
 گزارش تصویرى بازدیدهاى تخصصى
برگزار شده در زمینه مرکبات



 :از تخصصی –بازدید فنی  گزارش          

کشاورزی و مرکباتشرکت ها و مراکز مرتبط با  

 هلندو  بلژیکفرانسه ، کشورهای 

 8931آذر ماه  52الی  81
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 بلژیک و هلند ، فرانسه یکشورهافعال در زمینه کشاورزی و مرکبات  یاز شرکت ها یدگزارش بازد   

ها و با آخرین دستاورد مدیران بخش های دولتی و خصوصیدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

کشور های  در زمینه کشاورزی و مرکبات شرکت های پیشرفتهانتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. آذر 02لغایت  آذر 91روز از تاریخ  1مدت به  ،بلژیک و هلندفرانسه 

 Dalival،  PCFRUIT ،BAB از مراکز کشاورزی  در محل فنی به همراه ارائه توضیحاتبازدیدهایی در این برنامه               

BAMPS  ،HILLEBRAND و TGS برگزار گردید که ضمن آن بازدید مدیران بخش های دولتی و خصوصی نفر از  02رای ب

به عمل آمد. و سازنده ماشین آالت برداشت میوه های سر درختی   انواع نهال های پیوندی های پرورش مراکز و شرکتهایی از 

 .برگزار شد بروکسل بلژیک و آمستردام هلند ،فرانسه پاریس های این بازدید ها در شهر
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 رنامه بازدید:ب

 

 
 

 برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

 شنبه
91/46/69 

9 Dec. 2017 

 تهران

 پاریس

 بامداد 49:04فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت حضور در 
 صبح 40:04 ساعت در آلیتالیا اروپایی پرواز با رم فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از پرواز

 به وقت محلی 90:04در ساعت  و فرود پاریسفرودگاه  به رم فرودگاه از پرواز
 ) پاریس ) Mercure Paris Porte De Versailles Expo هتل در اقامت

 شنبهیک
96/46/69 

10 Dec. 2017 

 پاریس
 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف

 گشت شهری در پاریس )انفرادی(
 ) پاریس (  Mercure Paris Porte De Versailles Expo اقامت در هتل

 شنبهدو
04/46/69 

11 Dec. 2017 

 پاریس

 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف
  ازبه مقصد بازدید Mercure Paris Porte De Versailles Expo خروج از هتل 

 Dalival’s I.F.O  شرکت 
 (پاریس)  Mercure Paris Porte De Versailles Expo اقامت در هتل

 شنبهسه 
09/46/69 

12 Dec. 2017 

 پاریس

 بروکسل

 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف
 مقصد بروکسلبه پاریس  Mercure Paris Porte De Versailles Expo خروج از هتل 

 (بروکسل)  Husa President Park اقامت در هتل

 شنبهچهار
00/46/69 

13 Dec. 2017 

 بروکسل

 1:44الی  4:44صبحانه ساعت  صرف
 BAB Bamps    شرکت بازدید از  مقصدبه بروکسل  Husa President Park خروج از هتل 

 Proefcentrum Fruitteelt     شرکت و 

 ( بروکسل ) Husa President Park اقامت در هتل 

 شنبهپنج 
01/46/69 

14 Dec. 2017 

 بروکسل

 آمستردام

 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف
 آمستردام مقصدبه  بروکسل Husa President Park خروج از هتل 

 ( آمستردام ) Urban Lodge اقامت در هتل 

 جمعه
00/46/69 

15 Dec. 2017 

 آمستردام

 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف
 Hillebrand   شرکت ازبه مقصد بازدید  آمستردام Urban Lodge خروج از هتل 

Vruchtboomkwekerijen B.V. 
 ( آمستردام ) Urban Lodge اقامت در هتل 

 شنبه
02/46/69 

16 Dec. 2017   آمستردام

 تهران

 4:14الی  9:14صبحانه در ساعت  صرف
 41:24در ساعت آمستردام   اسخیپولحضور در فرودگاه 

 99:24 ساعتفیومیچینو رم  فرودگاه بهآمستردام  اسخیپول فرودگاه از پرواز
 پرواز از فرودگاه فیومیچینو رم به فرودگاه بین المللی امام خمینی

 آذر 09د یکشنبه بامدا 40:02و فرود در ساعت 

 شنبهیک
09/46/69 

17 Dec. 2017 
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 :می گردد به همراه توضیحاتی مختصر ارائهامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده اددر 

 Dalival نام شرکت

 

 پاریس ، فرانسه  مکان شرکت

 نمایشگاه محصوالت کارخانه مکان بازدید

 زمینه فعالیت

متخصص در درختان سیب و گالبی و سایر درختان میوه )درختان گیالس، زردآلو، هلو و  Dalivalنهالستان 

 درختان آلو(

Dalival  متشکل از ادغام نهالستانهای(Valois  وDL Davodeau Ligonnière متخصص در درختان )

 سیب و گالبی است که پیشرو در صدور مجوز و نهالستان میوه می باشد.

به های گسترده ای که در فعالیت های مختلف به دست آمده است، این شرکت دارای با بهره گیری از تجر

 مشخصات تخصصی است:

 نوع بازدید

  حضور در جلسه معرفی محصوالت شرکت

 مرکباتبازدید از محصوالت مرتبط با 

 آشنایی با کاربری محصوالت
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 (Dalivalبازدید از انبار و تجهیزات شرکت دالیوال )
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 (BAB BAMPS) بی ای بیالمللی شرکت بین                                           

 

 (BAB BAMPS) بی ای بی شرکت بین المللی  نام شرکت

 بروکسل ، بلژیک مکان شرکت

 انبار تجهیزات  –مکان شرکت  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

BAMPS  در حال ساخت ماشین آالت مخصوص باعداری درختان میوه است. دستگاه های  1954از سال

BAB این شرکت یک تولید  .از نظر کیفیت، در بین تولیدکنندگان میوه دارای طرفداران بی شماری می باشد

 ده، گل و گیاهان می باشد.راوری شی میوه و سبزیجات تازه، منجمد و فکننده جهان

 

 رزی و مرکباتماشین آالت پیشرفته مربوط به کشاواز  یدبازد نوع بازدید
 تجهیزات شرکت و جلسه پرسش و پاسخ از یدبازد                               
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   BABانبار و تجهیزات پیشرفته شرکت از  یدبازد
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 (TGS ) تی جی اس شرکت

 

 (TGS ) شرکت تی جی اس نام شرکت

 آمستردام ، هلند مکان شرکت

  ، مرکز تولید نهال و قلمه زنیشرکت مکان یدمکان بازد

 زمینه فعالیت

TGS  در سراسر جهان است. با کسب و کار در تمام سطوح طرح های کسب و کار و توسعه در آغاز و حمایت از کسب و کار

از طریق اشتراک ایده های  .دجامعه، از آغاز و حمایت از کسب و کارهای محلی به توسعه مزارع تجاری بزرگ، همکاری می کن

ری مرتبط، تجاری پایدار، مطالعات امکان سنجی، تحقیقات بازار، نوشتن طرح های تجاری و اتصال مشتریان خود به شرکای تجا

یکی از  .د، کار می کننمانند دانشگاه واگنینگ بنیان . در همکاری نزدیک با شرکای دانشداز کارآفرینان حمایت می کن

، راه اندازی لین است، همیشه برای مدلهای کسب و کار پایدار که مقیاس پذیر هستند را دکن رویکردهایی که از آن حمایت می

 .درویکرد ناب را بپذیر داولیه اجازه می دهو در طی مراحل  ددنبال می کن

 مرکباتمرکز تولید نهال و فرآوری از  یدبازد نوع بازدید
 بازدید از تجهیزات شرکت و جلسه پرسش و پاسخ بامدیر شرکت
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  (TGS) بازدیداز تجهیزات شرکت و جلسه پرسش پاسخ با مدیر شرکت
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 PCFRUIT بین المللی شرکت

 

 (PCFRUIT)پی سی فروت  شرکت نام شرکت

 بروکسل ، بلژیک مکان شرکت

 گلخانه شرکت  مکان بازدید
 کشاورزی و مرکباتتجهیزات مرتبط با 

 زمینه فعالیت

 .خش میوه انجام می دهدپبا همکاری دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دیگر، صنعت و  اتتحقیقمرکز این 

سیب، گالبی، گیالس، زردآلو، توت فرنگی، توت  پژوهشی و تحقیقاتی فعال در زمینه هکتار زمین 58شامل 

رکز در قلب منطقه میوه واقع شده است است.همچنین این فرنگی، تمشک و کشمش و انگور است. این م

 رشد میوه استپرورش و یک مرکز تحقیقاتی شناخته شده بین المللی در مرکزتست مرکز رشد میوه و 

 ید از مرکز پرورش نهال و انبار این مرکزبازد زدیدنوع با
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 HILLEBRANDنهالستان  نام شرکت

 

 

 آمستردام ، هلند مکان شرکت

 HILLEBRANDنهالستان شرکت   مکان بازدید

 زمینه فعالیت

روباز  نهالستانهامیوه و  گانتولید کنندبرای تامین کننده محصوالت معتدل با کیفیت باال  Hillebrand نهالستان

 شناخته شده است.

انواع رایج و انواع مختلفی از درختان سیب و گالبی و طیف محدودی از درختان آلو و   Hillebrand نهالستان

 این شرکت نظارت دارد. تولید پایه و درخت میوهبر  Naktuinbouwمرکز تحقیقات می کند.  تولیدگیالس را 

 

 نوع بازدید

  جلسه معرفی محصوالت شرکتحضور در 

 بازدید از محصوالت مرتبط با نهال


