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تعداد 

(اصله)

23000شفتالوردگلدشليل9011208170اولتان باغ مغانپارس آباداردبيل 

13000شفتالوسانكينگشليل9011208170اولتان باغ مغانپارس آباداردبيل 

15000شفتالوكرستهلو9011208170اولتان باغ مغانپارس آباداردبيل 

1500بذريگران اسميتسيب9143559012علي دادبخشجعفرآباداردبيل 

15000شفتالوردگلدشليل9143559012علي دادبخشجعفرآباداردبيل 

4000محلبتك دانه مشهدگيالس9143559012علي دادبخشجعفرآباداردبيل 

3000شفتالوكرستهلو9143559012علي دادبخشجعفرآباداردبيل 

2000شفتالوعسگريزردآلو9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

2000بذريگلدن دليشزسيب9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

15000شفتالوردگلدشليل9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

2000بذريبيروتيگالبي9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

5000شفتالوفصل اولهلو9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

3000شفتالوزعفرانيهلو9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

2000شفتالوانجيريهلو9147057064سيروس منصوري مشكين شهراردبيل 

GN5000شكوفهبادام9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

G12GN2000بادام9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

G7GN1000بادام9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

5000بذريايروانيزردآلو9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

MM1061500ردمريكالسيب9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

GN9000ردگلدشليل9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

11000بذريردگلدشليل9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

5500بذريانجيريشليل9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

5000بذريكرستهلو9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

1200بذريزعفرانيهلو9143522446محمد فيض اله زاده مشكين شهراردبيل 

4000قلمهشهرضاانار9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

4000قلمهعسگريانگور9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

4000قلمهفخريانگور9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

4000قلمهكندوريانگور9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

2000قلمهياقوتيانگور9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

7000قلمهسياهانگور9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

25000آلبالو تلخمجاريآلبالو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

5000آلوچهزردآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

5000آلوچهشابلونآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان
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5000آلوچهخاكيآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

1000آلوچهبخاراآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000بادام تلخشاهرودي21بادام9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000بادام تلخشاهرودي 15بادام9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

6000بادام تلخشاهرودي17بادام9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000بادام تلخماماييبادام9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

5000به بذرياصفهانبه9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

40000زالزالكاصفهانبه9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

7000زردآلو بذريآصفيزردآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

8000زردآلو بذريتخم گرديزردآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

8000زردآلو بذريسلطنتيزردآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

1000زردآلو بذريشمسزردآلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

30000سيب بذريگلدنسيب9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000سيب بذريردسيب9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

5000سيب بذريگالب اصفهانسيب9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

3000هلو بذريردگلدشليل9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

3000هلو بذريانجيريشليل9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

2000گالبي بذريدوفصلگالبي9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

3000گالبي بذريبيروتيگالبي9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

1500گالبي بذريسيبريگالبي9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

5000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

1000آلوچهسبزگوجه9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

15000آلبالو تلخسياه قاهريگيالس9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000آلبالو تلختكدانهگيالس9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000آلبالو تلخقاهري زردگيالس9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

10000هلو بذريآلبرتاهلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

6000هلو بذريزعفرانيهلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

2000هلو بذريانجيريهلو9133270422كريم جان نثارياصفهاناصفهان

15000انارنادري بادرودانار9121277018نهالستان نازگل بادرودبادروداصفهان

15000اناررباب ني ريزانار9121277018نهالستان نازگل بادرودبادروداصفهان

15000انگور9121277018نهالستان نازگل بادرودبادروداصفهان

1000آلبالومجاريآلبالوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000آلبالوگيسيآلبالوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان
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2000آلوچهبرقانيآلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000آلوچهزردآلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

2000آلوچهبرقانيآلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

2000بادام تلخمنقابادامابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

20000بادام تلخماماييبادامابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

10000بادام تلخربيعبادامابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

20000بادام تلخديرگل12بادامابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000بادام تلخشاهرودي7بادامابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

2000بهاصفهانبهابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

7000زردآلوآصفيزردآلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

2000زردآلوشكرپارهزردآلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

2000زردآلوكتانيزردآلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000سيبگلدنسيبابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000سيبگالبسيبابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000سيبردگلدسيبابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000سيبسلطانيسيبابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000سيبگراني اسميتسيبابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

3000آلوچهشليلشليلابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000گالبيشاه ميوهگالبيابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000گالبيسيبريگالبيابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000گالبيبيروتيگالبيابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

5000آلوچهرتابگوجهابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

15000هلوزعفرانيهلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000هلوكارديهلوابراهيم سليمي( اكبر) تيران و كروناصفهان

1000آلبالومجاريآلبالوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000آلوچهشابلونآلوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000آلوچهزردآلوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

25000بادام تلختلخهبادامابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

15000بادام تلخماماييبادامابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

5000بادام تلخربيعبادامابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

8000بادام تلخديرگل12بادامابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

2000بهاصفهانبهابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

2000زالزالكاصفهانبهابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان
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1000زردآلوآصفيزردآلوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000زردآلوشكرپارهزردآلوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000سيبگلدنسيبابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

2000سيبگالبسيبابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبيابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000گالبيسيبريگالبيابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

3000گالبيبيروتيگالبيابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000آلوچهگوجه سبزگوجهابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

1000آلبالوتك دانهگيالسابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

8000هلوزعفراني پيش رسهلوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

7000هلوزعفراني ديررسهلوابراهيم سليمي( حسن) تيران و كروناصفهان

4000آلبالو تلخمجاريآلبالو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000آلبالو تلخگيسيآلبالو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000الوچهبرقانيآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000الوچهگوجه سبزآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000الوچهقطره طالآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000الوچهشابلونآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

10000بادام تلخديرگل12بادام9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

20000بادام تلخماماييبادام9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

8000بادام تلخربيعبادام9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

5000بادام تلخديرگل7بادام9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

7000بادام تلخديرگل21بادام9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000بهاصفهانبه9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000زالزالكاصفهانبه9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000زردالوشكرپارهزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000زردالوآصفيزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000زردالورجبعليزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000زردالوتخم گرديزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

8000سيبردسيب9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

8000سيبگلدنسيب9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000سيبگالب كهنزسيب9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000هلومغانشليل9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000گردو بذريكاغذيگردو پيوندي9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان
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3000گالبيشاه ميوهگالبي9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

1000گالبياسپاداناگالبي9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

1000گالبيسيبريگالبي9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000آلبالو تلختكدانهگيالس9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000آلبالو تلخقاهريگيالس9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000آلبالو تلخآزاديگيالس9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000هلوانجيريهلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

5000هلوكاردي ديررسهلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

4000هلوديررسهلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000هلورسهلو9133106056ابوالقاسم شريفي تعاوني تيرانتيران و كروناصفهان

3000آلبالو تلخمجاريآلبالواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000آلوچهبرغانيآلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000آلوچهقطره طالآلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

20000بادام تلخديرگل12باداماحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخديرگل 7باداماحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

8000بادام تلخماماييباداماحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخمنقاباداماحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخربيعباداماحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000بهاصفهانبهاحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

500بهاصفهانبهاحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000زردآلوشكرپارهزردآلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000زردآلوآصفيزردآلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000سيبردسيباحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000سيبگلدنسيباحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000سيبگالبسيباحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000هلوشليلشليلاحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000گالبيشاه ميوهگالبياحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

500گالبيسيبريگالبياحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000آلوچهگوجه سبزگوجهاحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخگيالس قاهريگيالساحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلختكدانهگيالساحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000هلوكاردي ديررسهلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000هلوزعفرانيهلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان
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1000هلوانجيريهلواحسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

احسان صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخبوترموآلبالو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخرسآلبالو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000آلوچهشابلونآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000آلوچهگوجه سبزآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000الوچهزرد قطره ايآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

1000الوچهبرقانيآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

1000آلوچهقيطونيآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000آلوچهشايروآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

8000بادام تلخماماييبادام9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخربيعبادام9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

6000بادام تلخديرگل12بادام9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخديرگل7بادام9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخديرگل21بادام9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخمحبعليبادام9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000بهاصفهانبه9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000زالزالكاصفهانبه9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000زردالوشكرپارهزردآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

4000زردالونوريزردآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000زردالورجبعليزردآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000زردالوپيش رسزردآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000زردالوآصفيزردآلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبگلدنسيب9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبردسيب9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبسلطانيسيب9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبگالبسيب9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000هلومغانشليل9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبياسپاداناگالبي9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

1000گالبيشاه ميوهگالبي9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

500آلبالو تلخقاهريگيالس9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

1500آلبالو تلختك دانهگيالس9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوانجيريهلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

4000هلورسهلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

4000هلورسهلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000هلورسهلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوبلخيهلو9139066575امير سليميتيران و كروناصفهان

3000آلبالو تلخمجاريآلبالو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000آلوچهگوجه سبزآلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

1000آلوچهبرقانيآلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000آلوچهقطره طالآلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

8000بادام تلخمامائيبادام9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

20000بادام تلخديرگل12بادام9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخديرگل7بادام9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخربيعبادام9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخمنقابادام9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

500زالزالكاصفهانبه9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

1000بهاصفهانبه9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000زرد آلوآصفيزردآلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000زرد آلوشكر پارهزردآلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبردسيب9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبگلدنسيب9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبگالب اصفهانسيب9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوشليل مغانشليل9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

20000گردو بذريكاغذيگردو پيوندي9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

500گالبياسپاداناگالبي9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

500گالبيسيبريگالبي9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

1000گالبيشاه ميوهگالبي9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخقاهريگيالس9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلختكدانهگيالس9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوديررسهلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

3000هلوزودرسهلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

5000هلوكارديهلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوانجيريهلو9133326858حسين سليميتيران و كروناصفهان

1000البالو تلخمجاريآلبالو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

500آلوچهبرقانيآلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000آلوچهزرد  آلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000آلوچهگوجه سبزآلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

15000بادام تلخمامائيبادام9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخمنقا كاغذيبادام9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

7000بادام تلخشاهروديبادام9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

3500بادام تلخربيعبادام9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخمامايي پويابادام9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000زرد آلوآصفيزردآلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000زرد آلوشاهروديزردآلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

500سيبردسيب9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

1500سيبگلدنسيب9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

4000هلومغانشليل9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

1000گالبيشاه ميوهگالبي9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

250گالبياسپاداناگالبي9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

250گالبيبيروتيگالبي9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

1500البالو تلخدرباريگيالس9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

500البالو تلختك دانهگيالس9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

500آلبالو تلخآزاديگيالس9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

6000هلوديررسهلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000هلورسهلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000هلوانجيريهلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

3000هلوكاردي  هلو9131335233حسين شريفيتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخگيسيآلبالو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

10000آلبالو تلخمجاريآلبالو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

1500الوچهگوجه سبزآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000الوچهسبزبرقانيآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

4000الوچهشابلونآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000الوچهزردآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

40000بادام تلخماماييبادام9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

20000بادام تلخربيعبادام9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

20000بادام تلخديرگل12بادام9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخديرگل7بادام9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000بادام تلخديرگل21بادام9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

10000زردآلوآصفيزردآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000زردآلوشكر پارهزردآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000زردآلوجهانگيريزردآلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبگراني اسميتسيب9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبردسيب9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000سيبگلدنسيب9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

3000سيبگالب كهنزسيب9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000هلومغانشليل9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوانجيريشليل9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000گالبيبيروتيگالبي9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبي9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000هلوكاردي ديررسهلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

10000هلوديررسهلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

10000هلوزودرسهلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000هلوانجيريهلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

5000هلورتابهلو9139321311داوود سليميتيران و كروناصفهان

3000آلبالو تلخمجاريآلبالو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000آلبالو تلخگيسيآلبالو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

5000الوچهگوجه سبزآلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

15000بادام تلخماماييبادام9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

10000بادام تلخديرگل12بادام9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخديرگل21بادام9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخنازكهبادام9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

5000بادام تلخربيعبادام9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخديرگل 7بادام9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

35000زالزالكاصفهانبه9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

2000زردالوآصفيزردآلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

3000زردالوتخم گرديزردآلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000زردالوشكرپارهزردآلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبسلطانيسيب9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبگالبسيب9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبقرمزسيب9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبزردسيب9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000هلومغانشليل9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبي9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

6000هلوكاردي ديررسهلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

4000هلوزودرسهلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

8000هلوديررسهلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

4000هلوزودرسهلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوانجيريهلو9132328157سعيد سليميتيران و كروناصفهان

8000آلبالومجاريآلبالو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

1000آلبالوگيسيآلبالو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهخوانساريآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهشابلونآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهقطره طالآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

8000آلوچهگوجه سبزآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

40000بادام تلخماماييبادام9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

12000بادام تلخربيعبادام9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخمحبعليبادام9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

12000بادام تلخديرگل12بادام9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخديرگل7بادام9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000بهاصفهانبه9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000زالزالكاصفهانبه9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

8000زردآلوآصفيزردآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

4000زردآلوتخم گرديزردآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

7000زردآلوشاهروديزردآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000زردآلورجبعليزردآلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3500سيبردسيب9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

4000سيبگلدنسيب9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

4000سيبگراني اسميتسيب9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000سيبگالب كهنزسيب9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000هلوانجيريشليل9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000هلومغانشليل9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

6000گردو بذريمعموليگردو پيوندي9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000گردو بذريخوشه ايگردو پيوندي9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000گالبيشاه ميوهگالبي9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000گالبياسپاداناگالبي9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

1000گالبيبيروتيگالبي9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

1500آلبالوتك دانهگيالس9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

6000آلبالوقاهريگيالس9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

12000هلوزعفراني ديررسهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

4000هلورسهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

10000هلوكاردي ديررسهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

3000هلوآلبرتاهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000هلوردتابهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

4000هلوانجيريهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

6000هلوانجيريهلو9131068055سليمان شريفيتيران و كروناصفهان

5000آلبالومجاريآلبالوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000آلبالوگيسيآلبالوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000آلوچهبرقانيآلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000آلوچهشابلونآلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000آلوچهقطره طالآلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

4000بادام تلخديرگل 8بادامغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخماماييبادامغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخربيعبادامغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخمنقابادامغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000زالزالكاصفهانبهغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000زردآلوآصفيزردآلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

4000زردآلوتخم گرديزردآلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000سيبردسيبغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000سيبگلدنسيبغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

1000سيبگالبسيبغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

1000هلوشليلشليلغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000گالبيشاه ميوهگالبيغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000آلوچهگوجه سبزگوجهغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

5000آلبالوقاهريگيالسغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000آلبالوآزاديگيالسغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000هلوزعفران ديررسهلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

3000هلوكاردي ديررسهلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000هلوزعفران پيش رسهلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

2000هلوانجيريهلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

1000هلوقلعه شاهيهلوغالمحسين شايانتيران و كروناصفهان

7000آلبالو تلخمجاري ديرسآلبالوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

آلبالومجاريآلبالوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000آلوچهالو شابلونآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000آلوچهبرغانيآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000آلوچهقطره طالآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2500آلوچهبرغانيآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000آلوچهشابلونآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000آلوچهقطره طالآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

10000بادام تلخماماييبادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

15000بادام تلخديرگل بادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخربيعبادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

4000بادام تلخديرگل12بادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

4000بادام تلخديرگل21بادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخديرگل7بادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1500بادام تلخربيعبادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخمقنابادامفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000بهاصفهان به بهفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000بهبه اصفهانبهفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000زالزالكبه  اصفهانبهفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

5000زردآلوآصفيزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000زردآلوكتانيزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000زردآلوشكرپارهزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000زردآلورجبعليزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000زردآلوشكرپارهزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000زردآلوآـصفيزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000زردآلوتخم گرديزردآلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبگالبسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبزردسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبقرمزسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000سيبگراني اسميتسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

4000سيبگلدنسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبردسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبگالبسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000سيبسلطانيسيبفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوشليلشليلفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبيفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبيفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبيبيروتيگالبيفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000گالبياسپاداناگالبيفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

15000آلوچهگوجه سبزگوجهفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000آلوچهگوجه سبزگوجهفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

4000آلبالوگيالس تكدانهگيالسفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالوآزاديگيالسفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالوقاهريگيالسفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

15000هلوزعفرانيهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوكارديهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

3000هلوشليلهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

5000هلورتابهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوكاردي ديررسهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوزعفراني ديررسهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2500هلومخمليهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوآلبرتاهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

2000هلوانجيريهلوفتح اهللا سليميتيران و كروناصفهان

6000آلبالومجاريآلبالومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

2000آلبالوگيسيآلبالومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3500آلوچهبرقانيآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهآلو شاودرنآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهآلو شايروآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهآلو زردآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلوچهآلو بخاراآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

1000آلوچهآلو سپاهآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

10000بادام تلخديرگل12باداممجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

5000بادام تلخديرگل21باداممجتبي شريفيتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

15000بادام تلخماماييباداممجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

5000بادام تلخربيعباداممجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخمنقاباداممجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

5000بهبهبهمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

4000زالزالكبهبهمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

5000زردآلوآصفي زردآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

4000زردآلوشكرپارهزردآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

2000زردآلورجبعليزردآلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

6000سيبردسيبمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000سيبگلدنسيبمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000سيبگالبسيبمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000هلوشليل مغانشليلمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

10000گردو بذريكاغذيگردو پيونديمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

2000گالبياسپاداناگالبيمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000گالبيبيروتيگالبيمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

4000گالبيشاه ميوهگالبيمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

4000آلوچهسبزگوجهمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

7000آلبالوقاهري گيالسمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000آلبالوآزاديگيالسمجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

4000هلوزعفران پيش رسهلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

7000هلوزعفران پس رسهلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

5000هلوكاردي ديررسهلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

2000هلوانجيرهلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

3000هلوبلخيهلومجتبي شريفيتيران و كروناصفهان

1500آلبالو تلخمجاريآلبالو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1000آلبالو تلخگيسيآلبالو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500الوچهبرقانيآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1000الوچهسبزآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500الوچهقطره طالآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500الوچهشابلونآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

3500بادام تلخماماييبادام9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخربيعبادام9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

2000بادام تلخديرگل12بادام9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000بادام تلخديرگل21بادام9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخمنقابادام9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500بهاصفهانبه9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500زالزالكاصفهانبه9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500زردالورجبعليزردآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1500زردالوآصفيزردآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1700زردالوشكرپارهزردآلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبردسيب9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبگلدنسيب9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500سيبسلطانيسيب9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

300سيبگراني اسميتسيب9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبگالب اصفهانسيب9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500هلوشليل مغانشليل9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500هلوشليل انجيريشليل9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخقاهريگيالس9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخسياه مشهديگيالس9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

1500هلورسهلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

2000هلورسهلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

500هلوانجيريهلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

2000هلورسهلو9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

9131338002مجيد سليميتيران و كروناصفهان

3000آلبالو تلخبوترموآلبالو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000آلبالو تلخسيگانيآلبالو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000آلبالو تلخگيسيآلبالو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

10000آلوچهگوجه سبزآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000آلوچهآلوچهآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

10000آلوچهبرقانيآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000آلوچهاستنليآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000آلوچهبخاراآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000آلوچهشايروآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000آلوچهشابلونآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

200000بادام تلخمامائيبادام9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

100000بادام تلخديرگل12بادام9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

15000بادام تلخديرگل8بادام9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

80000بادام تلخربيعبادام9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

50000بادام تلخمنقابادام9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخديرگل21بادام9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

10000زالزالكاصفهانبه9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000بهاصفهانبه9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000زرد آلوگله ايزردآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000زرد آلوكتانيزردآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

10000زرد آلوآصفيزردآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000زرد آلوشكر پارهزردآلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000سيبردسيب9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000سيبگالبسيب9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000سيبگلدنسيب9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000سيبفوجيسيب9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

50000هلوشليل مغانشليل9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

10000گردو بذريچندارگردو پيوندي9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبي9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000گالبيويليامگالبي9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000آلبالو تلخقاهريگيالس9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000آلبالو تلختكدانهگيالس9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

2000آلبالو تلخآزاديگيالس9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

20000هلوديررسهلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

40000هلوزودرسهلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

50000هلوكارديهلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

3000هلوانجيريهلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

10000هلوميان رسهلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

5000هلومخمليهلو9133316454محمد رضا صدقي جاهدتيران و كروناصفهان

1000آلبالو تلخگيسيآلبالو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

500آلبالو تلخمجاريآلبالو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

1500آلوچهگوجه سبزآلو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

1500الوچهبرقانيآلو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

10000بادام تلخماماييبادام9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

5000بادام تلخربيعبادام9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1500بادام تلخپوست كاغذيبادام9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

2000زالزالكاصفهانبه9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

1000زرد آلوآصفيزردآلو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

1000زرد آلوجهانگيريزردآلو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

500سيبردسيب9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

500سيبگلدنسيب9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

2500گالبيشاه ميوهگالبي9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

5000هلوديررسهلو9132300043محمد سليميتيران و كروناصفهان

2000آلبالومجاريآلبالو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

500آلوچهآلو برقانيآلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

500آلوچهآلو سياآلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

10400بادام تلخماماييبادام9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1000بادام تلخربيعبادام9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

3000بادام تلخديرگل رقم12بادام9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

300بادام تلخمنقابادام9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1500زردآلوزردآلو شكرپارهزردآلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1500زردآلوآصفيزردآلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

300زردآلوكتاني ديررسزردآلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

500سيبگالب كهنهسيب9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبردسيب9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1000سيبگلدنسيب9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1000هلوشليل مغانشليل9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

500آلوچهآلوچه سبزگوجه9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

3500آلبالوقاهري سياهگيالس9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

2500هلوزعفران ديررسهلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1500هلوزعفران زودرسهلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

500هلوانجيريهلو9131338002محمد علي سليميتيران و كروناصفهان

1500آلبالو تلخگيسيآلبالو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخمجاريآلبالو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500آلوچهسبزآلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500آلوچهكاليفرنياآلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500آلوچهاختريآلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

500آلوبرقانيآلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان
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6000بادام تلخماماييبادام9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

6000بادام تلخشاهروديبادام9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1000بادام تلخربيعبادام9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1000بادام تلخمنقابادام9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500زالزالكاصفهانبه9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

4000زردآلوآصفيزردآلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

4000زردآلوتخم گرديزردآلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1000سيبگلدنسيب9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1000سيبردسيب9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500هلوردگلدشليل9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500هلومغانشليل9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

3000آلبالو تلخقاهريگيالس9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخزردگيالس9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

3000هلوكارديهلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1500هلوانجيريهلو9131048385رمضان لطفيفالورجاناصفهان

1000قلمهني ريزانار9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

1000قلمهنادريانار9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

3500قلمهگالبيانجير9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

2000قلمه ايكشمشيانگور9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

8500آلبالو تلخمجاريآلبالو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

3000آلوچهقطره طالآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

8500آلوچهگوجه سبزآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

8500آلوچهكاليفرنياآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

5000آلوچهبرقانيآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

2000بادام تلخماماييبادام9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

7000بادام تلخشاهرودي12بادام9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

25000زالزالكاصفهانبه9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

14500بذرياصفهانبه9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

3500آلوچهآصفيزردآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

7000آلوچهتخم گرديزردآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

7000زردآلوبذريآصفيزردآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

7000زردآلوبذريتخم گرديزردآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

9000زردآلوبذريفلكه ايزردآلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

8000سيب بذريگلدنسيب9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

4000سيب بذريردسيب9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

3000سيب بذريسلطانيسيب9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

3000سيب بذريكهنزسيب9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

500بذريسيبريگالبي9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخصورتيگيالس9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

13000آلبالو تلخقاهريگيالس9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

2500شفتالوانجيريهلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

9000شفتالوديررسهلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

8500شفتالوآلبرتاهلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

15000شفتالورسهلو9133103169سيد روح اهللا ميرمعصوميفالورجاناصفهان

1000قلمهياقوتيانگور9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

8500آلبالو تلخمجاريآلبالو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

3500آلوچهقطره طالآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

9000آلوچهگوجه سبزآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

8500آلوچهكاليفرنياآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

4000آلوچهقيسيآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

500آلوچهشاهرودي12بادام9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

2000بادام تلخماماييبادام9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

25000زالزالكاصفهانبه9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

14500به بذرياصفهانبه9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

1000بذريكشمشيتوت9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

8500آلوچهتخم گرديزردآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

9000آلوچهنوريزردآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

10000زردآلو بذريآصفيزردآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

9000زردآلو بذريفلكه ايزردآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

9000زردآلو بذرينوريزردآلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

8000سيب بذريگلدنسيب9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

4000سيب بذريردسيب9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

1500سيب بذرييتيميسيب9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

2000سيب بذريگالب اصفهانسيب9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

2000آلوچهانجيريشليل9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

17000شفتالوردگلدشليل9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان
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3000شفتالوسايكينگشليل9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

5000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخصورتيگيالس9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

13000آلبالو تلخقاهريگيالس9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

9000شفتالوديررسهلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

2500شفتالوبلخيهلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

2500شفتالوكارديهلو9131199379سيد مهدي مير معصوميفالورجاناصفهان

2000آلبالو تلخمجاريآلبالو9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

1000آلبالو تلخگيسيآلبالو9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

5000زالزالكاصفهانبه9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000بهاصفهانبه9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000زردآلو بذريسلطنتيزردآلو9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000زردآلو بذريتخم گرديزردآلو9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000زردآلو بذريآصفيزردآلو9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000سيب بذريكهنزسيب9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

1000سيب بذريسلطانيسيب9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

1000گالبي بذريبيروتيگالبي9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

3000آلوچهسبزگوجه9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

2000آلوچهبرقانيگوجه9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخآزاديگيالس9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخقاهريگيالس9131136049ناصر مستاجرانفالورجاناصفهان

5500آلبالو تلخمجاريآلبالو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

500آلبالو تلخگيسيآلبالو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3100آلوچهشابلونآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

4300آلوچهقطره طالآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3000آلوچهگوجه سبزآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

11000ماريانا رويشيخوانساريآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

6500آلوچهخوانساريآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

14000بادام تلخربيعبادام9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

9500بادام تلخماماييبادام9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

8800بادام تلخديرگل12بادام9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

800بادام تلخديرگل7بادام9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان
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6200زردآلو بذريرجبعليزردآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

7200زردآلو بذريآصفيزردآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3300زردآلو بذريفلكه ايزردآلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3800سيب بذريگلدنسيب9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3100سيب بذريگالب كهنزسيب9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

2200سيب بذريردسيب9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

1000سيب بذريدورنگسيب9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

5200شفتالوانجيريشليل9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3100شفتالوكله گاويشليل9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

5200آلبالو تلخمشگيگيالس9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

7100آلبالو تلختك دانهگيالس9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

2500آلبالو تلخقاهريگيالس9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

5000شفتالوآلبرتاهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

3000شفتالواسپرينگهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

2800شفتالوكاردي ديررسهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

2800شفتالوديررسهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

2500شفتالوانجيريهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

1200شفتالوپوست فرنگيهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

1500شفتالورسهلو9134324341خانم عبيريگلپايگاناصفهان

7000قلمهقرمزانار9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

2000قلمهميبدانار9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

3000قلمهگالبيانجير9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

5000قلمهعسگريانگور9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

2500قلمهسياهانگور9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000آلبالو تلخمجاريآلبالو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000آلبالو تلخگيسيآلبالو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

20000آلوچهگوجه سبزآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

17000آلوچهبرقانيآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000آلوچهقرمزآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000آلوچهيخ رسآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000آلوچهشابلون مشگيآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

11000آلوچهشابلون قرمزآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1500آلوچهكاليفرنياآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000آلوچهسانتارزاآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

5000آلوچهشبرنگآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000آلوچهتنسگلآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

30000بادام تلخماماييبادام9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

3000بادام تلخمحبعليبادام9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

12000بادام تلخديرگل8بادام9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000بادام تلخشاهرودي12بادام9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000بادام تلخديرگل7بادام9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

3000بادام تلخسفيدبادام9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000زالزالكاصفهانبه9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

5000خرمالوايرانيخرمالو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

500خرمالوسيبيخرمالو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

500خرمالوموزيخرمالو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

2000زالزالكزردزالزالك9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

25000زردآلوآصفيزردآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

22000زردآلوتخم گرديزردآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000زردآلونوريزردآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

6000زردآلوسلطانيزردآلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

6000سيب بذريگلدنسيب9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

5000سيب بذريردسيب9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

6000سيب بذريگالب اصفهانسيب9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1500سيب بذريكهنزسيب9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

500سيب بذريردگلدسيب9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000هلو بذريانجيريشليل9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000هلو بذريمغانشليل9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

2000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

2000گالبي بذريدوفصلگالبي9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000گالبي بذريبيروتيگالبي9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

1000گالبي بذريسيبريگالبي9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000آلبالو تلخمشگيگيالس9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

3000آلبالو تلخآزاديگيالس9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

5000هلو بذريكارديهلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000هلو بذريزعفرانيهلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

16000هلو بذريرسهلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

10000هلو بذريبلخيهلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

6000هلو بذريانجيريهلو9132242907شركت تعاوني نهال سبز كوشكگلپايگاناصفهان

5500آلبالوتلخمجاريآلبالو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

500آلبالوتلخگيسيآلبالو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3100آلوچهشابلونآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

4300آلوچهقطره طالآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3000آلوچهگوجه سبزآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

11000مارياناخوانساريآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

6500آلوچهخوانساريآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

14000بادام تلخربيعبادام9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

9500بادام تلخماماييبادام9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

8800بادام تلخديرگل12بادام9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

800بادام تلخديرگل7بادام9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

6200زردآلورجبعليزردآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

7200زردآلوآصفيزردآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3300زردآلوفلكه ايزردآلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3800سيب بذريگلدنسيب9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3100سيب بذريگالب كهنزسيب9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

2200سيب بذريردسيب9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

1000سيب بذريدورنگسيب9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

5200هلوانجيريشليل9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3100هلوكله گاويشليل9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

5200آلبالوتلخمشگيگيالس9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

7100آلبالوتلختك دانهگيالس9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

2500آلبالوتلخقاهريگيالس9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

5000هلوآلبرتاهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

3000هلواسپرينگهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

2800هلوكاردي ديررسهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

2800هلوديرسهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

2500هلوانجيريهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

1200هلوپوست فرنگيهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان

1500هلوزودرسهلو9134324341مرضيه عبيريگلپايگاناصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500بهازگيل9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

10000انارملس شهرضاانار9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000انگورياقوتيانگور9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000انگورريش باباانگور9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000انگورسياهانگور9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000انگورعسگريانگور9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

4000آلبالو تلخبوترموآلبالو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000آلبالو تلخسيكانيآلبالو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3500آلبالو تلخبيليومآلبالو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5000آلبالو تلخگيسيآلبالو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3500آلوچهبرقانيآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1500آلوچهقيطوني( قرمز) آلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

6500آلوچهگوجه سبزآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5500آلوچهقطره طالآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

4500آلوچهشابلونآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5500آلوچهكاليفرنياآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000آلوچهتنسگلآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهخوانساريآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

4000بادام تلخديرگل21بادام9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

4000بادام تلخدير گل 12بادام9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000بادام تلخديرگل8بادام9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهديرگل12بادام9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

4000آلوچهدير گل 21بادام9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

70000زالزالكاصفهانبه9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000بهاصفهانبه9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000توتشاه توتتوت9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000توتكشمشيتوت9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000زالزالكزردزالزالك9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5000زرد آلوسلطنتيزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5000زرد آلوتخم گرديزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5000زرد آلوآصفيزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000زرد آلورجبعليزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

500آلوچهشمسزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000آلوچهتخم گرديزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000آلوچهسلطانيزردآلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3000سيبگاالسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

4500سيبكهنزسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

500سيبگالب اصفهانسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

8000سيبگلدنسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000سيبسلطانيسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

500سيبپينك ليديسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

6500سيبردسيب9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000هلورد گلدشليل9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

500هلومغانشليل9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3000هلوانجيريشليل9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000گالبيشاه ميوهگالبي9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000گالبيسيبريگالبي9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000گالبيسبريگالبي9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

6000آلبالو تلخمشكيگيالس9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2500آلبالو تلخآزادي زردگيالس9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3500آلبالو تلخقاهري مشكيگيالس9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1500هلوانجيريهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

2000هلورسهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3500هلوآلبرتاهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

3000هلورسهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000هلوبلخيهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

5000هلوزعفراني دير رسهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1000هلومخمليهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

1500هلوكاردي ديررسهلو9131019754احمد جان نثاريمباركهاصفهان

40000انارملس شهرضاانار9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000انگورفخريانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000انگوربي دانه سفيدانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000انگوربي دانه قرمزانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000انگورشاهاني و سياهانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000انگورشانيانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000انگورياقوتيانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

5000انگورعسگريانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000انگورريش باباانگور9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

15000آلبالو تلخبوترموآلبالو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

700آلبالو تلخسيگانيآلبالو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

8000آلبالو تلخجوبيلومآلبالو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

500آلبالو تلخگيسيآلبالو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهبخاراآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

500ميروباالنشابلونآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

8000آلوچهگوجه سبزآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلوچهبرقانيآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

6000آلوچهسبز باداميآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهقيلوئيآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

8000آلوچهقطره طالآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلوچهشابلونآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000آلوچهاستانليآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلوچهكاليفرنياآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000آلوچهتنسگلآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهقيسيآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000آلوچهشايروآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000آلوچهحاج كبراييآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000بادام تلخديرگل8بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000بادام تلخديرگل7بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000بادام تلخدير گل 18بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1500بادام تلخديرگل 17بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000بادام تلخدير گل 12بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000بادام تلخدير گل 21بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000آلوچهديرگل 7بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

4000آلوچهديرگل 12بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهديرگل 17بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000آلوچهديرگل 18بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000آلوچهديرگل 21بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلوچهديرگل 8بادام9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

40000زالزالكاصفهانبه9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

12000بهاصفهانبه9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000توتشاه توتتوت9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

15000توتهراتتوت9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000زردآلوسلطنتيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000زردآلونوريزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000زردآلوتخم گرديزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000زردآلوآصفيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000زردآلوشمسزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000زردآلورجبعليزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

8000زردآلويوسف خانيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000زردآلوضيا الملكيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000زردآلوتبريزيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000آلوچهسلطنتيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000آلوچهآصفيزردآلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

20000سيبگلدنسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000سيبگلدن دو رنگسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000سيبردسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

8000سيبپينك ليديسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

6000سيبكهنزسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

4000سيبرويال گاالسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

4000سيبفرانسويسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000سيبگراني اسميتسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

4000سيبسلطانيسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000سيبرسسيب9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000هلورد گلدشليل9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000هلوسان گلدشليل9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000هلوانجيريشليل9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000جي افاين ديپندنسشليل9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000گالبياسپادوناگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000گالبيشاه ميوهگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

4000گالبيكوشياگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000گالبيدوفصلگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000گالبيسبز نطنزيگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

500گالبيآسياييگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1500گالبيدرگزيگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000گالبيبيروتيگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1300گالبي پاكوتاهاسپادوناگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

500گالبي پاكوتاهكوشياگالبي9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلبالو تلخقاهريگيالس9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلبالو تلخرسگيالس9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

15000آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000آلبالو تلخزرد زودرسگيالس9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلبالو تلخالمبرتگيالس9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

GF6000آلبرتاهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

GF3000زعفرانيهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

GF700رسهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

10000هلوآلبرتاهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000هلوديررسهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000هلوزودرسهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

5000هلومخمليهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1500هلوانجيري بهارههلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

4000هلوكاردي پاييزههلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000هلوانجيري پاييزههلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000جي افديسكي ردهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000جي افردهاونهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

1000جي افكرستهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

2000هلوديررسهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

3000هلوبلخيهلو9133081226حاج مصطفي جان نثاريمباركهاصفهان

7000آلبالومجاريآلبالو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

5000آلبالوگيسيآلبالو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

6000آلوچهزردآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

3000آلوچهشابلونآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

2000آلوچهسانترازاآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

1000آلوچهقليانيآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

8000بادام تلخماماييبادام9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

4000آلوچهماماييبادام9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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6000آلوچهنيمه سنگيبادام9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

3000آلوچهپوست كاغذيبادام9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

2000آلوچهمحبعليبادام9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

5000زالزالكاصفهانبه9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

1000بهاصفهانبه9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

5000زردآلوآصفيزردآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

6000زردآلوسلطنتيزردآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

5000زردآلوتخم گرديزردآلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

2000سيبگالب اصفهانسيب9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

5000هلوقرمزشليل9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

3000هلوسفيدشليل9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

4000گالبيشاه ميوهگالبي9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

4000آلوچهسبزگوجه9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

3000آلوچهبرقانيگوجه9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

3000آلبالومشهديگيالس9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

4000آلبالواصفهانگيالس9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

8000آلبالوقاهريگيالس9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

12000هلوكارديهلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

4000هلوانجيريهلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

12000هلوآلبرتاهلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

8000هلوزعفرانيهلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

6000هلومخمليهلو9133117303رمضان كرونديمباركهاصفهان

1500آلبالو تلخگيسيآلبالو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

2500آلبالو تلخمجاريآلبالو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

3000آلوچهسبزآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

500آلوچهبرقانيآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

500آلوچهقطره طالآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

500آلوچهشابلونآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

500آلوچهبخاراآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

300آلوچهپاييزيآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

200آلوچهقرمزآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

5000بادام تلخماماييبادام9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

10000بادام تلخربيعبادام9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان
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1500بادام تلخپوست كاغذيبادام9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

4000بادام تلخديرگل 12بادام9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1000آلوچهربيعبادام9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

200آلوچهماماييبادام9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

20000زالزالكاصفهانبه9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

400بهبهبه9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

500زالزالكزردزالزالك9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

5000زردآلوآصفيزردآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

6000زردآلوتخم گرديزردآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1000زردآلونوريزردآلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1000سيبگالبسيب9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

5000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1500گالبي بذريسه فصلگالبي9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1500گالبي بذريسيبريگالبي9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

2000آلبالو تلخمشگي درباريگيالس9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

200آلبالو تلخقرمزدرباريگيالس9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

2000هلوبلخيهلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

5000هلورسهلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

5000هلورسهلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1000هلوانجيريهلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1000هلوشليلهلو9131310412اسداهللا زواران حسينينجف آباداصفهان

1000آلبالو تلخمجاريآلبالو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1500آلوچهقطره طالآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1000آلوچهبخاراآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

2500آلوچهشابلونآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

2500آلوچهبرقانيآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

4500بادام تلخديرگلبادام9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

6500بادام تلخربيعبادام9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

34000زالزالكاصفهانبه9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

400زالزالكزردزالزالك9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1000زردآلونوريزردآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1000آلوچهنوريزردآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

6500زردآلوآصفيزردآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان
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4000آلوچهآصفيزردآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

6500زردآلوتخم گرديزردآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

4500آلوچهتخم گرديزردآلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1500سيبردسيب9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1500سيبفرانسويسيب9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

4000گالبيشاه ميوهگالبي9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

500گالبيسيبريگالبي9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

7500آلوچهسبزگوجه9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

5000آلبالو تلخمشگيگيالس9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

1500هلوبلخيهلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

3500هلوپيش رسهلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

2000هلوانجيريهلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

3000هلوشليلهلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

6500هلورسهلو9132894979اسماعيل زواران حسينينجف آباداصفهان

250گوجه سبزآلوچهآلو9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

250برقانيآلوچهآلو9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

100قطره طالآلوچهآلو9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1000سفيدآلوچهبادام9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1000ماماييآلوچهبادام9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1000ربيآلوچهبادام9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

250مشكي درباريالبالو تلخگيالس9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

250قرمز درباريالبالو تلخگيالس9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

500انجيليهلوهلو9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

500شليلهلوهلو9132896638شركت تعاوني انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1000كويينزمحليازگيل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

5000آلبالو تلخپيش رسآلبالو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3500بذريديررسآلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريقطره طالآلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريپيش رسآلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

1800كويينزاصفهانبه تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

6000بذريباداميزردآلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

300تلخ) باداميزردآلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

200تلخ) محمد بيگيزردآلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000بذريدورنگسيب تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريگلدن دليشزسيب تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريرد دليشزسيب تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

4000بذريشمسشليل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

4000بذريمغانشليل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

4000بذريسفيدشليل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GN4000شمسشليل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GF 6773500مغانشليل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GF 677400زعفرانيشليل تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريدرگزيگالبي تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريشاه ميوهگالبي تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

3000بذريدوشيزگالبي تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

5000بذري سبزگوجه تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

500بذريقرمزگوجه تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

14000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

4000بذريآلبرتاهلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

4000بذريانجيريهلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GF 6771500تبريزيهلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GF 6772500زعفرانيهلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GF 6772000پيش رسهلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

GF 6772000آلبرتاهلو تعاوني توليد كنندگان نهال نظر آبادالبرز

5000بذريپيش رسآلبالواحمد رحيمي البرز

5000بذريكاليفرنياآلواحمد رحيمي البرز

2000بذرياختريآلواحمد رحيمي البرز

2000بذريامريكاييآلواحمد رحيمي البرز

3000بذريقطره طالآلواحمد رحيمي البرز

1000بذرينخجوانزردآلواحمد رحيمي البرز

3000بذريگالبسيباحمد رحيمي البرز

3000بذريزرد لبنانيسيباحمد رحيمي البرز

1000بذريقرمز لبنانيسيباحمد رحيمي البرز

5000بذريشمسشليلاحمد رحيمي البرز

5000بذريمغانشليلاحمد رحيمي البرز

3000بذريبيروتيگالبياحمد رحيمي البرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000بذريدوشسگالبياحمد رحيمي البرز

3000بذريسبز دبه ايگوجهاحمد رحيمي البرز

5000بذريتك دانه مشهدگيالساحمد رحيمي البرز

3000بذريانجيريهلواحمد رحيمي البرز

3000بذريآلبرتاهلواحمد رحيمي البرز

30000مانزاليازيتونپژوهشكده گياهان داروييالبرز

30000زردزيتونپژوهشكده گياهان داروييالبرز

10000كاموگل محمديپژوهشكده گياهان داروييالبرز

10000آلبالو تلخپيش رسآلبالوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريديررسآلوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريقطره طالآلوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريپيش رسآلوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

8000بذريباداميزردآلوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريدورنگسيبتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريگلدن دليشزسيبتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريرد دليشزسيبتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريشمسشليلتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريمغانشليلتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريسفيدشليلتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريدرگزيگالبيتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريشاه ميوهگالبيتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريدوشيزگالبيتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذري سبزگوجهتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريقرمزگوجهتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

20000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالستعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريآلبرتاهلوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

5000بذريانجيريهلوتعاوني توليد كنندگان ساوجبالغالبرز

2000قلمهپرلتانگورحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000رويشيمجاريآلبالوحسن ترابي توران پشتيالبرز

2500بذريمجاريآلبالوحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريقطره طالآلوحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريشابلونآلوحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريتونوبادامحسن ترابي توران پشتيالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000بذريسفيدتوتحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريسفيد تفرشتوتحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريفرتوتحسن ترابي توران پشتيالبرز

3000بذريپيش رسزردآلوحسن ترابي توران پشتيالبرز

3000بذريشاهروديزردآلوحسن ترابي توران پشتيالبرز

3000بذريشمسزردآلوحسن ترابي توران پشتيالبرز

MM 1064000رد دليشزسيبحسن ترابي توران پشتيالبرز

MM 1063000گلدن دليشزسيبحسن ترابي توران پشتيالبرز

MM 1062000گالبسيبحسن ترابي توران پشتيالبرز

MM 1062000گراني اسميتسيبحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريانجيريشليلحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريشمسشليلحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريتويسركانيگردو پيونديحسن ترابي توران پشتيالبرز

2500بذريبرغانگوجهحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريقرمزگوجهحسن ترابي توران پشتيالبرز

4000بذريتك دانهگيالسحسن ترابي توران پشتيالبرز

4000رويشيتك دانهگيالسحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000بذريآلبرتاهلوحسن ترابي توران پشتيالبرز

2000آلبالو تلخمجاريآلبالوستار محمدي ده چشمهالبرز

2000گوجهديررسآلوستار محمدي ده چشمهالبرز

2000گوجهرسآلوستار محمدي ده چشمهالبرز

2000بذرياصفهانبهستار محمدي ده چشمهالبرز

4000گوجهبيگيزردآلوستار محمدي ده چشمهالبرز

4000گوجهپيش رسزردآلوستار محمدي ده چشمهالبرز

4000گوجهباداميزردآلوستار محمدي ده چشمهالبرز

2000بذريگالبسيبستار محمدي ده چشمهالبرز

2000بذريرد دليشزسيبستار محمدي ده چشمهالبرز

2000بذريگلدن دليشزسيبستار محمدي ده چشمهالبرز

5000شفتالومغانشليلستار محمدي ده چشمهالبرز

5000شفتالوشمسشليلستار محمدي ده چشمهالبرز

3000شفتالورفعتيشليلستار محمدي ده چشمهالبرز

3000شفتالوانجيريشليلستار محمدي ده چشمهالبرز

2000بذريبيروتيگالبيستار محمدي ده چشمهالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000بذريدرگزيگالبيستار محمدي ده چشمهالبرز

2000بذريشاه ميوهگالبيستار محمدي ده چشمهالبرز

2000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالسستار محمدي ده چشمهالبرز

5000شفتالوآلبرتا دير رسهلوستار محمدي ده چشمهالبرز

4000شفتالوانجيريهلوستار محمدي ده چشمهالبرز

3000شفتالوآلبرتا زود رسهلوستار محمدي ده چشمهالبرز

3000شفتالوحاج كاظميهلوستار محمدي ده چشمهالبرز

3000شفتالوولد آباديهلوستار محمدي ده چشمهالبرز

2500بذريچندلرگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000روندگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000پدروگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000فرانكتگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000جمالگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000دماوندگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000فرنورگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

1000هارتليگردو پيونديشركت سبز طاق فدكالبرز

20000قلمهبيدانه سفيدانگورعباس سهرابيالبرز

30000قلمهبيدانه قرمزانگورعباس سهرابيالبرز

20000بذريمجاريآلبالوعباس سهرابيالبرز

20000بذرياصفهانبهعباس سهرابيالبرز

10000بذرينخجوانزردآلوعباس سهرابيالبرز

10000رويشي 111گالبسيبعباس سهرابيالبرز

20000بذريبيروتيگالبيعباس سهرابيالبرز

50000بذريتك دانهگيالسعباس سهرابيالبرز

10000گزيال G6تك دانهگيالسعلي جالليالبرز

10000گزيال G5تك دانهگيالسعلي جالليالبرز

3000بذريازگيلازگيلغفور محمديالبرز

4000آلبالو تلخديررسآلبالوغفور محمديالبرز

3000آلبالو تلخپيش رسآلبالوغفور محمديالبرز

4000آلوچهشابلونآلوغفور محمديالبرز

5000آلوچهخاكيآلوغفور محمديالبرز

8000آلوچهقطره طالآلوغفور محمديالبرز

5000آلوچهآمريكاييآلوغفور محمديالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

5000بادام تلخديرگلبادامغفور محمديالبرز

4000بذرياصفهانبهغفور محمديالبرز

4000سيب بذريرد دليشزسيبغفور محمديالبرز

4000سيب بذريگلدن دليشزسيبغفور محمديالبرز

2000سيب بذريگراني اسميتسيبغفور محمديالبرز

4000شفتالوشمسشليلغفور محمديالبرز

4000شفتالومغانشليلغفور محمديالبرز

4000گالبي بذريدرگزيگالبيغفور محمديالبرز

2000گالبي بذريشاه ميوهگالبيغفور محمديالبرز

4000گالبي بذريبيروتيگالبيغفور محمديالبرز

1000گالبي بذريدوشسگالبيغفور محمديالبرز

7000آلوچهسبز برغانگوجهغفور محمديالبرز

18000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالسغفور محمديالبرز

4000شفتالوحاج كاظميهلوغفور محمديالبرز

12000شفتالوآلبرتاهلوغفور محمديالبرز

1000شفتالوتبريزيهلوغفور محمديالبرز

6000شفتالوانجيريهلوغفور محمديالبرز

30000بذريمجاريآلبالوغالمرضا خانيالبرز

20000بذريدير گل فرانسهبادامغالمرضا خانيالبرز

20000بذرياصفهانبهغالمرضا خانيالبرز

20000بذريبيروتيگالبيغالمرضا خانيالبرز

70000بذريتك دانهگيالسغالمرضا خانيالبرز

5000بذريمجاريآلبالومحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

5000بذريكاليفرنياآلومحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

4000بذريشاهرودباداممحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

4000بذريگالب كهنزسيبمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

3000بذريزرد لبنانيسيبمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

3000بذريقرمز لبنانسيبمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

2000بذريگراني اسميتسيبمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

5000بذريشمسشليلمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

5000بذريمغانشليلمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

2000بذريدوشسگالبيمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

3000بذريشاه ميوهگالبيمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

4000بذريبيروتيگالبيمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

5000بذريدبه ايگوجهمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

5000بذريتك دانهگيالسمحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

3000بذريانجيريهلومحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

4000بذريآلبرتاهلومحمد رضا رحيمي توران پشتيالبرز

10000رويشيدره گزيگالبيمصطفي مصطفويالبرز

10000رويشيبيروتيگالبيمصطفي مصطفويالبرز

6000رويشيتك دانهگيالسمصطفي مصطفويالبرز

GF6775000جي اچ هيلهلومصطفي مصطفويالبرز

GN5000دير رسهلومصطفي مصطفويالبرز

2500بي دانه سفيدانگورنجفعلي بياتالبرز

2500شاهانيانگورنجفعلي بياتالبرز

2500كندريانگورنجفعلي بياتالبرز

2500رشهانگورنجفعلي بياتالبرز

3000بذريمجاريآلبالونجفعلي بياتالبرز

3000بذريكاليفرنياآلونجفعلي بياتالبرز

3000بذريقطره طالآلونجفعلي بياتالبرز

3000باذام تلخ مامائيبادامنجفعلي بياتالبرز

3000بذريگوجه ايخرمالونجفعلي بياتالبرز

3000بذريشاهروديزردآلونجفعلي بياتالبرز

3000بذريمغانشليلنجفعلي بياتالبرز

5000بذريبيروتيگالبينجفعلي بياتالبرز

4000بذريدرگزيگالبينجفعلي بياتالبرز

4000بذريدبه ايگوجهنجفعلي بياتالبرز

5000بذريتك دانهگيالسنجفعلي بياتالبرز

3000بذريانجيريهلونجفعلي بياتالبرز

1000زالزالكازگيلنهالستان برادران حسينيالبرز

10000بي دانه سفيدانگورنهالستان برادران حسينيالبرز

1000ياقوتيانگورنهالستان برادران حسينيالبرز

2000بي دانه قرمزانگورنهالستان برادران حسينيالبرز

2000سياه سردشتانگورنهالستان برادران حسينيالبرز

10000آلبالو تلخمجاريآلبالونهالستان برادران حسينيالبرز

15000آلبالو تلخخارجيآلبالونهالستان برادران حسينيالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

20000آلوچهكاليفرنياآلونهالستان برادران حسينيالبرز

2000آلوچهقطره طالآلونهالستان برادران حسينيالبرز

4000آلوچهي) آلونهالستان برادران حسينيالبرز

4000آلوچهآمريكاييآلونهالستان برادران حسينيالبرز

3000بادام تلخسنگيبادامنهالستان برادران حسينيالبرز

3000بادام تلخكاغذيبادامنهالستان برادران حسينيالبرز

1500بادام تلخشاهرودي 17بادامنهالستان برادران حسينيالبرز

1500بادام تلخشاهرودي 18بادامنهالستان برادران حسينيالبرز

1000زالزالكاصفهانبهنهالستان برادران حسينيالبرز

2000آلوچهپيش رسزردآلونهالستان برادران حسينيالبرز

10000زرد آلو تلخپيش رسزردآلونهالستان برادران حسينيالبرز

6000زرد آلو تلخباداميزردآلونهالستان برادران حسينيالبرز

1000زرد آلو تلخمحمد بيگيزردآلونهالستان برادران حسينيالبرز

1000زرد آلو تلخشمسزردآلونهالستان برادران حسينيالبرز

3000بذريگالب كهنزسيبنهالستان برادران حسينيالبرز

8000بذريگلدن دليشزسيبنهالستان برادران حسينيالبرز

5000بذريرد دليشزسيبنهالستان برادران حسينيالبرز

3000بذريگراني اسميتسيبنهالستان برادران حسينيالبرز

1000بذريرويال گاالسيبنهالستان برادران حسينيالبرز

1500بذريفوجيسيبنهالستان برادران حسينيالبرز

GN4000مغان ( رد گل) شليلنهالستان برادران حسينيالبرز

Gf6774000شمسشليلنهالستان برادران حسينيالبرز

GN1000انجيريشليلنهالستان برادران حسينيالبرز

5000شفتالومغان ( رد گل) شليلنهالستان برادران حسينيالبرز

300شفتالوانجيريشليلنهالستان برادران حسينيالبرز

3000شفتالوشمسشليلنهالستان برادران حسينيالبرز

100گردورنهگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز

100گردوالراگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز

100گردوفرانكتگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز

100بذريهارتليگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز

100بذريپدروگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز

100بذريجمالگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز

100بذريدماوندگردو پيوندينهالستان برادران حسينيالبرز



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

20000بذريبيروتيگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

5000بذريدرگزيگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

3000بذريشاه ميوهگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

2000بذريويليام دوشيزگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

6000رويشيبيروتيگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

5000رويشيدرگزيگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

1000رويشيويليام دوشيزگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

500رويشيكوشياگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

OHF69500بيروتيگالبينهالستان برادران حسينيالبرز

10000آلوچهشيشه ايگوجهنهالستان برادران حسينيالبرز

40000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالسنهالستان برادران حسينيالبرز

10000آلبالو تلخرسگيالسنهالستان برادران حسينيالبرز

1000آلبالو تلخمشهدگيالسنهالستان برادران حسينيالبرز

4000رويشيتكدانه مشهدگيالسنهالستان برادران حسينيالبرز

4000رويشيرسگيالسنهالستان برادران حسينيالبرز

GN2500دكسي ردهلونهالستان برادران حسينيالبرز

5000شفتالوآلبرتا تك بارهلونهالستان برادران حسينيالبرز

5000شفتالوكارديهلونهالستان برادران حسينيالبرز

3000شفتالوتبريزيهلونهالستان برادران حسينيالبرز

4000شفتالوانجيريهلونهالستان برادران حسينيالبرز

4000شفتالوزعفرانيهلونهالستان برادران حسينيالبرز

5000شفتالورسهلونهالستان برادران حسينيالبرز

2000شفتالودكسي ردهلونهالستان برادران حسينيالبرز

tetra2500تبريزيهلونهالستان برادران حسينيالبرز

tetra1000آلبرتا تك بارهلونهالستان برادران حسينيالبرز

GN2000آلبرتا تك بارهلونهالستان برادران حسينيالبرز

Gf6771000آلبرتا تك بارهلونهالستان برادران حسينيالبرز

Gf6773000زعفرانيهلونهالستان برادران حسينيالبرز

14000پرلتانگور9183419980فرحناز خوراني كريميايوانايالم

40000ياقوتيانگور9188441461بابا نعمتيچرداولايالم

10000پرلتانگور9188441461بابا نعمتيچرداولايالم

10000باداميپايه پسته9188441461بابا نعمتيچرداولايالم

14000باداميپايه پسته9188402847مركز تحقيقات كشاورزيچرداولايالم



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500انگوركشمشيانگور9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

300انگوررنگيانگور9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

300رويشيپنديآلبالو9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000گوجهشابلونآلو9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريسفيد توت9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريقرمزتوت9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريشاه توتتوت9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000سنجدمرغوب محليسنجد9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريرد دلشيزسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريگلدن دلشيزسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريگالبسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريگران اسميتسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

MM106500رد دلشيزسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

MM106500گلدن دلشيزسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

MM106500گالبسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

MM106500گران اسميتسيب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000شفتالومغانشليل9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريمحليعناب9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000گل محمديمحليگل محمدي9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريشاه ميوهگالبي9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريبيروتيگالبي9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500رويشيوليامگالبي9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000شفتالوانجيريهلو9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000شفتالوهسته جداهلو9144122055حسين تقي زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500انگورعسكريانگور9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

500انگورقزل اوزومانگور9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

500محلببوترموآلبالو9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريآذربادام9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

1500گوجهنصيريزردآلو9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

1500گوجهعسكرآبادزردآلو9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريمحليعناب9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريبيروتيگالبي9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريشاه ميوهگالبي9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

10000گوجهزرد مراغهگوجه9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

2000گوجهسبزگوجه9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

500محلبتك دانهگيالس9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

2000شفتالوزعفرانيهلو9144175306رسول عبدالغفاريآذرشهرآذربايجان شرقي

1000انارساوهانار9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000انجير محليانجير9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000انگوربي دانهانگور9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000انگورسياه شاهانيانگور9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000انگورقزل اوزومانگور9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000محلبسيگانيآلبالو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000محلببوترموآلبالو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000گوجه شابلون كاليفرنياآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000گوجه شابلون آنجال ديرسآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000گوجه شابلون زودرسآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000گوجه قطره طالآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000بذريآذربادام9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريتونوبادام9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريآرازبادام9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000بذريشكوفهبادام9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

10000بذريمحلي كوثربه9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000بذرياصفهانبه9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

6000پستهزرند كرمانپايه پسته9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000توتشاه توتتوت9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500توتتوت سفيدتوت9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500توتتوت قرمزتوت9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000بذريعسكر آبادزردآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريتبرزهزردآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500بذريزودرسزردآلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000سنجدحاج حسينسنجد9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

15000سنجدقزلسنجد9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

6000رويشيرد دلشيزسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

6000رويشيگلدنسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000رويشيگراني اسميتسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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3000بذريگلدنسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريرد استاركينگسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريزود رس عاشقيسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000بذريگالبسيب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000شفتالورد گلدشليل9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500شفتالوانجيريشليل9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريزنوتيپ برتر محليعناب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000بذريزنوتيپ برتر محليعناب9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000فندقزنوتيپ برتر محليفندق9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500بذريزنوتيپ برتر محليگردو پيوندي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريچندلرگردو پيوندي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

10000گل محمديمخمليگل محمدي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000پيرودوارفبيروتيگالبي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000بذريدرگزيگالبي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000بذريبيروتيگالبي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000بذرياسپاداناگالبي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000بذريسيبريگالبي9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000گوجه وحشيسبز سرد رودگوجه9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000گوجه وحشيزردگوگانگوجه9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000گوجه وحشيخونيگوجه9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000گوجه وحشيمراغهگوجه9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

5000گزيالتك دانه مشهدگيالس9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

7000محلبتك دانه مشهدگيالس9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000محلبسفيدگيالس9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

GN1000جواديهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

GN1000انجيريهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000شفتالوقجيرقاناتهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

4000شفتالوجواديهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000شفتالوزودرس هسته دجداهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000شفتالوانجيريهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9143121107محمدحسين ملك زادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2000بذريفرانيسبادام9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

800بذريشكوهبادام9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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500بذريآذربادام9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

3000بذريتبرزه قرمززردآلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500بذريگوشتي قرمززردآلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1500بذريعسگرآبادزردآلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

400بذريآناناسيزردآلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذرياردوبادزردآلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500بذريرندرزسيب9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

1000شفتالوانجيريشليل9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2500شفتالومغانشليل9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

600بذريمشوگالبي9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

300شفتالوقجيرقناتهلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

600شفتالومخمليهلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500شفتالوانجيري عسليهلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2800شفتالوانجيري زعفراني زودرسهلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

2400شفتالوخوني هسته جداهلو9143070913يونس بشيرزادهآذرشهرآذربايجان شرقي

500گوحهاستانليآلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500گوحهزاپنيآلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500بذريشابلون كاليفرنياآلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

2500بذريشكوفهبادام914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

1500بذريآذربادام914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500بذرياصفهانبه914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

10000بذريعسگر آبادزردآلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

6000بذريتبرزه قرمززردآلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

4000بذريزودرس گوشتيزردآلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

1000شفتالوانجيريشليل914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

1000شفتالومغانشليل914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

1000بذريبرتر محليگردو پيوندي914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500بذريدرگزيگالبي914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500بذريشاه ميوهگالبي914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

300گوحهخونيگوجه914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

1500ميروباالنسبزگوجه914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500محلبتك دانهگيالس914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500شفتالوانجيري ديررسهلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

1000شفتالوهسته جداهلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500شفتالوآلبرتاهلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

500شفتالوقجيرقاناتهلو914910742عباسعلي واثقيجلفاآذربايجان شرقي

2000محلببوترموآلبالو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

2000محلبسيگانيآلبالو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

500ميروباالنشابلون كاليفرنياآلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

1000بذرياصفهانبه9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

5000بذرتبرزه قرمززردآلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

6000بذرعسكرآبادزردآلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

1000بذرگوشتيزردآلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

3000شفتالومغانشليل9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

2000شفتالوشبرنگشليل9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

1000بذرشاه ميوهگالبي9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

3000گوجهسبز سردرودگوجه9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

2000محلبتك دانهگيالس9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

2000شفتالوآلبرتاهلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

1500شفتالوزعفرانيهلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

1500شفتالوپاييزههلو9143920485علي پورحسنجلفاآذربايجان شرقي

3000بذريفرانيسبادام9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

2500بذريشكوهبادام9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

2500بذريآذربادام9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

4000بذريتبرزه قرمززردآلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

1800بذريگوشتي قرمززردآلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

3000بذريعسگرآبادزردآلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

1000بذريآناناسيزردآلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

1800بذرياردوبادزردآلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

1200بذريرندرزسيب9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

1500شفتالوانجيريشليل9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

2500شفتالومغانشليل9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

1300بذريمشوگالبي9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

700شفتالوقجيرقناتهلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

800شفتالومخمليهلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

700شفتالوانجيري عسليهلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي
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3500شفتالوانجيري زعفراني زودرسهلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

3400شفتالوخوني هسته جداهلو9144712145وحيد شامقليجلفاآذربايجان شرقي

7000محلبسيگانيآلبالو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500گزيال 6سيگانيآلبالو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

300گوجه وحشيآلو بخاراي فرمزآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000گوجه وحشيانجيالآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

200ميروباالنشابلون دو زمانهآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

200ميروباالنگوجه سبزآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريشكوفهبادام9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

3000بذريسهندبادام9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريآذربادام9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

3000بذرياصفهانبه9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

4000بذريتبرزه قرمززردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

2000گوجهتخم مرغيزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريتبرزه سياهزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1500بذرينصيريزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريزعفراني زودرسزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1200بذريانبه اي ديررسزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

4000بذريعسگر آبادزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

2000بذريتخم مرغيزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

300ميروباالنعسگرآبادزردآلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

3000سنجدتبرزه قرمزسنجد9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

M72000ردسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

M7500گراني اسميتسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

M76000گلدن دلشيزسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

M1111500دورنگ فرانسهسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

M71000رد استاركينگ سيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500بذريعروسسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1500بذريگلدنسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500بذريمشهدسيب9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

2000بذريبرتر محليگردو پيوندي9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

2000بذريدرگزيگالبي9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500بذريميشوگالبي9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي
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500بذريدوشيسگالبي9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

2500بذريبيروتيگالبي9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500گوجهجگري(  خوني) گوجه9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500گوجهگوجه سبزگوجه9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500گزيال 6تك دانهگيالس9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000شفتالوجوادي ديررسهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000شفتالوهسته جداي خونيهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500شفتالوانجيري خوني ديررسهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

400شفتالوسفيدهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1000شفتالوزعفراني ديررسهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

400شفتالوكارتي ديررسهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

1200شفتالوانجيري آناناسيهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

GN500پلنگي قرمزهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

GN1000هسته جداي خونيهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

GF1500قجير قاناتهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

GF500حوادي ميان رسهلو9143724007ابراهيم شريفيشبسترآذربايجان شرقي

500گزيالبوترموآلبالو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

5280محلبگوشواره ايآلبالو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

5800محلبسيگانيآلبالو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

6000محلبزود رسآلبالو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

600گوجهشابلون ميانرسآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500گوجهآنجالآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

250ميروباالنشابلون ميان رسآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

250ميروباالنشابلون دير رسآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1650گوجهشابلون ديررسآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000گوجهبخارا زردآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1100گوجهبخارا سياهآلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

Gf1000فرانيسبادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

12000بذريفرانيسبادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

10000بذريآذربادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000بذرياسپانيابادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريشكوفهبادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GN3000شكوفهبادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي
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GN500تنوبادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GN500آذربادام9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1116000گلدنسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1115600استاركينگسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1111700گراني اسميتسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1111000گاالسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm111500رندرزسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1062300گلدنسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1061400رندرزسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1062000استاركينگسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

mm1062000گاالسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريعروسسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

3000بذرياستاركينگسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

3000بذريرندرزسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريدورنگ فرانسهسيب9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF500انجيريشليل9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500شفتالومغانشليل9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500پيرودووارفمشوگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500پيرودووارفبيروتيگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

3000پيرودووارفشاه ميوهگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

3000بذريدرگزيگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1500بذريشاه ميوهگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000بذريدوشس فرانسهگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

3000بذريسيبريگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1300بذريبيروتيگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

6000بذريمشوگالبي9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500ميروباالنسردرودگوجه9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500ميروباالنمحليگوجه9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

15000گوجهسبز سردرودگوجه9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

600گوجهقرمزگوجه9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1600گوجهزرد پاييزهگوجه9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1400گوجهمراغهگوجه9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

4500محلبتك دانهگيالس9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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400محلبصورتيگيالس9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1500      بذريGfانجيري زودرسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500      بذريGfحاج كاظميهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1500 بذريGF انجيري آناناسيهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500 بذريGF انجيري زعفراني زود رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500شفتالوخوني هسته جدا ديررسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1500شفتالوخوني هسته جدا هلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1600شفتالوقجير قاناتهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

4600شفتالوجوادي ديررسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF500انجيري زعفراني ديررس هلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF700جوادي ديررسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1000شفتالوانجيري مالكيهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1500شفتالوانيري زعفرانيزودرسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500شفتالوخوني كارديهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

1200شفتالوانجيري زعفراني ميان رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GN1000انجيري خوني زود رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GN500خوني هسته جداهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

500پنتاانجيري خوني زود رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GN1000انجيري خوني زود رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF2000 بذريخوني هسته جداهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF500 بذريانجيري سياههلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF500 بذريخوني هسته جداهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF2000 بذريقجيرقناتهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF3000 بذريجوادي ميان رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

GF1500 بذريانجيري زعفراني ميان رسهلو9144712145وحيد شامقليشبسترآذربايجان شرقي

5000محلبگوشواره ايآلبالو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000محلببوترموآلبالو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

800گوجهخاكيآلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1700گوجهشابلون دير رسآلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000گوجهشابلون ميان رسآلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

500گوجه بلك استارآلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

2000بذريشكوفهبادام9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

2000بذريآذربادام9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي
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3000بذريفرانيسبادام9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000بذريرامسكابادام9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

2000بذريعسگر آباد زردآلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

4000بذريشاملوزردآلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

800بذرياستاركينگسيب9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

500بذريمشهدسيب9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

500بذريعروسسيب9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

500شفتالومغانشليل9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000بذريبيروتيگالبي9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

2000بذريبيروتيگالبي9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000گوجهسبز سردرودگوجه9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000گوجهمراغهگوجه9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1500گوجهزرد پاييزهگوجه9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000گوجهسبز محليگوجه9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

2500محلبتك دانهگيالس9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000شفتالوانجيري سياههلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000شفتالو انجيري خوني هسته جداهلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

600شفتالو انجيري زعفراني ميان رسهلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

600شفتالو انجيري زعفراني دير رسهلو9144712145وحيد شامقليعجب شيرآذربايجان شرقي

1000محلبسيگانيآلبالو9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

1000بذرياصفهانبه9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

2000بذريايستي اوتزردآلو9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

500بذريقربان مراغهزردآلو9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

15000بذريدورنگ فرانسهسيب9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

4000بذريرد سيب9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

5000بذريگلدنسيب9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

2000شفتالوانجيريشليل9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

4000شفتالوردگلدشليل9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

1500محلبتك دانهگيالس9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

3000شفتالوقجيرقاناتهلو9143217988اصغر شهيديمراغهآذربايجان شرقي

1000ميروباالنسيمكاآلو9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

1000ميروباالنكاليفرنياآلو9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

M92000گلدن رندرزسيب9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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M92000مريكالسيب9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

GN1000 رد گلدشليل9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

1000بذريچندلرگردو پيوندي9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

ohf3000سانتا مارياگالبي9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

ohf3000دوچيگالبي9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

ohf3000بيروتيگالبي9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

2000ماكسيازراعتگيالس9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

GN1000انجيري زعفرانيهلو9126717144سليمان بختياريملكانآذربايجان شرقي

1000محلبسيگانيآلبالو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

2000محلببوترموآلبالو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000گوجهشابلون ديررسآلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

300گوجهقطره طالآلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

500گوجهخرماييآلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

2500بذرياصفهانبه9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000بذريسفيدتوت9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

700بذريشاه توتتوت9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

400بذريمجنونتوت9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

500بذريگوجه ايخرمالو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

700بذريزودرسزردآلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000بذريسلطنتيزردآلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

500بذريعسگر آبادزردآلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000بذريبرتر محليزغال اخته9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1200بذريدورنگ فرانسهسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

3000بذريگلدن فرانسهسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

2000بذريرد استاركينگسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

500بذريگراني اسميتسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

500بذريقره ياپراق ( محليسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1500بذريخونيسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

500بذريگاالسيب9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

3500شفتالوردگلدشليل9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1500شفتالوانجيريشليل9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

2000بذريمحلي كاغذيگردو پيوندي9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

4000بذريمحلي خوشه ايگردو پيوندي9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي
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1000بذريبيروتيگالبي9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000بذريشاه ميوهگالبي9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000بذريدرگزيگالبي9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000بذريمشوگالبي9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1200گوجه وحشيسردرودگوجه9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

700گوجه وحشيمراغهگوجه9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

6000محلبتك دانهگيالس9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000شفتالوزعفرانيهلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000شفتالوآلبرتاهلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000شفتالوبهاريهلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

1000شفتالوانجيريهلو9148036706قاسم عليجانيهوراندآذربايجان شرقي

5000آلو تتراانواع هسته داران غير از گيالس و آلبالو آلواروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

0مبروباالنآلوو زردآلوي عسگر آبادزردآلواروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

MM-106-11115000-7- لبناني-گراني اسميتسيباروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

15000دو رگه هلو-بادامانواع هلو -شليلشليلاروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

8000پيرودووارفانواع گالبيگالبياروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

15000گزيال6گيالس تكدانهگيالساروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

16000دو رگه هلو-بادامانواع هلو -شليلهلواروم زيست تاكاروميهآذربايجان غربي

150000قلمه32 رقمانگور9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

5000بذريمجاريآلبالو9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

15000بذريكاليفرنيا،آنجلنو،شابلونآلو9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

10000بادامديرگلبادام9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

5000زردآلوعسگر آبادزردآلو9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

15000بذريرد،گلدن، مريكالسيب9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

25000شفتالومغانشليل9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

10000بذريدرگزيگالبي9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

5000آلبالوتكدانه مشهدگيالس9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

30000شفتالوآلبرتا، جي اچ هيل،زعفراني، پلنگي ،انجيري زعفرانيهلو9144453787حامد عظيمياروميهآذربايجان غربي

30000قلمانواعانگور9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

3000مجاريآلبالو9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

8000گوجهشابلون-كاليفرنياآلو9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

200بذري محلي، اصفهانبه9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

3000بذريعسگر آباد-اردوبادزردآلو9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي
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15000بذريرد گلدنسيب9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

40000بذريانجيري، مغانشليل9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

4000گالبيشاه ميوه -درگزي- بيروتيگالبي9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

4000آلبالو تلختكدانه شياه و سفيدگيالس9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

25000بذريآلبرتاـزعفرانيهلو9143459205حسام الدين صمدياروميهآذربايجان غربي

3000بذريانواعآلبالو9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

7000گوجهكاليفرنياآلو9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

2000بذريانواعبه9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

4000بذريعسكرآبادزردآلو9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

12000بذريرد و گلدن دليشزسيب9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

15000شفتالوانجيري -شليل مغانشليل9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

6000بذريبيروتيگالبي9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

8000آلبالو تلختكدانهگيالس9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

30000بذريانواعهلو9141807837سيامك موفقياروميهآذربايجان غربي

20000آلو تتراانواع هسته داران غير از گيالس و آلبالوآلو4432354177شركت رويان پژوهش آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

5000ميروباالن زرد آلوي عسگر آبادزردآلو4432354177شركت رويان پژوهش آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

MM250000 106-111--لبناني-گراني اسميتسيب4432354177شركت رويان پژوهش آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

150000دو رگه هلو بادام انواع هلو-شليل مغانشليل4432354177شركت رويان پژوهش آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

100000پيرودووارفدرگزي- بيروتيگالبي4432354177شركت رويان پژوهش آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

300000گزيال 6گيالس تكدانهگيالس4432354177شركت رويان پژوهش آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

3500بذريمجاريآلبالو9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

6000آلوچه وحشيآلو سيمكاآلو9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

4000بذريعسكر آبادزردآلو9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

5000بذريرد مريكالسيب9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

3500شفتالومغانشليل9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

7000بذريبيروتيگالبي9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

3000آلبالوي وحشيتكدانهگيالس9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

25000شفتالوآلبرتا-زعفرانيهلو9144458547شركت نگين نهال آذربايجاناروميهآذربايجان غربي

10000بذريمجاريآلبالو9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

10000بذريكاليفرنياآلو9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

3000بذرياصفهانبه9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

10000بذريعسكرآبادزردآلو9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

40000بذريرد و گلدنسيب9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي
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35000بذريمغانشليل9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

15000بذريبيروتي درگزيگالبي9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

20000بذريتكدانهگيالس9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

20000بذريانواعهلو9121252590عابديني عليرضااروميهآذربايجان غربي

28000پيونديمجاريآلبالو9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

50000بذريكاليفرنياآلو9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

30000بذريعسگر آباد-اردوبادزردآلو9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

50000انتقاليرد،گلدنسيب9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

50000بذريمغانشليل9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

20000گالبيدرگزي-بيروتيگالبي9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

50000آلبالو تلختكدانه سياهگيالس9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

20000شفتالوزعفراني،هلو9141611266عليرضا حاج حسنلويياروميهآذربايجان غربي

70100000 رقمانگور9149743204فضلعلي پاشازادهاروميهآذربايجان غربي

50000قلمهسفيد و قرمز بيدانهانگور9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

5000آلبالو تلخآلبالو تكدانهآلبالو9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

10000آلوآلوكاليفرنياآلو9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

1000بذرياصفهانبه9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

15000زرد الوعسگر ابادزردآلو9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

10000بذريگلدن-ردسيب9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

100000شفتالوشليل مغانشليل9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

15000بذريشاه ميوه-درگزيگالبي9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

10000آلبالو تلخسياه تكدانهگيالس9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

50000شفتالوانواع هلوهلو9141410712كوچك صوفياروميهآذربايجان غربي

2000بذريمجاري آلبالو9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

2000بذريكاليفرنيا-شابلون-آنجالآلو9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

1000بذرياصفهانبه9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

3000بذريعسگر آباد- شاهروديزردآلو9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

5000بذريرد-گلدن سيب9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

30000بذريانجيري - مغانشليل9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

2000بذريدرگزي-شاه ميوهگالبي9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

95000بذريتكدانه مشهدگيالس9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

30000شفتالوزعفراني-آلبرتاهلو9141864882مجيد ذوالفقارياناروميهآذربايجان غربي

3000بذريمجاريآلبالو9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي
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10000بذريكاليفرنياآلو9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

2000بذريعسكرآبادزردآلو9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

10000بذريرد و گلدنسيب9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

40000بذريمغانشليل9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

15000بذريبيروتيگالبي9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

3000بذريتكدانه مشهدگيالس9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

70000بذريانواعهلو9143408242محمد رضا حسيني  اروميهآذربايجان غربي

9000انگورانواعانگور9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

10000آلوانواعآلو9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

5000بادام تلخانواعبادام9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

2000بهانواعبه9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

3000بادامانواعزردآلو9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

10000بذريانواعسيب9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

2000گالبيانواعگالبي9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

5000تكدانهانواعگيالس9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

15000بذريانواعهلو9141452225وحيد افشاراروميهآذربايجان غربي

1000گوجه ميروباالنشابلونآلو9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

2000بادامديررسبادام9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

5000زردآلوعسگرآبادزردآلو9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

10000پايه رويشي M 7رد و گلدن دليشز- گراني اسميتسيب9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

15000سيبرد و گلدن دليشز- گراني اسميتسيب9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

15000شفتالومغان زودرس-مغان ديررسشليل9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

25000پايه رويشي پيرودوارفدرگزي-بيروتيگالبي9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

5000پايه رويشي گزيال تكدانه سياهگيالس9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

20000شفتالوكاردي- جي اچ هيل-هلو9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

GN-GF5000هلو انجيريهلو9141446299ابوبكر مالعليزادهاشنويهآذربايجان غربي

5000آلوچه- ميروباالنآلو كاليفرنيا- آنجال- مراغهآلو9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

1000بادامكاغذي فرانسهبادام9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

3000زردآلوعسگريزردآلو9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

5000بذري رد و گلدن دليشزسيب9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

25000شفتالونجيري- مغان ديررس-شليل9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

6000بذريچندلر- فرنورگردو پيوندي9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

5000بذري-بيروتي- شاه ميوهگالبي9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي
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20000آلبالو تلخهتكدانه سياه مشهد - خوشه ايگيالس9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

25000شفتالونجيري زعفراني-آلبرتا- خونيهلو9385941886قادر جدياشنويهآذربايجان غربي

5000آلوچه- ميروباالنآلو كاليفرنيا- آنجال- آلو9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

4000بادامشكوفه - فراگنسبادام9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

1000بهبه اصفهانبه9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

4000زردآلوعسگري- نصيري-اردوبادزردآلو9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

MM111-MM20000گراني اسميت-دلباراستيوال-سيب9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

30000بذريگراني اسميت-دلباراستيوال-سيب9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

20000شفتالوانجيري- مغان ديررسشليل9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

10000پيونديفرنو-فرانكوت- فرنتگردو پيوندي9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

6000پيرودوارف- ا اچ افدرگزي-بيروتيگالبي9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

10000بذريدرگزي-بيروتيگالبي9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

5000گزيال 6 تكدانه سياه مشهد - زرد دانشكدهگيالس9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

25000آلبالو تلخخوشه اي سياه و صورتيگيالس9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

GN3000انجيري زعفراني-آلبرتا- خونيهلو9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

45000شفتالونجيري زعفراني-آلبرتا- خونيهلو9143442243يوسف اميرياشنويهآذربايجان غربي

15000قلمهرشهانگور9143440275محمد خوش منشپيرانشهرآذربايجان غربي

M735000رد گلدن- لبنان- گران اسميتسيب9143440275محمد خوش منشپيرانشهرآذربايجان غربي

6000بذريچندلر- فرانكت- فرنورگردو پيوندي9143440275محمد خوش منشپيرانشهرآذربايجان غربي

7500آلبالو تلخآلبالو اصالح شدهآلبالو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

12000آلبالو تلخآلبالو مجارآلبالو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000آلوچهآلو كاليفرنياآلو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000بادامشكوفهبادام9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000زردآلوعسگرآبادزردآلو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000زردآلونصيريزردآلو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

8000 سيبقرمز پنج پرسيب9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

8000سيبزردلبنانسيب9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000شفتالوشليل مغانشليل9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

12000بذريپاكوتاهگردو پيوندي9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

12000بذرياصالح شدهگردو پيوندي9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

20000بذريكاغذيگردو پيوندي9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

6000گالبيبيروتيگالبي9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

7000گالبيگالبي درگزيگالبي9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي
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4500گالبيگالبي فرانسويگالبي9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000آلبالو تلخسياه تكدانه گيالس9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000آلبالو تلخمشهدي باداميگيالس9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

4000گيالسگيالس معموليگيالس9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000شفتالوزعفرانيهلو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

8000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000شفتالوجوادي دير رسهلو9149609318بهزاد حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گيالسآلبالو اصالح شدهآلبالو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

20000گيالسآلبالو مجارآلبالو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000گوجهشابلنآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

20000گوجهتانجيالآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گوجهخونيآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گوجهآلو كاليفرنياآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000بادامديرگلبادام9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000بادامكاغذيبادام9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000بهاصفهانبه9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گوجهعسگرآبادزردآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000گوجهزودرسزردآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

3000زردالوعسگرآبادزردآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000گوجهتبرزهزردآلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

7000 سيبقرمز سيب9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000سيبگلدنسيب9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000سيبعروسسيب9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000سيبسبزسيب9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000سيبتابستانهسيب9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

65000شفتالوانجيري شليل9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

20000شفتالوشليل مغانشليل9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

10000گالبيبيروتيگالبي9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

5000گالبيشاه ميوهگالبي9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گالبيگالبي درگزيگالبي9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گالبيدوشزگالبي9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گوجهسردريگوجه9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

25000گوجهمراغهگوجه9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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10000آلبالو تلخسياه تكدانه گيالس9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

15000گيالسگيالس تكدانهگيالس9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

40000شفتالوزعفراني زود رس- دير رسهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

50000شفتالوكارتيهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

40000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

40000شفتالوحاجي كاظميهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

20000شفتالوهلو دير رسهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

35000شفتالوانجيري مالكيهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

35000شفتالوجوادي دير رسهلو9141611297فخرالدين حاجي حسينلوخويآذربايجان غربي

25000بذريچندلرگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

2000بذريفرانكتگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

25000بذريفرنورگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

1500بذريپدروگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

2000بذريفرنتگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

500بذريتولريگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

1500بذريهاواردگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

1500بذريروندگردو پيوندي9125600577مجيد برزگرخويآذربايجان غربي

6000آلبالو تلخآلبالو مجارآلبالو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

2000آلوچهسردريآلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

10000آلوچهتانجيالآلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

1000آلوچهآلو كاليفرنياآلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

3000بادامشكوفهبادام9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

4000زردآلوعسگرآبادزردآلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

3000زردآلوتبرزهزردآلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

1000 سيبقرمز سيب9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

1000سيبزردلبنانسيب9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

3000شفتالوانجيري شليل9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

3000شفتالوشليل مغانشليل9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

1000گالبيبيروتيگالبي9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

1500گالبيگالبي درگزيگالبي9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

1500گالبيدوشزگالبي9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

2000آلبالو تلخسياه تكدانه گيالس9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

4000شفتالوزعفرانيهلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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3000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

3000شفتالوانجيري عسليهلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

3000شفتالوجوادي دير رسهلو9143724559محرم اللهوردي پورخويآذربايجان غربي

100000بذريسياه سردشت مام برايمهانگور9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

1000بذرياصفهانبه9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

5000بذرينصيريزردآلو9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

30000بذريگلدن ، گران ا سميت سيب9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

15000بذريمغانشليل9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

10000بذريكروز ، بروتي ، شاه بيرهگالبي9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

8000بذريتكدانهگيالس9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

25000بذري زعفراني ، آلبرتاهلو9144427784اسكندر ساالريسردشتآذربايجان غربي

1500آلبالو تلخمجاريآلبالو9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

3000آلوشابلونآلو9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

3000بادام تلخآذر و شكوفهبادام9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

2000بذرياصفهانبه9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

4000زردآلو تلخعسگرآباد ،نصيريزردآلو9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

5000بذريرد و گلدنسيب9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

2000شفتالومغانشليل9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوه ،در گزي، بيروتيگالبي9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

1500آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

7000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9143810060قاسمي عين الهشاهين دژآذربايجان غربي

2000آلبالو تلخمجاريآلبالو9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

3000آلوشابلون، سانتريزهآلو9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

3000زردآلوي تلختبرزهزردآلو9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

3000بذريرد و گلدنسيب9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

2000شفتالومغانشليل9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

3000آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

5500شفتالوزعفراني، انجيري،پالستيكيهلو9143825271نوبخت شريفيشاهين دژآذربايجان غربي

1500بذريشابلونآلو9143809114جمال حسينيمهابادآذربايجان غربي

500بذريعسكر آبادزردآلو9143809114جمال حسينيمهابادآذربايجان غربي

2000بذريرد- گلدنسيب9143809114جمال حسينيمهابادآذربايجان غربي

3000بذريمغانشليل9143809114جمال حسينيمهابادآذربايجان غربي

1000بذريدرگزي-بيروتيگالبي9143809114جمال حسينيمهابادآذربايجان غربي
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3000بذريآلبرتا - زعفرانيهلو9143809114جمال حسينيمهابادآذربايجان غربي

4000بذريگوشواره ايآلبالو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريمجارستاني آلبالو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشابلونآلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوجه سبزآلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري عسگرآبادزردآلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريردسيب9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريگلدنسيب9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگراني اسميتسيب9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريدرگزيگالبي9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري بيروتي گالبي9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريتكدانه مشهدگيالس9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري مالكي هلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري زعفراني هلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9191755965افشين صادق وندمياندوابآذربايجان غربي

8000بذريگوشواره ايآلبالو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذريمجارستاني آلبالو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذريشابلونآلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

7000بذريگوجه سبزآلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريآذري بادام9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

5000بذريديرگلبادام9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريبه اصفهانبه9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذري نصيري زردآلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

12000بذري عسگرآبادزردآلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

15000بذريردسيب9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

15000بذريگلدنسيب9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي
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8000بذريگراني اسميتسيب9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

10000بذريدرگزيگالبي9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

10000بذريشاه ميوهگالبي9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

10000بذري بيروتي گالبي9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذريتكدانه مشهدگيالس9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذري انجيري مالكي هلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذري انجيري عسلي هلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

9000بذري انجيري زعفراني هلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريخونيهلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

8000بذريآلبرتا ديرس هلو9143812287بهبود مقدم  مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوشواره ايآلبالو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريمجارستاني آلبالو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشابلونآلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوجه سبزآلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري عسگرآبادزردآلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

8000بذريردسيب9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگلدنسيب9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگراني اسميتسيب9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريدرگزيگالبي9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريتكدانه مشهدگيالس9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري مالكي هلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري عسلي هلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9144809072بهزاد موساييمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوشواره ايآلبالو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريمجارستاني آلبالو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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6000بذريشابلونآلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوجه سبزآلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

6000بذري عسگرآبادزردآلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

10000بذريردسيب9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

10000بذريگلدنسيب9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

10000بذريگراني اسميتسيب9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريدرگزيگالبي9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشاه ميوهگالبي9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريتكدانه مشهدگيالس9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري مالكي هلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري عسلي هلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9143807951بهنام دامن خشكمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوشواره ايآلبالو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريمجارستاني آلبالو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريشابلونآلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريگوجه سبزآلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

6000بذري نصيري زردآلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

7000بذري عسگرآبادزردآلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

10000بذريردسيب9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

10000بذريگلدنسيب9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

10000بذريگراني اسميتسيب9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريدرگزيگالبي9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشاه ميوهگالبي9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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4000بذري بيروتي گالبي9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريتكدانه مشهدگيالس9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري مالكي هلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري عسلي هلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9144812110بهنام قاسمي مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوشواره ايآلبالو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريمجارستاني آلبالو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشابلونآلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوجه سبزآلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

5000بذري عسگرآبادزردآلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

15000بذريردسيب9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

15000بذريگلدنسيب9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

12000بذريگراني اسميتسيب9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريدرگزيگالبي9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشاه ميوهگالبي9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري بيروتي گالبي9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

6000بذريتكدانه مشهدگيالس9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري مالكي هلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9149821997پيمان قاسميانمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريگوشواره ايآلبالو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريمجارستاني آلبالو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريشابلونآلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوجه سبزآلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي
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4000بذريديرگلبادام9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري عسگرآبادزردآلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريردسيب9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگلدنسيب9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگراني اسميتسيب9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريدرگزيگالبي9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري بيروتي گالبي9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريتكدانه مشهدگيالس9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري مالكي هلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري عسلي هلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9144816172چهانگير  قاسميمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريگوشواره ايآلبالو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريمجارستاني آلبالو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريشابلونآلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوجه سبزآلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

5000بذري عسگرآبادزردآلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

15000بذريردسيب9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

15000بذريگلدنسيب9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

13000بذريگراني اسميتسيب9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريدرگزيگالبي9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشاه ميوهگالبي9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

5000بذري بيروتي گالبي9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريتكدانه مشهدگيالس9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري مالكي هلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي
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4000بذري انجيري عسلي هلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9143819321حميد محرميمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوشواره ايآلبالو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريمجارستاني آلبالو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشابلونآلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوجه سبزآلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريآذري بادام9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري نصيري زردآلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري عسگرآبادزردآلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريردسيب9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگلدنسيب9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريگراني اسميتسيب9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريدرگزيگالبي9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريتكدانه مشهدگيالس9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري مالكي هلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري زعفراني هلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريخونيهلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9149841512خسرو نوروزيانمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريانواع ارقامآلبالو9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

2500بذريانواع ارقامآلو9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريانواع ارقامبه9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

10000بذريانواع ارقامزردآلو9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

20000بذريزرد لبنانيسيب9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

15000بذريقرمز لبنانيسيب9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگراني اسميتسيب9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريانواع ارقامشليل9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

5000بذريانواع ارقامگالبي9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريانواع ارقامگيالس9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

20000بذريانواع ارقامهلو9141811165خليل محرم زادهمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريگوشواره ايآلبالو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريمجارستاني آلبالو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2500بذريشابلونآلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

25000بذريگوجه سبزآلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريآذري بادام9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2500بذريبه اصفهانبه9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري نصيري زردآلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

5000بذري عسگرآبادزردآلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريردسيب9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگلدنسيب9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگراني اسميتسيب9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريدرگزيگالبي9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري بيروتي گالبي9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريتكدانه مشهدگيالس9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري مالكي هلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري عسلي هلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري زعفراني هلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريخونيهلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9141811335صالح جواديمياندوابآذربايجان غربي

8000بذريگوشواره ايآلبالو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريمجارستاني آلبالو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشابلونآلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگوجه سبزآلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

5000بذريآذري بادام9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريبه اصفهانبه9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

7000بذري عسگرآبادزردآلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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10000بذريردسيب9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگلدنسيب9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

5000بذريگراني اسميتسيب9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريدرگزيگالبي9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريتكدانه مشهدگيالس9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري مالكي هلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري عسلي هلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9144817184نادر احمدي آذر مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوشواره ايآلبالو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريمجارستاني آلبالو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشابلونآلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوجه سبزآلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

2000بذريآذري بادام9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريديرگلبادام9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

4000بذري نصيري زردآلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذري عسگرآبادزردآلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

15000بذريردسيب9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

8000بذريگلدنسيب9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگراني اسميتسيب9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

4000بذريدرگزيگالبي9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريشاه ميوهگالبي9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

6000بذريتكدانه مشهدگيالس9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري مالكي هلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري زعفراني هلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

2000بذريخونيهلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9144817142نور علي كريم زاده مياندوابآذربايجان غربي
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2000بذريگوشواره ايآلبالو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريمجارستاني آلبالو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشابلونآلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگوجه سبزآلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

5000بذري عسگرآبادزردآلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

11000بذريردسيب9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

10000بذريگلدنسيب9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

12000بذريگراني اسميتسيب9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريدرگزيگالبي9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشاه ميوهگالبي9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري بيروتي گالبي9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريتكدانه مشهدگيالس9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

6000بذري انجيري مالكي هلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذري انجيري زعفراني هلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9148241873ودود بختياريمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوشواره ايآلبالو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريمجارستاني آلبالو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريشابلونآلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگوجه سبزآلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

5000بذري عسگرآبادزردآلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

8000بذريردسيب9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريگلدنسيب9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريگراني اسميتسيب9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي
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3000بذريدرگزيگالبي9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

5000بذريتكدانه مشهدگيالس9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري مالكي هلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

2000بذري انجيري عسلي هلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

3000بذري انجيري زعفراني هلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

2000بذريخونيهلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9368833545هادي شجاعيمياندوابآذربايجان غربي

250آلو تلخمجاريآلبالو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

250آلو تلختكدانهآلبالو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2500آلوچهكاليفرنياآلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2500آلوچهبخاراآلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

1500بذريكاغذيبادام9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

500بذرياصفهانبه9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2000بذريعسگرآبادزردآلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2000بذريزرد لبنانيسيب9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

1000بذريقرمز لبنانيسيب9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2000شفتالومغانشليل9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2000شفتالوانجيريشليل9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

1000بذريكاغذيگردو پيوندي9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

500بذريمعموليگردو پيوندي9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

1500بذريپسته ايگردو پيوندي9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

200بذريدرگزيگالبي9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

200آلوچهسبزگوجه9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

200آلوچهقرمزگوجه9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

3000آلو تلختكدانه مشهدگيالس9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

200آلو تلخخوشه ايگيالس9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

200آلو تلخموزيگيالس9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

200آلو تلخصورتيگيالس9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

1300شفتالوكاردي يا جواديهلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

1300شفتالوزعفراني عسليهلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

800شفتالودوماهه بابلي زودرسهلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي
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800شفتالوزعفراني انجيريهلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

800شفتالوزعفراني پلنگيهلو9144491925 سليمان سعيدياننقدهآذربايجان غربي

2000گوجه سبزكاليفرنياآلو9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

1000گوجه سبزگوجه سبز( سلطانيآلو9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

3000زردآلوسلطنتيزردآلو9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

4000بذريگلدنسيب9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

3000بذريردسيب9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

1000بذريسبز-گالبسيب9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

2000شفتالومغانشليل9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

2000شفتالوانجيريشليل9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

3000بذريبيروتيگالبي9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

3000آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

2000شفتالوآلبرتاهلو9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

2000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

2000شفتالوزودرسهلو9144409530كريم صادقينقدهآذربايجان غربي

145000انواع ارقامانگور نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

5000گيالستكدانهآلبالو نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

5000بذريانواعآلو نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

5000بذريانواعبه نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

10000بذريانواعزردآلو نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

5000بذريانواعسيب نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

7000شفتالوشليل مغانشليل نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

8000گالبيبيروتيگالبي نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

5000آلوكاليفرنيا-شابلونگوجه نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

5000بذريانواعگيالس نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

8000بذريانواعهلو نظام اعظمي نواآذربايجان غربي

2000بذريگوشواره ايآلبالو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريمجارستاني آلبالو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2500بذريشابلونآلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

25000بذريگوجه سبزآلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريآذري بادام9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2500بذريبه اصفهانبه9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي
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2000بذري نصيري زردآلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

4000بذري عسگرآبادزردآلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

3000بذريردسيب9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

3000بذريگلدنسيب9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريگراني اسميتسيب9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريدرگزيگالبي9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريشاه ميوهگالبي9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذري بيروتي گالبي9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريتكدانه مشهدگيالس9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذري انجيري مالكي هلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذري انجيري عسلي هلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذري انجيري زعفراني هلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

2000بذريخونيهلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9143216728احمد عهدنوآذربايجان غربي

3000بذريگوشواره ايآلبالو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذريمجارستاني آلبالو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذريشابلونآلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

2000بذريگوجه سبزآلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

2000بذريآذري بادام9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

2000بذريديرگلبادام9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذريبه اصفهانبه9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

4000بذري نصيري زردآلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذري عسگرآبادزردآلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

7000بذريردسيب9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

5000بذريگلدنسيب9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذريگراني اسميتسيب9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

4000بذريدرگزيگالبي9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

6000بذريشاه ميوهگالبي9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذري بيروتي گالبي9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

2000بذريتكدانه مشهدگيالس9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

2000بذري انجيري مالكي هلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذري انجيري زعفراني هلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي
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2000بذريخونيهلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

3000بذريآلبرتا ديرس هلو9149509712تورج كريم زادهآذربايجان غربي

2000آلوچهسردريآلو91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

1000آلوچهشابلنآلو91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

1000زردآلوعسگرآبادزردآلو91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

1000 سيبفرانسهسيب91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

2000شفتالوشليل مغانشليل91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

1000آلبالو تلخسياه تكدانه گيالس91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

2000شفتالوزعفرانيهلو91416334088حسن امام ورديآذربايجان غربي

10000آلوچه- ميروباالن-  قطره طال- شابلونآلو9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

5000بادامشكوفه -آذربادام9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

10000زردآلوعسگري- نصيري-اردوبادزردآلو9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

20000بذري رد و گلدن دليشزسيب9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

25000شفتالوانجيري-مغانشليل9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

5000بذريدرگزي-بيروتي-شاه ميوهگالبي9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

30000آلبالو تلخخوشه اي سياه و صورتيگيالس9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

20000شفتالوآلبرتا -انجيري زعفرانيهلو9141667801خالد نصرالهيآذربايجان غربي

4000بذريگوشواره ايآلبالو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

4000بذريمجارستاني آلبالو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريشابلونآلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريگوجه سبزآلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريآذري بادام9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريديرگلبادام9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

2000بذريبه اصفهانبه9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذري نصيري زردآلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذري عسگرآبادزردآلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

5000بذريردسيب9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

4000بذريگلدنسيب9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريگراني اسميتسيب9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريدرگزيگالبي9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريشاه ميوهگالبي9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

4000بذري بيروتي گالبي9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

4000بذريتكدانه مشهدگيالس9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي
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2000بذري انجيري مالكي هلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذري انجيري عسلي هلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

2000بذري انجيري زعفراني هلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

3000بذريخونيهلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

4000بذريآلبرتا ديرس هلو9149826001فردين محمد زادهآذربايجان غربي

5000بذريشابلونآلو9143466901مهدي جفت كارآذربايجان غربي

3000عسگر ابادعسكرآبادزردآلو9143466901مهدي جفت كارآذربايجان غربي

2000بذريلبناني سفيد و قرمز-فرانسهسيب9143466901مهدي جفت كارآذربايجان غربي

2000بذريبيروتيگالبي9143466901مهدي جفت كارآذربايجان غربي

3500آلبالو تلختكدانه، مجاريگيالس9143466901مهدي جفت كارآذربايجان غربي

7000شفتالوانجيري مغانهلو9143466901مهدي جفت كارآذربايجان غربي

5000بذريمجاريآلبالومهران قنبريآذربايجان غربي

20000بذريشابلون -كاليفرنياآلومهران قنبريآذربايجان غربي

20000بذريعسكرآبادزردآلومهران قنبريآذربايجان غربي

20000بذري-مالينگ-استاركينگ-گراني اسميتسيبمهران قنبريآذربايجان غربي

90000بذريمغان انجيريشليلمهران قنبريآذربايجان غربي

30000بذري- پيرودووارفدرگزي بيروتيگالبيمهران قنبريآذربايجان غربي

20000بذريتكدانهگيالسمهران قنبريآذربايجان غربي

200000بذري-GNمغان-انجيري-آلبرتاهلومهران قنبريآذربايجان غربي

10000بذريعسكر آبادزردآلونادر اقاييآذربايجان غربي

12000بذري و رويشيرد-گلدنسيبنادر اقاييآذربايجان غربي

40000بذريمغانشليلنادر اقاييآذربايجان غربي

2000بذريدرگزيگالبينادر اقاييآذربايجان غربي

2000بذريتكدانهگيالسنادر اقاييآذربايجان غربي

5000چندلرگردو پيوندي9124804031شركت كشت وصنعت ماهشامپاكدشتتهران

500جمالگردو پيوندي9124804031شركت كشت وصنعت ماهشامپاكدشتتهران

500ممتازگردو پيوندي9124804031شركت كشت وصنعت ماهشامپاكدشتتهران

500فرانكتگردو پيوندي9124804031شركت كشت وصنعت ماهشامپاكدشتتهران

500پدروگردو پيوندي9124804031شركت كشت وصنعت ماهشامپاكدشتتهران

1500بذريمجاريآلبالو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

1500فرانسويآلبالو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000بذريكاليفرنياآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000بذرياختريآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران
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2000بذريپيش رسآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000زردآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

3000كاليفرنياآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

3000خرداديآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

1500اختريآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000بذرياصفهانبه9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

12000بذريديرسزردآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

10000بذريپيش رسزردآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2500شاهروديزردآلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

5000بذريانجيريشليل9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

10000بذريرسشليل9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

4000بذريمغان دير رسشليل9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000بذريشمسشليل9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

1500رد گلدشليل9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000شمسشليل9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

5000بذريشاه ميوهگالبي9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

10000بيروتيگالبي9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

3000اسپاداناگالبي9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

3000درگزيگالبي9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

20000بذريسبزگوجه9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000قرمزگوجه9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

11000بذريتك دانه مشهدگيالس9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000بذريصورتيگيالس9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

11000بذريرسهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

4000بذريآلبرتاهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

5000بذريپيش رسهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

5000زعفرانيهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

3000هسته جداهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

5000رسهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

1000شبستريهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

2000حاج كاظميهلو9123369171علي بختياري جعفريپيشواتهران

10000بذريمجاريآلبالو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

3000بذريقطره طالآلو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران
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2000بذريشابلونآلو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

10000بذريدير گلبادام9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

2000بذرياصفهانبه9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

5000بذريشاهروديزردآلو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

10000بذرياستاركينگسيب9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

10000بذريگلدن دليشزسيب9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

5000بذريدلبار استيوالسيب9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

5000بذريگاالسيب9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

5000بذريرددليشزسيب9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

5000بذريگالب كهنزسيب9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

8000بذريمغانشليل9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

10000بذريانجيريشليل9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

4000بذريكيوتاشليل9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

10000بذريبيروتيگالبي9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

6000بذريشاه ميوهگالبي9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

5000بذريسبزگوجه9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

20000بذريتك دانه مشهدگيالس9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

15000بذريآلبرتاهلو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

20/000بذريانجيريهلو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

20000بذريپيش رسهلو9122127698سيروس افكاريدماوندتهران

Quince2000اصفهانبه9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM10630000رد دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM10650000گلدن دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM1065000دلبار استيوالسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM1065000گالب كهنزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM10610000استاركينگسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM1065000گرني اسميتسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM1062000فوجيسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM1062000برابرنسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M915000رد دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M930000گلدن دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M93500دلبار استيوالسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M92000استاركينگسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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M95000گران اسميتسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M92000فوجيسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M92000برابرنسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M1113000گلدن دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M1113000رد دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M72000رد دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

M72000گلدن دليشزسيب9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

Quince40000بيروتيگالبي9121936546شركت زرين سيبدماوندتهران

MM10640000گلدن دليشزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM11115000گلدن دليشزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

M92000گلدن دليشزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

M265000گلدن دليشزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM10615000رد دليشزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM1113000رد دليشزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM10615000رد استاركينگسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM10615000رويال گاالسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM1063000دابار استيوالسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM1061000فوجيسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM1061000برابرنسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM1065000گراني اسميتسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

MM1065000گالب كهنزسيب9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

4000پيردوارفگالبي9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

GN2000هلو9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

GF6772000هلو9122265019شركت كشت و صنعت گلفامدماوندتهران

2000بذريگيسيآلبالو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

7000بذريمجاريآلبالو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريشابلونآلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريقطره طالآلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريشكوفهبادام9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريشاهروديزردآلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريقيصيزردآلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1065000گلدن دليشزسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1065000رد استاركينگسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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MM106500دلبار استيوالسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1062000گاالسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1115000گلدن دليشزسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1115000رد استاركينگسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1111000دلبار استيوالسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

MM1112000گاالسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

2000بذريرد استاركينگسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

5000بذريگلدن دليشزسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريدلبار استيوالسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريگاالسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريگراني اسميتسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريگالب كهنزسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

2000بذريميراكلسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

2000بذريفوجيسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

2000بذريبرابرنسيب9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

6000بذريكيوتاشليل9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

6000بذريسيبيشليل9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريفرانسويشليل9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

6000بذريانجيريشليل9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

5000پيرودوارفاسپاداناگالبي9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

2500بذريشاه ميوهگالبي9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريدرگزيگالبي9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريدو.شزگالبي9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

6000بذريسبزگوجه9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

5000بذريتك دانه مشهدگيالس9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

8000بذريانجيريهلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

10000بذريدوبارهلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريحاج كاظميهلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

3000بذريزعفرانيهلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

1000بذريسفيدهلو9123120501عباداهللا سعادتياندماوندتهران

700گزيالگيسيآلبالو9121243730مجيد قديميدماوندتهران

MM1061000گالبسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

MM10660000گلدن دليشزسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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MM10610000رد دليشزسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

MM1065000گاالسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

MM1066500دلبار استيوالسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

MM1063000گراني اسميتسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M934000گلدن دليشزسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M92000دلبار استوالسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M9700گراني اسميتسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M78500گلدن دليشزسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M91000رد دليشزسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M111600گاالسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M1118000گلدن دليشزسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M111500دلباراستيوالسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

M71500گاالسيب9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GN3000شمسشليل9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GN4500مغانشليل9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GF6774000شمسشليل9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GF6773000مغانشليل9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GF6771000انجيريشليل9121243730مجيد قديميدماوندتهران

35000كويينز Aبيروتيگالبي9121243730مجيد قديميدماوندتهران

5000كويينز Aاسپاداناگالبي9121243730مجيد قديميدماوندتهران

5000پيردوآرفبيروتيگالبي9121243730مجيد قديميدماوندتهران

1000پيردوآرفشاه ميوهگالبي9121243730مجيد قديميدماوندتهران

1500گزيالتكدانهگيالس9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GN700آلبرتاهلو9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GF6773500آلبرتاهلو9121243730مجيد قديميدماوندتهران

GF6774500انجيريهلو9121243730مجيد قديميدماوندتهران

3000بذريمجاريآلبالو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريشابلونآلو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريقطر طالآلو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذريبادام9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

5000بذريبادام9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذريشاهروديزردآلو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذرياستاركينگسيب9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران
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5000بذريگلدن دليشزسيب9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذريدلباراستيوالسيب9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذريرد دليشزسيب9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريگالب كهنزسيب9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

3000بذريگاالسيب9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريمغانشليل9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريكيوتاشليل9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريانجيريشليل9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

8000بذريبيروتيگالبي9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

4000بذريشاه ميوهگالبي9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

3000بذريدوشيزگالبي9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذرياسپاداناگالبي9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذريسبزگوجه9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

5000بذريتك دانه مشهدگيالس9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

2000بذريآلبرتاهلو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

5000بذريانجيريهلو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

1000بذريپيش رسهلو9125851713نوربخش مظفريدماوندتهران

30000كشت بافتيچندلرگردو پيونديشركت كشت و صنعت رعنا تهران

2500ميروباالنآلومركز بيوتكنولوژي دكتر رستگارتهران

GF67825000پايه رويشيمركز بيوتكنولوژي دكتر رستگارتهران

GN2500پايه رويشيمركز بيوتكنولوژي دكتر رستگارتهران

35000گزيال 6پايه رويشيمركز بيوتكنولوژي دكتر رستگارتهران

25000پيردوارفپايه رويشيمركز بيوتكنولوژي دكتر رستگارتهران

15000بذريمجاريآلبالو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

2000بذريقطره طالآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

2000بذريبلك استارآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

1000انجلوآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

1000كاليفرنياآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

20000بذريرس) زردآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

5000بذريشهناميزردآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

5000بذريشاهروديزردآلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

1000گلدن دليشزسيب9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

1000رد دليشزسيب9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 
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1000گالبسيب9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

1000گراني اسميتسيب9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

2000تو سرخسيب9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

GF6775000شمسشليل9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

10000رسشليل9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

10000مغان دير رسشليل9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

4000بذريبيروتيگالبي9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

2000بذريدرگزيگالبي9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

2000اسپاداناگالبي9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

3000پايه رويشيگالبي9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

30000بذريسبزگوجه9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

30000بذريتكدانه مشهدگيالس9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

2000پايه رويشيتكدانه مشهدگيالس9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

GF67710000انجيريهلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

10000پايه رويشيهلو9121671958جعفر قره چاييمالردتهران 

15000نارنجاوليندا والنسياپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

5000نارنجرودرد والنسياپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

5000نارنجمارس ارليپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

5000ولكامرياناواشنگتن ناولپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

2000ولكامريانااسپرينگ ناولپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

2000ولكامريانانيوهال ناولپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

5000نارنجمحليپرتقال344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

5000نارنجفليمگريپ فروت344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

10000نارنجرابي استارگريپ فروت344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

15000ولكامريانابيرسليموترش344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

5000ولكامريانا ورناليموترش344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

3000نارنجليسبونليموترش344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

2000ولكامرياناليسبونليموترش344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

2000نارنجكارانارنگي344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

2000نارنجكينونارنگي344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

2000نارنجاورالندوتانجلونارنگي344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

1000نارنجياشارنارنگي344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان

1000ولكامرياناياشارنارنگي344334مركز تحقيقات كشاورزي جيرفتجنوب كرمان
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400ولكامرياناواشنگتن ناولپرتقال9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

2000نارنجواشنگتن ناولپرتقال9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

1000نارنجوالنسياپرتقال9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

1000نارنجمحليپرتقال9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

500نارنجموروپرتقال9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

1000نارنجمارس ارليپرتقال9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

1100نارنجرابي استارگريپ فروت9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

7000نارنجپرشين اليمليموترش9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

200ولكامرياناپرشين اليمليموترش9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

1000نارنجليسبونليموترش9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

1500نارنجمحلينارنگي9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

300نارنجكارانارنگي9133486283مهرانگيز خزاعي جيرفتجنوب كرمان

10000نارنجمحليپرتقال9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

12000نارنجوالنسياپرتقال9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

12000نارنجمارس ارليپرتقال9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

2000نارنجردبالشگريپ فروت9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

2000نارنجپرشين اليمليموترش9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

1500نارنجكينونارنگي9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

1000نارنجاورالندوتانجلونارنگي9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

1000نارنجكارانارنگي9133485402حسين طوفانعنبرآبادجنوب كرمان

1500آلبالو تلخمجاريآلبالو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

1500آلوچهگوجه سبزآلو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

11000بادام تلخشاهرود12بادام9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

2000بادام تلخشاهرود7بادام9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

4500بادام تلخماماييبادام9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

2000بادام تلخربيعبادام9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

6000بذرياصفهانبه9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

6000زردآلو تلخماليريزردآلو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

4000زردآلو تلخآصفيزردآلو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

3000زردآلو تلخكتانيزردآلو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

1300بذريگالب كهنزسيب9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

4000بذريگلدنسيب9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

2400بذريردسيب9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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2000آلبالو تلخقاهريگيالس9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

3500آلبالو تلختك دانهگيالس9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

7000شفتالوزعفرانيهلو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

3000شفتالوكارديهلو9133825139محمد عاليپوراردلچهارمحال و بختياري

GN20000ماماييبادام9131841300حبيب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختياري

GN5000مامايي پويابادام9131841300حبيب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختياري

GN4000شاهرود 12بادام9131841300حبيب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختياري

GN1000شاهرود 7بادام9131841300حبيب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختياري

500بذريژنوتيپ برترگردو پيوندي9131841300حبيب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختياري

2000بذريپيوندي بوميگردو پيونديرضا ولي زادهسامانچهارمحال و بختياري

2200بذريچندلرگردو پيونديرضا ولي زادهسامانچهارمحال و بختياري

500محلبمجاريآلبالو9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

15000بادام تلخماماييبادام9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

5000بادام تلخشاهرود 12بادام9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

5000بادام تلخربيعبادام9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

1000زردآلو تلخآصفيزردآلو9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

1500بذريگلدنسيب9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

2000شفتالوانجيريشليل9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

150بذريچندلرگردو پيوندي9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

5000بذريبذريگردو پيوندي9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

500بذريبيروتيگالبي9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

500بذريشاه ميوهگالبي9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

500محلبقاهريگيالس9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

4000شفتالورسهلو9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

1000شفتالوآلبرتاهلو9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

5000شفتالوديررسهلو9133812959رضاقلي خسرويسامانچهارمحال و بختياري

500آلبالو تلخمجاريآلبالو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

40000بادام تلخماماييبادام9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

5000بادام تلخربيعبادام9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

5000بادام تلخشاهرود 12بادام9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بادام تلخشاهرود7بادام9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

2000زردآلو تلخجهانگيريزردآلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000زردآلو تلخرجبعليزردآلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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1000بذريردسيب9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بذريدلبار استيوالسيب9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بذريگلدنسيب9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

500شفتالوانجيريشليل9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

5000بذري ژنوتيپ برترگردو پيوندي9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بذريچندلرگردو پيوندي9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

10000بذريبذري سه سالهگردو پيوندي9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

40000بذريبذري دو سالهگردو پيوندي9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

10000بذريبذري يكسالهگردو پيوندي9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بذريسوئيت هرتگيالس9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بذريسوئيت آنگيالس9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000بذريالپينزگيالس9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

500بذريارلي استارگيالس9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

2000شفتالوكارديهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1500شفتالوزعفرانيهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000شفتالورسهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000شفتالوآلبرتا پس رسهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

500شفتالودم دياناهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

500شفتالوانبه ايهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

500شفتالوانجيريهلو9131817095عبداله كبيريسامانچهارمحال و بختياري

1000محلبمجاريآلبالو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

800آلوچهگوجه سبزآلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

1200آلوچهشابلونآلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

1300آلوچهبخاراييآلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

75000بادام تلخشاهرود12بادام9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

10000بادام تلخشاهرود7بادام9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

12000بادام تلخشاهرود21بادام9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

1000بادام تلختونوبادام9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

9000بادام تلخمرسدبادام9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

3500بذريآلفازردآلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

14000بذريتخم گرديزردآلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

10000بذريقرمزسيب9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

5000بذريزردسيب9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري
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2500بذريگراني اسميتسيب9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

450بذريسيبريگالبي9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

6500بذريشاه ميوهگالبي9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

2500محلباسكادوگيالس9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

4000محلبالپينزگيالس9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

200گريالالپينزگيالس9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

12000شفتالوزعفراني ديررسهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

3600شفتالورسهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

5000شفتالوسرخ و سفيدهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

4000شفتالوكارديهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

2000شفتالوانجيريهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

1500شفتالوزودرسهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

10000شفتالوآلبرتاهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

5000شفتالوكيوتاهلو9131812018آيت اله مراديلردگانچهارمحال و بختياري

150000بذريباداميپايه پسته9153353879رضا برشدبشرويهخراسان جنوبي

300000بذريباداميپايه پستهمهدي غنچهبشرويهخراسان جنوبي

3200محلبسيگانيآلبالو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1600محلببوترموآلبالو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1600محلباردي جوبليومآلبالو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

6400بادام تلخ13 شاهرودبادام9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

3200بادام تلخ21 شاهرودبادام9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1200بادام تلخ12 شاهرودبادام9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1200بادام تلخ17 شاهرودبادام9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1600بادام تلخشكوفهبادام9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

3600زردآلوالسگرديزردآلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

4800زردآلوشاهروديزردآلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

2000زردآلورجبعليزردآلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

400زردآلوجعفريزردآلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

320زردآلوباقريزردآلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1600سيب عباسيگاالسيب9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

400سيب عباسيگراني اسميتسيب9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

240سيب عباسيمحله شيخيسيب9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

160شفتالوسان گلدشليل9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي
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15200گالبي درگزيدرگزيگالبي9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

3600گالبي درگزيسيبريگالبي9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

13600گالبي درگزيكوشياگالبي9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

1200گالبي درگزيقوسيگالبي9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

400گالبي درگزيويليامزگالبي9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

4800محلببينگگيالس9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

3200محلبتكدانه مشهدگيالس9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

4800شفتالودماونديهلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

3200شفتالوآلبرتاهلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

800شفتالوزعفرانيهلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

2400شفتالومشهدهلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

560شفتالوجي اچ هيلهلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

320شفتالوانجيريهلو9151145703سيد علي اصغر نصريچنارانخراسان رضوي

6000محلبسيگانيآلبالو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

2000محلباردي جوبليومآلبالو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

9600محلببوترموآلبالو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

2000آلوچهحاج حسنيآلو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

800آلوچهحاج كبراييآلو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

11200بادام تلخديرگلبادام9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

12000زردآلو تلخشاهروديزردآلو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

7720سيب عباسيگلدن دليشزسيب9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

800سيب عباسيرد دليشزسيب9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

2000شفتالوكيوتاشليل9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

800گالبي درگزياسپاداناگالبي9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

5600گالبي درگزيكوشياگالبي9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

7600گالبي درگزيدرگزيگالبي9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

2400آلوچهسبز برقانيگوجه9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

18800محلبتكدانه مشهدگيالس9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

3200محلبفرانسويگيالس9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

3600شفتالومشهدهلو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

2000شفتالوآلبرتاهلو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

10400شفتالودماونديهلو9153150206سيد محمد نصريمشهدخراسان رضوي

1000تركمنستان 4انگور9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500محلببوترموآلبالو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3500ميروباالنپرزيدنتآلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2150ميروباالنشمسآلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3250ميروباالنبلك دياموندآلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3650ميروباالنحاج كبراييآلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3500بادام تلخ13 شاهرودبادام9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

1150كويينز Aاصفهانبه9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

1600ميروباالنشاهروديزردآلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

1575ميروباالنرجبعليزردآلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

5000محليسنجد9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

MM10630000گلدن دليشزسيب9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

MM10632000دلبار استيوالسيب9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

MM1061050فوجيسيب9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

MM106800رد استاركينگسيب9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

MM1061125گراني اسميتسيب9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

775شفتالوانجيريشليل9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

100000محليگل محمدي9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

100000كويينز Aكوشياگالبي9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000كويينز Aاسپاداناگالبي9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000كويينز Aويليامزگالبي9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000ميروباالنسبز مشهدگوجه9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

5000محلبسياه مشهدگيالس9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

8750شفتالودماونديهلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

GF677250دماونديهلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4500شفتالوآلبرتاهلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

900شفتالوانجيريهلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2100شفتالوكيوتاهلو9151153807محمد جواد زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

7000محلبسيگانيآلبالو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

9800محلببوترموآلبالو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

4200محلبچمپاآلبالو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

700آلوچهسانتارزاآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1400آلوچهاستنليآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

2450آلوچهشابلونآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

4900آلوچهكبراييآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

2450آلوچهحاج حسنيآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1400آلوچهبلك دياموندآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

3150آلوچهقطره طالآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

280ميروباالناميديآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

280ميروباالنبلك دياموندآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

21000بادام تلخديرگلبادام5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

5600آلوچهشاهروديزردآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

560ميروباالنشاهروديزردآلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1750سيب عباسيگلدن دليشزسيب5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1750سيب عباسيرد دليشزسيب5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

11900شفتالومغانشليل5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

GF350مغانشليل5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

3850گالبي درگزيدرگزيگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

7000گالبي درگزيكوشياگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1050گالبي درگزيويليامزگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1050گالبي درگزياسپاداناگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

560گالبي درگزيبيروتيگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

560گالبي درگزيسبريگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

280گالبي درگزيماشوگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

280گالبي درگزيدم كجگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

420پيرودوآرفكوشياگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

420پيرودوآرفدرگزيگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

420پيرودوآرفبيروتيگالبي5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

5250آلوچهسبز مشهدگوجه5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

280ميروباالنسبز مشهدگوجه5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

35000محلبتكدانه مشهدگيالس5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

700محلبشيشه ايگيالس5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

700محلبمشهدگيالس5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

5600شفتالوسرخ و سفيدهلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

4900شفتالوآلبرتاهلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

4550شفتالودماونديهلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

1750شفتالوجي اچ هيلهلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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GF350ديررسهلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

GF350آلبرتاهلو5138520011موسسه باغات آستان قدس رضويمشهدخراسان رضوي

3000محلببوترموآلبالو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000محلبسيگانيآلبالو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000محلباردي جوبليومآلبالو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2000آلوچهقطره طالآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000آلوچهاستنليآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2000آلوچهبخاراآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000آلوچهشابلونآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000آلوچهسانتارزاآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2000آلوچهازاركآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000بادام تلخ18 شاهرودبادام9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2500بادام تلخ21 شاهرودبادام9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

8000زردآلو تلخشاهروديزردآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000زردآلو تلخالسگرديزردآلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

10000سيبگلدن دليشزسيب9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000سيبرد اسپارسيب9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2000سيبمحله شيخيسيب9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

1500سيبگراني اسميتسيب9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2500سيبگالب كهنزسيب9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

6000شفتالوكيوتاشليل9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

10000گالبيكوشياگالبي9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

10000گالبيدرگزيگالبي9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000گالبياسپاداناگالبي9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

3000گالبينطنزگالبي9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

2000گالبيويليامزگالبي9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000شاه ميوهگالبي9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000آلوچهسبز گلستانگوجه9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

10000محلبتكدانه مشهدگيالس9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000شفتالومشهدهلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

4000شفتالوآلبرتاهلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

8000شفتالودماونديهلو9153137005موسي زمانيان گوارشكيمشهدخراسان رضوي

14000ياقوتيانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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14400پرلتانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

17600رشهانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

16800ديوانهانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

52800فليمانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

46240تركمن 4انگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

26400شاهروديانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

1680شاهانيانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

44000كندريانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

12800جوينانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

75200كشمشي سفيدانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

33600كشمشي قرمزانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

60800پيكانيانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

672بلك سيدلسانگور5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

2320محلببوترموآلبالو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

1680محلبسيگانيآلبالو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

320محلباردي جوبليومآلبالو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

640گيزالبوترموآلبالو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

208آلوچهحاج حسنيآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

256آلوچهاستنليآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

288آلوچهپرزيدنتآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

248آلوچهبلك دياموندآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

GF677960قطره طالآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

GF677480بلك دياموندآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

10960بادام شيرين13 شاهرودبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

8232بادام شيرين12 شاهرودبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

10400بادام شيرينتونوبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

4320بادام شيرينماماييبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

960بادام شيرينشكوفهبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

GF6771520تونوبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

13GF6771440 شاهرودبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

12GF6771840 شاهرودبادام5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

1432آلوچهشاهروديزردآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

576آلوچهرجبعليزردآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي
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480آلوچهالسگرديزردآلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

1000سيبرد دليشزسيب5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

2800سيبگلدن دليشزسيب5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

2560سيبگالب كهنزسيب5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

496سيبگاالسيب5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

MM1062000گراني اسميتسيب5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

MM1061520گالب كهنزسيب5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

1760شفتالوكيوتاشليل5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

GF6771040كيوتاشليل5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

11040گالبياسپاداناگالبي5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

5840گالبيكوشياگالبي5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

4240گالبيدرگزيگالبي5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

1280آلوچهسبز ماليرگوجه5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

880محلبSK2گيالس5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

656محلبSK3گيالس5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

880محلبSK5گيالس5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

512محلببينگگيالس5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

2320شفتالوآلبرتاهلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

2080شفتالومشهدهلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

2800شفتالوسبزهلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

GF6771120مشهدهلو5145293500شركت كشت و صنعت جويننقابخراسان رضوي

5500بادام تلخشاهرود21بادام9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

12000زردآلوتلخالسگرديزردآلو9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

5500زردآلوتلخنوريزردآلو9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

12000زردآلوتلخشاهروديزردآلو9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

8000هلوتلخكيوتاشليل9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

5500هلوتلخسرخ و سفيدهلو9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

5500هلوتلخآلبرتاهلو9153726735حسن ساالرياسفراينخراسان شمالي

4000آلبالوتلخمجاريآلبالو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

4500آلوچهشابلونآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

2500آلوچهاستنليآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

1500آلوچهقطره طالآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

4000آلوچهبخاراآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي
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5500بادام تلخشاهرود13بادام9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

5000بادام تلخشاهرود17بادام9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

4000بادام تلخشاهرود21بادام9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

1500زردآلو تلخشاهروديزردآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

4500آلوچهشاهروديزردآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

12000زردآلو تلخاالسگرديزردآلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

2500سيب بذريرددليشزسيب9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

3000سيب بذريگلدن دليشزسيب9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

1500سيب بذريگالب كهنزسيب9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

3000هلوبذريكيوتاشليل9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

5000گالبي بذرياسپاداناگالبي9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

4500گالبي بذريدرگزيگالبي9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

6000آلوچهسبزگوجه9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

20000آلبالوتلختكدانهگيالس9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

12000آلبالوتلخفرانسويگيالس9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

3500هلوبذريآلبرتاهلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

3500هلوبذريسرخ و سفيدهلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

3000هلوبذريسبزهلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

3000هلوبذريدماونديهلو9159712070سيد رضا حسينياسفراينخراسان شمالي

7500آلوچهالسگرديزردآلوسيد محمد حسينياسفراينخراسان شمالي

8000آلبالوتلختكدانهگيالسسيد محمد حسينياسفراينخراسان شمالي

3000هلوبذريسفيدزودرسهلوسيد محمد حسينياسفراينخراسان شمالي

3500هلوبذريديررسهلوسيد محمد حسينياسفراينخراسان شمالي

1000آلوچهبخاراآلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

800آلوچهشابلونآلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

750آلوچهقطره طالآلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

7500بادام تلخفرانسويبادام9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

2500آلوچهالسگرديزردآلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

1000سيب بذريگلدن دليشزسيب9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

800بادام تلخشيرين تركانگالبي9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500گالبي بذريزودرسگالبي9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

1000آلوچهسبزمشهدگوجه9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000آلبالو تلختكدانهگيالس9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي
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4000آلبالو تلخبلندگيالس9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

800آلبالو تلخكوتاهگيالس9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500هلوتلخزعفرانيهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

2000هلوتلخدماونديهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

700هلوتلخردتاپهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

800هلوتلخمخمليهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

700هلوتلخهسته جداهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

800هلوتلخسرخ ابيهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

700هلوتلخانجيريهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

700هلوتلخجي اچ هيلهلو9151862588حسين طاهريبجنوردخراسان شمالي

2500آلوچهقطره طالآلو9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

3500آلوچهبخاراآلو9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

3000بادام تلخشاهرود13بادام9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500بادام تلخشاهرود12بادام9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500زردآلوتلخالسگرديزردآلو9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

2500هلو تلخانجيريشليل9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

2500گالبي بذرياسپاداناگالبي9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

2500گالبي بذريدرگزيگالبي9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500آلوچهسبزگوجه9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

3000زردآلوتلخفرانسويگيالس9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500آلبالو تلخكوتاهگيالس9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

4000آلبالو تلختكدانهگيالس9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500هلو تلخهسته جداهلو9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500هلو تلخديررسهلو9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

1500هلو تلخزودرسهلو9155851609سيد حسين ربانيبجنوردخراسان شمالي

2500آلبالوتلخبوترموآلبالو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500زردآلوتلخبخاراآلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1200زردآلوتلخقطره طالآلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

3500بادام تلخشاهرود13بادام9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

2500بادام تلخشاهرود16بادام9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

2500بادام تلخشاهرود21بادام9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1200زردآلوتلخالسگرديزردآلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1200زردآلوتلخشاهروديزردآلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي
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5000گالبي بذريسگالبي9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

2500گالبي بذرياسپاداناديررسگالبي9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

800گالبي بذريشيرين تركانگالبي9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

6500آلبالوتلختكدانهگيالس9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500آلبالوتلخبلندگيالس9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500هلوبذريهسته جداهلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1300هلوبذريمخمليهلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1300هلوبذريسرخ آبيهلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

1200هلوبذريجي اچ هيلهلو9155850226علي اصغر طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000آلبالوتلخبوترموآلبالو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500آلوچهديررسآلو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500آلوچهقطره طالآلو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500هلو تلخكيوتاشليل9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000گالبي بذريزودرسگالبي9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500گالبي بذريدرگزيگالبي9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000آلبالوتلخبلندگيالس9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

2500آلبالوتلخبلندگيالس9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

1500هلو تلخهستخ جداهلو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000هلو تلخسرخ آبيهلو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000هلو تلخمخمليهلو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000هلو تلخآلبرتاهلو9151861101قربانعلي طاهريبجنوردخراسان شمالي

4000آلبالوتلخزودرسآلبالو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1500آلوچهكبه ايآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1500آلوچهحاج حسنآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

700آلوچهرسميآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1000آلوچهشوقانيآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

700آلوچهطرقبهآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

700آلوچهديررسآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

700آلوچهقطره طالآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

5000بادام تلخديرگل كاغذيبادام9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

2500بادام تلخديرگلبادام9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1500زردآلوتلخشاهروديزردآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1500زردآلوتلخخيبريزردآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي
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1500زردآلوتلخرجبعليزردآلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

700هلوتلخانجيريشليل9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1000هلوتلخكيوتاشليل9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

8000گالبي بذريزودريگالبي9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1000گالبي بذرياسپاداناديررسگالبي9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

2500گالبي بذريدرگزيگالبي9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

800آلوچهسبز شهريارگوجه9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1500آلبالوتلخزودرسگيالس9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

7000آلبالوتلخسياه مشهدگيالس9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

3500هلوتلخسرخ و سفيدهلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

6000هلوتلخدماونديهلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1000هلوتلخسبزهلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

1500هلوتلخآلبرتاهلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

700هلوتلخانجيريهلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

2000هلوتلخسرخ آبيهلو9155017256محمود چرخببجنوردخراسان شمالي

100آلبلوبذريمجاريآلبالو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

3000بادام بذريآجيليبادام9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

1500بادام بذريكاغذيبادام9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

500مارياناجعفريزردآلو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

800ماريانارجبعليزردآلو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

1500سيب بذريقرمز توسرخسيب9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

800سيب بذريرد دليشزسيب9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

2000سيب بذريگلدن دليشزسيب9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

1000هلو بذريسايكينگشليل9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

1000گالبي بذرياسپاداناگالبي9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

500بهدرگزيگالبي9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

500ماريانادرگزيگالبي9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

800هلو بذريپيش رسهلو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

2500هلو بذريسرخ آبيهلو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

2000هلو بذريآلبرتاهلو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

2000هلو بذريآلبرتا ديررسهلو9157190190بهزاد موسي الرضاييشيروانخراسان شمالي

500آلبالوتلخمجاريآلبالو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

800آلوچهقطره طالآلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي
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نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500آلوچهاستنليآلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

8000بادام تلخشاهرئد21بادام9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

GF677500شاهرود21بادام9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M1062500گلدن دليشزسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M1061000گاالسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M1061500دلبارسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M106500گالبسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M106500رددليشزسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M106500گراني اسميتسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M9500دلبارسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M9500گاالسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M26500گالبسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

M261000گلدن دليشزسيب9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

1200پيردوارفكوشياگالبي9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

500آلوچهسبز مشهدگوجه9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

3000آلبالوتلخفرانسويگيالس9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

1000آلبالوتلختكدانهگيالس9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

500گزيال6فرانسويگيالس9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

4500هلو تلخآلبرتاهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

2000هلو تلخرسهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

1500هلو تلخجي اچ هيلهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

1500هلو تلخمخمليهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

1000هلو تلخدماونديهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

1000هلو تلخانجيريهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

2000هلو تلخهسته جداهلو9155850525حسن ساالريمانه و سملقانخراسان شمالي

500قلمهزردانجير9161911052جعفرقلي( عباسقلي)  حمزه پورباغملكخوزستان

800نارنجليسبونليمو ترش9161911052جعفرقلي( عباسقلي)  حمزه پورباغملكخوزستان

1300نارنجمحلي دزفولليمو شيرين9161911052جعفرقلي( عباسقلي)  حمزه پورباغملكخوزستان

350نارنجپرلنارنگي9161911052جعفرقلي( عباسقلي)  حمزه پورباغملكخوزستان

100نارنجمحلي دزفولپرتقال9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

200بذريوچيتاپكان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

100بذريكراكينگپكان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

100بذريگراتكسپكان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500نارنجمجاريليمو ترش9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

100نارنجپرشين اليمليمو ترش9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

100بركچه( تروير) پرشين اليمليمو ترش9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

100بركچه( تروير) شيشه آبليمو ترش9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

120نارنجپرلنارنگي9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغملكخوزستان

2000قلمهپرلتانگور9166922140ونوس عسگريباغملكخوزستان

1200قلمهفليمانگور9166922140ونوس عسگريباغملكخوزستان

1700قلمهياقوتيانگور9166922140ونوس عسگريباغملكخوزستان

1200قلمهسلطانيانگور9166922140ونوس عسگريباغملكخوزستان

1000بذرپكانپكان9166922140ونوس عسگريباغملكخوزستان

3500قلمهمحلي باغملكزيتون9166922140ونوس عسگريباغملكخوزستان

1000قلمهمحلي دزفولانار9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

2300قلمهگالبيانجير9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

2300قلمهسياهانجير9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

2300قلمهزردانجير9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1200قلمهپرلتانگور9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1000قلمهياقوتيانگور9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1000آلو گوجهشابلونآلو9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

5200نارنجمحلي دزفولپرتقال9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

3500قلمهسياهتوت9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

2200قلمهسفيدتوت9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1500قلمهموزيتوت9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

200كنار محليي) كنار9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

500كنار محلي) كنار9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

300كنار محليقرمزكنار9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

300كنار محليسفيدكنار9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1100نارنجردبالشگريپ فروت9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

6300نارنجليسبونليمو ترش9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

6300نارنجشيشه آبليمو ترش9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1300نارنجمجاريليمو ترش9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

1100نارنجمحليليمو شيرين9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

3200نارنجنارنجنارنج9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

4000نارنجپرلنارنگي9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000نارنجكينونارنگي9166411480احمد شيخيدزفولخوزستان

3800نارنجوالنسياپرتقال42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1500نارنجمارسپرتقال42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1000نارنجمحلي دزفولپرتقال42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

700نارنجردبالشگريپ فروت42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

5200نارنجليسبونليمو ترش42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

2800نارنجشيشه آبليمو ترش42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1000نارنجمايرليمو ترش42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

400نارنجپژلينكليمو ترش42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1000ولكشيشه آبليمو ترش42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1000ولكليسبونليمو ترش42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1200نارنجمحليليمو شيرين42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

2500نارنجپرلنارنگي42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1300نارنجكينونارنگي42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

1100نارنجتانجلونارنگي42296103شركت كشت و صنعت شهيد رجاييدزفولخوزستان

300نارنجترنجبالنگ9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

1500نارنجوالنسياپرتقال9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

4300نارنجمحلي دزفولپرتقال9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

1500نارنجردبالشگريپ فروت9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

5000نارنجليسبونليمو ترش9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

4800نارنجشيشه آبليمو ترش9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

3000نارنجمجاريليمو ترش9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

2000نارنجمحليليمو شيرين9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

3300نارنجپرلنارنگي9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

1300نارنجكينونارنگي9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

600نارنجمانيوالنارنگي9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

600نارنجمانيوالنارنگي9161414799شعبان حسن پوردزفولخوزستان

3000قلمهربابانار9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

4300قلمهيوسف خانيانار9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

4800قلمهزردانجير9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

3000قلمهشا انجير سفيدانجير9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

4000قلمهسياهانجير9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

6000قلمهگالبيانجير9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

600قلمهاستهبانانجير9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

5200قلمهياقوتيانگور9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

10000قلمهسياهتوت9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

9300نركموزيتوت9161416220صفر هندونه كاردزفولخوزستان

1000قلمهمحلي دزفولانار9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000قلمهسياهانجير9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000قلمهياقوتيانگور9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000آلو گوجهبيوتيآلو9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

10500نارنجمحلي دزفولپرتقال9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

600نارنجتامسونپرتقال9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

600قلمهموزيتوت9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000قلمهسياهتوت9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

550نارنجترنجدبه9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000آلو گوجهماريانازردآلو9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

2200نارنجردبالشگريپ فروت9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

4500نارنجليسبونليمو ترش9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

10500نارنجشيشه آبليمو ترش9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

3000نارنجمحلي دزفولليمو شيرين9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

2500نارنجمجاريليموترش9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

5300نارنجپرلنارنگي9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000نارنجكينونارنگي9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

1000نارنجتانچلونارنگي9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

5200نارنجمانيوالنارنگي9161416146عيدي حسن پوردزفولخوزستان

2300قلمهمحلي دزفولانار9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2000قلمهگالبيانجير9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2800قلمهسياهانجير9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2500قلمهزردانجير9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2300قلمهدرشتانگور9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

1000قلمهياقوتيانگور9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

6300نارنجمحلي دزفولپرتقال9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2000قلمهسفيدتوت9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2800قلمهسياهتوت9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

1000نارنجترنجدبه9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2300نارنجردبالشگريپ فروت9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

4500نارنجليسبونليمو ترش9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

1700نارنجشيشه آبليمو ترش9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2500نارنجمجاريليمو ترش9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

3200نارنجمحليليمو شيرين9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

1500نارنجنارنجنارنج9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

6300نارنجپرلنارنگي9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

2700نارنجكينونارنگي9163450649محمود شيخيدزفولخوزستان

1000نارنجترنجبالنگ9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجوالنسياپرتقال9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجتامسونپرتقال9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجسانجيپرتقال9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

4200نارنجمحلي دزفولپرتقال9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجپيونديدبه9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1600نارنجردبالشگريپ فروت9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

7200نارنجليسبونليمو ترش9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

7300نارنجشيشه آبليمو ترش9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

2500نارنجمايرليمو ترش9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجگالبيليمو ترش9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجقرمزليمو ترش9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

2500نارنجمحليليمو شيرين9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

5300نارنجپرلنارنگي9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

2500نارنجكينونارنگي9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1000نارنجتانجلونارنگي9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

1200نارنجمانيوالنارنگي9166417947محمود هندوانه كاردزفولخوزستان

2000قلمهزردانجير9166025393حمداله راهنوردشوش دانيالخوزستان

3000قلمهسياهانجير9166025393حمداله راهنوردشوش دانيالخوزستان

2500قلمهسلطانيانگور9166025393حمداله راهنوردشوش دانيالخوزستان

2000قلمهياقوتيانگور9166025393حمداله راهنوردشوش دانيالخوزستان

3000قلمهسياهتوت9166025393حمداله راهنوردشوش دانيالخوزستان

2000قلمهسفيدتوت9166025393حمداله راهنوردشوش دانيالخوزستان

2000آلبالو تلخمجاريآلبالو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

2000آلبالو تلخپانديآلبالو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

400گزيالمجاريآلبالو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

400گزيالپانديآلبالو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

1500آلوچهكاليفرنياآلو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

800آلوچهاستنليآلو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

4000بادام تلخسهندبادام9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

3600بادام تلخاسپانيا 2Aبادام9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

2000بادام تلخنيمه سنگيبادام9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

4000بادام تلخشكوفهبادام9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

QA7000به اصفهانبه9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

1500زردآلو تلخشاهروديزردآلو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

500زردآلو تلخعسگرآبادي ديررسزردآلو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

1200زردآلو تلخعسگرآبادي زودرسزردآلو9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

MM111500رد استاركينگسيب9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

MM111500گراني اسميتسيب9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

MM1111000گاالسيب9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

MM1111500گلدن دليشزسيب9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

M91000گلدن دليشزسيب9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

1000شفتالومغانشليل9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

600شفتالوشمسشليل9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

10000پيرودورافبيروتيگالبي9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

300پيرودوراف كوشياگالبي9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

1000پيرودورافاسپاداناگالبي9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

QA1500بيروتيگالبي9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

200مارياناگوجه سبز شيشه ايگوجه9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

5000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

600گزيالتكدانه مشهدگيالس9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

400گزيالالپنسگيالس9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

2000آلبالو تلخمجاريآلبالو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

2000آلوچهشابلونآلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

1000بذرياصفهانبه9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

10000زردآلو تلخباداميزردآلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

8000زردآلو تلخقيسيزردآلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

5000زردآلو تلخپيش رسزردآلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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1000شفتالومغانشليل9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

1000شفتالوانجيريشليل9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

2000بذرياسپاداناگالبي9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

2000بذريبيروتيگالبي9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

2000بذريدرگزيگالبي9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

3000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

8000شفتالوزعفرانيهلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

10000شفتالوانجيريهلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

3000شفتالوتبريزيهلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

3000شفتالوپبش رسهلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

2000شفتالوفرانسههلو9122421403حسن خطيبيزنجانزنجان

5003000گردو پيوندي9122491920حسن لطفيانزنجانزنجان

5003000گردو پيوندي9122491920حسن لطفيانزنجانزنجان

5003000گردو پيوندي9122491920حسن لطفيانزنجانزنجان

500گزيالآلبالو مجاريآلبالو9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

700ميروباالنشابلونآلو9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

GF6771000شكوفهبادام9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

GF6771000آذربادام9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

500ميروباالنشاهروديزردآلو9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

GF677700مغانشليل9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

GF677700انجيريشليل9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

3000پيرودوارفبيروتيگالبي9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

4000پيرودوارفدرگزيگالبي9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

2000پيرودوارفشاه ميوهگالبي9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

800پيرودوارفدوشيزگالبي9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

700گزيالتكدانه مشهدگيالس9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

GF6771400زعفرانيهلو9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

GF6772000زعفرانيهلو9122416298موسسه مصباح حسينيه اعظمزنجانزنجان

12000قلمهزردزيتون9126417833فرزانه امينطارمزنجان

25000قلمهزردزيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان

48000قلمهآربيكنزيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان

30000قلمهكرونيكيزيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان

4000قلمهكنسرواليازيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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4000قلمهابوسطلزيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان

15000قلمهسويالنازيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان

40000قلمهمانزانيالزيتون9125413499مهدي عباسيطارمزنجان

10000قلمهزردزيتون9127441319مهدي ملكيطارمزنجان

3000قلمهمانزانيالزيتون9127441319مهدي ملكيطارمزنجان

10000درجزينانارجمشيد بيرقيسمنانسمنان

30000ملس ساوهانارجمشيد بيرقيسمنانسمنان

10000يوسف خانيانارجمشيد بيرقيسمنانسمنان

1000ساير ارقامانگورحسين صالحي نژادسمنانسمنان

1000سفيد بي دانهانگورحسين صالحي نژادسمنانسمنان

2000عسگريانگورحسين صالحي نژادسمنانسمنان

4000كندريانگورحسين صالحي نژادسمنانسمنان

1500لعلانگورحسين صالحي نژادسمنانسمنان

3000رباب نيريزاناررضاقلي كالهيسمنانسمنان

3000قرمزاناررضاقلي كالهيسمنانسمنان

5000فردوساناررضاقلي كالهيسمنانسمنان

15000ملس ساوهاناررضاقلي كالهيسمنانسمنان

5000زرد سمنانانجيررضاقلي كالهيسمنانسمنان

2000سياه سمنانانجيررضاقلي كالهيسمنانسمنان

2000پرلتانگوررضاقلي كالهيسمنانسمنان

2000شاهانيانگوررضاقلي كالهيسمنانسمنان

1000عسگريانگوررضاقلي كالهيسمنانسمنان

4000كندرانگوررضاقلي كالهيسمنانسمنان

3000لعلانگوررضاقلي كالهيسمنانسمنان

2000ياقوتيانگوررضاقلي كالهيسمنانسمنان

5000گردوژنوتيپ برترگردو پيونديمختار آرايشسمنانسمنان

500آلبالومجاريآلبالوامير حسينيشاهرودسمنان

2200بادام12بادامامير حسينيشاهرودسمنان

1000بادام18بادامامير حسينيشاهرودسمنان

3800بادام21بادامامير حسينيشاهرودسمنان

2000آلوجعفريزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1000زردآلوجعفريزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

2500آلوجهانگيريزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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4500زردآلوجهانگيريزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1300آلوخيبه ايزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1700زردآلوخيبه ايزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1500آلورجبعليزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1500زردآلورجبعليزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1000آلوزعفرانيزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

1000زردآلوقياسيزردآلوامير حسينيشاهرودسمنان

MM106700سوپرگاالسيبامير حسينيشاهرودسمنان

MM106700گاالسيبامير حسينيشاهرودسمنان

MM106700گراني اسميتسيبامير حسينيشاهرودسمنان

MM1061500گالب كهنزسيبامير حسينيشاهرودسمنان

MM1061400گلدنسيبامير حسينيشاهرودسمنان

2000آلبالوتكدانهگيالسامير حسينيشاهرودسمنان

200-خليليانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

200-ريش باباانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

2500-سرخ فخريانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000-سفيدفخريانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

200-صاحبيانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1500-عسگريانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000-كشمشيانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000-لعلانگورتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000آلوشايروآلوتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000بادام12بادامتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000بادام15بادامتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1000بادام17بادامتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

500بادام18بادامتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

500بادام21بادامتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

60000بادامي زرندپايه پستهتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

2500زردآلوجعفريزردآلوتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

10000زردآلوجهانگيريزردآلوتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

15000زردآلورجبعليزردآلوتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1500زردآلوشاهروديزردآلوتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

2000سيبزردسيبتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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500سيبشفيع آباديسيبتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

500سيبقرمزسيبتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

250سيبكمپوتيسيبتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

250سيبگالبسيبتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

2000شفتالوكيوتاشليلتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

500گالبيكوشياگالبيتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

500محلببرغانگوجهتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

500محلبSK2گيالستحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

2000شفتالوآلبرتاهلوتحقيقات كشاورزي شاهرودشاهرودسمنان

1500بادام12بادامحميد كشاورزشاهرودسمنان

1500بادام18بادامحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000زرآلوجعفريزردآلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000زرآلوجهانگيريزردآلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000زردآلوخيبه ايزردآلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

2000زردآلورجبعليزردآلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

1500زردآلوقواميزردآلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000زرآلوقياسيزردآلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000سيبخوني بكرانسيبحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000سيبگلدنسيبحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000هلوكيوتاشليلحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000گالبيبيروتيگالبيحميد كشاورزشاهرودسمنان

1500آلوبرغانيگوجهحميد كشاورزشاهرودسمنان

1000هلوآلبرتاهلوحميد كشاورزشاهرودسمنان

8000محلبمجاريآلبالوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

800آلوشايروآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

500آلوقطره طالآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

2000بادام12بادامسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1200بادام17بادامسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1000بادام21بادامسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

A500اصفهانبهسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

2000بذرياصفهانبهسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

700آلوجعفريزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

3000زردآلوجعفريزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان
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700آلوجهانگيريزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

3000زردآلوجهانگيريزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

700زردآلودانشكدهزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

800آلورجبعليزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

8000زردآلورجبعليزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

500آلوشاهروديزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

2500زردآلوشاهروديزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

500زردآلوقياسيزردآلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

MM1061000ردسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

500بذريردسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

MM1063000گاالسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1000بذريگاالسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

MM106500گراني اسميتسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

MM1064000گالبسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1000بذريگالبسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

MM1063000گلدنسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1500بذريگلدنسيبسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1200هلوسانكينگشليلسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1100هلوكيوتاشليلسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

A1000درگزيگالبيسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

predwarf100كوشياگالبيسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

A4500كوشياگالبيسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1200آلوگوجه سبزگوجهسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

8000محلبپمشهدگيالسسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

Gisela 6100سياه مشهدگيالسسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

1500هلوGH. Hillهلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

700هلوپيش رسهلوسيدجمال عاطفيشاهرودسمنان

250آلبالومحلبمجاريآلبالو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

500زردآلوبلك دياموندآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

500آلوشايروآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

700بادام12بادام9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

1200بادام18بادام9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

1200زردآلوجهانگيريزردآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1500زردآلوخيبه ايزردآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

2000زردآلورجبعليزردآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

2500زردآلوقواميزردآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

1500زردآلوقياسيزردآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

1200زردآلومنوچهريزردآلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

1500سيبگالب كهنزسيب9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

500هلوكيوتاشليل9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

200گالبياسپادوناگالبي9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

500آلوبرغانگوجه9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

250آلبالومحلبSKگيالس9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

250آلبالومحلبسياه مشهدگيالس9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

500هلوآلبرتاهلو9123734860شركت كشت  و صنعت پرنيان شاهرودشاهرودسمنان

1010زردآلوجعفريزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

530زردآلوجهانگيريزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

700زردآلوميزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

2090زردآلوخيبه ايزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

620زردآلودانشكدهزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

1700زردآلورجبعليزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

775زردآلوزعفرانيزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

740زردآلوقواميزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

1940زردآلوقياسيزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

1490زردآلومنوچهريزردآلوعلي رضاييشاهرودسمنان

3500آلبالومجارآلبالوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

1200آلوشايروآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

2500زردآلوجعفريزردآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

1200زردآلوجهانگيريزردآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

2700زردآلوخيبه ايزردآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

4800زردآلورجبعليزردآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

1800زردآلوقواميزردآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

1700زردآلوقياسيزردآلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان

700گالبيبيروتيگالبيعليرضا كريميانشاهرودسمنان

900آلبالوتكدانهگيالسعليرضا كريميانشاهرودسمنان

3000هلوزعفرانيهلوعليرضا كريميانشاهرودسمنان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000آلوشايروآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

1000آلوگوجه سبزآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

4000زردآلوجعفريزردآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

5000زردآلوجهانگيريزردآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

3000زردآلوخيبه ايزردآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

7000زردآلورجبعليزردآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

2000زردآلوقواميزردآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

3000زردآلوقياسيزردآلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

500شفتالوزودرسهلومحمدرضا مهدي ئيشاهرودسمنان

2500محلبمجاريآلبالومهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000آلوآنجالنوآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000آلوگوجه سبزآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000بادامشماره 18باداممهدي رضوانيشاهرودسمنان

1500بادامشماره 21باداممهدي رضوانيشاهرودسمنان

2500بهاصفهانبهمهدي رضوانيشاهرودسمنان

4000زردآلوجعفريزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

4000زردآلوجهانگيريزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

4000زردآلوخيبه ايزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

3000زردآلورجبعليزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

1500زردآلوزعفرانيزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

4000زردآلوشاهروديزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

4000زردآلوقياسيزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000زردآلومنوچهريزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

1000زردآلونصيريزردآلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

500سيبردسيبمهدي رضوانيشاهرودسمنان

2500سيبزردسيبمهدي رضوانيشاهرودسمنان

2500سيبگالب كهنزسيبمهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000هلوكيوتاشليلمهدي رضوانيشاهرودسمنان

3000گالبياسپادوناگالبيمهدي رضوانيشاهرودسمنان

3000گالبيدرگزيگالبيمهدي رضوانيشاهرودسمنان

1000محلبSK1گيالسمهدي رضوانيشاهرودسمنان

1000محلبSK2گيالسمهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000محلبتكدانهگيالسمهدي رضوانيشاهرودسمنان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000هلوانجيريهلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

2000هلوزعفرانيهلومهدي رضوانيشاهرودسمنان

5000گردوژنوتيپ برترگردو پيونديكشت و صنعت شهميرزادمهدي شهرسمنان

2000گردوژنوتيپ برترگردو پيونديمحمد قرائيانمهدي شهرسمنان

3000بذريصدا بهارانبه9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

2000بذريسندريانبه9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

2000بذريلنگراانبه9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

1500بذريچوساانبه9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

500بذريچميبيدام9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

1000بذريگردبيل پتر9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

2200بذريكشيدهپاپايا9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

1500بذريملستمر هندي9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

500بذريبي نظيرجك فروت9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

1100بذريمحليجم9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

2000كرولگردچيكو9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

2000بذريالبالوييفالسا9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

1000بذريقنديكاستر اپل9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

16000بذريكريكت اللكنار9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

2000بذريكشيدهكنار9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

12000بذريگردگواوا9153455024عبدالغفور فرزاديسربازسيستان و بلوچستان

3000قلمهربابانار9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

2000قلمهعسكريانگور9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

2000قلمهياقوتيانگور9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

1000قلمهرطبيانگور9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

1000قلمهشاهانيانگور9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

5000آلوچهزردآلو9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

25000بادام تلخ7بادام9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

5000بادام تلخسوپر نوابادام9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

20000بادام تلخ8بادام9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

5000بادام تلخ28بادام9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

20000زردآلو تلختخم گرديزردآلو9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

10000زردآلو تلخفلكه ايزردآلو9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

5000بذريردسيب9171519129علي رضايي فرداقليدفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

5000بذريگلدنسيب9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

10000بذريخوشه ايگردو پيوندي9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

5000آلوچهيزدانيگوجه9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

5000آلوچهكرجيگوجه9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

20000شفتالوزعفرانيهلو9171519129علي رضايي فرداقليدفارس

3500بادام تلخ12بادام9177515073محمد رضا عابدينياقليدفارس

7GF3000بادام9177515073محمد رضا عابدينياقليدفارس

2000بذري106سيب9177515073محمد رضا عابدينياقليدفارس

3000آلبالو تلختكدانهگيالس9177515073محمد رضا عابدينياقليدفارس

1000بادام تلخبخاراآلو9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

200زردآلو تلختخم گرديزردآلو9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

2000زردآلو تلخفلكه ايزردآلو9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

500بذريگالبسيب9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

1000شفتالوشبرنگشليل9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

500آلبالو تلخباغيگوجه9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

1000شفتالوزعفرانيهلو9177510713فلكناز حيدريآبادهفارس

2000قلمهساوهانار9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000قلمهشيرين شوالانار9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000قلمهربابانار9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000قلمهرطبيانگور9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1500قلمهعسكريانگور9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1500قلمهغوره ايانگور9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1500قلمهريش باباانگور9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000قلمهخليليانگور9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000قلمهسمر قنديانگور9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلوچههلنديآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلوچهبالك استارآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلوچهكاليفرنياآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلوچهبخاراآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلوچهشابلنآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلوچهطالييآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

5000بادام تلخفرانسيسبادام9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000بادام تلخ6بادام9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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1000بادام تلخ7بادام9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000بادام تلخ8بادام9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000بادام تلخ21بادام9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000بادام تلخآيبادام9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

6000زردآلوتلخفلكه ايزردآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000زردآلوتلخآصفيزردآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

3000زردآلوتلختخم گرديزردآلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000بذريگالبسيب9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000بذريترش مصريسيب9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000شفتالومغانشليل9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000آلوچهكرجيگوجه9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

1000آلبالو تلخسياهگيالس9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

4000شفتالوآلبرت تابستانههلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

3000شفتالوآلبرت پاييزههلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000شفتالوهفت روزههلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

2000شفتالوانجيريهلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

3000شفتالوزعفرانيهلو9173116640نادر جعفريبعد از شهر لپوييفارس

3000قلمهسياه صاحبيانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

30000قلمهسياه سردشتانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

30000قلمهپرليتانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

25000قلمهسفيد بي دانهانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

25000قلمهقرمز بي دانهانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

25000قلمهرطبيانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

30000قلمهپيكاميانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

30000قلمهسياه شاهانيانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

2000قلمهمنقاانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

30000قلمهريش باباانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

45000قلمهخليليانگور9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

3000آلو مارياناآلو زردآلو9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

35000بادام تلخ12بادام9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

35000بادام تلخ7بادام9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

2000بادام تلخ14بادام9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

2000بادام تلخ18بادام9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس
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2000بادام تلخ21بادام9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

50000بذريبواناتيگردو پيوندي9171533821منصور ملك مكانبواناتفارس

300000بذريباداميپايه پسته9173328634نادعلي بيگيبواناتفارس

2000قلمهرطبيانگور9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000قلمهريش باباانگور9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000قلمهسياهانگور9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000آلوچه تلخساندليزهآلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000آلوچه تلخشابلونآلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000آلوچه تلخكاليفرنياآلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000بادام تلخسنگيبادام9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

3000بادام تلخديرگلبادام9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

5000كيالكاصفهانيبه9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

6000زردآلو تلخشدوزردآلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000زردآلو تلخجعفرخانيزردآلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

500بذريگالبسيب9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

500بذريترشسيب9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000بذريكهنزسيب9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000آلوچه تلخكرجيگوجه9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000آلبالو  تلختكدانهگيالس9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

5000شفتالوهسته جداهلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

4000شفتالوآلبرتاهلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

5000شفتالوسرخ آبيهلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

20001000انجيريهلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

2000شفتالوزعفرانيهلو9171178601قربان منصورآباديبيضافارس

3000ليمو ترشمارسپرتقال9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

5000ليمو ترششيرينليمو9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

5000ليمو ترشليسبونليمو9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

3000ليمو ترشپرشينليمو9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

5000ليمو ترشخارگلليمو9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

6000ليمو ترشپيوندي محليليمو9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

3000محلينارنگي9171912789محمد مهربان جهرميجهرمفارس

3000ليمو ترشنافيپرتقال9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

3000ليمو ترشتوسرخپرتقال9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000ليمو ترشوالنسياپرتقال9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

3000ليمو ترشخوشه ايپرتقال9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

1000ليمو ترشمارسپرتقال9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

2000ليمو ترشدانكنگريپ فروت9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

7000ليمو ترشليسبونليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

5000ليمو ترشخاركلليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

4000ليمو ترشخاردارليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

2000ليمو ترششيرينليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

1000ليمو ترشمصريليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

2000ليمو ترشمحليليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

2000ليمو ترشچهارفصلليمو9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

4000ليمو ترشمحلينارنگي9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

2000ليمو ترشخارينارنگي9173917629محمود كارگرفرد جهرميجهرمفارس

2000قلمهربابانار9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشوالنسياپرتقال9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشتوسرخپرتقال9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

3000ليمو ترشناولپرتقال9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

3000ليمو ترشليسبونليمو9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشپيونديليمو9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشخاركلليمو9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترششيرينليمو9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشپرشينليمو9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشچهارفصلليمو9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

7000ليمو ترشكينونارنگي9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

2000ليمو ترشتانجلونارنگي9173921025نهالكاران احسان فارسجهرمفارس

3000ليموبكراييبكرايي9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

2000ليموهاملينپرتقال9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

2500ليمومارسپرتقال9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

5000ليموتوسرخپرتقال9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

5000ليمونافيپرتقال9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

2000ليموگريپ فروتگريپ فروت9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

10000نارنجمكزيكيليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

8000ليموخاركيليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000نارنجخاركلليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

3000ليموخاركلليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

3000ليمومحليليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

4000ليموشيرينليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

6000ليموپيونديليمو9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

3000ليموتانجلونارنگي9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

4000ليمومحلينارنگي9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

8000ليموخارونارنگي9171923675محمد حسين عبديخفرفارس

1500قلمهپرلتانگور9177146045عبدالرضا كي منشدارابفارس

20000قلمهفليمانگور9177146045عبدالرضا كي منشدارابفارس

50000قلمهمحمديگل محمدي9177146045عبدالرضا كي منشدارابفارس

1200قلمهربابانار9177176146مهناز مراديكازرونفارس

700قلمهسبز كازرونانجير9177176146مهناز مراديكازرونفارس

500قلمهسياه سمرقنديانگور9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000بكراييمحليبكرايي9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000ليمو ترشتوسرخپرتقال9177176146مهناز مراديكازرونفارس

3000ليمو ترشقاشقيپرتقال9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000ليمو ترشنافي پاكوتاهپرتقال9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000ليمو ترشنافي تو سرخپرتقال9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000ليمو ترشمارسپرتقال9177176146مهناز مراديكازرونفارس

3000قلمهالكواليزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

8000قلمهزردزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000قلمهموركونازيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

5000قلمهكازرونيزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

500قلمهمانزاليازيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

4000قلمهنچالرادلزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000قلمههخي بالنكازيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000قلمهآربكينزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000قلمهفيشزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000قلمهلچينوزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

1000قلمهفيش رودبارزيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000قلمه177زيتون9177176146مهناز مراديكازرونفارس

7000ليمو ترشمعموليليمو ترش9177176146مهناز مراديكازرونفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2500ليمو ترشسنگيليمو ترش9177176146مهناز مراديكازرونفارس

1000ليمو ترشچهار فصلليمو ترش9177176146مهناز مراديكازرونفارس

1000ليمو ترشپرشين اليمليمو ترش9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2500ليمو ترشمعموليليمو شيرين9177176146مهناز مراديكازرونفارس

1500نارنجمحلينارنج9177176146مهناز مراديكازرونفارس

4000ليمو ترشكينونارنگي9177176146مهناز مراديكازرونفارس

2000ليمو ترشگالبينارنگي9177176146مهناز مراديكازرونفارس

100000قلمهزردزيتون9173083220محمود صفويكوارفارس

3500قلمهفشمزيتون9173083220محمود صفويكوارفارس

3500قلمهتخم كبكيزيتون9173083220محمود صفويكوارفارس

10000قلمهپيونديزيتون9173083220محمود صفويكوارفارس

7000قلمهپيونديزيتون9173083220محمود صفويكوارفارس

4000قلمهربابانار9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

1000قلمهسبزانجير9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

2000زردآلو تلخمحليآلو9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

1000بادام تلخ3بادام9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

2000بادام تلخ7بادام9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

4000بادام تلخ12بادام9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

4000زردآلو تلخشدوزردآلو9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

1000زردآلو تلخفلكه ايزردآلو9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

2000زردآلو تلخجعفرخانيزردآلو9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

2000بذريمحليگردو پيوندي9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

2000گوجهمحليگوجه9173160939زهره اشجارمرودشتفارس

1500قلمهربابانار9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

2500بادام تلخشابلونآلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

2500بادام تلخطالييآلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

1000بادام تلخبخاراآلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

2500خرمنديمعموليخرمالو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

5000زردآلو تلخشدوزردآلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

3000زردآلو تلخجعفرخانيزردآلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

3000زردآلو تلخآصفيزردآلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

4000شفتالوشليل9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

3000بادام تلخسبز كرجيگوجه9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

7000شفتالوآلبرتاهلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

3000شفتالوزعفراني بهارههلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

2000شفتالوديرسهلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

4000شفتالوسرخ آبيهلو9177130968محمدعلي جاللي نژادمرودشتفارس

2000قلمهربابانار917شيروان پوركربالييميمندفارس

40000قلمهسبزانجير917شيروان پوركربالييميمندفارس

30000قلمهلركشانگور917شيروان پوركربالييميمندفارس

2000بذريكاغذي سنگيبادام917شيروان پوركربالييميمندفارس

1500قلمهكنسرواليازيتون917شيروان پوركربالييميمندفارس

1500قلمهتخم كبكيزيتون917شيروان پوركربالييميمندفارس

4000بذريبواناتي محليگردو پيوندي917شيروان پوركربالييميمندفارس

350000قلمهمحمديگل محمدي9177361245محمدمهدي حسينيانميمندفارس

9177361245محمدمهدي حسينيانميمندفارس

9177361245محمدمهدي حسينيانميمندفارس

203000بذريباداميپايه پسته9177309424ايمان زراوشانني ريزفارس

4000قلمهربابانار9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

5000قلمهواندر فولانار9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

100000قلمهسبز استهبانانجير9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

500000بادام تلخ7بادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

180000بادام تلخ12بادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

7GF6775000بادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

12GF67720000بادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

12GN3500بادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

15000بادام تلخنان پريلبادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

5000بادام تلخكاراملبادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

7GN1500بادام9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

40000كوئينز Aكدوييبه9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

15000كوئينز Aشيشه ايبه9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

7000زردآلوتلخخياريزردآلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

4000زردآلوتلختخم گرديزردآلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

8000زردآلوتلخفلكه ايزردآلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

10000زردآلوتلخماتيكيزردآلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

5000زردآلوتلخشدوزردآلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000زردآلوتلخكتابيزردآلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

1500بذريگالبسيب9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

1500بذريگراني اسميتسيب9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

2000بذرياستار كينگسيب9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

5000شفتالوكيوتاشليل9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

4000شفتالوايندي پندنتشليل9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

3000بذريشش كپگالبي9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

3000بذريمونگالگالبي9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

3000آلبالو تلختكدانهگيالس9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

30000شفتالوسرخابيهلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

6000شفتالوزعفرانيهلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

3000شفتالوآلبرتاهلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

3000شفتالوشصت روزههلو9171183814بهرام زارعيني ريزفارس

10000قلمهربابانار9171319351بهرام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

30000بادام تلخ7بادام9171319351بهرام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

10000بادام تلخ21بادام9171319351بهرام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

31000بادام تلخ12بادام9171319351بهرام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

10000بادام تلخ17بادام9171319351بهرام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

1500بادام تلخ6بادام9171319351بهرام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

1000آلبالو تلخمجاريآلبالو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

10000بادام تلخ12بادام9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

7000بادام تلخ7بادام9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

7GF11000بادام9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

12GF500بادام9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

13000كوينزAكدوييبه9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

6000كوينزAشيشه ايبه9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

8000زردآلو تلخخياريزردآلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

9000زردآلو تلخفلكه ايزردآلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

8000زردآلو تلختخم گرديزردآلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000بذرياستاركينگسيب9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000بذرياستاركريسموسيب9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

5000بذريدليشززردسيب9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000بذريگران اسميتسيب9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 
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1000بذريگالب كهنزسيب9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

1500بذرياسپادوناگالبي9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

8000بذريشاه ميوهگالبي9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

1000بذريسبريگالبي9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000آلوچه جنگليكرجيگوجه9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000آلبالو تلخسويت آنگيالس9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000آلبالو تلخسويت هرتگيالس9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000آلبالو تلختك دانهگيالس9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

9000شفتالوسرخابيهلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2500شفتالوآلبرتاهلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000شفتالوانجيريهلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

2000شفتالوهسته جداهلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

5000شفتالوزعفرانيهلو9177328079بهنام ضيغمي ( رضا قلي) ني ريزفارس

10000قلمهربابانار9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

50000قلمهسبزانجير9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

2500بادام تلخ16بادام9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

20000بادام تلخ7بادام9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

1100بادام تلخ8بادام9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

3000بادام تلخمحليبادام9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

24000بادام تلخ12بادام9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

500بذريمحليگردو پيوندي9173318658خسرو ضيغميني ريزفارس

5000قلمهربابانار9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

2000قلمهسبزانجير9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

3000بادام تلخ12بادام9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

3000كوينزكدوييبه9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

3000كوينزشيشه ايبه9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

4000بذرينطنزگالبي9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

2000آلوچهسبز كرجيگوجه9171319200سيد احمد علويني ريزفارس

40000۔سبزانجير9177320292غالمرضا ماهوتيني ريزفارس

2000قلمهربابانار9171322100فتحعلي زارعيني ريزفارس

50000قلمهسبزانجير9171322100فتحعلي زارعيني ريزفارس

10000قلمهگورچشمانگور9171322100فتحعلي زارعيني ريزفارس

200000بذريبادامپايه پسته9171358898محمدرضا خلجني ريزفارس



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

200000بذريباداميپايه پسته9176026536آقانور خلجني ريز. آباده يشكفارس

3000قلمهربابانار9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

1000قلمهسبزانجير9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

1500آلبالو تلخمجاريآلبالو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

12000بادام تلخ7بادام9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2000بادام تلخ10بادام9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

3500بادام تلخ12بادام9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2000كوينزكدوييبه9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2000كوينزشيشه ايبه9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

4000زردآلو تلخخياريزردآلو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

3000زردآلو تلخفلكه ايزردآلو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2000زردآلو تلخشدوزردآلو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2000زردآلو تلختخم گرديزردآلو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

3000بذريسرخ آبيسيب9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

3000بذريزردسيب9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

1500بذريبيروتيگالبي9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

GF2000كرجيگوجه9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2000آلبالو تلختك دانهگيالس9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

4000شفتالوآلبرتاهلو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

2500شفتالوسرخ آبيهلو9173161037بهرام ضيغمي ( مهدي) نيريزفارس

5000بذريازگيل9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000قلمهمعموليانجير9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

4000آلبالو تلخمجارستانيآلبالو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000آلبالو تلخفرانسويآلبالو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

10000آلوچه نرككاليفرنياييآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000آلوچه نركشابلون اختريآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

2000آلوچه نركآمريكاييآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000آلوچه نركشابلون خاكيآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000آلوچه نركقطره طالآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

2000آلوچه نركبخاراآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

15000بادام تاخكاغذيبادام9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

10000بادام تلخچكشيبادام9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

10000بذرياصفهانبه9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

10000باداميپايه پسته9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000توت نركهراتتوت9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000توت نركشاتوتتوت9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

8000آلوچه نركدرشتيزردآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

10000آلوچه نركشاهروديزردآلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

30000قلمهخوراكيسنجد9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

1000سيب بذريتو سرخسيب9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

10000سيب بذريردسيب9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000سيب بذريگلدنسيب9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000سيب بذريگالب كهنزسيب9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000سيب بذريگراني اسميتسيب9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000شفتالوشمسشليل9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000شفتالوانجيريشليل9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000شفتالورفعتيشليل9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

6000شفتالورسشليل9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

7000شفتالومغان ديررسشليل9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

15000پايه خارجيبيروتيگالبي9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

10000پايه خارجيشاه ميوهگالبي9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000پايه خارجيدرگزيگالبي9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

2000گالبي بذريبيروتيگالبي9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000گالبي بذريدوشيزگالبي9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000گالبي بذريدرگزيگالبي9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000آلوچه نركسبز شيشه ايگوجه9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000آلوچه نركسبز دبه ايگوجه9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

3000آلوچه نركقرمزگوجه9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

15000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

7000شفتالوتبريزيهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000شفتالومعموليهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

15000شفتالورسهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

7000شفتالورسهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000شفتالوولدآباديهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

2000شفتالوحاج كاظميهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين

5000شفتالوزعفرانيهلو9122479178سيد احمد اعتصاميآبيكقزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

800ميروباالن 29Cسانتارزاآلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

500ميروباالن 29Cپرزيدنتآلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

700ميروباالن 29Cشايروآلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

500ميروباالن 29Cاستانليآلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

2000ميروباالن 29Cسيمكاآلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500رويال گاالسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500گاالسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500رد استاركينگسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500فرانسويسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500برابرنسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500گراني اسميتسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500جونا گلدسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500رد مريكالسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

MM1062500گلدن رزاسيب9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6772500ردگلدشليل9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6772500اينديپندسشليل9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفدرگزيگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفلوئيزبونگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفويليامگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفپكهامزگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفاسپادوناگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفابت فتلگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500پيرودوارفشاه ميوهگالبي9127875952شركت محياآبيكقزوين

500گريال 6بينگگيالس9127875952شركت محياآبيكقزوين

500گريال 6الپينسگيالس9127875952شركت محياآبيكقزوين

3000گريال 6تكدانه مشهدگيالس9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6773000اسپرينگ تايمهلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6772500اسپرينگ كرستهلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6772500ردهونهلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6772000جي اچ هيلهلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6772000اسپرينگ هيلهلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

GF6773000دكسي ردهلو9127875952شركت محياآبيكقزوين

12000آلبالو تلخمجارستانيآلبالو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

10000آلوچهرسآلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

6000آلوچهخاكيآلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

8000آلوچهكاليفرنياآلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

10000آلوچهقطره طالآلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

3000بادام تلختونوبادام9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

3000بادام تلخماماييبادام9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

2000بادام تلخسوپر نوابادام9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

7000آلوشاهروديزردآلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

8000آلودرشتيزردآلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

5000سيب بذريگالبسيب9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

7000سيب بذريلبناني قرمزسيب9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

6000سيب بذريلبناني زردسيب9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

8000شفتالومغان تكبارشليل9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

10000شفتالوشمسشليل9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

7000شفتالوانجيريشليل9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

6000شفتالوحاج اصغريشليل9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

6000گالبي بذريدرگزيگالبي9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

12000گالبي بذريبيروتيگالبي9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

10000آلوچهسبز دبه ايگوجه9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

5000آلوچهسبز شيشه ايگوجه9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

15000آلبالو تلختكدانهگيالس9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

3000شفتالوآلبرتا تكبارهلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

15000شفتالوفرانسههلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

10000شفتالوزعفرانيهلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

5000شفتالوديررسهلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

10000شفتالوتبريزيهلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

12000شفتالومعموليهلو9121810092تيمور ميرزاجانيبوئين زهراقزوين

5000قلمهشاني پيكانيانگور09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000قلمهبيدانه قرمزانگور09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

10000آلبالو تلخمجارستانيآلبالو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000آلوچه وحشيكاليفرنياآلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000آلوچه وحشيرسآلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000آلوچه وحشيخاكيآلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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5000آلوچه وحشيقطره طالآلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

8000بادام تلخسنگي ديرگلبادام09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

3500بادام تلخآذر دير گلبادام09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

3500بادام تلخشكوفهبادام09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

3000به بذرياصفهانبه09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

7500آلودرشتيزردآلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

7500آلوشاهروديزردآلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000سيب بذريلبناني قرمزسيب09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000سيب بذريگالبسيب09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000سيب بذريلبناني زردسيب09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

14000شفتالومغان تكبارشليل09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

6000شفتالوانجيريشليل09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000شفتالوسفيدشليل09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

5000شفتالوحاج اصغريشليل09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

20000شفتالوشمسشليل09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

4000گالبي بذريدوشيزگالبي09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

6000گالبي بذريدرگزيگالبي09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

9000گالبي بذريبيروتيگالبي09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

7500آلوچهسبز شيشه ايگوجه09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

7500آلوچهسبز دبه ايگوجه09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

10000آلبالو تلختكدانه  مشهدگيالس09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

15000شفتالوفرانسههلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

12000شفتالوزعفرانيهلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

10000شفتالوآلبرتاهلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

8000شفتالوانجيري مالكيهلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

18000شفتالومعموليهلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

15000شفتالوتبريزيهلو09121827034رضا ميرزاجاني (  فرزند احمد ) بوئين زهراقزوين

10000آلبالو تلخمجاريآلبالو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000آلوچهكاليفرنياآلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

3000آلوچهخاكيآلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000آلوچهقطره طالآلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

1000بادام تلختونوبادام9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

1000بادام تلخماماييبادام9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

1000بادام تلخسوپر نوابادام9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000آلودرشتيزردآلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000آلوشاهروديزردآلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

4000سيب بذريلبناني قرمزسيب9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

0سيب بذريگاالسيب9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

2000سيب بذريگالبسيب9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

4000سيب بذريلبناني زردسيب9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

4000شفتالوسفيدشليل9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

3000شفتالوحاج اصغريشليل9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000شفتالومغان تكبارشليل9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

10000شفتالوشمسشليل9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000شفتالوانجيريشليل9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

3000گالبي بذريدرگزيگالبي9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

8000گالبي بذريبيروتيگالبي9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

2000آلوچهسبز شيشه ايگوجه9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

8000آلوچهسبز دبه ايگوجه9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

10000آلبالو تلختكدانهگيالس9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000شفتالوتبريزيهلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

1000شفتالوآلبرتا تكبارهلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

10000شفتالوفرانسههلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

5000شفتالوزعفرانيهلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

شفتالوديررسهلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

10000شفتالومعموليهلو9121818008رضا ميرزاجاني (  فرزند تيمور ) بوئين زهراقزوين

2000آلبالو تلخمجارستانيآلبالو09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

4000آلوچهسبز شيشه ايآلو09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

3000بادام تلخديرگلبادام09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

6000بذرياصفهانبه09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

4000پيش رسزردآلو09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

6000بذريلبناني زردسيب09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

6000بذريلبناني قرمزسيب09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

6000بذريگالب كهنزسيب09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

4000شفتالوسفيدشليل09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

7000شفتالوشمسشليل09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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3000شفتالومغانشليل09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

4000بذريبيروتيگالبي09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

2000بذريدرگزيگالبي09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

3000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

13000شفتالوانجيريهلو09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

4000شفتالوآلبرتا ديررسهلو09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

8000شفتالورسهلو09126816826كرم بوچاليبوئين زهراقزوين

10000ميروباالن 29Cشابلونآلو9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

1700بذريشمسشليل9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

GN300شمسشليل9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

10000بذريگردو پيوندي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

400بذريچندلرگردو پيوندي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

400بذريپدروگردو پيوندي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

400بذريالراگردو پيوندي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

400بذريهارتليگردو پيوندي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

400بذريفرانكتگردو پيوندي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

2000بذريبيروتيگالبي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

500پيرودوارفبيروتيگالبي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

2000بذريدرگزيگالبي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

400پيرودوارفدرگزيگالبي9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

5000گزيالتكدانه مشهدگيالس9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

1500آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

1800بذريانجيريهلو9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

900بذريآلبرتاهلو9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

GN200انجيريهلو9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

GN100آلبرتاهلو9121811178نجفعلي رشوندبيدستانقزوين

15000از طريق قلمهبيدانه سفيدانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

15000از طريق قلمهبيدانه قرمزانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

15000از طريق قلمهقزوينيانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

4000از طريق قلمهكاشمريانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

4000از طريق قلمهياقوتيانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهشصت عروسانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهصحابيانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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10000از طريق قلمهپرلتانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

10000از طريق قلمهسفيد و قرمزانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

15000از طريق قلمهتركمن 4انگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهفيلم سيدلسانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهميش پستانانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهمثقاليانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

2200از طريق قلمهكندريانگور9126542453اسماعيل همتيتاكستان قزوين

80000آلبالو تلخ( بوترمو) آلبالو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

40000آلبالو تلخديررسآلبالو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

40000آلوچهشابرون اختريآلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

25000آلوچهكاليفرنياييآلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

20000آلوچهقطره طالآلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

2000آلوچهخرماييآلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

4000آلوچهخاكيآلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

5000آلوچهبخاراآلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

40000بادام تلخديرگل فرانسهبادام9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

20000سيب بذريلبناني زردسيب9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

0سيب بذريلبناني قرمزسيب9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

25000سيب بذريگاال فرانسهسيب9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

10000سيب بذريگراني اسميتسيب9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

8000سيب بذريگالب كهنزسيب9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

15000شفتالوسفيدشليل9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

50000شفتالومغان تكبارشليل9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

80000شفتالوشمسشليل9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

10000شفتالوانجيريشليل9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

5000شفتالورفعتيشليل9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

80000گالبي بذريبيروتيگالبي9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

21000گالبي بذريدرگزيگالبي9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

15000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

4000گالبي بذريمصريگالبي9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

60000آلوچهسبز برغانيگوجه9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

4000آلوچهقرمز برغانيگوجه9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

100000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين
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30000شفتالوآلبرتا تكبارهلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

15000شفتالوفرانسههلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

25000شفتالوولدآباديهلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

15000شفتالوانجيري مالكيهلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

30000شفتالومعموليهلو9121642819عباس سهرابيتاكستان قزوين

20000از طريق قلمهبيدانه سفيدانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

20000از طريق قلمهبيدانه قرمزانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهشانيانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهعسگريانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهياقوتيانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

1000از طريق قلمهيزدان داييانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهقره ملخيانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهمهديخانيانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

5000از طريق قلمهكندريانگور9121815089كمال الدين طاهرخانيتاكستان قزوين

1000آلبالو تلخسيكانيآلبالوحيدر ربانيقزوين

500آلبالو تلخگيالسيآلبالوحيدر ربانيقزوين

1000آلبالو تلخپيش رسآلبالوحيدر ربانيقزوين

1500آلوچهپيش رسآلوحيدر ربانيقزوين

2500بادام تلخسنگيبادامحيدر ربانيقزوين

1500بادام تلخكاغذيبادامحيدر ربانيقزوين

500آلوچهشاهروديزردآلوحيدر ربانيقزوين

450آلوچهپيش رسزردآلوحيدر ربانيقزوين

1000شفتالومغانشليلحيدر ربانيقزوين

1000شفتالوشمسشليلحيدر ربانيقزوين

2500گالبي بذريبيروتيگالبيحيدر ربانيقزوين

1500گالبي بذريدرگزيگالبيحيدر ربانيقزوين

1500آلوچهسبز برغانيگوجهحيدر ربانيقزوين

3000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالسحيدر ربانيقزوين

1500شفتالوانجيريهلوحيدر ربانيقزوين

GF67710000پايه رويشي9122814232شركت دانش بنيان پرديسقزوين

GN 1520000پايه رويشي9122814232شركت دانش بنيان پرديسقزوين

5000گزيال 6پايه رويشي9122814232شركت دانش بنيان پرديسقزوين

0ميروباالنپايه رويشي9122814232شركت دانش بنيان پرديسقزوين
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15000پيرودوارفپايه رويشي9122814232شركت دانش بنيان پرديسقزوين

50000انواع انگورپايه رويشي9122814232شركت دانش بنيان پرديسقزوين

1000قلمه انگورشاهانيانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

10000قلمه انگورقره ملقيانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

10000قلمه انگوربيدانه سفيدانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

10000قلمه انگوركندريانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

10000قلمه انگورپرلتانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

5000قلمه انگورتركمن 4انگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

5000قلمه انگوربلك سيدلسانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

5000قلمه انگورقرمز بيدانهانگور9126629470محمدرضا سليميقزوين

G12GF6777000بادام9126629470محمدرضا سليميقزوين

2000بذريشاتوتتوت9126629470محمدرضا سليميقزوين

GF6772000ردگلشليل9126629470محمدرضا سليميقزوين

GF6773000شمس تكبارشليل9126629470محمدرضا سليميقزوين

500بذريچندلرگردو پيوندي9126629470محمدرضا سليميقزوين

2000پيرودوارفدرگزيگالبي9126629470محمدرضا سليميقزوين

2000پيرودوارفبيروتيگالبي9126629470محمدرضا سليميقزوين

200گزيال 6تكدانه مشهدگيالس9126629470محمدرضا سليميقزوين

60000بادام تلخدير گل سنگيبادام9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

50000آلودرشتيزردآلو9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

20000شفتالومغان تك بارشليل9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

5000شفتالوشمسشليل9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

2000شفتالوسفيدشليل9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

2000شفتالورفعتيشليل9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

4000شفتالوزعفرانيهلو9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

4000شفتالوآلبرتاهلو9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

10000شفتالوفرانسههلو9123821088شركت مهررويان ارمبوئين زهرا سگرآبادقزوين 

20000باداميپايه پسته2533443150بنياد تعاون زندانيان استان قم قمقم

10000قجاقانار09121511191حسين  وفاييقمقم

30000باداميپايه پسته9123516780مريم وفايي تاج خاتونيقمقم

50000زردزيتون9123516780مريم وفايي تاج خاتونيقمقم

30000ارقام مختلفزيتون     65-02533443764  سيد احمد بلند نظر قم قم

10000ياقوتيانگور2532937317كريمهقمقم



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

50000باداميپايه پسته2532937317كريمهقمقم

15000سفيدتوت9194519533احمد نورمحمديان قم قم 

10000باداميپايه پسته9122519253علي عربي قميقم قم 

120000قلمهسياه مريوانانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

4000قلمهكشمشي قرمزانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

4000قلمهكشمشي سفيدانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000قلمهعسگريانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000قلمهياقوتي زودرسانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000قلمهصاحبيانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000قلمهصحنه ايانگور9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000بذري محليسيگانيآلبالو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

5000بذري محليبوتورموآلبالو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1500بذري محليكاليفرنيا آلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

500بذري محليآلوچه سبز ( نايسرآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

500بذري محليخورشتيآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري محلينيوجرسيآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

3000بذريكاغذيبادام9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000بذريشكوفه كاغذيبادام9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1500بذرياصفهانبه9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

500بذريسفيد شامتوت9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

300بذريشاه توتتوت9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

3000بذري محليماليرزردآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000بذري محليرجبعلي ( ديررسزردآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري محليشاهرودزردآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

500بذري محليزودرسزردآلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذريزرد لبنان ( گلدن دليشزسيب9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذريگالبسيب9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

500بذريسبز فرانسهسيب9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

300بذريگوشت قرمزسيب9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوقرمز دير رسشليل9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000بذري شفتالورفعتي ( كارتي) شليل9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

3000بذري شفتالوزعفراني ردگلد دير رسشليل9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

2000بذري شفتالوانجيري زعفرانيشليل9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000بذريدرگزيگالبي9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذريناسكه بانهگالبي9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذريسيبريگالبي9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

7000محلبتك دانه مشهدگيالس9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

3000محلبسياه كرجگيالس9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000محلبصورتي لواسانگيالس9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1500بذري شفتالوانجيري زعفرانيهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوانجيري عسليهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوهسته جداي زود رسهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوآلبرتا ميان رسهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوجي اچ هيلهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوآلبرتا ديررسهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

1000بذري شفتالوهسته جدا ديررسهلو9189706910حسن عثماني  سنندجكردستان

25000ره شهانگور9188720147فوزيه پيرصاحبسنندجكردستان

1000عسكريانگور9188720147فوزيه پيرصاحبسنندجكردستان

1000فخريانگور9188720147فوزيه پيرصاحبسنندجكردستان

2000ياقوتيانگور9188720147فوزيه پيرصاحبسنندجكردستان

1000صاحبيانگور9188720147فوزيه پيرصاحبسنندجكردستان

2000سفيد بي دانهانگور9188720147فوزيه پيرصاحبسنندجكردستان

60000رشه مريوانانگور9189726089محمد رضا ذاكريسنندجكردستان

6000كشمش سفيدانگور9189726089محمد رضا ذاكريسنندجكردستان

50000رشه مريوانانگور9189726089محمد رضا ذاكريسنندجكردستان

5000رشه مريوانانگور9189726089محمد رضا ذاكريسنندجكردستان

3000خوشناوانگور9189726089محمد رضا ذاكريسنندجكردستان

15000كاشانگل محمدي9189726089محمد رضا ذاكريسنندجكردستان

230000رشه مريوانانگور9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

2000مجاريآلبالو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

3000شابلونآلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

3000قطره طالآلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

3000گوجه سبزآلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

5000شاهرودبادام9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

4000شكوفهبادام9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

3000زودرسزردآلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2500ماليرزردآلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

2500شاهرودزردآلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

1000تك دانه گيالس9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

2000آلبرتاهلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

2000انجيريهلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

3000زعفرانيهلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

2500ردهاونهلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

3500جي اچ هيلهلو9183731284نجم الدين حاجي ميرزائي سنندجكردستان

MM10620000گلدن دليشزسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

MM1066000رد استاركينگسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

MM1061000دو رنگ فرانسهسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

MM1061000گاالسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

MM1061000رويال گاالسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

M72000رد استاركينگسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

M93000گلدن دليشزسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

M91000رد استاركينگسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

sup41000گلدن دليشزسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

1000اوتاوا 3گلدن دليشزسيب9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

5000شفتالومغان ديررسشليل9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

200كوينز Aدره گزيگالبي9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

100بذريدره گزيگالبي9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

250محلبتكدانه مشهدگيالس9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

5000شفتالوانجيري زعفرانيهلو9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

500شفتالوآلبرتاي ديررسهلو9183737955حسين نوزادصاحبكردستان

120000رشه مريوانانگور9181769545 برزان خسروي    مريوانكردستان

Aromas150000توت فرنگي9181769545 برزان خسروي    مريوانكردستان

a200000توت فرنگي9181769545 برزان خسروي    مريوانكردستان

Paros200000توت فرنگي9181769545 برزان خسروي    مريوانكردستان

263000رشه مريوانانگور9183816010حسين محموديمريوانكردستان

500پاجوشسبز ازميرانجير9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

150,000قلهره شهانگور9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

4000بذر ( محلب) مجاري- بوترموآلبالو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

2000بذر( آلوچه) قطره طالآلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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500بذر( آلوچه) شابرونآلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

5000بذر بادام تلخشكوفهبادام9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1500بذر بادام تلخآذربادام9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1500بذر بادام تلخسهندبادام9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1500بذر بادام تلخفرانيسبادام9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1500بذر بادام تلخاسپنيائيبادام9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1000شاه توتتوت9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1000سفيدتوت9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1000مجنونتوت9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

400,000استولوناروماستوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

400,000استولونپاروستوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

50,000استولونسلواتوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

50,000استولونكاماروزاتوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

50,000استولونكوئين اليزاتوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

25,000استولونكردستانتوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

25,000استولونگاويوتاتوت فرنگي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1000بذر( زردآلوتلخ) شاهرودزردآلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( زردآلوتلخ) ماليرزردآلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( زردآلوتلخ) كردستانزردآلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1000بذر( شفتالو) رد كلدشليل9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( شفتالو) اندپن دنسشليل9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

7000بذريچندلرگردو پيوندي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

100بذريروندگردو پيوندي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

300بذريفرانكتگردو پيوندي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1,000قلهاصفهانگل محمدي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1,000قلهاصفهانگل محمدي9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

1000بذر( آلوچه) گوجه سبزگوجه9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر ( محلب) المبرگيالس9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

6000بذر ( محلب) تكدانهگيالس9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

3000بذر ( محلب) صورتيگيالس9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( شفتالو) اسپرينگ بالهلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( شفتالو) دكسي ردهلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( شفتالو) ردتابهلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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1500بذر( شفتالو) ردهاونهلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( شفتالو) سان كرستهلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

500بذر( شفتالو) رد اكسينهلو9188747438محمد بهرامي مريوانكردستان

700آلوچهشابلونآلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

3000بادام تلخشكوفهبادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1000بادام تلخشماره17بادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

3000بادام تلخشماره21بادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

3000بادام تلخشماره10بادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1000بادام تلخشماره12بادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500بادام تلخسهندبادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500بادام تلخيلدابادام9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

5000زالزالكاصفهانبه9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500به بذرياصفهانبه9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

5000زردآلوتلخنوريزردآلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

3500زردآلوتلخخياريزردآلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

3000زردآلوتلخفلكه ايزردآلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

700سيب بذريگالبسيب9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

700سيب بذريرد دليشزسيب9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1000سيب بذريگلدن دليشزسيب9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

900هلوتلخانجيريشليل9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500هلوتلخشبرنگشليل9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500گالبي بذريشاه ميوهگالبي9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

500گالبي بذرياللهگالبي9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500گالبي بذرياسپاداناگالبي9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500گالبي بذريويليامزگالبي9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500آلوچهسبز دبه ايگوجه9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1000آلبالو تلختكدانهگيالس9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

1500هلوتلخسرخ آبيهلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

2000هلوتلخجي اچ هيلهلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

3500هلوتلخارلي ردهلو9131404375حسين شريف بيگيبردسيركرمان

5000_سفيدانار9131422321آقاي  عباس كمالي فرد  راوركرمان

4000درپايابانار9131422321آقاي  عباس كمالي فرد  راوركرمان

5000كيوانيانار9131422321آقاي  عباس كمالي فرد  راوركرمان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000عقداييانار9131422321آقاي  عباس كمالي فرد  راوركرمان

3000جوشانانار9131422321آقاي  عباس كمالي فرد  راوركرمان

35000بادامي_پايه پسته9133917278مهدي عبادي مقدمرفسنجانكرمان

35000بادامي_پايه پسته9361241415هادي حسيني مهدي آبادرفسنجانكرمان

5000_شيشه كبانار9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000_نادريانار9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1000_ملس ساوهانار9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1500_بجستانيانار9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

2000_كشمشي سفيدانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1200_كشمشي قرمزانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1000_ياقوتيانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

2000_ريش باباانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

500_لعلانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

4500_شاهانيانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000_مهريانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1000_پرلتانگور9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000محلبگيسيآلبالو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

5000محلبسيكانيآلبالو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1500آلوچهقطره طالآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1200آلوچهبلك استارآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000آلوچهسيمكاآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000بادام بذريسوپرنوابادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

6000بادام بذريشاهرود12بادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3200بادام بذريشاهرود21بادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

2000بادام بذريتونوبادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

5000بادام بذريماماييبادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1300بادام بذريشكوفهبادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1200بادام بذريشاهرود15بادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3700بادام بذريشاهرود10بادام9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000زردآلو بذريتخم گرديزردآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1300زردآلو بذريرجبعليزردآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

2000زردآلو بذريفلكه ايزردآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

5000زردآلو بذريجيوانيلوزردآلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000گالبي بذريسبريگالبي9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1000گالبي بذريشاه ميوهگالبي9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

7000آلوچهسبزدرشتگوجه9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

5000محلبتك دانهگيالس9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000محلبكلستيگيالس9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

3000شفتالوآلبرتاهلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

1000شفتالوزعفرانيهلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

2000شفتالوانجيريهلو9131403488فرشاد استوار سيرجانيسيرجانكرمان

5000بادام تلخشكوفهبادام9131978010اكبر ترابي لنگريماهانكرمان

30000بادامي_پايه پسته9131978010اكبر ترابي لنگريماهانكرمان

70000آمار دقيق) انواع محصولسيد امين ثمره موسويماهانكرمان

35000آمار دقيقانواع محصول9139959763سيد جواد حسيني نسبماهانكرمان

35000آمار دقيقانواع محصول9131961479نسبماهانكرمان

35000بادامي_پايه پسته9131400699شركت توليد نهال طوبيماهانكرمان

EBR120000_پايه پسته9131400699شركت توليد نهال طوبيماهانكرمان

35000بادامي_پايه پسته9139397937عباس امين زادهماهانكرمان

35000بادامي_پايه پسته9133421214علي رضا علينقي لنگري ماهانكرمان

1000_شيرين ماهانانار9132414358لنگريماهانكرمان

1000_ملس ماهانانار9132414358لنگريماهانكرمان

500_سياه سيرچانگور9132414358لنگريماهانكرمان

1000_عسكريانگور9132414358لنگريماهانكرمان

500_ياقوتيانگور9132414358لنگريماهانكرمان

500آلوچهقطره طالآلو9132414358لنگريماهانكرمان

2000بادام تلخشكوفهبادام9132414358لنگريماهانكرمان

1000به بذرياصفهانبه9132414358لنگريماهانكرمان

15000بادامي_پايه پسته9132414358لنگريماهانكرمان

500_شاه توتتوت9132414358لنگريماهانكرمان

500_سياه موزيتوت9132414358لنگريماهانكرمان

1000زردآلوتلخشاهروديزردآلو9132414358لنگريماهانكرمان

1000زردآلوتلختخم گرديزردآلو9132414358لنگريماهانكرمان

1000زردآلوتلخسلطنتيزردآلو9132414358لنگريماهانكرمان

500سيب بذريرد دليشزسيب9132414358لنگريماهانكرمان

500سيب بذريگلدن دليشزسيب9132414358لنگريماهانكرمان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500سيب بذريگالبسيب9132414358لنگريماهانكرمان

500گالبي بذريشاه ميوهگالبي9132414358لنگريماهانكرمان

1000گالبي بذرياسپاداناگالبي9132414358لنگريماهانكرمان

500آلوچهسبز دبه ايگوجه9132414358لنگريماهانكرمان

1000آلبالو تلختك دانهگيالس9132414358لنگريماهانكرمان

1000شفتالومخمليهلو9132414358لنگريماهانكرمان

1000شفتالوآلبرتاهلو9132414358لنگريماهانكرمان

1000شفتالوسرخ آبيهلو9132414358لنگريماهانكرمان

1000شفتالوردهاونهلو9132414358لنگريماهانكرمان

1000شفتالوكارديهلو9132414358لنگريماهانكرمان

8000آلبالو تلخهسيگانيآلبالو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

600آلوچه( زودرس) آلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

1200آلوچهقطره طالآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

600آلوچهبخاراآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

500آلوچهقنديآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

500آلوچهزيتوني( ديردرآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000بادام تلختونوبادام9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

1000بادام تلخسوپرنوابادام9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

500بادام تلخكريستو مورتوبادام9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

1500بادام تلخ15( پوست بادام9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

3500بذرياصفهانبه9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000زردآلو تلخشاهروديزردآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

600زردآلو تلختخمه گرديزردآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2500زردآلو تلخخياريزردآلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

5000بذريگلدن دليشزسيب9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000بذريرد استاركينگسيب9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

1400بذريگراني اسميتسيب9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

1300بذريگالبسيب9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

400بذريگاالرويالسيب9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000بذريرد گلدشليل9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000بذريكيوتاشليل9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000بذريانجيريشليل9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

3500بذريمغانشليل9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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2800بذرينطنزگالبي9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

300بذريكوشياگالبي9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

3000آلوچهبرغانگوجه9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

12000آلبالو تلخهمشهدگيالس9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

1000بذريياسينيهلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

6000بذريمعموليهلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

9000بذريكارديهلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

6000بذريعفرانيهلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

4000بذريهسته جداهلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

8000بذريزعفرانيهلو9188306279تعاوني 942 شفقصحنهكرمانشاه

2000قلمهياقوتيانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

7000قلمهرشانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

700قلمهكشمشيانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

2000قلمهپرلتانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

200قلمهفرخيانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

400قلمهعسكريانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

400قلمهويس قليانگور9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1100محلببوترموآلبالو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1700گوجه سگكبخاراآلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1700گوجه سگكسيمكاآلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1400بذريشكوفهبادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

خرداد97بادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

4000بذريشاهرود 21بادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

3000بذريشكوفهبادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

5500بذريشاهرود 12بادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

4000بذريتونوبادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

7000بذريسوپر نوابادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

5500بذريفرانيسبادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

8000بذريآيبادام9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

2000بذريشاهروديزردآلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

500بذريتخم گرديزردآلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

2000بذريجهانگيريزردآلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

300رويشياستاركينگسيب9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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300رويشيگراني اسميتسيب9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

300بذريدلبارسيب9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

300بذريبرامبرنسيب9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

300بذريگلدنسيب9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

300رويشيگالبسيب9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1000بذريشبرنگشليل9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1500بذريشمسشليل9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

3500بذريمغانشليل9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

200بذريروندگردو پيوندي9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

500بذريپدروگردو پيوندي9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1000بذريبيروتيگالبي9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

700بذريدرگزيگالبي9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

700بذريكوشياگالبي9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1700گوجه سگكبرقانگوجه9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

3500محلبتكدانهگيالس9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

2500بذريآلبرتاهلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

2500بذريانجيريهلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

500بذريسرخ سفيدهلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1000بذريتبريزيهلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

700بذريمي كرستهلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

1800بذريدفرياناهلو9181370419خيراله حق جويانصحنهكرمانشاه

500شاهينيانگور9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

1700ياقوتيانگور9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

400بيدانه سفيدانگور9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

500بيدانه قرمزانگور9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

250سبدلسانگور9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

2000پرلتانگور9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

400بذرياصفهانبه9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

50بذريبه نيشابوربه9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

500بذريبذريپايه پسته9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

250سيب بذريرد استاركينگسيب9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

750سيب بذريگلدن دليشيزسيب9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

250سيب بذريدلباراستيوالسيب9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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250گالبي بذريكوشياگالبي9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

400گالبي بذريدرگزيگالبي9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

3900محلبتكدانهگيالس9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

100محلبحاج يوسفيگيالس9184695292مراد سليميصحنهكرمانشاه

15000قلمهياقوتيانگور8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

5000قلمهپرلتانگور8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

5000قلمهسيدلسانگور8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

5000نارنجاليم بيوسترش8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

10000ولكا-مويانااليم بيوسترش8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

2500مايراليم بيوسترش8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

2000ولكا-مويانامكزيكي اليمترش8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

1000ماكر فيلدمكزيكي اليمترش8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

5000نارنجقصريليموشيرين8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

3000نارنجبرل تانجونارنگي8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

10000ولكا-موياناتانگورا/تانيكونارنگي8342472005پيوند بيستون پارسقصرشيرينكرمانشاه

50000براي پيوندبادام تلخ فعالبادام9188872060حاجي آقا معصوميكرمانشاهكرمانشاه

2500گردوي ايرانيجمال z63گردو پيوندي9188872060حاجي آقا معصوميكرمانشاهكرمانشاه

20000گردوي ايرانيگردو پيوندي9188872060حاجي آقا معصوميكرمانشاهكرمانشاه

50000گردوي ايرانيگردو پيوندي9188872060حاجي آقا معصوميكرمانشاهكرمانشاه

20000قلمه ايپرلتانگور9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

15000قلمه ايبيدانه سفيدانگور9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

15000قلمه ايبيدانه قرمزانگور9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

5000قلمه ايفليم سيدلسانگور9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

25000قلمه ايسياه ديمانگور9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريبوترموآلبالو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1000بذريشابلونآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريبخارايي زردآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريبخارايي سياهآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

3000بذريبلك استارآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

600بذريسوپر نوآبادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

700بذريفرانسيسبادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

5000بذريشاهرود 21بادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

3000بذريشاهرود 12بادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

8000بذريآذربادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

7000بذريشكوفهبادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

500بذرييلدابادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

2000بذريشكوفهبادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

500بذريآذربادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

2800بذريشاهرود 12بادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

2200بذريشاهرود 21بادام9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

6000بذرياصفهانبه9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

15000اردكانيپايه پسته9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1300بذريجهانگيريزردآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

7000بذريعسگرآباديزردآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

4000بذريپيش رسزردآلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريگراني اسميتسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

4000بذريگلدن دليشزسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

3000بذريرد استارلينگسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريگالبسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذري( خوئي) سيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

M9500رد استارلينگسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

M9500گلدن دليشزسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

MM106500گلدن دليشزسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

MM106500رد استارلينگسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

MM106500گراني اسميتسيب9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

200جي اننكتار رزشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

2400بذريبيگ تابشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

2400بذريانجيريشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

3000بذريردگلدشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1000بذريكيوتاشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

900بذرينكتارزشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

800بذريسانگلرشليل9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

5000قلمه ايمحمديگل محمدي9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

15000گل محمدي9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

800بذريكريشگالبي9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

800بذريبيروتيگالبي9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول
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(اصله)

500بذريدليشزگالبي9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريشاه ميوهگالبي9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

3000بذريسبزگوجه9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1500بذريتكدانهگيالس9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

500بذريارلي استارگيالس9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

11000بذريدكي ردهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

1100بذريدمي زياناهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

10000بذريفدريكاهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

20000بذريزعفرانيهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

2000بذريآلبرتاهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

800بذرياندرسونهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

800بذريA3هلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

4000بذرياسپرين كرستهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

200جي افدكي ردهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

200جي اناسپرين كرستهلو9185677550محمود رونقكرمانشاهكرمانشاه

4500آلبالو تلخمجاريآلبالو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1000بذريقطره طالآلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1000بذريبرغان) آلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

3500بذريشابلونآلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

500بذريسانتاروزاآلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2500بذريشكوفهبادام9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2000بذرياصفهانبه9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

500بذرينيشابوريبه9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

9000بذريشاهروديزردآلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1000بذريعسگرآباديزردآلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2500بذريردسيب9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2000بذريگلدنسيب9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1000بذريفوجيسيب9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2500بذريرد گلدشليل9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1500بذريانجيريشليل9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1500بذريمغانشليل9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1000بذريرفعتيشليل9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2500بذريدرگزيگالبي9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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2000بذريبيروتيگالبي9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2000بذريسبز شهريارگوجه9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

100بذريقرمزگوجه9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

12000آلبالو تلختكدانهگيالس9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

1500آلبالو تلخصورتيگيالس9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

10000بذريميانرسهلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

4000بذريانجيريهلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

5000بذريكارديهلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

2500بذري( هسته خوني) هلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

8000بذرياآلبرتاهلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

4500بذريزعفرانيهلو9188375328حسن شايستهكنگاوركرمانشاه

70000ديمانگورمحسن دهقانكرمانشاه

30000سفيد و قرمزانگورمحسن دهقانكرمانشاه

5000بوترموآلبالومحسن دهقانكرمانشاه

10000سه رقمآلومحسن دهقانكرمانشاه

100000پنج رقمباداممحسن دهقانكرمانشاه

10000اصفهانبهمحسن دهقانكرمانشاه

15000بادامي اردكانيپايه پستهمحسن دهقانكرمانشاه

15000چهار رقمزردآلومحسن دهقانكرمانشاه

12000چهار رقمسيبمحسن دهقانكرمانشاه

5000رويشيM9سيبمحسن دهقانكرمانشاه

25000بذري دو رقمگردو پيونديمحسن دهقانكرمانشاه

15000چهار رقمگالبيمحسن دهقانكرمانشاه

5000برغانگوجهمحسن دهقانكرمانشاه

15000سه رقمگيالسمحسن دهقانكرمانشاه

40000مختلفنهالهاي مانده محسن دهقانكرمانشاه

60000چهارده رقمهلومحسن دهقانكرمانشاه

Gf3000 و Gnهلومحسن دهقانكرمانشاه

5000قلمهسياهانجيراله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

2000قلمهرطبيانگوراله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

2000ليمووالنسياپرتقالاله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

1000قلمهزردزيتوناله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

5000گريپ فروتليموگريپ فروتاله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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60000بذريشيشه ايليمواله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

5000ليموپرشين الينليمواله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

7000ليموخاركلليمواله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

1500ليموخارونارنگياله بخش حسينيباشتكهگيلويه و بوير احمد

12000قلمهرشه مريوانانگوربهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

6000گوجهشابلنآلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

4000بادام تلخشاهرودي 7بادامبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

4000بادام تلخشاهرودي 8بادامبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

1500زردآلوآصفيزردآلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

1500زردآلوتخم گرديزردآلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

1500شفتالومغانشليلبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

500گالبيشاه ميوهگالبيبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

2000آلبالو تلختكدانهگيالسبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

2500شفتالوزودرسهلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

2500شفتالورسهلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

2000شفتالوآلبرتاهلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

1000شفتالوبلخيهلوبهرام فيروز سماوريبوير احمدكهگيلويه و بوير احمد

50000گل محمديطيبه آذرپيوندبويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

12000گوجهشابلنآلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

3500آلوآلو زردآلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

3500آلوآلو بخاراآلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

6000بادام تلخشاهرودي 7بادامفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

6000بادام تلخشاهرودي 8بادامفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

5000بادام تلخشاهرودي 12بادامفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

5000بادام تلخشاهرودي 21بادامفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

3000شفتالوآصفيزردآلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

3500شفتالومغانشليلفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

15000بذريمحليگردو پيونديفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

3500گالبيشاه ميوهگالبيفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

2000آلبالو تلختكدانهگيالسفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

5000شفتالوزعفرانيهلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

6000شفتالوآلبرتاهلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

5000شفتالوبلخيهلوفتح اله حسنپوربويراحمدكهگيلويه و بوير احمد



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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40000گل محمديفريما يوسفيبويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

80000گل محمديمصطفي درخشان قلببويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

80000گل محمدينگين فالت آريابويراحمدكهگيلويه و بوير احمد

2500قلمهسياهانجيرسيد عيسي فقهي مقدمدهدشتكهگيلويه و بوير احمد

1500قلمهاستهبانانجيرسيد عيسي فقهي مقدمدهدشتكهگيلويه و بوير احمد

4000قلمهرشه مريوانانگورسيد عيسي فقهي مقدمدهدشتكهگيلويه و بوير احمد

4000قلمهسياه سمرقنديانگورسيد عيسي فقهي مقدمدهدشتكهگيلويه و بوير احمد

700نارنجپيچنارنگيسيد عيسي فقهي مقدمدهدشتكهگيلويه و بوير احمد

4000ليمووالنسياپرتقالخسرو كارگرگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

45000بذريشيشه ايليموخسرو كارگرگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

3000ليموخارونارنگيخسرو كارگرگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

خسرو كارگرگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

خسرو كارگرگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

10000قلمهرطبيانگورعوض ولويگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

10000قلمهياقوتيانگورعوض ولويگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

40000بذريشيشه ايليموعوض ولويگچسارانكهگيلويه و بوير احمد

40000قلمهمحليانارمجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

150000قلمهرشه مريوانانگورمجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

3000ليمووالنسياپرتقالمجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

150000بذريشيشه ايليمومجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

30000ليموخاركلليمومجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

30000ليموپرشين الينليمومجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

30000ليموفينوليمومجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

3000ليموكينونارنگيمجيد درخشانيكهگيلويه و بوير احمد

5000قلمهسياهانجيرمحمد زمانيكهگيلويه و بوير احمد

10000قلمهرطبيانگورمحمد زمانيكهگيلويه و بوير احمد

20000قلمهياقوتيانگورمحمد زمانيكهگيلويه و بوير احمد

40000بذريشيشه ايليمومحمد زمانيكهگيلويه و بوير احمد

محمد زمانيكهگيلويه و بوير احمد

200وحشيازگيلازگيل9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

1200بذريانبهانبه9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

100قلمهانجيرانجير9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

150قلمهبي دانهانگور9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

350قلمهمحليآلو9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

300شابلون جنگليشابلونآلو9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

150سيتروملوبادرنگبادرنگ9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

250بهبهبه9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

1000سيترنجخونيپرتقال9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

350سيترنجوالنسياپرتقال9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

2000سيترو ملوتامسون ناولپرتقال9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

100توتشاتوتتوت9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

600بذريگوجه ايخرمالو9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

350بذريلبنانيسيب9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

200سيتروملوكامكواتكامكوات9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

100بذريمحليگردو پيوندي9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

150سيتروملوتوسرخگريپ فروت9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

500خوج وحشيبيروتيگالبي9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

500خوجشاه ميوهگالبي9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

200سيتروملواليم كواتاليم كوات9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

200سيتروملويوريكاليمو ترش9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

200بذرينارنجنارنج ابلق9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

300سيترو ملوپيجنارنگي9112441329مظفر كريم پورآستانهگيالن

2000بذريگوجه ايخرمالو9111850865جالل رجاييتالشگيالن

5000بروناهايواردكيوي9111850865جالل رجاييتالشگيالن

500بذريمادريازگيل9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

8000وحشيزود رسازگيل9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

8000وحشيزود رسازگيل9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

600زالزالكزود رسازگيل9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500آلبالو تلخمجاريآلبالو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300مارياناآلوچه قرمزآلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500ماريانارسآلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500ماريانارسآلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300مارياناقطره طالآلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300مارياناتوسرخآلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500زالزالكاصفهانبه9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500به وحشياصفهانبه9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000خرمنديگوجه ايخرمالو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيب وحشيگلدن ( زرد) سيب9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيب وحشيتو سرخسيب9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيب وحشيفوجيسيب9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيب وحشيكرين اسميتسيب9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيب وحشيردسيب9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيب وحشيتابستانهسيب9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300شفتالوانجيريشليل9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300شفتالوكيوتاشليل9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500مادريفرتيلفندق9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500مادريروندفندق9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500مادريسه گربفندق9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500بذريمادريفوجي آ9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشينيرگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشياسباداناگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشيشاه ميوهگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشياحمدگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشيمشوگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشيخلخالگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشيمردادگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشينطنزگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000گالبي وحشيشارمندگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشيعسليگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000گالبي وحشيآبدارگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000گالبي وحشيحقيگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500گالبي وحشينيرگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300گالبي وحشيترش خوجگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300گالبي وحشيرشتي خوجگالبي9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000بذريمادريگواوا9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000ماريانااسالميگوجه9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000آلبالو تلختكدانهگيالس9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500آلبالو تلخزرد تالشگيالس9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500آلبالو تلخسياه تالشگيالس9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500سيتروملوبوملومركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيتروملوگريپ فروتمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

3000سيتروملوتامسونمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000پونسيروستامسونمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

0پونسيروسنارنگي پيجمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيتروملوخوني سانكينمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000سيتروملوترش( اوريكا) مركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000سيتروملوليمو شيرينمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيتروملوبيروتيمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

500سيتروملووالنسيامركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000سيتروملوخوني مورومركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

2000سيتروملومياگاوامركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

1000سيتروملونارنگي پيجمركبات9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300شفتالوسرخ آبيهلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

300شفتالوهسته جداهلو9113851051پيام سبز تالشتالش گيالن

12000سيتروملوتامسونپرتقال9111444866يونس مهدويچابكسرگيالن

15000نارنجكامكواتكامكوات9111444866يونس مهدويچابكسرگيالن

1200سيتروملوليموترشليمو ترش9111444866يونس مهدويچابكسرگيالن

6000نارنجپيجنارنگي9111444866يونس مهدويچابكسرگيالن

1000بهازگيلازگيل9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

500بذريانار ترشانار9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

3500بذريآلوآلو9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

500نارنجبالنگبالنگ9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

5000بذريگوجه ايخرمالو9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

600نارنجدارابيدارابي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

1500بذرياروميهسيب9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

1500بذريفرانسويفندق9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

2500سيتروملوكامكواتكامكوات9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

2000بذريمحليگردو پيوندي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

4500مارلينگخوجگالبي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

1000بذريماشوگالبي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

2000نارنجليمو ترشليمو ترش9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

600نارنجليمو شيرينليمو شيرين9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000سيتروملوپيجنارنگي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

1200سيتروملوژاپنينارنگي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

500سيتروملويافانارنگي9113433537بهروز رضا زادهرودسر- املشگيالن

35000قلمهزردزيتون9113326144مرتضي بيگيصومعه سراگيالن

150بذريازگيلازگيل9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150قلمهانار شيرينانار9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150بذريترشانار9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150بذريانبهانبه9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300قلمهمحلي سفيدانجير9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150وحشيآلبالوآلبالو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300قلمهمحليآلو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300قلمهقندي محليآلو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300قلمهمحليآلو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150بذريقطره طالآلو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

100قلمهقرمزآلو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

100به  وحشيبهبه9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

600وحشيگوجه ايخرمالو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

450سيب وحشيگالبسيب9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150بذريتوسرخسيب9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150پاجوشمحليفندق9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150بذريمحليگردو پيوندي9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300بذريمحليگالبي9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300وحشيبيروتيگالبي9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300بذريگوآواگوآوا9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

150بذريمحليگيالس9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

300وحشيهسته جداهلو9118159183بيت اله توتونكارفومنگيالن

15000قلمهزردزيتون9111413017سعيد سيدي راهجرديكياشهرگيالن

3000قلمهماريزيتون9111413017سعيد سيدي راهجرديكياشهرگيالن

7000قلمهمانزانيالزيتون9111413017سعيد سيدي راهجرديكياشهرگيالن

300بذريقطره طالآلو9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500نارنجبادرنگبادرنگ9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500نارنجبالنگبالنگ9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500سيتروملوتامسونپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

500نارنجتامسونپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

300نارنجنيو هالپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

300نارنجناوليناپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

200نارنجوالنسياپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500سيتروملوموروپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500نارنجموروپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

300نارنجپوست اناريپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

200نارنجخوشه ايپرتقال9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500بذريسفيدسيب9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500بذريقرمزسيب9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500بذريگالبسيب9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

1000نارنجكامكواتكامكوات9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500نارنجتو سرخگريپ فروت9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500بذريمحليگل محمدي9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500بذريويليامزگالبي9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500بذريپالستيكيگوجه9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500نارنجليمو شيرينليمو شيرين9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

200سيتروملواوريكاليموترش9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

200سيتروملوليسبونليموترش9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

1500نارنجمحليليموترش9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

1000سيتروملوپيجنارنگي9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

500نارنجيونسينارنگي9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

200نارنجكلمانتيننارنگي9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

200بذريمحليهلو9358626992كاظم غالميانفومنگيالن 

110آلوچهشابلونآلو9123618862روح الهالشترلرستان

1100شفتالوانجيريشليل9123618862روح الهالشترلرستان

1000شفتالومغانشليل9123618862روح الهالشترلرستان

1000شفتالوانجيريهلو9123618862روح الهالشترلرستان

760شفتالوآلبرتاهلو9123618862روح الهالشترلرستان

500شفتالوزعفرانيهلو9123618862روح الهالشترلرستان

1500آلبالو تلخمجارآلبالو9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

500آلوچهشابلونآلو9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

4500بذريشكرپارهزردآلو9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000شفتالوسانگلدشليل9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

1500آلوچهسبزگوجه9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

2500آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

3500شفتالوانجيريهلو9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

3000شفتالوزعفرانيهلو9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

1000شفتالوكارديهلو9393795765ميررضا بيرانوندبروجردلرستان

5000قلمهسبز استهبانانجير9167189793شركت كشت و صنعت فجرصفاخرم آبادلرستان

5000قلمهسوپريورانگور9167189793شركت كشت و صنعت فجرصفاخرم آبادلرستان

4000قلمهكريمسونانگور9167189793شركت كشت و صنعت فجرصفاخرم آبادلرستان

1000قلمهفليم سيدلسانگور9167189793شركت كشت و صنعت فجرصفاخرم آبادلرستان

1500قلمهپرلتانگور9167189793شركت كشت و صنعت فجرصفاخرم آبادلرستان

3000قلمهقرمز بي دانهانگور9167189793شركت كشت و صنعت فجرصفاخرم آبادلرستان

5000قلمهملس ساوهانار9161611166محمدرضا نصرالهيخرم آبادلرستان

3500قلمهياقوتيانگور9161611166محمدرضا نصرالهيخرم آبادلرستان

2000قلمهعسگريانگور9161611166محمدرضا نصرالهيخرم آبادلرستان

5000قلمهرشهانگور9161611166محمدرضا نصرالهيخرم آبادلرستان

300آلوچهقطره طالآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1790آلوچهشابلونآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

5670بادم تلخشاهرود 18بادام9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1000بادم تلخشاهرود 12بادام9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

3000بادم تلخشاهرود 17بادام9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1200بادم تلخشاهرود 21بادام9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

420بذريپيش رسزردآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1100بذريشكرپارهزردآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1600بذريشاهروديزردآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1800بذريعسگرآباديزردآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

4000بذريباداميزردآلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

200بذريگالبسيب9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

200بذريرداستاركينگسيب9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

550بذريگراني اسميتسيب9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1300بذريرد دليشزسيب9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

900بذريگلدن دليشزسيب9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

10000شفتالوانجيريشليل9182140421پرويز طالبيدورودلرستان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1000شفتالوشمسشليل9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

650شفتالواستارگلدشليل9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

3500شفتالومغانشليل9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

2320بذريچندلرگردو پيوندي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

330بذريفرنورگردو پيوندي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

112بذريفرانكتگردو پيوندي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

85بذريروندگردو پيوندي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1900بذريبيروتيگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1115بذريدرگزيگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

100بذريشاه ميوهگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

485پيرودوارفبيروتيگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

720پيرودوارفويليامزگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

960پيرودوارفاسپاداناگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

35پيرودوارفدرگزيگالبي9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1800آلوچهسبزگوجه9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

100آلوچهقرمزگوجه9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

140آلوچهسبز خوشه ايگوجه9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

GN300جي اچ هيلهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

GN300ديكسي ردهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1300شفتالوفرانسههلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

4300شفتالو خونيهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

2400شفتالوقجيرهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

650شفتالوشاستاهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

2400شفتالوآلبرتا زودرسهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

900شفتالوزعفرانيهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

1150شفتالوجواديهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

450شفتالوجي اچ هيلهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

850شفتالوآمسدونهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

14000شفتالوانجيريهلو9182140421پرويز طالبيدورودلرستان

10000قلمه زردزيتون9111514099حسينعلي رضايي ساريمازندران

m7 10000 گاالسيب9111510229پرويز شيخي كياسرمازندران

m79000دورنگسيب9111510229پرويز شيخي كياسرمازندران

m7 8000گراني اسميتسيب9111510229پرويز شيخي كياسرمازندران



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

mm106 4000 فوجيسيب9111510229پرويز شيخي كياسرمازندران

m7 2000گلدن دليشزسيب9111510229پرويز شيخي كياسرمازندران

5000بذري چندلرگردو پيوندي9113534511علي علي آباديانبهشهرمازندران

45000قلمهزردزيتون9111518388امير حسين خدائيساريمازندران

20000قلمهزردزيتون9111515216بهروز بصيريساريمازندران

5000سيترنجناوليناپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

10000سيتروملوناوليناپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

5000سيتروملوواشنگتن ناولپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

5000سيترنجتاراكو خونيپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

2000سيترنجخوني موردپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

10000سيتروملوفوكوموتوپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

5000سيترنجفوكوموتوپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

1000سيتروملوناوليتپرتقال9118586812دشت نازساريمازندران

2000سيترنجاليم كواتليموترش9118586812دشت نازساريمازندران

5000ماكروفيالمكزيكن اليمليموترش9118586812دشت نازساريمازندران

20000سيترنج مياگاوانارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

10000سيترنجاكيتسونارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

2000ولكامريانااكيتسونارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

40000سيترنجايواساكينارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

2000ولكامرياناايواساكينارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

10000پونسيروسايشي گاوانارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

10000پونسيروسسوجي يامانارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

5000سيترنجكليمينولسنارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

15000نارنجانشو محلينارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

2000ماكروفيالارتانيكونارنگي9118586812دشت نازساريمازندران

120000قلمهملس ممتازانار9111550662شركت گل انار صاحبيساريمازندران

50000قلمهخانيانار9111550662شركت گل انار صاحبيساريمازندران

50000قلمهقندهارانار9111550662شركت گل انار صاحبيساريمازندران

10000قلمهواندرفولانار9111550662شركت گل انار صاحبيساريمازندران

10000قلمهشيرين گلانار9111550662شركت گل انار صاحبيساريمازندران

10000قلمهزودرسانار9111550662شركت گل انار صاحبيساريمازندران

10000اصالح شدهازگيل9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

3000قلمهگل انارانار9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

3000قلمهملسانار9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذريمجاريآلبالو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

15000رويشيگوجه سبزآلو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

3000رويشيموروتونيآلو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

2000بذريگوجه سبزآلو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

20000بذرياصفهانبه9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

20000بذريبذريخرمالو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

m710000گاالسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

mm1065000گاالسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

m710000دورنگسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

mm1065000دورنگسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

m75000سبزسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

1000بذريگاالسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

1000بذريدورنگسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

1000بذريسبزسيب9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذريسايكينگشليل9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

3000بذريكيوتاشليل9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذريفرتيلفندق9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

3000بذريسگربفندق9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذرياشكوراتفندق9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

7000پيرودوارفبيروتيگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

2000كوئينزكوشياگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

2000كوئينزبيروتيگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

1000بذريماشوگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذريبيروتيگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذريكيوشاگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذرياسپاداناگالبي9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

30000بذريتكدانهگيالس9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

10000بذريكرستهلو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

8000بذري ردتاپهلو9111260191شركت نهال گستر مازندرانسوادكوهمازندران

45000قلمهزردزيتون9111518427ابوطالب ترقيقائمشهرمازندران

40000قلمهمانزانيالزيتون9111518427ابوطالب ترقيقائمشهرمازندران

6000قلمهكرونايكيزيتون9111518427ابوطالب ترقيقائمشهرمازندران



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000قلمهآربكينزيتون9111518427ابوطالب ترقيقائمشهرمازندران

2000قلمهكروتينازيتون9111518427ابوطالب ترقيقائمشهرمازندران

10000اكبري...پايه پسته9123845026بنياد تعاون زندانيان ( كشت و صنعت كوثر ساوهساوه مركزي

30000قلمهزردزيتون9124608910خسرو سهرابينوبرانمركزي

30000قلمهزردزيتون9124264212بيرامعلي وكيلي نوبران مركزي

15000قلمهزردزيتون9124552979معصومه غفاريمركزي

5000قلمهمانزانيالزيتون9124552979معصومه غفاريمركزي

6000آلبالو تلخمجاريآلبالو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

6000آلوچه وحشي گوجه سبز برقانيآلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

3000آلوچه وحشي كاليفرنياييآلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

7000آلوچه وحشي بخاراآلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

2000آلوچه وحشي شابلونآلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

1000آلوچه وحشي استانلي آلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

12000بادام تلخشكوفه بادام9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

12000بادام تلخدير گل فرانسه  بادام9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

8000به بذرياصفهانبه9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

6000زردالو بذريشكر پارهزردآلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

5000زردالو بذريعسگر آباد زردآلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

2000بذري گالب اصفهان سيب9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

7000بذري گلدن دليشزسيب9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

3000بذري رد دلشيزسيب9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

3000بذري گراني اسميت سيب9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

2000شفتالورد گلد مغانشليل9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

0بذري بيروتيگالبي9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

2500بذري دره گزيگالبي9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

3000بذري شاه ميوه گالبي9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

4000آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

4000آلبالو تلخزرد دانشكده گيالس9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

9000شفتالوزعفراني هلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

2000شفتالوآلبرتاهلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

2000شفتالوانجيريهلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

3000شفتالوياسيني هلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 

4000شفتالوهسته جدا هلو9188626577بنياد تعاون زندانيان اراكمركزي 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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500قلمه سفيد بي دانه انگور09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

500قلمه قرمز بي دانه انگور09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000آلبالو تلخاتريشيآلبالو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

3000آلبالو تلخمجاريآلبالو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000آلوچه وحشي گوجه سبزآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1500آلوچه وحشي كاليفرنياييآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000آلوچه وحشي بخاراآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000آلوچه وحشي قطره طالآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000بادام تلخشكوفه  بادام09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000بادام تلخمنقا بادام09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000بادام تلخماماييبادام09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000بادام تلخفرانسه 21بادام09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

5000به بذرياصفهانبه09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000به بذريلواسانبه09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000زردالو بذريشكر پارهزردآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000زردالو بذريشاهرودي زردآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000زردالو بذريعسگر آباد زردآلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

500بذري گالب عروسسيب09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000بذري گلدن دليشزسيب09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000بذري رد دلشيزسيب09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1500بذري گوشت قرمز  سيب09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

500بذري گراني اسميت سيب09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

5000شفتالورد گلد مغانشليل09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

3000شفتالوسانگلد مغان شليل09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000بذري بيروتيگالبي09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000بذري دره گزي گالبي09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

500بذري ( سبري) گالبي09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

7000آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

3000آلبالو تلخمشكي گيالس09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000شفتالوزعفراني هلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1500شفتالوانجيري پلنگي هلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1500شفتالوانجيري خونيهلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1500شفتالوتك دانه آلبرتاهلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000شفتالوانجيري مالكيهلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000شفتالوانجيري زعفراني هلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

2000شفتالوياسيني هلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

1000شفتالوتبريزيهلو09188618633عباس طهماسبي اراكمركزي 

35000قلمهزردزيتون9121555381شركت توليدي روستايي سنبله اراك مركزي 

7000آلبالو تلخمجاريآلبالو091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

5000آلوچهگوجه سبزآلو091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

5000آلوچهشابلونآلو091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

8000 بذري اصفهانبه091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

5000 بذري زرد لبنانسيب091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

5000 بذري گالب عروسسيب091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

10000شفتالوانجيري  شليل091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

10000 بذري بيروتيگالبي091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

10000آلبالو تلختكدانه مشهدگيالس091836565595شركت تعاوني توليدي كشاورزي سبز فرج آباد خمين مركزي 

200قلمهشيرازيانگور9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200قلمهشاهانيانگور9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200قلمهعسگريانگور9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

500گزيال6سيگانيآلبالو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1200گزيال6برتوموآلبالو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200گزيال6تكدانهآلبالو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

500آلبالو تلخ برتوموآلبالو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

400آلبالو تلخ سيگانيآلبالو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1500آلوچهبخاراآلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

400آلوچهاستانليآلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

400آلوچهگوجه سبزآلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

400آلوچهقطره طال ( شايروآلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

3500بادام تلخدير گل شاهرود 18بادام9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1200بادام تلخمنقابادام9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

2000زالزالك اصفهانبه9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

400زردالو بذريشاهروديزردآلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200زردالو بذري نوري پيش رسزردآلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

4500بذريگلدن دليشزسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

500بذريرد استاركينگسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1500بذريرويال گالسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200بذريگراني اسميتسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200بذريدلباراستيوارسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

500بذري فوجي سيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

300ميان پايه M9رويال گاالسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

M9150گالب كهنزسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

M7500گلدن دليشزسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

MM106200گالب كهنزسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

100ميان پايه M9فوجي سيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

M7100گلدن پرايم رزسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

M7400رداستاركينكسيب9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200شفتالو شمس شليل9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200شفتالو استارگلد شليل9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

350شفتالو انجيري پلنگي شليل9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

650كشت بافتچندلرگردو پيوندي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

150كشت بافتفرنورگردو پيوندي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

2000بذريزود باردهگردو پيوندي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1350پيرودوارفلويزبونگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

250پيرودوارفويليامزگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

350پيرودوارفكوشياگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1800پيرودوارفبيروتيگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200پيرودوارفبرديجونگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

350پيروداوارفدرگزيگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

ohf200بيروتيگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

ohf250ويليامزگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1500بذريبيروتيگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

300بذريدرگزيگالبي9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

4000گزيال6تكدانهگيالس9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200گزيال6بينگگيالس9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

1000آلبالو تلخ تكدانهگيالس9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200گزيال 6الپينزگيالس9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

300شفتالو رد استارگينگهلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 

200شفتالو تك دانه هلو9181612157محمود پاكپور خنداب مركزي 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2000آلبالو تلخمجاريآلبالو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000آلوچه وحشيكاليفرنيا ( شابلونآلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000آلوچه وحشيگوجه سبزآلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000آلوچه وحشيبخاراآلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000آلوچه وحشيقطره طالآلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

5000بادام تلخشاهرود  بادام9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

3000به بذرياصفهانبه9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000آلوچهشاهروديزردآلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000 بذريزودرسزردآلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000بذريرد استاركينگسيب9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000 بذريگالب كهنزسيب9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000 بذريرد دليشزسيب9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000 بذريگلدن دليشزسيب9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000شفتالومغان شليل9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000شفتالوانجيريشليل9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1500 بذريبيروتيگالبي9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

500 بذرينطنزگالبي9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

500بذريسيبريگالبي9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

500 بذريشاه ميوهگالبي9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

3000آلبالوتلختكدانه مشهدگيالس9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000آلبالوتلخسياه مشهدگيالس9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000شفتالوزعفرانيهلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000شفتالوتكبار ( آلبرتا) هلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000شفتالوانجيري معمولي هلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000شفتالوانجيري خونيهلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000شفتالوانجيري پلنگي هلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000شفتالوياسيني هلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

1000شفتالومشكينيهلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

2000شفتالوكاردي زودرسهلو9189556022مهدي نوري مقدم خنداب  مركزي 

75000بادامي زرند0پايه پسته9123196646مسعود دليريانزاويهمركزي 

9123196646مسعود دليريانزاويهمركزي 

9123196646مسعود دليريانزاويهمركزي 

9123196646مسعود دليريانزاويهمركزي 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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20000...ملس  ساوهانار9122550285محسن محمدي ساوه مركزي 

10000ملس  تبريزيانار9122550285محسن محمدي ساوه مركزي 

1500سفيد بيدانهانگور9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

1500قرمز بي دانهانگور9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

6000آلبالو تلخمجاريآلبالو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

4000آلبالو تلخاتريشيآلبالو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000آلوچه وحشي گوجه سبزآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000آلوچه وحشي كاليفرنياييآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

500آلوچه وحشي بخاراآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

500آلوچه وحشي قطره طالآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

3000بادام تلخمنقا بادام9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

3000بادام تلخشاهرودي بادام9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

10000به بذرياصفهانبه9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

1500زردالو بذريشكر پارهزردآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

1500زردالو بذريشاهرودي زردآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000زردالو بذريزودرسزردآلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000بذري گالب كهنزسيب9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000بذري گلدن دليشزسيب9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000بذري رد استاركينگسيب9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000بذري گالب عروس سيب9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

1500شفتالورد گلد مغانشليل9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

1500شفتالوسانگلد شليل9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

1500انجيري شليل9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

3000بذري بيروتيگالبي9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

3000بذري شاه ميوه گالبي9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

3000سبريگالبي9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

6000آلبالو تلختك دانه مشهدگيالس9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

4000آلبالو تلخمشكي گيالس9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000آلبالو تلخچرميهلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوزعفراني هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالومشكينيهلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوآلبرتاهلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوانجيري خوني هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان
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نام پايهنام رقممحصول
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2000شفتالوانجيري زعفراني هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوياسيني هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوتك دانه هسته جدا هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوانجيري هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000شفتالوكاردي هلو9182533791محسن زارعي شازند مركزي 

2000ميروباالنآلو9188666808رقيه زارعي محالتمركزي 

GN2000بادام9188666808رقيه زارعي محالتمركزي 

4700پيرودورافگالبي9188666808رقيه زارعي محالتمركزي 

OHF2000گالبي9188666808رقيه زارعي محالتمركزي 

1000گزيال6گيالس9188666808رقيه زارعي محالتمركزي 

40000قلمه زردزيتون9125552641ابولفضل علي موسي الرضا نجفينوبران مركزي 

5000قلمهمانزانيالزيتون9125552641ابولفضل علي موسي الرضا نجفينوبران مركزي 

5000آربيكنزيتون9125552641ابولفضل علي موسي الرضا نجفينوبران مركزي 

5000روغنيزيتون9125552641ابولفضل علي موسي الرضا نجفينوبران مركزي 

0قلمهزردزيتون09121551047شركت تعاوني توليد روستايي گزل ساوه نوبران مركزي 

4000محليكد 1 و 2انبه9132966473بنياد تعاون زندانيان هرمزگانرودانهرمزگان

10,000نارنجليسبونليمو ترش9132966473بنياد تعاون زندانيان هرمزگانرودانهرمزگان

8000محليمشخص مي انبه9171661379سيد محمود سجاديرودانهرمزگان

20,000بذريگرد و بيضيگواوا9171661379سيد محمود سجاديرودانهرمزگان

100,000بذريمكزيكن اليمليمو ترش9171661379سيد محمود سجاديرودانهرمزگان

2000نارنجوالنسياپرتقال9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

400نارنجخونيپرتقال9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

400نارنجدلتاسيدلسپرتقال9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

500نارنجتو سرخگريپ فروت9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

5000نارنجپرشين اليمليمو ترش9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

400نارنجفينوليمو ترش9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

1000نارنجتانجلونارنگي9177679887 كشت و صنعت شهيد مطهريرودان روستاي نازدشتهرمزگان

20000بذريچندلرگردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان

1000بذريb21گردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان

1000بذريz67گردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان

1000بذريجمالگردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان

1000بذريz53گردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان

1000بذريz60گردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

1500بذريبرتر تويسركانگردو پيوندي9183373833امامعلي موميوندتويسركانهمدان

m74720رد دليشزسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m74770گلدن دليشزسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m72440گراني اسميتسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m74258گاالسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m72718دلبارسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

mm1111916دلبارسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

mm1114633گراني اسميتسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

mm1112451گلدن دليشزسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

mm1111496رد دليشزسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m72382ميراكلسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

mm1113292گاالسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m64630گلدن دليشزسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

m65724رد دليشزسيب9188194073شركت قند هكمتانقهاوندهمدان

1500قلمهانگور سياهانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

25000قلمهبيدانه سفيدانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

5000قلمهبيدانه قرمزانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

1500قلمهپرلتانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

300قلمهدووينانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

400قلمهشصت عروسانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

12850قلمهياقوتيانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

400قلمهكاردينالانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

500قلمهتامسون سيدلسانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

4000قلمهفخري سفيدانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

400قلمهصاحبيانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

2000قلمهفليم سيدلسانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

12000قلمهرشه مريوانانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

6000قلمهعسگري سياهانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

5000قلمهكندريانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

2500قلمهشاني قزوينانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

800قلمهپيكامي كاشمرانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

500قلمهخليليانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

1000قلمهلعلانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

2500قلمهويسقليانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

500قلمهشيرازيانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

50قلمهسرخ فخري شاهرودانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

200قلمهويكتورياانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

100قلمهرد گلوبانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

100قلمهبلك سيد لسانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

2500قلمهتركمنستاني شماره انگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

6000قلمهعسگري سفيدانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

1000قلمهريش بابا سفيدانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

400قلمهروبي سيدلسانگور9183508445مركز تحقيقات ماليرماليرهمدان

5400بذريچندلرگردو پيوندي9188189647خليل اردالنيهمدانهمدان

400بذريجمالگردو پيوندي9188189647خليل اردالنيهمدانهمدان

80بذريروندگردو پيوندي9188189647خليل اردالنيهمدانهمدان

1000بذريسفيد بيدانهانگور9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

2000بذريمجاري بوترموآلبالو9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

0بذريشابلونآلو9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1500بذريبخاراآلو9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

12000بذريديرگل پوست كاغذيبادام9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1000بذريديرگلبادام9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

500بذرياصفهانبه9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

3000بذريضياءالملكيزردآلو9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1500بذريگلدنسيب9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

500بذريردسيب9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

500بذريانجيريسيب9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1000بذريگالبسيب9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

500بذريشمسشليل9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1500بذريمغانشليل9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1000بذريانجيريشليل9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

14000بذريچندلرگردو پيوندي9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

0بذريپدروگردو پيوندي9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

0بذريالراگردو پيوندي9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

0بذريفرانكتگردو پيوندي9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1000بذريبيروتيگالبي9123436048سياوش احياييهمدانهمدان



تلفننام توليد كنندهشهرستاناستان

 نام 

نام پايهنام رقممحصول

تعداد 

(اصله)

0بذريگوجه سبزگوجه9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1000بذريتك دانه قرمزگيالس9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

2500بذريزعفرانيهلو9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

1500بذريانجيريهلو9123436048سياوش احياييهمدانهمدان

6500بذريچندلرگردو پيوندي9188116804علي زيباييهمدانهمدان

30000بذريپايه پستهسعيد افشارمهريزيزد

35000بذريپايه پستهسعيد زارع بيدكيمهريزيزد

50000بذريپايه پستهسعيد شكاري مراعيمهريزيزد

7000بذريپايه پستهسيده فهيمه موسويمهريزيزد

50000بذريپايه پستهعلي محمد زارع خورميزيمهريزيزد

30000بذريپايه پستهغالمرضا زارع بيدكيمهريزيزد

70000بذريپايه پستهكاظم علي پناهمهريزيزد

35000بذريپايه پستهمحمد حاج حسينيمهريزيزد

30000بذريپايه پستهمحمدحسين شيدامهريزيزد

50000بذريپايه پستهمحمدرضا زارع بيدكيمهريزيزد

50000بذريپايه پستهميرزا غالمحسين زارع بيدكيمهريزيزد


