm.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت تعاونی پایدارساز خراسان

عباس مالیجردی

کشاورزی کننده انواع ادوات  تولید 

کاله کوچه شیر  کیلومتر 13 جاده قوچان - روبروی اداره راه و ترابری - 

05135421530-3
5135421533

Paydarsaz.kh@gmail.com
www.Paydarsaz.co
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت تولیدی بازرگانی شیمی آمایش پارس

احسان خزاعی

کود کشاورزی سم و  کننده نهاده های  تولید 

تهران خیابان ستارخان خیابان باقرخان پ98 ط3 واحد5

2166900144
--

shimi.pars89@gmail.com 
www.shimipars.co

60

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت تولیدی صنعتی شاخص 

سید احمد موسوی

کشاورزی الت  تولید ماشین آ

کیلومتر 10 جاده قدیم نیشابور خیابان رباط طرق مقابل دژبانی سپاه مشهد 

051-33811068
  051-33817480

--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت تولیدی و صنعتی ابداع البرز قزوین

محمد عظیم حسنی

کشاورزی  الت  تولیدکننده انواع سمپاش - ادوات و ماشین آ

قزوین - شهرصنعتی البرز - خیابان ابوریحان بیرونی - نبش بن بست یکم

2832222939
2832236254

EBDA.ALBORZ@GMAIL.COM
https://ebda-trading.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت تعاونی اهورا روزبه الوند

مهری دولتیاری

گیاهان زراعی و مرتعی  تولید انواع نشاء 

کشاورزی ومنابع طبیعی کیلومتر 5 جاده تهران. مرکز تحقیقات  همدان . 
همدان. ساختمان شماره 1 مرکز رشد  

--
--

dolatiarim@gmail.com
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت عصر گلستان نیکان

محمد عباسی

کشاورزی کوکوپیت و محصوالت  کننده  توزیع 

ک 33 - واحد 6 تهران - خیابان دولت - خیابان نامدار - تقاطع با خیابان قلندری - پال

021-22622820
021-22008364

pacific515@hotmail.com
sales@atlantiscoco.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت فنی مهندسی گلخانه سازان آشیانه سبز خلیج فارس 

 زهره علی پور

گلخانه سازی  

آزادگان  جنب فرعی 14 گلشن بلوار   دهاقان شهر 

3153753402
  3153753402

--
www.pggreenhouse.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت صنعتی آ-ام-سی

محمد علی بهرامی نژاد

کفکش،و لجنکش کننده انواع الکترو پمپ، تولید 

تهران ،تهرانپارس ، خیابان دماوند، خیابان اتحاد،خیابان سیزده شرقی
ک38 خیابان خورشید،پال

77393690
77393689

amc.bahraminejad@YAHOO.com
https://amcgroup.ir
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت مهرگان ماشین ایرانیان سهامی خاص

کامران شعبان پور

کشاورزی- دامپروری و باغی تولید ماشین ها و ادوات 

- بلوار خواجه نصیر - شهرستان نظراباد- شهرک صنعتی سپهر استان البرز

  02634209125-29
--

Kamran6188@yahoo.com 
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

شرکت طراحی مهندسی آفتاب 

سید رضا طباطبایی

طراحی و ساخت سازه های پیش ساخته و قطعات بتنی پیش ساخته مورد استفاده در مرغداری 

کاشان، جنب نمایندگی ایران خودرو  قم میدان 72 تن ، بین عوارض قم و 

025-3666050
025-36654040

Re.tabatabai@gmail
--

68

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

صداقت کابین

نجیب اهلل مجددی سورانی

کتور کابین ترا تولید 

کابین  خراسان رضوی.شهرستان تایباد.شهر مشهد ریزه.خیابان جامی .صداقت 

5154583218
5154585170

sadaghat_company@yahoo.com
sadaghatco.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

صنعت کشت بهنام 

سید محمد بهنام هاشمیان

کشاورزی طراحی و تولید انواع ادوات 

کیلومتر 17 جاده قدیم قوچان مشهد مقدس . 

9151015097
  9158874197

--
--

69

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

صنایع تبدیلی کشاورزی شبنم سحر الوند

مهدی ریاحی خرم

کشاورزی  خدمات فنی و مهندسی 

همدان  جوالن خیابان بازارچه نظر بیگ ساختمان سحر واحد 2 

8132640234
8132640235

ssa@agrosaharfood.com
agrosaharfood.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ظریف صنعت 

علی محمد طالبی

کشاورزی ادوات و ماشین های 

استان مرکزی -شهرستان خمین - سیف الدین 
مجتمع تولیدی نمایشگاهی ظریف صنعت ) طالبی(

  8646262355
--

ZARIFSANAT.ADAVAT@GMAIL.COM

--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آدرس:

فجر پارسیان

سیروس وفادار

آمونیوم،  کربنات  کربنات سدیم، بی  تی مانند: بی  مواد اولیه شیمیایی خام و محصوال
کلروپتاس  آمونیوم و  سولفات 

ک 6 طبقه دوم مشهد خیابان فلسطین، فلسطین 2 پال

05137610182

05135413521

Info@fajrparsian.com

www.fajrparsian.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

فرگوسن پارت

رحیم مسلمی صوفیانی

لوازم یدکی

ک 606 تهران-سعدی جنوبی جدید-پاساژامیرطبقه 4 پال

021-36059180
--
--
--

74

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

فرات پلیمر ایرانیان

 حمیدرضا فشارکی 

کشاورزی  آبیاری قطره ای و فیلترهای تصفیه آب  تولید اتصاالت 

آباد-خیابان پروین اعتصامی-خیابان پارسا- جاده قدیم قم - شورآباد-جاده مهدی 
ک 2 پال

3135252219
3135227709

forat_fesharaki@yahoo.com
www.foratpolymer.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آدرس:

فرنام بسپار 

رضا قصری 

کننده ورقهای پلیمری ژئوسنتتیک ) ژئوممبران ، ژئوگرید ، ژئوکامپوزیت ،  تولید 
گریپ و ... گریپ ، تی  ژئوممبران شناور ، وی 

ک 24 کوچه نگارستان سوم پال تهران -پاسداران 

2174687
2122841527

 office@farnambaspar.com
 www.farnambaspar.com

75

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

اینستاگرام:

وب سایت:

فکس:

فروشگاه کشاورزی نوروزی همدان)گروه تولیدی پسندیده( 

ولی اهلل نوروزی پسندیده

کشاورزی الت  ماشین آ

گلچهره، روبروی ستاد ناحیه3 همدان، خیابان 

081-32679840

081-32671999
vnp.combine

--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

فالح شهر

سید علی محمد حسینی

کشاورزی و صنعتی الت و تجهیزات  کننده ماشین آ تولید 

ک 109 استان چهارمحال وبختیاری شهر فرادنبه بلوار امام رضا)ع( پال

038-34522970
038-34522910

fallahshahrcompany@gmail.com
www.fallahshahr.ir

78

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

فلزکار همدان 

ابوالقاسم فامیل سبزواری

کارواش و مه پاش  کتور و موتوری و  تولید سمپاش های توربینی و پشت ترا

ک 23  کوچه چشمه شوره-پال همدان-بلوار بهشت-تقاطع بلوار بهشت-

8132654166
8132672657

INFO@FLEZKARHAMADAN.IR
WWW.FLEZKARHAMADAN.IR
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

فوالد کشت خراسان

علیرضا عصارزاده

کشاورزی تولید ادوات 

خراسان رضوی مشهد جاده سنتو بین پیامبر اعظم ٧١و٧٣ درب ابی رنگ

051-36513224
051-36513224

  AliReZa.AssAR @ymail.com
--

80

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

قطعات آهنگری توحیدی

احمد توحیدی

کشاورزی  تولید قطعات ادوات 

گل یاس 2 گرجی نبش  کالت - نرسیده به پل  مشهد -جاده 

051-36579338
--
--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

الت کشاورزی هادی کارخانه تولیدی ماشین آ

محمد چلنگری جویباری

کشاورزی الت  ماشین آ

کیلومتر 2 جاده قائم شهر - مازندران جویبار

  1142543678
--

info@ch-hadico.com  Ch-Hadico.com
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

قطعات آهنگری خراسان

علیرضا محمدزاده رهباردار

کشاورزی تولید ادوات 

کیلومتر 7 جاده قوچان مشهد-

05136515910-12
5136515849

admin@ahangarikhorasan.ir
www.gak-co.ir
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کاویان توس

محمد انتقامی

کشاورزی ساخت ادوات 

ک 30 بلوار توس توس 81 بین علیزاده 28 و 30 پال

--

--

--

--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کشت سبز طاها

عباس لطف الهی

کشاورزی تولید ادوات 

کربال، بزرگراه امام صادق )ع( همدان، میدان 

8134265116
8134265117

Keshtsabztaha.co@gmail.com
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کشت و صنعت اصیل تجارت ماندگار

نازیال خمارلو

گذار کنسانتره های تخم  کننده تخصصی  تولید 

ک 35 واحد 22 طبقه چهارم سعادت اباد سرو غربی پال

021-28111215
021-22118608

info@kimiakav.com
asiltejarat.com

86

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کشت گستر تبریز

حسن حیدری

تر از میدان بسیج  جاده تهران باال کشاورزی و صنعتی  کننده ادوات  تولید 

ک 14 -پال ساختمان فرجپور

041 36370821-2

041 36370392

info@.keshtgostartabriz.com

www.keshtgostartabrizط
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کویر کشت یاس

الهه حبیبی

گلخانه ساخت و تولید تجهیزات 

ک 18 اصفهان - شهر رضا -جاده سمیرم شهرک پاتله- نسترن شمالی پال

53440328-031
--

 kavirkesht@gmail.com
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کیمیا سبزآور

سینا احمدیه راد

گار با محیط زیست و ارگانیک کودهای ساز کش  و  آفت  تولید 

ک12 واحد 3 کوچه احمدیه پال خیابان شریعتی بین میرداماد و ظفر 

021-22856628
021-22865473

info@kimiasabzavar.co
www.kimiasabzavar.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

کیمیا کاو بامداد

مهران حسین زاده

کننده نهاده ها و ریز مغذی ها کننده و توزیع  گوشتی وارد  کنسانتره های  کننده تخصصی  تولید 

ک 35 واحد 13 طبقه سوم سعادت اباد سرو غربی پال

021-22118612
021-22118608

info@kimiakav.com
kimiakavbamdad.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه تولیدی بازرگانی مدیران کشت

سعید غفوری

کشاورزی نوار ابیاری قطره ای و بست های هندلی فلزی تولید نایلون 

اصفهان دستگرد برخوار بلوار معلم

  3145401114
--
--
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

K.S.Pگروه فنی مهندسی

نسرین نوری 

کشاورزی تولید فیلتراسیون وقطعات ولوازم 

کوچه 159ساختمان رزباد اصفهان خیابان جی شرقی نرسیده به 

3131321043
--

kspco.me@gmail.com 
https://kspco.me

92

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه صنعتی توحید 

سید علی سمزقندی

کرپی جات ادوات و تولید قطعات کثر پین های و   تولید ا

مشهد جاده  قدیم نیشابور جاده ده غیبی روبروی نمایندگی ام وی ام

5133210655
--

tohidcompany@gmail.com 
http://tohidsanat.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه صنعتی سلیمانی

امیر سلیمانی

کشاورزی الت  طراحی تولید و فروش ماشین آ

آباد لجین ابتدای سلیمان  همدان ال

8134580954
 --

soleimanigroupco@gmail.com
soleimani group co

94

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

آدرس:

ک گروه صنعتی شیرمست -گشتا

مهندس علی شیرمست

کودپاش  کن  کن تسطیح  کانال  تولیدانواع رتیواتوردنده ای رتیواتوربازویی 
کن کانال  گاوآهن روتیواتورچیزل پیلر  کودپاش دامی  گردوچهارگوش 

کیلومتر5جاده تهران مشهد 

5133553020
5133553003

ali.shirmasr@gmail.com
www.gashtak.ir
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گوهر صنعت سپهر مشهد

ابراهیم ضابطی 

کشاورزی  ساخت ادوات 

کیلومتر 16)جاده سنتو( آسیایی - مشهد-بزرگراه 

05135421227-8
--
--
--

96

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گلپا صنعت ایرانیان 

مهدی عبیری 

کشاورزی کننده ادوات  تولید و تامین 

ک 6  گلشید 7 پال آباد بلوار نخلستان -  تهران - ری -شهرک صنعتی شمس 

021-56230270             |          021-56234223
021-56230153

golpasanat.ir@gmail.com
www.golpasanat.ir



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه تولیدی صنعتی درباری 

میالد درباری 

کشاورزی تولید قطعات و ادوات 

ک 49 کیلومتر 4- روبه روی یزدان پناه 4 پال کالت - جاده 

5133494024
--
--
--

98

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه صنعتی امین

جهانگیر صفِی ئی

کشاورزی الت  تولیدی ادوات و ماشین آ

همدان - شهرک صنعتی بهاران 

8138641876
--
--

--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه تولیدی امینی

سید محمد تقی امینی زاده

کشاورزی و تجهیزات انتقال دهنده و بوجاری الت  ساخت ماشین آ

خوزستان دزفول جنب ترمینال بزرگ

061-42288305
--
--
--

100

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه تولیدی پیشتاز صنعت ثنائی

عبدالحمید ثنائی

کشاورزی الت  ماشین آ

کشاورزی و منابع طبیعی مشهد  مشهد روبروی پلیس راه طرق داخل مرکز تحقیقات 
گروه تولیدی پیشتاز صنعت ثنائی

5145263600
2141425555

pishtaazsanatofficial@gmail.com
www.sanaeico.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه صنعتی نودهی

محمود نودهی

کشاورزی قطعات ادوات 

 --

9362601071
--
--
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه صنعتی فوالد فرم خاورمیانه

مهندس رجبی

گلخانه ایی گلخانه صنعتی وتجهیزات  تجهیزات دامداری،سازنده سوله های دامداری،سازنده 

کوچه  خیابان ولیعصرروبروی مسجد بالل صداوسیما،نبش 
B1طبقه اول،واحد،Bگلستان(،ساختمان2755،ورودی ( شهنواز

021-22053936

021-2620712

--
www.ovalform.ir 
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

گروه مالکی

مرتضی مالکی

، بازاریابی و فروش محصوالت، تبلیغات و معرفی محصول در بخـش های  سامانه اطالع رسانی و اخبار
آبزیان، اعالم قیمتها بصورت روزانه کشاورزی، صنعت دام،طیور و 

ک 35 - طبقه سوم - واحد 8 تهران - خیابان جمهوری - ابتدای خیابان دانشگاه شمالی  - پال

09123079767      |    02166477129

02166477132

maleki121@gmail.com

www.maleki-group.ir
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

لوله گستر گلپایگان 

رضا سخایی فر

لوله و اتصاالت پی وی سی و پلی اتیلن . لوله های برقی با قابلیت خم سرد و لوله های استخری

گلپایگان ، شهرک صنعتی ، بلوار صنعت ، خیابان تالش

9131719053        |       2143858695
3157999

info@loolegostar.ir
--
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همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ماشین برزگر همدان

 حیدر خاوری دهقان 

کشاورزی  طراحی ،تولید و مونتازماشین های 

کیلومتر 15 جاده تهران -شهرک صنعتی بوعلی - بلوار یکم خیابان  پانزدهم  همدان - 

081-34383644
081-34383506

machinebarzegar.ir@gmail.com
machinebarzegar.ir
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ماشین زراعت همدان

مهندس حسن چهل امیران

کشاورزی طراحی ساخت و مونتاژ ماشینهای 

کیلومتر 10 جاده تهران شهرک صنعتی بوعلس بلوار یکم خیابان چهاردهم  همدان 

08134383842-4
8134383853

machine_zraat@yahoo.com
www.machinezeraat.ir



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ماشین سازی کریمیان صنعت

کریمیان محمد رحیم 

کشاورزی الت  تولید ماشین آ

گاوشیری تر از مجتمع  - باال کیلومتر 15 جاده سقز کردستان - شهرستان دیوان دره  استان 

  33819006-087
--

arman karimian 5617@gmail.com
karimian agri.com

108

زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ماشین صنعت خالدیان

منصور خالدیان

کشاورزی الت  ماشین آ

کردستان شهر دیواندره خ امام پایین تر از سازمان آب شهری

8738836321
8738725034

loghmanazizi1370@gmail.com
www.mashinsanatkhaledyan.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
7-4 مردادماه 1401ایران | همدان
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

محصوالت بیولوژیک سبزآوران

علیرضا نظری

آفات تولید عوامل مبارزه بیولوژیک با 

کشاورزی ومنابع طبیعی  کیلومتر 5 جاده تهران. مرکز تحقیقات  همدان . 
همدان. ساختمان شماره 1 مرکز رشد  

--

--

nazariazad@yahoo.com
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

مزرعه سبز رجب پور مامطیر

عین اله رجب پور

کورزی کشاورزی و دستگاه های خا تولید و مونتاژ تیلرهای 

مازندران-بابل-شهرک صنعتی منصورکنده

011-32073672
011-32073672

krb.8101@gmail.com
mazraehsabzmamtir.com



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
ایران | همدان 7-4 مردادماه 1401
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

مشهد کاشت

حامد بزازی

کشاورزی تولید و طراحی قطعات حرارتی و ادوات 

کیلومتر 6 استان خراسان رضوی مشهد بلوار مفتح شرقی 

5133783297
5133782120

hamed.bazazi7587@gmail.com
mashhadkasht.com
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

مشهد لودر صحرا)کشوری(

کشوری محمد جواد 

کشاورزی تولید ادوات 

مشهد شهرک صنعتی طرق خیابان شهید سادات طرقی 2 جنب شرکت داروگر

051-33923317
051-33923316

--
--



 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
همزمان با

هفدهمین نمایشگاه دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

نوین کشت گستر خراسان

مجید طالبی دلویی

کشاورزی الت  طراحی و تولید ادوات و ماشین آ

آسیایی کیلومتر 4 بزرگراه  مشهد - 

--
--
--
--
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زمینه فعالیت:

مدیرعامل:

آدرس:

تلفن:

ایمیل:

وب سایت:

فکس:

ورسک اتصال

احمد محمدی

کشاورزی آبیاری محصوالت 

گلوبندک پاساژ محمدی ط2 پ1 تهران خیام نرسیده به چهارراه 

 2122117171
--

vereskettesal@gmail.com
www.vereskettesal.com
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poultry science & animal husbandry
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ی ز زمینه کشاور ی، آموزشی و پژوهشی در  نشریه خبر

poultry science 
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animal husbandry
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گروه مالکی را در تلگرام با آیدی زیر دنبال نمایید

@malekigroup1398
گروه مالکی را در اینستاگرام با آیدی زیر دنبال نمایید

@malekigroup1398 www.maleki-group.ir
0 2 1 6 6 4 7 7 1 2 9 -3 0 0 9 1 9  7 3 2  3 3  7 5 0 9 1 2  3 0 7  9 7  6 7

تهیه و توزیع نهاده های دام، طیور و آبزیان
وزانه     اعالم قیمت بصورت ر

ی:     کنسانتره و مکمل های طیور
 مادر  طیور تخمگذار  طیور گوشتی 

 بلدرچین  بوقلمون   شترمرغ

   دان آماده:

 سوپر استارتر   پیش دان 
 میان دان   پایان دان

ین:     خوراک جایگز
 پودر میوه  تفاله سویا

 کنجاله زیتون  پودر پسته و...

   کنسانتره و مکمل های دامی: 
 اسب   گوسفند  بز 

گاو پرواری گاو شیری    

      دی کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات:  

گرانول  شکری  

   انواع اسید آمینه:  

 متیونین  لیزین و...

    پرمیکس های درمانی

A, D3, E, K3, Bcomplex

وبیوتیک    مکمل های پر

 طیور   دام   آبزیان  پرندگان زینتی
گربه  اسب  شترمرغ   شتر   سگ  

یان      تامین مواد اولیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبز

گروه مالکی تامین کننده نیازهای روزانه شما









@tajhizat.toyouranwww.toyouran.ir



تلفن: 021-66426221  







آنالیز مونو کلسیم فسفات
Mono Calcium Phosphate

PH 3-5

حداقل 22فسفر کل %

19کلسیم %

0.01فلوئور %

صفرازت آمونیاکی %

2رطوبت %

 فسفر قابل حل 
حداقل 97در  اسیدسیتریک %2

PH 4-7

آنالیز دی کلسیم فسفات
Mono Calcium Phosphate

حداقل 17فسفر کل %

23-22کلسیم %

0.011فلوئور %

صفرازت آمونیاکی %

2رطوبت %

 فسفر قابل حل 
حداقل 97در  اسیدسیتریک 2 %

کارخانه: کیلومتر 5 جاده اشتهارد به ماهدشت کرج - جنب امام زاده سلیمان)ع(  
دفتر مرکزی: ستارخان - خیابان دکتر حبیب الله - روبروی کوچه پنجم - پالک 203 - طبقه سوم
نشانی مکاتبه: تهران - صندوق پستی 164 - 14455 - فکس: 02166504832

02166557493 -4
0 9 1 2 1 1 0 0 2 7 1

میهن   فسفات
تولیدکننده دی  و  مونو کلسیم فسفات 

»گرانول«  و »شکری«

مزایای وجود دی کلسیم فسفات در تغذیه دام

 اشتها ءآور
 افزایش تولید گوشت و شیرآوری

 عدم تمایل به جویدن استخوان و خوردن خاک 
 جلوگیری از تب شیر و جفت ماندگی

 کاهش شکستگی استخوان
 افزایش بازده غذایی و رشد استخوان

مزایای وجود دی کلسیم فسفات در تغذیه طیور

ضروری برای تولید تخم مرغ  
ضروری برای تولید تشکیل پوسته تخم مرغ
ضروری برای افزایش اشتها و وزن ناشی از ضریب تبدیل غذایی مناسب 
ضروری برای تشکیل و نگهداری استخوان ها 
افزایش بازدهی تولید در طیور گوشتی و تخمگذار 
و نهایتا درصد باالی تخم مرغ نطفه دار در فارم های مرغ مادر 

مجوز ساخت از سازمان دامپزشکی کشور 

84-38-D.C.P














