
 آشنایی با ساماندهی انواع مواد کودی

یکی اص هَاسد هْن دس سالهت آحبد جبهؼِ، استقبء کیفیت هحػَالت کطبٍسصی، حفبظت ٍ تقققَیقت              

کیفیت هٌبثغ خبک ٍ آة ًبضی اص هػشف هَاد کَدی هٌبست هی ثبضذ، لزا ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ ایي هْن اص 

کلیِ  تَلیذ کٌٌذگبى، ٍاسدکٌٌذگبى، تَصیغ کٌٌذگبى، ضشکت ّب ٍ فشٍضگبُ ّبی ػشضِ  12389/2931تبسیخ 

 . ّبی کَدی داسای ضوبسُ ثجت هی ثبضٌذی اًَاع هَاد کَدی هلضم  ثِ تَصیغ ًْبدُکٌٌذُ

ّش ًَع هبدُ آلی یب هؼذًی ثب هٌطأ طجیؼی یب هػٌَػی، هبدُ ثْسبص خبک، ثقْقجقَد      هَاد کَدی چیست؟ *  

ّب کِ ثِ خبک یب گیقبُ   دٌّذُ سضذ گیبُ ٍ یب ثستش کطت ثب سبختبس ضیویبیی، آلی، صیستی ٍ یب تشکیجی اص آى

 .ضَد سا هَاد کَدی هی ًبهٌذ اضبفِ هی

سقوی است کِ ثیبًگش غحت هطخػبت فقٌقی      پٌجالی   چْبسیک ضوبسُ ضوبسُ ثجت هَاد کَدی چیست؟ 

ی کَدی ثبًبم تجبسی هقؼقیقي،     ّش ضوبسُ ثجت، ثیبًگش یک ًَع هبدُ.  ّب  هی ثبضذ هَاد کَدی ٍ ثشچست آى

 . ثٌذی هطخع است تشکیت، ثشچست ٍ ثستِ

 .خشیذ اًَاع هَاد کَدی اص فشٍضگبُ ّبی داسای پشٍاًِ کست  »

 .خشیذ اًَاع هَاد کَدی ثستِ ثٌذی ضذُ ثبهطخػبت هشثَطِ ٍ داسای ضوبسُ ثجت هَاد کَدی» 

قجل اص خشیذ اًَاع هَاد کَدی، اص غحت ضوبسُ ثجت ٍ هطخػبت دسج ضذُ سٍی ثستِ ثب اسسبل پیبهک    »

ٍ یب ثب هشاجؼِ ثِ پبیگبُ الکقتقشًٍقیقکقی هقَاد کقَدی ثقِ ًطقبًقی                      080838///2ثِ ضوبسُ 

www.kswir.ir     اطویٌبى حبغل کٌیذ. 

 .خشیذ اًَاع هَاد کَدی ثب اخز فبکتَس  »

 .اجتٌبة اص خشیذ اًَاع هَاد کَدی ثِ غَست فلِ ٍثذٍى ثستِ ثٌذی »

ػذم خشیذ اًَاع هَاد کَدی ثستِ ثٌذی ضذُ ثذٍى ثشچست هطخػبت هحتَی ٍ ضوبسُ ثجقت هقَاد       »

 .کَدی

 

 .ای دس خػَظ فشٍش اًَاع هَاد کَدی کٌٌذُ ٍ ًطش اکبریت حشفِ تجلیغبت غیشٍاقؼی ٍ گوشاُ »

 .ػذم داضتي پشٍاًِ کست فشٍضگبُ ّبی ػشضِ اًَاع هَاد کَدی »

 .فشٍش ٍ ػشضِ اًَاع هَاد کَدی ثذٍى ثشچست ٍ ضوبسُ ثجت »

 .گشدفشٍش ٍ ػشضِ اًَاع هَاد کَدی ثِ غَست دٍسُ »

 .فشٍش ٍ ػشضِ اًَاع هَاد کَدی ثذٍى حضَس هسئَل فٌی   »

 .فشٍش ٍ ػشضِ اًَاع هَاد کَدی دسفشٍضگبُ ّبی غیش هشتجط ثب ثخص کطبٍسصی »

 .ػشضِ اًَاع هَاد کَدی سایگبى »

 تَلیذ، تَصیغ ٍ فشٍش صیشصهیٌی اًَاع هَاد کَدی »

 
 هذیشیت ّوبٌّگی تشٍیج کطبٍسصی

 1231ی سسبًِ ّبی آهَصضی ، تشٍیجی اداسُ

ی ػشضِ کٌٌذگبى ٍ هػشف کٌٌذگبى ضشٍسی است ٌّگبم خشیذ اًَاع هَاد کَدی ثِ کلیِ

 4ًکبت هْن صیش تَجِ ًوبیٌذ

 اطالعیه مهّم ترویجی 

دثیشخبًِ کبسگشٍُ ًظبست ٍ کٌتشل کیفی 
 اًَاع هَاد کَدی استبى اغفْبى

********** 
اغفْبى ، خیبثبى ّضاس جشیت 4 آدسس 

 سبصهبى جْبد کطبٍسصی استبى، 
 123اتبق 

 4/2121312123 ضوبسُ توبس
 

اغفْبى، ثلَاس کطبٍسص هشکض تحقیقبت 
ٍ آهَصش کطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی، 

 ثخص تحقیقبت خبک ٍ آة 

 4/21211122/8 ضوبسُ توبس

 :تماس حاصل فرمائیذ 93131013130در صورت  مشاهذه هر یک از تخلفات زیر، با شماره تلفن 

مرکس تحقیقات و آمىزش کشاورزی         

 و منابع طبیعی استان اصفهان


