ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪ

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و راهاﻧﺪازی ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮدارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺷﻤﺸﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻧﻮاع ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪﺻﺪﻫﺰار
ﺗﻦ ﮐﻮد وارداﺗﯽ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ارز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ از ﺧﺎرج وارد ﺷﻮد و
واردات داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﻼﺻﯽ از واردات و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور ،ﻫﻤﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ
راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را
ﺧﻮدﻣﺎن در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را

ﺧﻮدﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺷﻤﺸﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻓﺰود:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۵ﻧﻮع ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ وارداﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ
اﺳﺖ.
وی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻧﯿﺎز دارد .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ را از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﺷﺶ
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺪفﮔﺬاری
اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

