فهرست اولیه بذركارهاي كشت مستقیم و ساقه خردكن زراعي مشمول بهره مندي از تسهیالت 4درصد طرح كشاورزي حفاظتي در سال 98 -99
كه قطعاً مورد بازدید ادواري تیم ارزیابي قرار خواهند گرفت
دستگاه

رديف

قيمت اعالمي
كد اعالميه

مدل

كشور و شركت توليد كننده

شركت معرفي كننده

وضعيت آزمون و ارزيابي

9579

شیالن 2500

سازه کشت بوکان

سازه کشت بوکان

تاییدیه دار

هزار ريال
کودکار بذرکار ( خطی کار ) کشت مستقیم شیالن  2500مدل
1

 Cبا سیستم کارنده های تک دیسکی کنگره دار با عرض کار

2690496

 2/5متر

2

کودکار بذر کار خطی کار کشت مستقیم با عرض کار  2/2متر

9573

ASKE2200

سازه کشت بوکان

سازه کشت بوکان

تاییدیه دار

708912

3

کودکار بدر کار خطی کار کشت مستقیم با عرض کار  2متر

9578

ASKE2000

سازه کشت بوکان

سازه کشت بوکان

تاییدیه دار

646704

9582

ASKE2500

سازه کشت بوکان

سازه کشت بوکان

تاییدیه دار

804816

5

کشت مستقیم حبوبات کار

9628

BSK-7

سازه کشت بوکان

سازه کشت بوکان

تائیدیه دار

681108

6

کشت مستقیم

9292

SHILAN2500

سازه کشت بوکان

سازه کشت بوکان

تاییدیه دار

1922704

7

بذر کار کودکار کاشت مستقیم ریزدانه کار

9630

ROCK2200

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تولید ادوات کشاورزی تاکا

پیش ارزیابی مثبت

532110

8

بذرکار کودکار کاشت مستقیم ریزدانه کار

9631

ROCK3000

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تائیدیه دار

688073

4

کشت مستقیم کششی  15ردیفه با قابلیت کشت ریزدانه کار ،
غالت و حبوبات

9

کشت مستقیم چند منظوره  15ردیفه

9301

ROCK-15

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تائیدیه دار

522936

10

بذرکار  -کود کار کشت مستقیم غالت  3متری

9318

ROCK3000

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تائیدیه دار

688073

11

کشت مستقیم دیم  11ردیفه

9319

TAKA2200-ROCK-11

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تولید ادوات کشاورزی تاکا

تائیدیه دار

550458

9447

M2-ZPDE 3000/16

ماشین زراعت همدان

ماشین زراعت همدان

تاییدیه دار

1780000

9448

MZNT-DFD/11

ماشین زراعت همدان

ماشین زراعت همدان

تاییدیه دار

525000

14

بذر کار کودکار  13ردیفه کشت مستقیم کششی

9450

MZNT-DFD/13PP

ماشین زراعت همدان

ماشین زراعت همدان

پیش ارزیابی مثبت

550000

15

بذرکار کود کار  13ردیفه کشت مستقیم  2/5متری

9451

MZSPDE 2500/13

ماشین زراعت همدان

ماشین زراعت همدان

پیش ارزیابی مثبت

1570000

16

کودکار و بذرکار کشت مستقیم حبوبات و غالت

9454

-KBDAFN-K 17.17
P-234

جیران صنعت آریا

جیران صنعت آریا

دارای گزارش آزمون

1120000

17

بذرکار کودکار کشت مستقیم مجهز به مخزن ریزدانه کار

9599

مدل SHINA17

ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

تاییدیه دار

228137

18

بذر کار کود کار غالت کشت مستقیم نیمه سوار

9253

VK250/13

ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

تائیدیه دار

1550000

12

13

بذر کار کود کارکشت مستقیم غالت سنگین (  3متری 16
ردیفه )

بذر کار کود کار کشت مستقیم غالت سبک (  2/5متری 11
ردیفه )

بذرکار کود کار کشت مستقیم سینا 2500مخصوص دیم

9254

SINA 2500

ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

تائیدیه دار

530000

9255

SHINA17-21

ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

تائیدیه دار

610000

21

کشت مستقیم نخود کار دیم  5و  7ردیفه

9256

SHINA 5-7

ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

تائیدیه دار

450000

22

بذرکار کشت مستقیم غالت و حبوبات  11ردیفه

9331

SINA11

ایران-ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

دارای گزارش آزمون

400000

9332

SHINA2

ایران-ماشین صنعت خالدیان

ماشین صنعت خالدیان

دارای گزارش آزمون

590000

24

بذرکار کودکار کشت مستقیم  13ردیفه مدل SB13

9330

SB13

صالح برزگر کردستان

صالح برزگر کردستان

دارای گزارش آزمون

657871

25

کشت مستقیم 3-متری

9289

spde3000/16

ماشین برزگر همدان

ماشین برزگر همدان

تاییدیه دار

2012000

26

کشت مستقیم دیم  11ردیفه

9290

NT-DFD-11

ماشین برزگر همدان

ماشین برزگر همدان

تاییدیه دار

540000

9955

Alvand NT220/11

ماشین برزگر همدان

ماشین برزگر همدان

دارای گزارش آزمون

880000

9956

Pars NT 220/11

ماشین برزگر همدان

ماشین برزگر همدان

دارای گزارش آزمون

880000

19

20

23

27

28

کار 13 ,11ردیفه

بذرکار -کودکار کشت مستقیم مجهز به مخزن ریزدانه کار 17
و  21ردیفه

بذر کار کشت مستقیم کششی 20ردیفه مجهز به ریزدانه کار و
حبوبات کار

کشت مستقیم دیم الوند ( کششی ) 11ردیفه ب عرض کار
 2/2متر

کشت مستقیم دیم پارس

SABALAN 30/16/20

ماشین برزگر همدان

ماشین برزگر همدان

دارای گزارش آزمون

1450000

29

کشت مستقیم پشته کار سبالن ( رایزبد  3متری )

9959

ماشین برزگر خاوری

تائیدیه دار

690000

30

کشت مستقیم  11ردیفه با کودکار

9305

ماشین برزگر خاوری

دارای گواهی CE

1916000

31

کشت مستقیم  3متری  19ردیفه

9291

ایتالیا -ماسکیوگاسپاردو

ماشین برزگر همدان

1454000

32

کشت مستقیم غالت 3متری17-ردیفه

9320

ایتالیا -ماسکیوگاسپاردو

ماشین برزگر همدان

تائیدیه دار

33

کشت مستقیم 4ردیفکار پنوماتیکی با کودکار

9322

ایتالیا -ماسکیوگاسپاردو

ماشین برزگر همدان

تائیدیه دار

1414115

34

کشت مستقیم غالت

9330

ABIDAR220-13-17

ماشین کشت آبیدر

ماشین کشت آبیدر

دارای گزارش آزمون

662500

35

بذرکار کشت مستقیم دو منظوره

9267

BKG2000

باران کشت گروس

باران کشت گروس

دارای گزارش آزمون

663905

36

کشت مستقیم

9304

NT/G.M.225

ایران -کشت گستر تبریز

کشت گستر تبریز

تائیدیه دار

۶۸۰۰۰۰

37

کشت مستقیم 4ردیفه پنوماتیک ذرت با کودکار

9294

TR-5100

ایران-تراشکده

تراشکده

تاییدیه دار

1118000

38

بذرکار کودکار کشت مستقیم غالت و ریزدانه ها

9636

N25

دارای گزارش آزمون

459000

کارگاه آقای علی اکبر فتاحی( صحرا کارگاه آقای علی اکبر فتاحی(صحرا
)

)

کارگاه آقای محمد طالبی ( ظریف

کارگاه آقای محمد طالبی (ظریف

صنعت خمین )

صنعت خمین)

کارگاه آقای سید عطاهلل حسینی

دارای گزارش آزمون

تائیدیه دار

108000

181000

39

بذرکار کود کار  11ردیفه کشت مستقیم غالت

9866

ZST11-17/225

40

بذر کار کشت مسقیم ( غالت و ریزدانه کار )

9997

AH-D-15

کارگاه آقای سید عطاهلل حسینی

41

ساقه خردکن پشت تراکتوری نوع چکشی

9559

120

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

42

ساقه خردکن پشت تراکتوری

9560

BHS195

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

تائیدیه دار

43

ساقه خرد کن  4متری

9561

BHS400

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

تائیدیه دار

573000

44

ساقه خرد کن مخصوص مزارع

9564

مدل 320

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

پیش ارزیابی مثبت

440000

45

ساقه خرد کن مخصوص مزارع

9565

مدل 310

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

پیش ارزیابی مثبت

257200

46

ساقه خرد کن مخصوص مزارع

9566

مدل 270

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

پیش ارزیابی مثبت

216500

47

ساقه خرد کن مخصوص مزارع

9567

مدل 230

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

پیش ارزیابی مثبت

187500

48

ساقه خرد کن زراعی  -باغی

9568

مدل 160

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

پیش ارزیابی مثبت

155500

تائیدیه دار

488500

675000

49

ساقه خرد کن زراعی  -باغی

9569

مدل 125

ماشین سازی بادله

ماشین سازی بادله

پیش ارزیابی مثبت

138000

50

ساقه خردکن زراعی

9675

ET220

ایتالیا

مزرعه مدرن ایرانیان

دارای گواهی CE

141830

51

ساقه خردکن

9676

 TT260هيدروليك

ایتالیا

مزرعه مدرن ایرانیان

دارای گواهی CE

201740

52

ساقه خردکن زراعی

9707

H82-330

-

ازهارصبا

تائیدیه دار

288000

53

بذرکار کود کار کشت مستقیم

10028

SNT1200

-

تولید ادوات کشاورزی سندان

دارای گزارش آزمون

570000

54

کشت مستقیم  16ردیفه

10080

SKA 250

صنایع کشت گستر آذربایجان

دارای گزارش آزمون

722652

55

کشت مستقیم  13ردیفه

10100

TONDAR

پاییز کشت کردستان

دارای گزارش آزمون

750000

پاییز کشت کردستان

کلیه دستگاه هایی که فاقد گزارش آزمون و تاییدیه می باشند تا پایان اردیبهشت  98می بایست مورد آزمون قرار گرفته و گزارش آن ها به مرکز ارائه گردد.

