
 في ظیرکَلِ گلخاًِ ٍ ظالي پرٍرغ قارچ

 جت ، تاؼذ هی …یکعاى ظازی َّای ظالي ّای پرٍرغ قارچ ، گلخاًِ ، هرغذاری ٍ  في ّای ظیرکَلِ در اکثر هَاقع جْت

ظال خذهات پط از  21هاُ گاراًتی ٍ  23داری  A ظیرکَلِ تا تذًِ گالَاًیسُ تا پَؼػ رًگ اظتاتیک ٍ ترچعة اًرشیفي 

 .فرٍغ هی تاؼذ

 في ظیرکَلِ گلخاًِ ٍ ظالي پرٍرغ قارچ

 

صٌعتی اظکٌذری هی تاؼذ ، کِ در ظایس ّایی هختلف  في ّای ظیرکَلِ گلخاًِ یکی دیگر از هحصَالت تعیار تا کیفیت گرٍُ

دهٌذُ تا  ٍتا هَتَرّای 71قطر  61، قطر  51تَلیذ هیگردد ، في ّای ظیرکَلِ تا قطر  ٍ در اؼکال گًَاگَى طراحی ٍ

طراحی ٍ تَلیذ هیگردد ایي في ّا ترای ظیرکَلِ  هَتَشى تثریس تِ ظفارغ هؽتری ٍ چیٌی ٍ هَتَّای A ترچعة اًرشی

اظتیل ،  تذًِ تا هؽتری ظفارغ تِ ٍ هیگیرد قرار اظتفادُ هَرد …ظالي ّای قارچ ٍ  کردى َّای گلخاًِ ٍ هرغذاری ٍ

از اظاظی تریي ٍظیلِ ّا در ظیر کَلِ یکی  گالَاًیسُ ، فَالدی تا رًگ اظتاتیک هًَتاش هیگردد ، جت في یا َّاکػ

 .هی تاؼذ هرغذاری ّا ٍ ظالي ّای پرٍرغ طیَر

 

 

 

 

 

 



 خریذ في ظیرکَلِ

 

 :رٍغ زیر هیتَاًیذ اقذام ًوائیذ 4ترای خریذ ایي هحصَالت تِ  : تَجِ

اقذام  تواض تا ها کارخاًِ ، کعة اطالعات تیؽتر، هؽاٍرُ ٍ خریذ، ترای ایي کار هیتَاًیذ از تخػ تواض تا ٍاحذ فرٍغ -2

 ًوائیذ.خریذ آًالیي

ذُ( ، ترای ایي کار اتَهاتیک هحصَل از کارخاًِ ظازً خریذ آًالیي دظتگاُ ٍ اظتفادُ از تخفیفات ٍیصُ )ارظال ظریعتر ٍ -3

 .کلیک ًوائیذ رٍی دکوِ خریذ آًالیي

تِ صَرت پیاهکی ، در ایي صَرت کارؼٌاظاى فرٍغ ها در اظرع ٍقت تا  2111۰111۰1 ارظال ًام دظتگاُ تِ ظاهاًِ -4

 .ؼوا تواض خَاٌّذ گرفت

 چگًَِ تِ گرٍُ صٌعتی اظکٌذری اعتواد کٌن ؟

 

 گرٍُ صٌعتی اظکٌذری دارای ًواد اعتواد الکترًٍیکی از ٍزارت صٌعت ٍ هعذى ٍ تجارت اظت «

 گرٍُ صٌعتی اظکٌذری دارای لَگَی رظوی تائیذ صالحیت ٍ َّیت صاحة کعة از ٍزارت فرٌّگ ٍ ارؼاد اظت «

 گیرد َظط در گاُ تعیار اهي تاییذ ؼذُ پلیط فتا صَرت هیّای ایٌترًتی ؼوا ت ّوِ پرداخت «

 گرٍُ صٌعتی اظکٌذری ضواًت اصالت ٍ ظالهت فیسیکی تِ ّوِ کاالّای ارظالی دارد «
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 قذرت َّادّی

اى تاؼذ ٍ تِ تْتریي گسیٌِ ترای یکع في ظیرکَلِ ظاخت گرٍُ صٌعتی اظکٌذری دارای قذرت َّا دّی تعیار تاالی هی

 .گلخاًِ جات ، هرغذاری هَرد اظتفادُ قرار هیگیرد ظاز َّای ظالي ّای تا اتعاد هختلف هاًٌذ

 اتعاد ٍ ًصة آظاى

ؼَد، الثتِ  ظاًت تِ صَرت ًرهال تَلیذ هی 71، 61ظاًت ٍ  56ظاًت،  51در اتعادی  eig دظتگاُ پوپاش َّای گرٍُ صٌعتی

 ّای ظیرکَلِ اکثر هَاقع از ظقف گلخاًِ ٍ هرغذاری ًصة تاؼذ، جت في ظفارؼی هی اًذازُ ٍ اتعاد تَظط هؽتری قاتلی

 کٌذ را پرتاب هی هتر جلَتر از ظالي َّار 27تر هکػ کردُ ٍ تا  هتر عقة 26ؼَد کِ تا هکػ  هی

 

 جٌط تذًِ ، پرٍاًِ في

تاؼذ،  در هقاتلِ رطَتت ٍ آب کاهالً ضذ زًگ هی ای تَدُ کِ جٌط تذًِ دظتگاُ في ظیرکَلِ از گالَاًیسُ تا پَؼػ رًگ کَرُ

 یي ؼایاى رکرهکٌذُ َّا از جٌط اظتیل خالص ًگیر غیر هغٌاطیط تَدُ اظت، ّوچٌ پرٍاًِ ًصة ؼذُ تر رٍی ایي

 .ارٍپا صَرت گرفت اظت ّای توام دیجیتالی هطاتق تا علن رٍز تاؼذ کِ تاالًط پرٍاًِ تا ظیعتن هی



 

 الکترٍ هَتَر

تاؼذ، جٌط  هحصَالت کارخاًِ هَتَشى تثریس هی تریي هَتَر ًصة ؼذُ تر رٍی ایي تَْیِ َّا یکی از تْتریي ٍ تا کیفیت

هَتَر تعیار قَی  تاؼذ، ایي َدُ ٍ در هقاتل ریس گرد ّای هِ پاغ ٍ رطَتت کاهالً ضذ رًگ هیت ای هَتَر از آلَهیٌیَم تذًِ

 .تاؼذ ًیس هی A  دارای ترچعة اًرشی

 

 گاراًتی في ظیرکَلِ

تاؼذ، ایي خذهت رظاًی تعیار قَی  هی هاُ گاراًتی تی قیذ ؼرط 23جت في ظیرکَلِ ظاخت گرٍُ صٌعتی اظکٌذری دارای 

 ّای گرهایؽی ٍ ظرهایؽی تَدُ اظت، تعذ از اتوام تاریخ گاراًتی دارای دظتگاُ ظال تجرتِ در ظاخت اًَاع 36تِ پؽتَاًِ 

 .تاؼذ هی ظال خذهات پط از فرٍغ در ظراظر کؽَر آهادُ ارائِ خذهت تِ هؽتریاى خَد 21

 

 ترای خریذ ایي هحصَل ایٌجا کلیک کٌیذ
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