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ب شامل به ترتیروغنی  یهادانهموضوعات هدف گذاری شده در حوزه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت 

 :باشدیماین حوزه  مندانعالقهو  تولید ارقام جدید و ارتقاء بخشی سطح دانش روز همکاران

 یهاشتالخوشبختانه  باشدیمزراعی و اصالحی  یهاروشسپری نمودن مراحل خاصی از اصول  در موضوع اول تولید بذر که شامل

تالش مضاعف همکاران این حوزه در طی نمودن  نسبی خوبی حاصل شده است ولیکن نیازمند یهاتیموفقزیادی انجام گردیده و 

ن و برخی های با راندماتولید الین .باشدیمنتیجه نهایی  اهداف از پیش تعیین شده و کسب مراحل نهایی برای به سرانجام رساندن

 یهایابیرزانه چندان دور و طی  ییهاسالکه امید است در  هاستتیموفقمورد انتظار در سویا، کلزا و کتان بخشی از این  یهایژگیو

طه، مربو یهادادهایران گردد. در اختیار داشتن منابع عظیم ژرم پالسم و  ،کشورمان میدانی به مرحله ثبت و معرفی به کشاورزان

 یهادانهشت شرکت توسعه ک در اختیار ارزشمند منابع رسیدن به هدف نهایی از نو و انگیزه باال در یهاافتهیکارشناسان با تجربه، 

د طی خواهد خو مسیر حرکتی خود را تا رسیدن به جایگاهروغنی بوده که دست به دست از گذشته تا به اکنون و از حال تا آینده 

  نمود.

به عنوان  یک شرکت مادرتخصصی در  ، همواره شرکت توسعه کشتباشدیمآموزش که بسیار حائز اهمیت  دومو در موضوع 

ایق موزشی مستند بر حقاست نیازهای آ تالش کردههدفمند و مستمر  به صورت تاکنون سیتأسی از ابتدا روغنی یهادانهحوزه 

 یهاانهداطالعات  یرساناطالعجامع  تارنماهای طریقاز  ه در حال حاضرگوناگون ک یهاوهیشنماید.  علمی را به مخاطبین خود منتقل

 ،مجازی یهاشبکهو  هاگاهیپاعلمی، درج اطالعات در  و بروشورهای هاماهنامهانتشار  ،ordc.irو   takato.irبه نشانی  ،روغنی

 .ردیگیمو چندین روش دیگر انجام  روغنی، شرکت در جلسات تخصصی یهادانه یشیاندهم یهادوره برگزاری

 یهادانهخدمات دیگر در حوزه  هادهدو موضوع طرح شده در باال و ارائه  در کنار هدف گذاری شرکت توسعه کشت در آینده

 یهاهادهننیازها و  تمامی نیتأمبه شرکت خدمات رسانی به تمامی کشاورزان و بهره برداران در کشور برای  شدن لیتبد روغنی،

. ستا روغنی یهادانهمورد نیاز کشور در حوزه  یهانهاده نیتأم یافزایش ضریب خودکفای در کنار مدیریت تخصصی ازین مورد

                                                                                                      

 یرآبادیم زمان یعل

 یروغن یهادانه کشت توسعه شرکت آموزش و قاتیتحق ریمد
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