
ثبت کودینوع کودنام شرکتردیف

156454-12-7مخلوط شیمیائی مایع میهن پویش به نانو1

TE 20-20-207886+ مخلوط شیمیائی جامد

54343-10-1آلی جامد 

13534شیمیائی گوگردی

15235کالت آهن

1216065-12-36مخلوط شیمیائی جامد

18776آلی پتاسه

58283بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

64137آلی مایع

1565832-8-15مخلوط شیمیائی جامد 

1529750-30-15مخلوط شیمیائی جامد 

44998آلی گرانوله

1067848-50-10مخلوط شیمیائی جامد

74681آلی جامد

78234فسفره آلی گوگردی

282460-2-2آلی جامد 

526230(حذف)سولفات پتاسیم 

653970(حذف)سولفات آمونیم

17987آلی گوگردی

86110هیومیک اسید پودری هوکر

10949گوگرد بنتونیت دار

29139ماکرو گرانوله

1398مخلوط شیمیائی مایع

43309مخلوط شیمیائی  مایع

1257178-6-8مخلوط شیمیائی مایع 

1272933-6-8مخلوط شیمیائی مایع 

960673-2-10مخلوط شیمیائی مایع 

97249 درصد8مایع کلسیم 

442944-6-11مخلوط شیمیائی مایع 

6326 درصد7مایع روی 

107853-5-7مخلوط شیمیائی مایع 

64900 درصد6مایع آهن 

32085آلی گرانوله گوگردی

2071937-20-20مخلوط شیمیائی جامد

1893618-18-18مخلوط شیمیائی جامد 

12591 درصد95گوگرد میکرونیزه 

51141کود آهن کالته جامد

27450(حاوی نیتروژن)مخلوط شیمیائی مایع

کیمیا اکسیر شرق 2

تدبیر شیمی آذران 3

سیدعلی طباطبائی قمی 4

لیست بروزرسانی شده سبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی



67788مخلوط شیمیائی مایع

38321 درصد5شیمیائی آهن مایع 

568759-5-5آلی ماکرو 

1581816-5-10مخلوط شیمیائی جامد

NP64110  27 -3مخلوط شیمیائی جامد

7414بهساز خاک آلی

245664-5-0کودآلی فسفاته  

76837زیستی نیتروژنهتعاونی راهبر زیست فناور البرز6

53599نیترات کلسیم

55422نیتروژنه روی گرانوله

89221اوره فسفات

5024373-اوره سولفات

869850-8-8مخلوط شیمیائی مایع 

2050638-20-20مخلوط شیمیائی مایع 

1540070-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

24209مخلوط شیمیائی مایع گوگرد و پتاسیم

77169مخلوط شیمیائی مایع

42219شیمیائی کلسیمی مایع

1083283-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

1269744-12-36مخلوط شیمیائی  جامد  

2070444-20-20مخلوط  شیمیائی 

95145بهبود دهنده رشد آلی مایع

61657سولفات روی

55842بهبود دهنده رشد مایع

58377سولفات منیزیم

57695مخلوط شیمیائی مایع

33568شیمیائی روی مایع حاوی ازت

26615مخلوط شیمیائی جامد

NPK+TE49562مخلوط شیمیائی مایع 

94278مخلوط شیمیائی مایع

19766مخلوط شیمیائی مایع

77039شیمیائی مس حاوی ازت

76795مخلوط شیمیائی جامد

76795مخلوط شیمیائی جامد

86507 درصد15شیمیائی مس 

46180 درصد9کود فسفر مایع 

5209مخلوط شیمیائی مایع

2Mg+TE1-1-3544مخلوط شیمیائی مایع 

584950-0-25مخلوط شیمیائی جامد 

87313 درصد حاوی ازت20شیمیائی روی 

257876-2-2کود آلی جامد 

72435بهبود هنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

سیدعلی طباطبائی قمی 4

کاسپین کود گلستان 9

بهینه سازان خاک 5

(سینکو)مهندسی سازه های یادنگار  7

فن آور سپهر پارمیس 8



249113-2-2کود آلی جامد

58146بهساز خاک

NP15-1522101مخلوط شیمیائی جامد

1585737-15-15مخلوط شیمیائی جامد 

NP18-2019547مخلوط شیمیائی جامد 

43003گوگرد بنتونیت دار

81284آلی جامد

497707-0-2آلی جامد 

49118مخلوط شیمیائی جامد

59501آلی جامد

48755گوگردی پودری

45749 اسیدهیومیک4-4-4آلی مایع رهپویان صنعت پرشین13

1073372-40-10مخلوط شیمیائی جامدتکسا سایش پارت14

118کود میکروبی فسفاته

41982کلسیمی مایع

2047775-20-20مخلوط شیمیائی 

25922مخلوط شیمیائی مایع سیلیس و پتاسیم

27217مخلوط شیمیائی مایع

66163آلی جامد

1020618-10-40مخلوط شیمیائی جامد 

98632مخلوط شیمیائی جامد

87278مخلوط شیمیائی مایع

32108بهبود دهنده رشد جلبک دریائی

36204مخلوط شیمیائی مایع

99473مخلوط شیمیائی مایع

99725زیستی جامد

45229بهبود دهنده رشد آلی مایع عصاره هیومیک اسید

886405-8-8آلی مایع 

14941آلی جامد

78186بهبوددهنده رشد مایع حاوی اسید آمینه

10053شیمیائی گوگردی

1219723-12-36مخلوط شیمیائی جامد

2047775-20-20مخلوط شیمیائی جامد

1070431-52-10مخلوط شیمیائی جامد

94234آلی گوگردی بنتونیت دار

10625آلی جامد

70940 درصد6کالت آهن 

17629کلسیم آمونیوم نیترات جامد

46795شیمیائی پتاسیمی مایع

1018318-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

1039707-5-10مخلوط شیمیائی مایع 

17345مخلوط شیمیائی مایع

کشت و صنعت حافظان جاوید 10

آذر کیمیا اکسید 11

آذر کیمیا اکسیر 12

محمد حسین محمدی 15

بهسان نوپا منطقه آزاد انزلی 16



96200مخلوط شیمیائی جامد

63433مخلوط شیمیائی مایع

28051مخلوط شیمیائی جامد

32146مخلوط شیمیائی جامد

2044651-20-20مخلوط شیمیائی جامد

32542مخلوط شیمیائی جامد

1050320-50-10مخلوط شیمیائی جامد

1277122-12-36مخلوط شیمیائی جامد

87939مخلوط شیمیائی جامد فسفاته ازته

18419مخلوط شیمیائی جامد

81541سولفات آهن

1233303-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

1044119-20-10مخلوط شیمیائی جامد  

1542139-8-15مخلوط شیمیائی جامد  

13094 درصد70شیمیائی گوگردی

83853 درصد50شیمیائی گوگردی 

1607آلی گوگردی جامد

2041006-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

80199مخلوط شیمیائی پتاسیمی منیزیمی

78390آلی گوگردی گرانوله

4688سولفات آهندانش بنیان جهان زرکاوان کرمانشاه18

18172آلی جامدبیوران19

73807کود مخلوط شیمیائی مایع آهن و روی

2025018-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

2036126-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1253121-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

15038738-10-30-10مخلوط شیمیائی جامد 

284شیمیائی کلسیمی مایع

1510650-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

23955شیمیائی جامد

1017459-52-10مخلوط شیمیائی جامد

49791مخلوط آلی مایع

1575262-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

1247297-12-36مخلوط شیمیائی جامد

45913شیمیائی روی مایع

814624-8-8مخلوط شیمیائی مایع 

25216شیمیائی پتاسیمی مایع

31962مخلوط شیمیائی مایع

88148آلی مایع

10807 درصد6بر مایع 

52684آلی جامد

91847آلی جامدسبو سیب سالمت21

حیدراسماعیلی 17

فرایند صنعت کود 20

بهسان نوپا منطقه آزاد انزلی 16



62766کود زیستی

529590مخلوط شیمیائی مایع

54348آلی جامد هیومات پتاسیم

844540مخلوط شیمیائی مایع

937021مخلوط شیمیائی مایع

96724آلی پتاسه

574120-14-0مخلوط شیمیائی مایع 

250044مخلوط شیمیائی مایع

64830زیستی مایع

79010زیستی مایع

51958زیستی مایع

27938کود زیستی

93162کودزیستی جامد

95958کودزیستی جامد

7794زیستی ازته

40797زیستی فسفاته

89980کودزیستی جامد

332427-1-3آلی جامدپالیز مهر پارس23

1042841-8-8مخلوط شیمیائی جامد

54379مخلوط شیمیائی مایع پتاسیم و گوگرد

13469شیمیائی پتاسیمی مایع

1296275-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

1011750-4-4مخلوط شیمیائی جامد 

81572بهبود دهنده رشد آلی

2083806-20-20مخلوط شیمیائی 

6731 درصد6کالت آهن 

70890بهبود دهنده رشد آلی

70890(هیومیک اسید)بهبود دهنده رشد آلی 

87613مخلوط شیمیائی جامد میکرو

51603آلی جامد هیومیک اسید

64798مخلوط شیمیائی مایع فسفر و پتاسیم

576959-5-40مخلوط شیمیائی جامد 

1573070-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

90484شیمیائی بور مایع

20044373-شیمیائی نیتروژنی  مایع

1032476-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

41509آلی مایع  هیومیک  اسید

12994مخلوط شیمیائی مایع

30088مخلوط شیمیائی مایع

64789مخلوط شیمیائی جامد کلسیم و بور

16828آلی مایع

38975آلی جامد

زیست فناور سبز 22

کیمیا کود بهار 24



27585زیستی جامد

98109زیستی مایع

92210زیستی مایع

12731زیستی مایع

45395زیستی مایع

85990زیستی مایع

88158 درصد40گوگرد بنتونیت دار 

91800گوگرد بنتونیت دار گرانوله

74524گوگرد پودری

24809آلی گوگردی

8222 درصد55گوگرد بنتونیت دار 

32168گوگرد بنتونیت دار

86035ترکیب آلی بهساز خاک جامد

3523آلی گوگردی گرانوله

27694آلی جامد(تاریخ منقضی  )فراور کود دهگالن29

89873 درصد80گوگرد بنتونیت دار 

31751آلی گوگردی گرانوله

30408شیمیائی آهن حاوی منیزیم

90340 درصد20شیمیائی گوگردی 

59903آلی مایع

33614مخلوط شیمیائی مایع حاوی هیومیک اسید

53522آلی مایع

83809آلی گوگردی

40317آلی گوگردی

385725اوره با پوشش گوگردی درجه (تاریخ منقضی  )کیان ارژن34

18152کود گوگردی پودری

75545 درصد70گوگرد گرانوله 

89454 درصد60گوگرد گرانوله 

5262 درصد16گوگرد گرانوله (تاریخ منقضی  )کیمیا فرآور کود شرق36

46308 درصد6آهن مایع 

52171 درصد10آهن 

24579 درصد15آهن 

64585مخلوط شیمیائی جامد

98362مخلوط شیمیائی مایع

80027بهبوددهنده رشدآلی جامد هیومیک اسید

58893آلی حامد

74580آلی جامد

62847بهبود دهنده رشدآلی

97367بهبود دهنده رشدآلی مایع هیومیک اسید

49666آلی جامد هیومیک اسید

1694آلی جامد هیومیک اسید

823040آلی مایع

(تاریخ منقضی  )کوشش شیمی  27

(تاریخ منقضی )2کاوش گوگرد زرین 28

(تاریخ منقضی  )کود وطن سبز خلخال 30

فن اوری زیستی طبیعت گرا 25

(تاریخ منقضی )کاوش گوگرد زرین  26

(تاریخ منقضی  )پرتو گوگرد آسیا 35

(تاریخ منقضی  ) (بیوزر)فناور نانو پژوهش مرکزی  37

(تاریخ منقضی  )جهان کشت فالت سبز 38

(تاریخ منقضی  )کیمیا کود پارس 31

(تاریخ منقضی  )آدینه فام خرم 32

(تاریخ منقضی  )آتیه سازان ماه نشان 33

(تاریخ منقضی  )اکسیر دانش آبادیس 39

(تاریخ منقضی  )شناسا سینا دارو 40



250110057-آلی  گوگردی مایع

98829ترکیب کانی بهساز خاک(تاریخ منقضی  ) (هربان)سیوند شمال شرق آسیا 41

70208آلی جامد

65514آلی جامد هیومیک اسید

58506آلی مایع

45324ترکیب آلی بهساز خاک

2567بهبود دهنده رشدآلی مایع هیومیک اسید

14990آلی جامد هیومیک اسید

40818آلی جامد

56777آلی مایع

80406آلی بهبود دهنده رشد مایع(تاریخ منقضی  )فرقان شیمی شیراز43

546642سولفات آهن

681984سولفات روی

381585سولفات منیزیم

53518نیترات کلسیم هفت آبه(تاریخ منقضی  )ناربن افروز ایرانیان45

24267 درصد13شیمیائی روی مایع 

96187شیمیائی پتاسیمی مایع

6394کالت آهن مایع

5564مخلوط شیمیائی مایع

511شیمیائی کلسیمی مایع

1972مخلوط شیمیائی مایع سیلیس و پتاسیم

31297مخلوط شیمیائی مایع

66332مخلوط شیمیائی مایع روی و بور

70965کالت آهن جامد

47818بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید(تاریخ منقضی  ) (آس ایاس)اکبر بنی اسد آیسک 47

43203بهبوددهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع(تاریخ منقضی  )کشت و صنعت رشدینه سبز طالئی 48

7765ترکیب آلی بهسازخاک جامد

16128آلی مایع

8601شیمیائی روی مایع حاوی اسیدآمینه

59193آلی مایع

67346مخلوط شیمیائی مایع

63644مخلوط شیمیائی مایع سیلیس و پتاسیم

64072آلی مایع هیومیک اسید

80743مخلوط شیمیائی مایع

83805مخلوط شیمیائی مایع

28599257آلی مایع (تاریخ منقضی  )مروارید کویر توس51

5135 درصد15شیمیائی گوگردی جامد 

72907آلی گوگردی جامد

2096682-20-20مخلوط شیمیائی جامد (تاریخ منقضی  )تعاونی شمیران کود زاینده رود53

28177سولفات روی پودری(تاریخ منقضی  )فرآوری روی سپیدار54

72891ترکیب آلی بهساز خاک(تاریخ منقضی  )طب یاران آذین مهر سراب55

24725مخلوط شیمیائی مایع گوگرد و پتاسیم

(تاریخ منقضی  ) (باریزان)واحد تولیدی آقای نیما آقابراری 44

(تاریخ منقضی  )فرآور دانه مهر 46

(تاریخ منقضی  )کشتکار سروین آسیا 49

(تاریخ منقضی  )شناسا سینا دارو 40

(تاریخ منقضی  )گلسنگ کویر یزد 42

(تاریخ منقضی  )مهندسی خدمات کشاورزی سحاب غنچه 50

(تاریخ منقضی  )اویس کسائیان 52

(تاریخ منقضی  ) (2) کیمیا اکسیر شرق   56



60441مونو پتاسیم فسفات

962566سولفات آهن

24414اوره فسفات

467339سولفات مس

314756سولفات روی

98554شیمیائی گوگردی مایع حاوی کلسیم

26357شیمیائی گوگردی مایع

756038سولفات منیزیم

88926آلی جامد هیومیک اسید

45163بهبود دهنده رشد

90194بهبود دهنده رشد آلی اسید آمینه

54378شیمیایی نیتروژنی مایع

78899مخلوط شیمیایی مایع

58512مخلوط شیمیایی مایع

45284مخلوط شیمیایی مایع

12042مخلوط شیمیایی مایع

83274مخلوط شیمیایی مایع

54687مخلوط شیمیایی مایع

50241مخلوط شیمیایی مایع

7939شیمیایی مس مایع

71079شیمیایی پتاسیمی مایع

20940آلی مایع

2077887-20-20مخلوط شیمیایی مایع 

20416-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

11818مخلوط شیمیایی مایع نتیروژن و بور

97741%6کالت آهن 

48450کود مخلوط شیمیایی جامد(تاریخ منقضی  )پرنیای کویر یزد58

30154%6آهن مایع 

99480شیمیایی پتاسیمی مایع

96886کالت آهن جامد

204729-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

93738آلی هیومیکی مایع

53978مخلوط شیمیایی جامد نیتروژنه گوگردی(تاریخ منقضی  )شایسته بناب 60

88158%40گوگرد بنتونیت دار 

27474گرانوله%  75گوگرد بنتونیتی 

91800گوگرد بنتونیت دار گرانوله

74524گوگرد پودری

24809آلی گوگردی

86035ترکیب آلی بهسازخاک جامد

3523گرانوله آلی گوگردی

64620ترکیب آلی بهسازخاک جامدحاوی هیومیک اسید

54493شیمیایی فسفاته

(تاریخ منقضی )سروستان پاک ایرانیان رایکا 57

(تاریخ منقضی )الوند دانه خمین 59

(تاریخ منقضی )(3)کاوش گوگرد زرین  61

(تاریخ منقضی  ) (2) کیمیا اکسیر شرق   56



2015704-20-20مخلوط شیمیایی جامد (تاریخ منقضی )زرین مهد فیدار62

385725اوره با پوشش گوگردی درجه (تاریخ منقضی )2کیان ارژن63

72147%98شیمیایی گوگردی 

224598-0-2آلی جامد 

S153912-5-2-3مخلوط شیمیایی جامد

32346%50شیمیایی گوگردی (تاریخ منقضی )کیمیا کود نفیس65

8w/v74750-15-30مخلوط شیمیایی مایع (تاریخ منقضی )(2)میهن پویش به نانو66

68442مخلوط شیمیای  جامد

517شیمیایی آهن مایع

61107مخلوط  شیمیایی مایع

11012بهبود دهنده رشد الی محتوی آمینواسیدو کلسیم

80788آلی جامد

59455آلی جامد(تاریخ منقضی )کود مرغ گرانول گلستان68

56421زیستی مایع

94999زیستی مایع

32101آلی مایع(تاریخ منقضی )کیمیا نونهال بهشت70

35027694آلی جامد2(تاریخ منقضی )فرآور کود دهگالن 71

8601روی مایع حاوی اسید آمینه

63644مخلوط شیمیایی مایع سیلیس و پتاسیم

64072آلی مایع هیومیک اسید

600850سولفات منگنز

34688507%سولفات روی 

604326سولفات آهن

43258بهبود دهند رشد آلی مایع

6966286%کالت آهن

629303شیمیایی روی گرانوله

35982کلسیمی مایع

341923آلی جامد

912704بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

2099186-20-20مخلوط شیمایی جامد 

618601کالت آهن جامد

39414آلی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

740069نیترات منیزیم

797044سولفات منیزیم

22362نیترات کلسیم

23304آلی مایع

2050781-20-20مخلوط شیمایی جامد 

67346مخلوط شیمیایی مایع

80743مخلوط شیمیایی مایع

83805مخلوط شیمیایی مایع

48951مخلوط شیمیایی مایع

31631مخلوط شیمیایی مایع

(تاریخ منقضی  )(2)مهندسی خدمات کشاورزی سحاب غنچه  72

(تاریخ منقضی  )شایان کشت اذربایجان 64

(تاریخ منقضی )واستر یوشان ماد  67

(تاریخ منقضی ) 2شرکت تعاونی راهبر زیست فناور البرز 69



68985مخلوط شیمیایی مایع

95061مخلوط شیمیایی مایع

19610مخلوط شیمیایی مایع

11871مخلوط شیمیایی مایع

88276گوگرد پودری

70743جامد% 75شیمیایی گوگردی 

90085شیمیایی گوگردی مایع

11908شیمیایی گوگردی مایع

203857-20-20مخلوط شیمیایی جامد

4525آلی جامد(تاریخ منقضی )شرکت تعاونی تولید کود آلی ترشیز آق قال 74

46308%6آهن مایع 

52171%10آهن 

64585مخلوط شیمیایی جامد

98362مخلوط شیمیایی مایع

8682ازته جامد

34599شیمیایی نیتروژنی مایع

84062آلی مایع

63382%21شیمیایی روی جامد

56187مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن وگوگرد

58893آلی جامد

78102آلی جامد

16922آلی جامد

91544-20-20-20مخلوط شیمیایی جامد (تاریخ منقضی  )سپهر زرپاشا ایرانیان76

96297آلی جامد(تاریخ منقضی  )برافزا کشاورز پارس77

46065آلی نیتروژنه گوگردی

49848نیتروژنه گوگردی

88025سولفات آهن

12574سولفات روی

68831سولفات منیزیم

37176ترکیب آلی بهساز خاک

96769آلی جامد

28177سولفات روی پودری(تاریخ منقضی  )2فرآوری روی سپیدار80

95183زیستی مایع

14838زیستی مایع

77640بهبوددهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

634200بهبوددهنده رشد آلی مایع اسید آمینه

55488شیمیایی نیتروژنی مایع

834043مخلوط شیمیایی مایع

926639شیمیایی بور مایع

26481مخلوط شیمیایی مایع فسفر و پتاسیم

51346مخلوط شیمیایی مایع فسفر و پتاسیم

2093119-20-20مخلوط شیمیایی مایع 

(تاریخ منقضی  )(2)مهندسی خدمات کشاورزی سحاب غنچه  72

(تاریخ منقضی  )کیمیا رویش مهر پارس 73

(تاریخ منقضی  )(بیوزر )دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی  75

(تاریخ منقضی  )سپهر مشکات ریحان 78

(تاریخ منقضی  )فرآورده های شیمیایی ناب سمنان 79

تاریخ منقضی(2)زیست فناور سبز  81



32765(پاستیل )گوگرد بنتونیتی دانه بندی شده تاریخ منقضی(خانگیران )پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد82

546642سولفات آهن

381585سولفات منیزیم

681984سولفات روی

47818بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید(2 تاریخ منقضی (آس ایاس )واحد تولیدی آقای اکبر بنی اسد آیسک 84

78121ترکیب آلی بهساز خاک جامد

48634هیومیک اسید مایع

3716ترکیب آلی بهساز خاک جامد

2013461-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

50391شیمیایی کلسیمی مایع

40496مخلوط شیمیایی مایع

79361مخلوط شیمیایی جامد

86115مخلوط شیمیایی جامد

1062285-52-8مخلوط شیمیایی جامد

156737-5-30مخلوط شیمیایی جامد

1266289-12-36مخلوط شیمیایی جامد

15856کود شیمیایی نیتروژنی مایع

60587بهبوددهنده رشد آلی مایع اسید آمینه حاوی کلسیم

40881مخلوط شیمیایی جامد عناصر ریز مغذی

10390مخلوط آلی مایع  اسید آمینه و عناصر ریز مغذی

32250شیمیایی بور مایع

21319اوره فسفات

58060مخلوط شیمیایی مایع پتاسیم و گوگرد

2089047-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

61655سوسپانسیون شیمیایی کلسیمی

11420آلی جامد حاوی هیومیک اسید

2043887-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1565746-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

776327-1-8آلی جامد 

284199-2-16آلی جامد 

749302-5-3مخلوط شیمیایی جامد

688185-5-8مخلوط شیمیایی جامد

185245-5-5مخلوط شیمیایی جامد

1267756-6-6مخلوط شیمیایی جامد

12034شیمیایی پتاسیمی گوگردی

565468-10-0فسفاته ازته 

109717-8-5مخلوط شیمیایی جامد زرین کود آذربایجان89

66869(فسفاته نیتروژنه)مخلوط شیمیائی جامد 

46582(ازت پالس)مخلوط شیمیائی جامد

34811(آلی بهساز)ترکیب آلی بهساز خاک جامد  ،

79609(روی نیتروژنه)مخلوط شیمیائی جامد 

45684(ماکروپالس)9-5-8مخلوط شیمیائی جامد 

تاریخ منقضی(2)(باریزان )واحد تولیدی نیما آقا براری  83

تاریخ مننقضیکشاورزی پارس کیمیا کشت  85

تاریخ منقضینوید نهادگان نوقومس  86

تاریخ منقضیقیزیل توپراق سهند  87

4کاوش گوگرد زرین  88

90 تاریخ منقضی2بهسان نوپامنطقه ازاد انزلی 



522087-5-6مخلوط شیمیائی جامد 

32146(میکرو کمپلکس پودری)مخلوط شیمیائی جامد 

18318(استارتر خاکی گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

96200(پتاسیم هفت)مخلوط شیمیائی جامد 

28051ب (ماکرو میکرو گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

32542(پتاسیم منیزیم گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

18419(ماکرو گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

17345(سیلیکات پتاسیم)مخلوط شیمیائی جامد 

1039707-5-10مخلوط شیمیائی مایع 

63433(میکرو بور کلسیم)مخلوط شیمیائی مایع 

21557کود زیستی مایع

24725مخلوط شیمیائی مایع گوگرد و پتاسیم

98554شیمیائی گوگردی مایع حاوی کلسیم

26357شیمیائی گوگردی مایع

86110آلی جامد هیومیک اسید

58283بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

17987آلی گوگردی

10949گوگرد بنتونیت دار

24414اوره فسفات

467339سولفات مس

314756سولفات روی

756038سولفات منیزیم

962566سولفات اهن

13534شیمیائی گوگردی

15235کالت آهن

107288-1-1آلی جامد

9758آلی جامد

32836مخلوط شیمیایی جامد

60441مونو پتاسیم فسفات

98105آلی جامد

39350مخلوط شیمیائی نیتروژن و فسفر خمیری

9183مونو آمونیوم فسفات

35556شیمیائی مایع حاوی عناصر میکرو

9502شیمیائی مایع حاوی کلسیم و بر

35467مخلوط شیمیائی مایع حاوی روی

856917نیترات کلسیم

94232سیلیس و پتاسیم –مخلوط شیمیائی مایع 

64137آلی مایع

35440الی جامد

1595383-8-15مخلوط شیمیاییی جامد تاریخ منقضیدشت آذین غرب 92

59903آلی مایع

33614مخلوط شیمیایی مایع حاوی هیومیک اسید

تاریخ منقضی 3کیمیا اکسیر شرق  91

تاریخ منقضی 2آدینه فام خرم  93

90 تاریخ منقضی2بهسان نوپامنطقه ازاد انزلی 



53522آلی مایع

2022381-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1094833-50-10مخلوط شیمیایی جامد

1233325-12-36مخلوط شیمیایی جامد

594322-5-5مخلوط شیمیایی جامد

1080059-4-7مخلوط شیمیایی جامد

1234738-12-36مخلوط شیمیایی جامد

1812193-18-18مخلوط شیمیایی جامد

1527667-5-30مخلوط شیمیایی جامد

20943-20-20مخلوط شیمیایی جامد

26091-2-2آلی جامد

30889بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

383319-1-2آلی مایع

33322آلی جامد هیومیک اسید

2058701-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1046509-5-10مخلوط شیمیایی جامد 

884313-4-8مخلوط شیمیایی جامد 

53388 حاوی مواد آلی5-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

1545325-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

79440%20گوگرد آلی گرانوله 

1531194-2-5مخلوط شیمیایی جامد 

1068060-52-10مخلوط شیمیایی جامد

3247906-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

183940-5-1آلی جامد 

217878-2- 5/1آلی جامد 

9548749%شیمیایی گوگردی 

1039548-7-2آلی جامد

1516834-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

44139اوره فسفات

96029سولفات منیزیم

98994مخلوط شیمیایی مایع

28789مخلوط شیمیایی جامد نیتروژن وکلسیم

440614-4-4آلی مایع 

38747بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

91268آلی مایع هیومیک اسید

2064459-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1211998-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

1028140-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

55999-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

869925-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

TE+8-5-597092مخلوط شیمیایی جامد 

1524992-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

تاریخ منقضی 2آدینه فام خرم  93

تاریخ منقضی(عالی ثمر کود لیو  )واحد تولیدی آقای مجتبی نیک عهد  94

تاریخ منقضی (2)(فراکود سبز )واحد تولیدی حیدر اسماعیلی فر  95

تاریخ منقضیصنایع کشاورزی ساره سازان سبز پاک  96

تاریخ منقضیکیمیا کود گلستان  97



3176%30گوگرد بنتونیت دار 

39183%50گوگرد بنتونیت دار 

3425مخلوط شیمیایی جامد پتاسیم و منیزیم

82758%22شیمیایی روی گرانوله 

82984گوگرد بنتونیت دار

93359الی جامد

50699%99شیمیایی گوگردی 

32806آلی گوگردی

62043%75شیمیایی گوگردی 

80080شیمیائی مس مایع

66596شیمیائی مس مایع

41445شیمیائی پتاسیمی مایع

28962مخلوط شیمیائی جامد

58288مخلوط شیمیائی جامد

44516مخلوط شیمیائی جامد

57661مخلوط شیمیائی مایع

80378مخلوط شیمیائی مایع

40495مخلوط شیمیائی مایع

9434مخلوط شیمیائی مایع

85530مخلوط شیمیائی مایع

78683مخلوط شیمیائی مایع

2034351-20-20مخلوط شیمیائی جامد

39946آلی مایع

93910آلی مایع

99810آلی مایع

ME 4-21-0+25190مخلوط شیمیائی جامد

55614شیمیائی نیتروژنی مایع

6750آلی جامد

46473شیمیائی نیتروژنی جامد

81529سولفات منیزیم

14496شیمیائی گوگردی مایع

15529شیمیائی روی جامد

81844سولفات روی جامد

85778شیمیائی بر مایع

56797شیمیائی پتاسیمی جامد

40324آمینو اسید  آلی حاوی  رشد  دهنده  بهبود

1087984-52-10مخلوط شیمیائی جامد

1293671-12-36مخلوط شیمیائی جامد

369مخلوط شیمیایی جامد

94454آلی مایع

55436مخلوط شیمیایی جامد

61241مخلوط شیمیایی مایع

تاریخ منقضیتعاونی صنایع شیمیایی سبز رویش خراسان  98

تاریخ منقضیگل گوگرد میثاق  99

تاریخ منقضیکیمیا کود گلستان  97



18875مخلوط شیمیایی جامد

70860مخلوط شیمیایی مایع

96715مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن و بور

21794مخلوط شیمیایی مایع فسفر و پتاسیم

1526مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن وکلسیم

73454بور-روی  –مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن 

886405-8-8آلی مایع 

893132-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

25708آلی مایع

45908گوگرد- پتاسیم  –مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن 

24769مخلوط شیمیایی مایع

75943مخلوط شیمیایی مایع

52724آلی پتاسیمی مایع

93574آلی ژله ای

1022940-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

1594243-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

TE+36-10-1298313مخلوط شیمیایی جامد

TE+20-20-2097341مخلوط شیمیایی جامد 

1540023-15-15مخلوط شیمیایی جامد

949688-7-7مخلوط شیمیایی جامد

1579955-5-15مخلوط شیمیایی جامد

1588035-8-15مخلوط شیمیایی جامد

1025638-10-10مخلوط شیمیایی جامد

585617-5-5مخلوط شیمیایی جامد

063872-20-20مخلوط شیمیایی جامد

543078-5-5آلی جامد 

89873%80گوگرد بنتونیت دار 

31751آلی گوگردی گرانوله

98829ترکیب کانی بهساز خاک2تاریخ منقضی  (هربان)سیوند شمال شرق آسیا 103

61257%99گوگرد مکرونیزه

48808%75گوگرد بنتونیت دار

2824828-14-14مخلوط شیمیایی جامد

27874مخلوط شیمیایی مایع

204145-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1224601-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

2096682-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1596091-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

26412اوره فسفات

10235مونوپتاسیم فسفات

19882مونوآمونیوم فسفات

88926آلی جامد هیومیک اسید

45163بهبود دهنده رشد

تاریخ منقضیگل گوگرد میثاق  99

تاریخ منقضی  2واحد تولیدی محمدحسین محمدی 100

(تاریخ منقضی  )فراوری شیمیایی هف  105

تاریخ منقضی  2تعاونی شمیران کود زاینده رود 106

تاریخ منقضیشرکت تولیدی و بازرگانی ماورای صنعت شفق لیان  107

تاریخ منقضی (2)زرین مهد فیدار  101

تاریخ منقضی  2کود وطن سبز خلخال 102

تاریخ منقضیشرکت تعاونی یگانه یاران شکوفه دشت  104

2(تاریخ منقضی )سروستان پاک ایرانیان رایکا   108



90194بهبوددهنده رشد آلی اسید آمینه

54378شیمیایی نیتروژنی مایع

7939شیمیایی مس مایع

71079شیمیایی پتاسیمی مایع

2077887-20-20مخلوط شیمیایی مایع 

20416-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

97741%6کالت آهن 

84868آلی جامد

1023487-6-10مخلوط شیمیایی جامد 

1087712-10-19مخلوط شیمیایی جامد 

11818مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن و بور

543650-2-3مخلوط شیمیایی جامد 

1593606-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

1526332-15-15مخلوط شیمیایی جامد 

1225013-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

1036246-50-10مخلوط شیمیایی جامد 

45284مخلوط شیمیایی مایع

4958مخلوط شیمیایی مایع

58512مخلوط شیمیایی مایع

50241مخلوط شیمیایی مایع

78899مخلوط شیمیایی مایع

69477مخلوط شیمیایی مایع

12042مخلوط شیمیایی مایع

83274مخلوط شیمیایی مایع

54687مخلوط شیمیایی مایع

50435مخلوط شیمیایی مایع

20940آلی مایع

49262آلی مایع

11473گوگرد میکرونیزه

52237گوگرد گرانوله بنتونیت دارد

53978مخلوط شیمیایی جامد نیتروژنه گوگردی2تاریخ منقضی شایسته بناب  110

630154%شیمیایی آهن مایع 

99480شیمیایی پتاسیمی مایع

96886کالت آهن جامد

93738آلی هیومیکی مایع

58331مخلوط شیمیایی مایع

55113مخلوط شیمیایی مایع

204729-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1047722-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

3026988-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

35992شیمیایی نیتروژنی جامد حاوی هیومیک اسید

93494شیمیایی روی جامد

2(تاریخ منقضی )سروستان پاک ایرانیان رایکا   108

تاریخ منقضیتعاونی تولیدی مشهد پودر  109

2تاریخ منقضی الوند دانه خمین    111



20263کالت منیزیم

72701کلرید پتاسیم

12976آلی مایع

1275798-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

14723مخلوط شیمیایی جامد

24036آلی گوگردی

72891ترکیب الی بهساز خاک

9957آلی جامد

67811آلی جامد

48093زیستی مایع

69179زیستی گوگردی

35524بیولوژیک مایع

40205زیستی فسفاته

88158%40گوگرد بنتونیت دار 

27474گرانوله%75گوگرد بنتونیت دار 

91800گوگرد بنتونیت دار گرانوله

74524گوگرد پودری

24809آلی گوگردی

86035ترکیب آلی بهساز خاک جامد

3523آلی گوگردی گرانوله

64620ترکیب آلی بهساز خاک جامد حاوی هیومیک اسید

54493شیمیایی فسفاته گوگردی

668740گوگرد پودری

265330-2-2آلی جامد 

96694آلی جامد هیومیک اسید

84175آلی مایع

42670ترکیب آلی بهساز خاک جامد

77467ترکیب آلی بهساز خاک جامد

79242ترکیب آلی بهساز خاک جامد

91982ترکیب آلی بهساز خاک جامد

43577ترکیب آلی بهساز خاک جامد

385725اوره با پوشش گوگردی درجه 3تاریخ منقضی کیان ارژن  117

2036744-20-20مخلوط شیمیائی جامد

1295131-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

3033306-10-10مخلوط شیمیائی جامد

550622-50-5مخلوط شیمیائی جامد 

593657-5-16مخلوط شیمیائی مایع 

1089027-5-15مخلوط شیمیائی مایع 

853591-4-12مخلوط شیمیائی مایع 

8205-8-15مخلوط شیمیائی مایع 

996023-7-7مخلوط شیمیائی مایع 

1050086-2-8مخلوط شیمیائی مایع 

2تاریخ منقضی طب یاران آذین مهر سراب   112

تاریخ منقضیفن آوری زیستی مهرآسیا  113

5تاریخ منقضی کاوش گوگرد زرین    114

2تاریخ منقضی الوند دانه خمین    111

منقضی شدهواحد تولیدی مجتبی جهانی  115

تاریخ منقضیآروانا  )واحد تولیدی آقای مسعود بهرامی نژاد  116

(تاریخ منقضی  )کیا سبز آشیان کوشا  118



873197-4-12مخلوط شیمیائی مایع

44243مخلوط شیمیائی مایع

813624-5-15مخلوط شیمیائی مایع 

963903-7-7مخلوط شیمیائی مایع 

53042-2-20مخلوط شیمیائی مایع 

287603سولفات آهن

571310سولفات روی کریستالی

583351-15-10مخلوط شیمیائی مایع

881494-5-16مخلوط شیمیائی مایع 

1084844-2-15مخلوط شیمیائی مایع 

73594مخلوط شیمیائی مایع کلسیم و بور

1089288-4-7مخلوط  شیمیائی  مایع 

92520شیمیائی بور مایع

16147مخلوط شیمیائی مایع نیتروژنه گوگردی

89559مخلوط شیمیائی مایع

45578مخلوط شیمیائی مایع

26751شیمیائی پتاسیمی مایع حاوی نیتروژن

83923اوره فسفات مایع

539868نیترات کلسیم

1552889-15-15مخلوط شیمیائی مایع 

6477شیمیائی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

83494آلی مایع

79980مخلوط شیمیائی مایع نیتروژن و فسفر

67698شیمیائی روی سوسپانسیون

523509سولفات منیزیم

948674 درصد34سولفات روی 

47157آهن مایع حاوی نیتروژن

75504زیستی جامد

68174زیستی جامد

823040آلی مایع

110057آلی گوگردی مایع

1240301-6-6مخلوط شیمیایی جامد 

72147%98شیمیایی گوگردی 

2224598-0-2آلی جامد 

S 15-3-2-53912مخلوط شیمیایی جامد

32346%50شیمیایی گوگردی 2تاریخ منقضی کیمیاکود نفیس  122

59455آلی جامد

278940-0-2آلی جامد 

1067283-5-10مخلوط شیمیایی جامد

75090مخلوط شیمیایی جامد

26403مخلوط شیمیایی جامد

16044مخلوط شیمیایی جامد

تاریخ منقضیدانش بنیان تمیشه  119

2تاریخ منقضی شناسا داروسینا   120

2تاریخ منقضی شایان کشت آذربایجان   121

(تاریخ منقضی  )کیا سبز آشیان کوشا  118

2تاریخ منقضیکودمرغ گرانول گلستان  123

124 تاریخ منقضیکنجاله ساز



10310مخلوط شیمیایی جامد

1289906-12-36مخلوط شیمیایی جامد

108664-52-10مخلوط شیمیایی جامد

892678نیترات کلسیم

73020سولفات روی کریستال

98750سولفات منگنز

93793سولفات منیزیم پودری

71889سولفات مس

38357سولفات آهن

20922سولفات آهن

14053مخلوط شیمیایی مایع

44844مخلوط شیمیایی مایع

51595%22روی گرانوله 

62422%34سولفات روی 

14818%34سولفات روی 

12648نیترات روی

67821سولفات منیزیم کریستال

91962سولفات منگنز

75503سولفات منیزیم پودری

39438مخلوط شیمیائی پودری پتاسیمی

1254933-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

24381شیمیائی کلسیمی مایع حاوی نیتروژن

58893آلی حامد  ،

16922آلی جامد

52171 درصد10کالت آهن 

63382 درصد21شیمیائی روی جامد روی 

87853ترکیب آلی بهساز خاک حاوی هیومیک اسید

80027بهبود دهنده رشد آلی جامد هیومیک اسید

99911شیمیائی روی جامدحاوی اسید آمینه

38222کلسیم و بور-مخلوط شیمیائی جامد

43564شیمیائی کلسیمی جامد حاوی آمینو اسید

62850آلی مایع

31081شیمیائی روی مایع

46308 درصد6آهن مایع 

124 تاریخ منقضیکنجاله ساز

43110 3-1-3آلی جامد 

تاریخ منقضی 2پرنیای کویر یزد  125

33282 2-1-2آلی جامد 

53932 شیمیایی گوگردی حاوی کلسیم

60191 کود مخلوط شیمیایی جامد

3تاریخ منقضی  (بیوزر )دانش بنیان فناور نانوپژوهش مرکزی  126



83333مخلوط شیمیائی مایع فسفر و پتاسیم

98362مخلوط شیمیائی مایع

69047هیومیک اسید-بهبود دهنده رشد آلی مایع

85888نیتروژن و کلسیم–مخلوط شیمیائی جامد 

84062آلی مایع

56187مخلوط شیمیائی مایع نیتروژن و گوگرد

4270شیمیائی کلسیمی

64585مخلوط شیمیائی جامد

81195بهبود دهنده رشد

37191مخلوط شیمیائی جامد

78102آلی جامد

66568مخلوط شیمیائی جامد

34599شیمیائی نیتروژنی مایع

8682ازته جامد

34599شیمیائی نیتروژنی مایع

44298شیمیائی کلسیمی مایع

74589نیتروژن و پتاسیم- مخلوط شیمیائی جامد

39644آلی مایع

NPK81424 10-10-40مخلوط شیمیائی جامد 

NPK63259 20-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1026471-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

301895-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

107708-33-0مخلوط شیمیائی جامد 

zn 25-25-540165+ مخلوط شیمیائی جامد 

1247459-6-12مخلوط شیمیائی جامد 

1562658-8-15مخلوط شیمیائی جامد 

2020482-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

TE+20-20-2091544مخلوط شیمیایی جامد 

65141اروه فسفات

1057334-5-20مخلوط شیمیایی جامد 

159701شیمیایی نیتوژنی مایعتاریخ منقضیاتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی فالورجان 129

7014مخلوط شیمیایی جامد

22139گوگرد بنتونیت دار

81540شیمیایی روی گرانوله

8W/V74750-15-30مخلوط شیمیایی مایع 

156454-12-7مخلوط شیمیایی مایع 

10552مخلوط شیمیایی مایع

46837آلی مایع هیومیک اسید

TE+7-5-8- NPK32322مخلوط شیمیایی مایع 

1572185-5-5مخلوط شمیایی جامد 

152890-8-15مخلوط شیمیای جامد 

84968اوره سولفات مایع

2تاریخ منقضیفرقان شیمی شیراز   127

تاریخ منقضی 2سپهر زرپاشا ایرانیان  128

تاریخ منقضیپرشین کود خزر  130

3تاریخ منقضی  (بیوزر )دانش بنیان فناور نانوپژوهش مرکزی  126

تاریخ منقضی 3میهن پویش به نانو 131

2تاریخ منقضی کیمیا رویش مهر پارس   132



13024%30شیمیایی پتاسیمی گرانوله 

1215079-6-6مخلوط شیمیایی جامد 

729577-5-3مخلوط شیمیایی جامد 

203857-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

90085شیمیایی گوگردی مایع

70743جامد% 75شیمیایی گوگردی 

88276گوگرد پودری

98747شیمیایی پتاسیمی جامد حاوی روی

49254مخلوط شیمیایی مایع حاوی فولویک اسید

657215-6-6مخلوط شیمیایی جامد 

12677مخلوط شیمیایی جامد

65914سولفات آمونیومتاریخ منقضیصنایع شیمیایی فجر پارسیان 134

97986سولفات آمونیومتاریخ منقضیپارس توسعه فاتح 135

5/389521% کالت آهنتاریخ منقضیشیمی کاران سبز طوبی 136

47818بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید3تاریخ منقضی  (آس ایاس )واحد تولیدی آقای اکبر بنی اسد آیسک 137

14828مخلوط شیمیایی مایع

59903الی مایع

23910شیمیایی گوگردی مایع حاوی نیتروژن

50475شیمیایی پتاسیمی مایع

53522آلی مایع

1326368-10-5مخلوط شیمیایی مایع

93458مخولط شیمیایی مایع آهن ونیتروژن

833778-5-12مخلوط شیمیایی مایع 

18887مخلوط شیمیایی مایع

48446بهبود دهنده رشد آلی مایع

558222%گوگرد بنتونیت دار 

32168گوگرد بنتونیت دار

1563689-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

533533-3-5مخلوط شیمیایی جامد 

828648-5-8مخلوط شیمیایی جامد 

7672مخلوط شیمایی جامد حاوی پتاسیم و منیزیم

74236فسفات گوگردی

788141-13مخلوط شیمیایی جامد 

555225-3-15مخلوط شیمیایی جامد 

1511477-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

1213476-5-5مخلوط شیمیایی جامد

1318592-20مخلوط شیمیایی جامد

7765ترکسب آلی بهساز خاک جامد

16128آلی مایع

41960نیتروژنه گوگردی

54367سیلیس و پتاسیم –مخلوط شیمیایی مایع 

73897سولفات منیزیم

تاریخ منقضی(3)آدینه فام خرم  138

2تاریخ منقضی کوشش شیمی  139

تاریخ منقضیکود گلفام شمال  140

2تاریخ منقضی کیمیا رویش مهر پارس   132

تاریخ منقضی(سبزگامان مازندران )واحد تولیدی اقای بابک علی نژاد سنگریزه  133

2آسیا تاریخ منقضی کشتکارسروین  141

تاریخ منقضیریحان سبز آرمان  142



46697نیترات کلسیم

4642مخلوط شیمیایی مایع

9323سولفات آمونیومتاریخ منقضیمعین کانساران توس 143

50879جلبک دریایی- آلی جامد

5389بهبود دهنده رشد آلی

5805آلی مایع

70948مخلوط شیمیایی جامد

62847بهبود دهنده رشد آلی

74580آلی جامد

97159بهبوددهنده رشد آلی

11595آلی جامد

37226بهبود دهنده رشد آلی

3105مخلوط شیمایی مایع

15271جامد مخلوط شیمیایی

61746گوگرد ونیتروژن- مخلوط شیمایی مایع 

2051442-20-20مخلوط شیمیای جامد 

81770گوگرد و پتاسیم- مخلوط شیمیایی مایع 

73973بهبود دهنده رشد آلی

24314کلسیم وبور-مخلوط شیمیایی جامد

27812آلی جامد

3/592120کالت آهن 

81242%6کالت آهن 

1548467-5-35مخلوط شیمیایی جامد

4890مخلوط شیمیایی جامد

50364آلی جامد

8/450179% 6کالت آهن 

TE+43-10-59313مخلوط شیمیایی جامد 

553825-5-5آلی جامد تاریخ منقضیگوهردشت پاسارگاد 145

026855-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

2032405-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

7239شیمیائی پتاسیمی مایع

TE +10-10-1088580مخلوط شیمیائی جامد 

1754062-40-0شیمیائی جامد  مخلوط

58637مخلوط شیمیائی مایع

TE+2-5-399032+3-5-2مخلوط شیمیائی جامد

94961مخلوط شیمیائی جامد پتاسیم و گوگرد

25527آلی گوگردی

88312پتاسیم و نیتروژن- مخلوط شیمیائی جامد 

NP -10104965– مخلوط شیمیائی جامد

1508شیمیائی کلسیمی مایع حاوی نیتروژن

NPK-19-19-1972224-مخلوط شیمیائی جامد

46945شیمیائی بور مایع

تاریخ منقضیپربار باغستان  146

تاریخ منقضیریحان سبز آرمان  142

(تاریخ منقضی  ) 2سبزجهان کشت فالت  144



20235ترکیب آلی بهساز خاک جامد

99225ریزمغذی-مخلوط شیمیائی مایع

NPK12-12-3686385مخلوط شیمیایی جامد

NPK5-2-128513مخلوط شیمیایی جامد

2055430-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

59359-3-4مخلوط شیمیایی جامد 

11925مخلوط شیمیایی جامد

77192آلی جامدتاریخ منقضیواحد تولیدی آقای فرشاد تقوی بانام تجاری لتکا 148

93988%75گوگرد بنتونیت دار 

35847آلی جامد

32806آلی گوگردی

20NPK15159-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

10NPK65484-50-10مخلوط شیمیایی جامد 

12NPK30989-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

82984گوگرد بنتونیت دار

11976آلی جامد حاوی گوگرد وفسفر

56844پتاسیم وگوگرد –مخلوط شیمیایی جامد 

50699%99شیمیایی گوگردی 

99188مخلوط شیمیایی پتاسیمی منیزیمی

76844سولفات منیزیم پودری

121439-6-13مخلوط شیمیایی جامد

44981سولفات آهن

85983مخــلـــوط شیمیایی جامد

568175-5-5مـــخلوط شیمیایی جامـــد 

85489ســولفـات مــنیزیـــم

3409مخلوط شیمیایی مایع

85416مخلوط شیمیایی مایع

32858مخلوط شیمیایی مایع

58660بهبود دهنده رشد آلی هیومیک اسید

1070596-50-10مخلوط شیمیایی جامد

94922شیمیایی پتاسیمی مایع

1561607-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

1226124-12-36مخلوط شیمیایی جامد

14196مخلوط شیمیایی مایع

2061766-20-20مخلوط شیمیایی جامد

21607مخلوط شیمیایی مایع

28911مخلوط شیمیایی مایع

29862بورمایع

TE+10-10-10NPK98215مخلوط شیمیایی جامد 

TE+20-20-20NPK56105مخلوط شیمیایی جامد 

TE+12-12-36NPK55643مخلوط شیمیایی جامد 

TE+15-5-30NPK36851مخلوط شیمیایی جامد 

تاریخ منقضیپربار باغستان  146

تاریخ منقضیانسجام مهربناب  147

2تاریخ منقضی تعاونی صنایع شیمیایی سبز رویش خراسان   149

تاریخ منقضیشیمی پویاب  150

تاریخ منقضیپارس فروغ زاگرس  151

تاریخ منقضیواحد تولید آقای عباسعلی باقری ورکانه  152



944ترکیب کانی بهساز خاکتاریخ منقضیتجارت معدن توانا 153

19185بهبود دهنده رشد آلی مایع

25052آلی مایع حاوی روی وبور

70114آلی مایع

92804آلی پتاسیمی مایع

48357%98گوگردی جامد 

78618%12آلی گوگردی جامد 

56191%43آلی گوگردی جامد 

51854بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسیداتاریخ منقضی  پیشگام رویش اسپادانا 156

49325آلی جامد

314480-1-3آلی جامد 

28700ترکیب آلی بهساز خاک جامد

49809کود آلی مایعتاریخ منقضیگروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام 158

2069362-20-20مخلوط شیمیایی جـــامد 

1316294-40-13مخلوط شیمیایی جــــامد 

TE7297+12-12-37مخلوط شیمیایی جــــامد 

129460-3-43مــخلــوط شیمیایی جامـــد 

81518%30شیمیایی گوگردی 

91025%15شیمیایی گــوگردی 

19465فسفات گوگردی

19745پتاسیم گوگردی

42487آلــــی جــامد

772236-4-7مخلوط شیمیایی جـــامد 

1043989-4-10مخلـــوط شــــیمیایی جــــامد 

40317آلـی گــوگـــردی

83809آلی گـــوگـردی

70208آلی جامد

65514آلی جامد هیومیک اسید

58506آلی مایع

45324ترکیب آلی بهساز خاک

25670بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

14990آلی جامد هیومیک اسید

40818آلی جامد

56777آلی مایع

78862آلـــی مایع

46702آلـــی جـــامد

61257%99گوگرد میکرونیزه 

48808%75گوگرد بنتونیت دار 

2083726-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

61552شیمیایی بور مایع

24994بور-کلسیم - مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن

TE+15-10-880602مخلوط شیمیایی جامد 

تاریخ منقضیتعاونی روستایی مهرورزان ورکاده  154

تاریخ منقضیتولیدی سیمین کودمیاندواب  155

خاکسازان یزد 157

نوین دراک سرزمین زر 162

(2)آتیه سازان ماه نشان  159

(2)گلسنگ کویر یزد  160

161 تاریخ منقضی2یگانه یاران شکوفه دشت 



1074255-50-10مخلوط شیمیایی جامد 

W/V5-5-591652آلی مایع 

856698-8-5آلی مایع 

NP75440 12-14مخلوط شیمیایی مایع 

NPK81405 10-8-8مخلوط شیمیایی جامد 

NPK63371 15-7-10مخلوط شیمیایی جامد 

39900مخلوط شیمیایی جامد

52263اسید آمینه- منگنز – روی– مخلوط شیمیایی جامد

54283ریز مغذی- مخلوط شیمیایی جامد

74715شیمیایی پتاسیمی جامد

32407آلی مایع حاوی اسید آمینه

83478اسید آمینه- آلی جامد

78241نیتروژنه گوگردی-  مخلوط شیمیایی مایع

NPK81569 30-7-15مخلوط شیمیایی جامد 

95792سیلیکات پتاسیمی مایع

36592هیومات پتاسیم -الی جامد 

47098هیومیک اسید – آلی مایع

66104آلی مایع هیومیک اسید

64366شیمیایی پتاسیمی مایع

W/V86682 10-20-50مخلوط شیمیایی ژله ای 

TE92568+10-52-10مخلوط شیمیایی ژله ای 

W/V85380 20-20-20مخلوط شیمیایی مایع 

TE78414+15-10-8مخلوط شیمیایی جامد 

34606مخلوط شیمیایی مایع

749302-5-3مخلوط شیمیایی جامد

688185-5-8مخلوط شیمیایی جامد

185245-5-5مخلوط شیمیایی جامد

1267756-6-6مخلوط شیمیایی جامد

12034شیمیایی پتاسیمی گوگردی

565468-10-0فسفاته ازته 

84936زیستی جامدتاریخ منقضیشرکت فناوری زیستی طبیعت گرا 164

24076آلی مایع هیومیک اسید

24773مخلوط شیمیایی جامد

68142مخلوط شیمیایی جامد ریز مغذی

51723اسید آمینه – بهبود دهنده رشد آلی

69839ترکیب آلی بهساز خاک

84327نیترات کلسیم

NPK10761 10-4-40مخلوط شیمیایی جامد 

66216سیلیکات پتاسم مایع

66852حاوی پتاسیم گوگرد مایع

12893شیمیائی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

57405%12هیومیک اسید-آلی مایع 

نوین دراک سرزمین زر 162

(6)کاوش گوگرد زرین  163

اندیشه سبز ثمین 165

3 (فراکودسبز  )واحد تولیدی آقای حیدر اسماعیلی فرد 166



55745%7هیومیک اسید -بهبود دهنده رشدآلی مایع 

60656شیمیائی پتاسیمی مایع

48086شیمیائی پتاسیمی مایع

94518شیمیائی آهن مایع

12118مخلوط شیمیائی کلسیمی مایع

14680مایع% 10کالت روی 

49644مایع% 5کالت روی 

77226حاوی نیتروژن%10شیمیائی بورمایع

NPK77942 10-12-14مخلوط شیمیایی مایع 

NPK46380 3-2-5مخلوط شیمیایی مایع 

NPK5268 12-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

57777مخلوط شیمیایی مایع حاوی اسید آمینه

71522(پــلت مـــرغـــی) 2-2-1جامد  آلی 

2058701-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1046509-5-10مخلوط شیمیایی جامد 

884313-4-8مخلوط شیمیایی جامد 

53388 حاوی مواد آلی5-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

1545325-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

79440%20گوگرد آلی گرانوله 

1531194-2-5مخلوط شیمیایی جامد 

1068060-52-10مخلوط شیمیایی جامد

3247906-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

183940-5-1آلی جامد 

217878-2- 5/1آلی جامد 

9548749%شیمیایی گوگردی 

1039548-7-2آلی جامد

1516834-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

44139اوره فسفات

96029سولفات منیزیم

11420آلی جامد حاوی هیومیک اسید

2043887-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1565746-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

776327-1-8آلی جامد 

NPK79992 4-0-20مخلوط شیمیایی جامد 

NPK90930 10-10-10 مخلوط شیمیایی جامد

NPK89085 8-4-2مخلوط شیمیایی جامد 

78036مخلوط شیمیایی جامد

546642سولفات آهن

381585سولفات منیزیم

681984سولفات روی

58042نیترات کلسیم چهارآبهتاریخ منقضیهگمتان شیمی آریا 169

3 (فراکودسبز  )واحد تولیدی آقای حیدر اسماعیلی فرد 166

2شرکت قیزیل توپراق سهند  167

3تاریخ منقضی  (باریزان  )واحدتولیدی آقای نیما آقابراری  168



170
تاریخ علیرضا حیدری  )مجتمع تولید فرآوری کود آلی پلت مرغی بهکود 

(منقضی
258796-2-2آلی جامد 

97986سولفات آمونیوم2تاریخ منقضی پارس توسعه فاتح 171

24036آلی گوگردی

9957آلی جامد

67811آلی جامد

80848فسفاته گوگردی – مخلوط شیمیایی جامد

64321آلی فسفاته

NPK55449 8-3-5مخلوط شیمیایی جامد 

54954شیمیایی نیتروژنی گوگردی مایع

60021ترکیب آلی بهساز خاک جامد

32644سولفات آهن

1240535-3-43مخلوط شیمیایی جامد 

20941مخلوط شیمیایی جامد پتاسیم وگوگرد

37819مخلوط شیمیایی جامد نیتروژنه فسفاته

NP18-4063369مخلوط شیمیایی جامـــد 

53511نیترات کلسیم چهار آبه

81166مخلوط شیمیایی جامد

18220شیمیایی پتاسیمی جامد

53645میکروکود آلی

2014156-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

45229بهبود دهنده رشد آلی مایع عصاره هیومیک اسید

10625آلی جامد

2047775-20-20مخلوط شیمیائی 

1219723-12-36مخلوط شیمیائی جامد

56915مخلوط شیمیایی مایع نیتروژنی فسفره

96715مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن و بور

21794مخلوط شیمیایی مایع فسفر و پتاسیم

1526مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن وکلسیم

73454بور–روی  –مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن 

4966شیمیایی مس مایع

893132-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

50629آلی مایع

45908گوگرد- پتاسیم  –مخلوط شیمیایی مایع نیتروژن 

24769مخلوط شیمیایی مایع

75943مخلوط شیمیایی مایع

52724آلی پتاسیمی مایع

93574آلی ژله ای

88232شیمیایی نیتروژنی گوگردی

NPK54518 5-25-25مخلوط شیمیایی جامد

143197آلی کلسیمی 

ZNP63204مخلوط شیمیایی مایع 

3طب یاران آذین مهرسراب  172

2فرایند صنعت کود  173

3واحدتولیدی محمدحسین محمدی  174



25708آلی مایع

84884زیستی جامدتریکودرما

93525آلی فسفاته

68373میکروبی فسفاته

66593آلی جامد

55510مخلوط شیمیایی جامد

55999-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

869925-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

TE+8-5-597092مخلوط شیمیایی جامد 

1524992-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

3176%30گوگرد بنتونیت دار 

39183%50گوگرد بنتونیت دار 

3425مخلوط شیمیایی جامد پتاسیم و منیزیم

82758%22شیمیایی روی گرانوله 

9382%15آلی گوگردی 

592609%30آلی گوگردی 

66719آلی پتاسیمی

224967-2-2آلی ماکرو

1013511-52-10مخلوط شیمیایی جامد

1286802-12-36مخلوط شیمیایی جامد

2017877-20-20مخلوط شیمیایی جامد

2022381-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1094833-50-10مخلوط شیمیایی جامد

1233325-12-36مخلوط شیمیایی جامد

594322-5-5مخلوط شیمیایی جامد

1080059-4-7مخلوط شیمیایی جامد

1234738-12-36مخلوط شیمیایی جامد

1812193-18-18مخلوط شیمیایی جامد

1527667-5-30مخلوط شیمیایی جامد

20943-20-20مخلوط شیمیایی جامد

26091-2-2آلی جامد

30889بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

383319-1-2آلی مایع

33322آلی جامد هیومیک اسید

47818بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید4 (آس ایاس )واحد تولیدی آقای اکبر بنی اسد آیسک 177

66869(فسفاته نیتروژنه)مخلوط شیمیائی جامد 

46582(ازت پالس)مخلوط شیمیائی جامد

34811(آلی بهساز)ترکیب آلی بهساز خاک جامد  ،

79609(روی نیتروژنه)مخلوط شیمیائی جامد 

45684(ماکروپالس)9-5-8مخلوط شیمیائی جامد 

522087-5-6مخلوط شیمیائی جامد 

32146(میکرو کمپلکس پودری)مخلوط شیمیائی جامد 

3واحدتولیدی محمدحسین محمدی  174

2کیمیاکود گلستان  175

2(عالی ثمر کود لیو  )واحد تولیدی آقای مجتبی نیک عهد  176

(3)بهسان نوپامنطقه ازاد انزلی  178



18318(استارتر خاکی گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

96200(پتاسیم هفت)مخلوط شیمیائی جامد 

28051ب (ماکرو میکرو گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

32542(پتاسیم منیزیم گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

18419(ماکرو گرانوله)مخلوط شیمیائی جامد 

17345(سیلیکات پتاسیم)مخلوط شیمیائی جامد 

1039707-5-10مخلوط شیمیائی مایع 

63433(میکرو بور کلسیم)مخلوط شیمیائی مایع 

36491آلی جامد گرانوله

72358ترکیب آلی بهساز خاک

823040آلی مایع

110057آلی گوگردی مایع

88276گوگرد پودری

70743جامد% 75شیمیایی گوگردی 

90085شیمیایی گوگردی مایع

11908شیمیایی گوگردی مایع

203857-20-20مخلوط شیمیایی جامد

7065322%گوگرد بنتونیت دار گرانوله 

65113%98گوگرد مکرونیزه 

SO4 10-10+30 NP95997مخلوط شیمیایی جامد 

67315سولفات آهـــن

NPS SO430-10-1038565مخلوط شیمیایی جامد 2آذر کیمیا اکسید183

365507-2-3آلی جامد تاریخ منقضیشرکت تولیدی خوراک دام وطیور کوثر حسن اباد184

530690-0-2بهبوددهنده رشد آلی مایع تاریخ منقضیفناوران ابزار دقیق کوهرنگ 185

80080شیمیائی مس مایع

66596شیمیائی مس مایع

41445شیمیائی پتاسیمی مایع

28962مخلوط شیمیائی جامد

58288مخلوط شیمیائی جامد

44516مخلوط شیمیائی جامد

57661مخلوط شیمیائی مایع

80378مخلوط شیمیائی مایع

40495مخلوط شیمیائی مایع

9434مخلوط شیمیائی مایع

85530مخلوط شیمیائی مایع

78683مخلوط شیمیائی مایع

2034351-20-20مخلوط شیمیائی جامد

39946آلی مایع

93910آلی مایع

99810آلی مایع

ME 4-21-0+25190مخلوط شیمیائی جامد

55614شیمیائی نیتروژنی مایع

شرکت فراز پویان سورین چنو 179

تاریخ منقضی (3)شناسا داروسینا  180

3پارس تاریخ منقضی کیمیا رویش مهر  181

(3)بهسان نوپامنطقه ازاد انزلی  178

2آذر کیمیا اکسیر  182

2گل گوگرد میثاق  186



6750آلی جامد

46473شیمیائی نیتروژنی جامد

81529سولفات منیزیم

14496شیمیائی گوگردی مایع

15529شیمیائی روی جامد

81844سولفات روی جامد

85778شیمیائی بر مایع

56797شیمیائی پتاسیمی جامد

40324آمینو اسید  آلی حاوی  رشد  دهنده  بهبود

1087984-52-10مخلوط شیمیائی جامد

1293671-12-36مخلوط شیمیائی جامد

369مخلوط شیمیایی جامد

94454آلی مایع

55436مخلوط شیمیایی جامد

61241مخلوط شیمیایی مایع

18875مخلوط شیمیایی جامد

70860مخلوط شیمیایی مایع

61241مخلوط شیمیایی مایع

1524206-12-10آلی ژله ای

92943آلی ژله ای

86855%11کالت آهن جامد 

5770آلی جامد هیومات پتاسیم

73003شیمیایی کلسیمی حاوی بور

5450آلی جامد

96032آلی مایع

81974مخلوط شیمیایی جامد

2049084-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1015372-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

777075-4-7مخلوط شیمیایی جامد 

72134مخلوط شیمیایی جامد عناصر کم مصرف

37664مخلوط شیمیایی مایع

88297ریز مغذی– مخلوط شیمیایی مایع

66114آلی مایع

66931اوره فسفات

71055نیترات کلسیم

40015هیومات پتاسیم

80055سولفات منگنز

70552سیلیکات پتاسیم مایع

NPK44898 10-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

NPK73606 10-5-10مخلوط شیمیایی جامد 

NPK90574 18-18-18مخلوط شیمیایی جامد 

68256مخلوط شیمیایی پتاسیمی منیزیمی

پیشروکود کشاورزی 188

2گل گوگرد میثاق  186

جهان سبز ایستاتیس 187



3422499%سولفات روی  

82174سولفات منیزیم

78570روی گرانول

348سولفات روی کریستال

72683سولفات آهن

5592شیمیایی منگنزجامد

77192آلی جامد پلت مرغیتاریخ منقضی(2 )واحد تولیدی اقای فرشاد تقوی بانام تجاری لتکا189

65914سولفات آمونیومتاریخ منقضی (2)صنایع شیمیایی فجر پارسیان190

9323سولفات آمونیومتاریخ منقضی (2)معین کانساران توس191

34720آلی گوگردی مایع

56427%99گوگرد میکرونیزه

235228گوگرد بنتونیت دار گرانوله

612269آلی گوگردی جامد

21557کود زیستی مایع

24725مخلوط شیمیائی مایع گوگرد و پتاسیم

98554شیمیائی گوگردی مایع حاوی کلسیم

26357شیمیائی گوگردی مایع

86110آلی جامد هیومیک اسید

58283بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

10949گوگرد بنتونیت دار

24414اوره فسفات

467339سولفات مس

314756سولفات روی

756038سولفات منیزیم

962566سولفات اهن

13534شیمیائی گوگردی

15235کالت آهن

107288-1-1آلی جامد

9758آلی جامد

32836مخلوط شیمیایی جامد

60441مونو پتاسیم فسفات

98105آلی جامد

39350مخلوط شیمیائی نیتروژن و فسفر خمیری

9183مونو آمونیوم فسفات

35556شیمیائی مایع حاوی عناصر میکرو

9502شیمیائی مایع حاوی کلسیم و بر

35467مخلوط شیمیائی مایع حاوی روی

856917نیترات کلسیم

94232سیلیس و پتاسیم –مخلوط شیمیائی مایع 

64137آلی مایع

35440الی جامد

16841%6کالت آهن 

پیشروکود کشاورزی 188

192 تاریخ منقضینوآوران کشاورزی صنعتی مهربان

4کیمیا اکسیرشرق  193



1362610%فسفات گرانوله 

2331اوره سولفات مایع

68287مخلوط شیمیایی جامد

2064132-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1029026-50-10شیمیائی جامد  مخلوط

66652ترکیب آلی بهساز خاک جامد

35768شیمیایی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

1231925-12-36مخلوط شیمیایی جامد

57659کالت آهن

144473سولفات منگنز

15855-5-30مخلوط شیمیایی جامد

59293-10-5مخلوط شیمیایی جامد

58576آلی گوگردی مایع

1067308-5-40مخلوط شیمیایی جامد

1246162-3-4مخلوط شیمیایی جامد

68546شیمیایی گوگردی مایع حاوی کلسیم

1095978-5-10مخلوط شیمیایی جامد

78234فسفره آلی گوگردی

54343-10-1آلی جامد

18776آلی پتاسیمی

1067848-50-10مخلوط شیمیایی جامد

653970سولفات آمونیوم

15S85145-0-30مخلوط شیمیایی جامد

543733-5-5مخلوط شیمیایی جامد

1529750-30-15مخلوط شیمیایی جامد

2022062-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

81836آلی مایع

287929سولفات آمونیوم

93482%97شیمیایی گوگردی میکرونیزه 

1027887-10-10ط شمییایی جامد .مخلو

78077%50گوگرد بنتونیت دار 

55234آلی جامد

1555229-15-15مخلوط شیمیایی جامد 

1595383-8-15مخلوط شیمیاییی جامد 

1039127-4-4مخلوط شیمیایی جامد 

656761-4-8مخلوط شیمیای جامد 

7765ترکسب آلی بهساز خاک جامد

16128آلی مایع

88158%40گوگرد بنتونیت دار 

27474گرانوله%75گوگرد بنتونیت دار 

91800گوگرد بنتونیت دار گرانوله

74524گوگرد پودری

4کیمیا اکسیرشرق  193

7کاوش گوگرد زرین   197

سبز شیمی موکریان 194

2دشت آذین غرب  195

3کشتکارسروین 196



24809آلی گوگردی

86035ترکیب آلی بهساز خاک جامد

3523آلی گوگردی گرانوله

64620ترکیب آلی بهساز خاک جامد حاوی هیومیک اسید

54493شیمیایی فسفاته گوگردی

51621آلی گوگردی

556165-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

1260112-12-36مخلوط شیمیایی جامد

1091325-52-10مخلوط شیمیایی جامد

949688-7-7مخلوط شیمیایی جامد

1579955-5-15مخلوط شیمیایی جامد

1588035-8-15مخلوط شیمیایی جامد

1025638-10-10مخلوط شیمیایی جامد

585617-5-5مخلوط شیمیایی جامد

063872-20-20مخلوط شیمیایی جامد

3513947-5-5آمخلوط شیمیایی جامد

89873%80گوگرد بنتونیت دار 

31751آلی گوگردی گرانوله

29911%70گوگردبنتونیتدار 

57714%99شیمیایی گوگردی 

60372%20شیمیایی پتاسیمی گرانوله 

86057%40گوگرد بنتونیت دار 

590479-10مخلوط شیمیایی جامد 

1048831-10-30مخلوط شیمیایی جاد 

2076925-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1058133-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

1299438-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

3049691-10-10مخلوط شیمیایی جامد

1873849-18-18مخلوط شیمیایی جامد

1398156-33-13مخلوط شیمیایی جامد

42598کالت آهن

45432شیمیائی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

56628آلی مایع هیومیک اسید

48005 درصد98شیمیائی گوگردی میکرونیزه 

156759-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

104976-10-10مخلوط شیمیایی جامد

2031525-20-20مخلوط شیمیایی جامد

1030973-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

1231255-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

101324-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

1550681-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

574391-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

7کاوش گوگرد زرین   197

تکسان کشت زرین کیمیا 198

3کود وطن سبز خلخال  199

3کیمیارویش مهر پارس  200

واحدتولیدی موادشیمیایی اکبری 201

مهاب شیمی ری 202



769812-3-5مخلوط شیمیایی جامد 

581123-8-5مخلوط شیمیایی جامد 

1264828-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

1575137-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

1026812-50-10مخلوط شیمیایی جامد 

2096682-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1596091-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

5425511-8-5مخلوط  شیمیایی  جامد 

5152035-5-5مخلوط شیمیایی جامد 

15913603-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

10487460-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

7712874-3-5مخلوط شیمیایی جامد 

86376مخلوط شیمیایی نیتروژنه گوگردی

47476شیمیایی نیتروژنه جامد

21904آلی مایع

32436آلی مایع

12179469-6-6مخلوط شیمیایی جامد

7729974-5-3مخوط شیمیایی جامد 

929675گوگرد میکرونیزه

998396%75گوگرد بنتونیت دار 

28037ترکیب آلی بهساز خاک

98609آلی مایع

14828مخلوط شیمیایی مایع

59903الی مایع

23910شیمیایی گوگردی مایع حاوی نیتروژن

50475شیمیایی پتاسیمی مایع

53522آلی مایع

1326368-10-5مخلوط شیمیایی مایع

93458مخولط شیمیایی مایع آهن ونیتروژن

833778-5-12مخلوط شیمیایی مایع 

18887مخلوط شیمیایی مایع

48446بهبود دهنده رشد آلی مایع

39438مخلوط شیمیائی پودری پتاسیمی

1254933-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

24381شیمیائی کلسیمی مایع حاوی نیتروژن

52171 درصد10کالت آهن 

63382 درصد21شیمیائی روی جامد روی 

87853ترکیب آلی بهساز خاک حاوی هیومیک اسید

80027بهبود دهنده رشد آلی جامد هیومیک اسید

99911شیمیائی روی جامد حاوی اسید آمینه

38222کلسیم و بور-مخلوط شیمیائی جامد

43564شیمیائی کلسیمی جامد حاوی آمینو اسید

تعاونی شمیران کود زاینده رود 203

بارمان رویش سبز 204

3شایسته بناب  205

مهاب شیمی ری 202

(4)آدینه فام خرم  209

4دانش بنیان فناور نانوپژوهش بیوزر  210

کیمیا سبز آور 206

آسان کود مشهد 207

تعاونی خدمات کشاورزی پسته کاران خانم 208



62850آلی مایع

31081شیمیائی روی مایع

46308 درصد6آهن مایع 

83333مخلوط شیمیائی مایع فسفر و پتاسیم

69047هیومیک اسید-بهبود دهنده رشد آلی مایع

85888نیتروژن و کلسیم– مخلوط شیمیائی جامد

4270شیمیائی کلسیمی مایع

64585مخلوط شیمیائی جامد

81195بهبود دهنده رشد

37191مخلوط شیمیائی جامد

66568مخلوط شیمیائی جامد

44298شیمیائی کلسیمی مایع

74589نیتروژن و پتاسیم- مخلوط شیمیائی جامد

39644آلی مایع

2063259-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1026471-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

301895-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

107708-33-0مخلوط شیمیائی جامد 

540165-25-25+روی   مخلوط شیمیائی جامد

64585مخلوط شیمیائی جامد

66568مخلوط شیمیائی جامد

66304حاوی نیتروژن و هیومیک اسید-آلی جامد

1045782-10-40مخلوط شیمیائی جامد 

24579 درصد15شیمیائی آهن 

558222%گوگرد بنتونیت دار 

32168گوگرد بنتونیت دار

1563689-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

533533-3-5مخلوط شیمیایی جامد 

828648-5-8مخلوط شیمیایی جامد 

7672مخلوط شیمایی جامد حاوی پتاسیم و منیزیم

74236فسفات گوگردی

258796-2-2آلی جامد (علیرضا حیدری  )فرآوری کود آلی پلت مرغی بهکود 212

88139کود آلی بهساز حاوی گوگرد

10303گوگرد بنتونیت دار

11368ترکیب آلی بهساز خاکجامد

267291ترکیب آلی بهساز خاک جامد 

96769آلی جامد

49809آلی مایع(2)گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام 214

20633025-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

238877مخلوط شیمیائی جامد

1299984-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

10825085-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

4دانش بنیان فناور نانوپژوهش بیوزر  210

3کوشش شیمی  211

فرآورده های شیمیایی ناب سمنان 213

مهندسی توسعه عمران وصنعت راتا 215



15509081-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

170228ترکیب آلی بهساز خاک حاوی هیومیک اسید

985638آلی مایع

523558آلی مایع

233554شیمیائی کلسیمی مایع حاوی نیتروژن

942579 درصد10شیمیائی آهن 

204578مخلوط شیمیائی جامد

220164کالت روی جامد

148397مخلوط شیمیائی جامد کلسیم و بر

251920مخلوط شیمیائی روی جامد حاوی اسید آمینه

7847حاوی اسید آمینه  مخلوط شیمیائی کلسیم جامد

394678کلسیم و نیتروژن مخلوط شیمیائی جامد 

908960مخلوط شیمیائی جامد پتاسیم و نیتروژن

749243هیومیک اسید-آلی جامد

83000آلی چامد

917887مخلوط شیمیائی جامد

214215ترکیب آلی بهساز خاک جامد

4892563-2-4مخلوط شیمیائی جامد 

351049شیمیائی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

923667اسید آمینه – بهبود دهنده رشد آلی مایع

215464شیمیائی نیتروژنی مایع

779512مخلوط شیمیائی مایع نیتروژن و گوگرد

781657-2-16مخلوط شیمیائی جامد 

69503مخلوط شیمیائی جامد

9843شیمیائی پتاسمی مایع حاوی گوگرد

15255مخلوط شیمیائی مایع

764909سولفات منیزیم پودری

474489سولفات منگنز

109010-25مخلوط شیمیائی مایع 

82482نیتروژنه گوگردی- مخلوط شیمیائی مایع

70063مخلوط شیمیائی جامد

78469مخلوط شیمیائی جامد

1261938-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

1053690-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

3073526-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

2099415-20-20مخلوط شیمیائی جامد

83000کلسیم و بور – مخلوط شیمیائی مایع

64141سیلیس و پتاسیم– مخلوط شیمیائی مایع

90736شیمیائی بور مایع

5206شیمیائی پتاسمی مایع حاوی نیتروژن

1580487-15-15مخلوط شیمیائی مایع 

338980-0-20مخلوط شیمیائی جامد 

مهندسی توسعه عمران وصنعت راتا 215

پارت هونیاک 216



517342سولفات روی پودری

91251کلرور پتاسیم

1094431-5-7مخلوط شیمیائی جامد 

683098-6-6مخلوط شیمیائی جامد 

587642-5-5مخلوط شیمیائی جامد 

519000-5-5مخلوط شیمیائی جامد 

35227نیتروژنه گوگردی- مخلوط شیمیائی جامد 

35885گوگردپودری

557573-7-0مخلوط شیمیائی جامد 

59530مخلوط شیمیائی جامد

354014-1-10مخلوط شیمیائی جامد

24612مخلوط شیمیائی جامد فسفاته ازته غنی شده با روی

630154%شیمیایی آهن مایع 

99480شیمیایی پتاسیمی مایع

96886کالت آهن جامد

93738آلی هیومیکی مایع

58331مخلوط شیمیایی مایع

55113مخلوط شیمیایی مایع

49769شیمیایی گوگردی مایع

1047722-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

3026988-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

35992شیمیایی نیتروژنی جامد حاوی هیومیک اسید

93494شیمیایی روی جامد

20263کالت منیزیم

23759ترکیب آلی بهساز خاک جامد

14723مخلوط شیمیایی جامد

91847ألی جامد

43572بهبوددهنده رشد آلی جامد

74977بهبوددهنده رشد الی مایع هیومیک اسید

58615آلی مایع

37743ترکیبی آلی بهساز خاک جامد

52068منگنز و روی – مخلوط شیمیائی مایع

62592-17-6مخلوط شیمیائی مایع 

699862-4-10مایع  مخلوط شیمیائی 

13308شیمیائی روی مایع

14165بور حاوی اسید آمینه- کلسیم – مخلوط شیمیائی مایع

83190شیمیائی کلسیمی جامد

1052984-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

1034030-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

1226089-4-6شیمیائی مایع   مخلوط

1274165-5-40مخلوط شیمیائی جامد 

1299126-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

3الوند دانه خمین    217

2سبوسیب سالمت  218

الماس سرشت آسیا 219

پارت هونیاک 216



1278418-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

2040802-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

2031107-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

54183شیمیائی بور مایع

17592آلی جامد هیومات پتاسیم

447136آلی جامد هیومیک اسید

70005شیمیائی بور مایع

946669ترکیب آلی بهساز خاک

355670سوسپانسیون شیمیائی کلسیمی

82602پتاسیم سیلیکات مایع

33641شیمیائی پتاسیمی جامد

28246شیمیائی پتاسیمی مایع

592864مخلوط شیمیائی مایع

269413 آبه4نیترات کلسیم 

874286آلی مایع هیومیک اسید  بهبود دهنده رشد

54685 درصد6کالت آهن 

65914سولفات آمونیوم کریستالصنایع شیمیایی فجرپارسیان220

34673مخلوط شیمیایی مایع نیتروژنی حاوی گوگرد

2454شیمیایی نیتروژنی مایع

4381 درصد جامد6کالت آهن 

12541347-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

20586763-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1066616-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

18172کود ألی جامد

76645کودآلی مایع

1220634-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

671335-3-6مخلوط شیمیائی جامد 

1074716-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

106508نیترات کلسیم چهار آبه

37627سولفات مس

15154سولفات منگنز

2059056-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

75032سولفات آهن کریستال

5135%15شیمیایی گوگردی جامد 

72907آلی گوگردی جامد

7014مخلوط شیمیایی جامد

81540شیمیایی روی گرانوله

22139گوگرد بنتونیت دار

20633025-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

238877مخلوط شیمیائی جامد

1299984-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

10825085-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

الماس سرشت آسیا 219

کیمیا آزند بوتیا 224

واحدتولیدی اویس کسائیان 2 225

2پرشین کود خزر  226

پتروپالیز کیمیا 221

2کشت وصنعت رشدینه سبز طالئی  222

2بیوران کود  223

خدمات حمایتی نوین کشاورزی آرکا 227



15509081-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

170228ترکیب آلی بهساز خاک حاوی هیومیک اسید

985638آلی مایع

523558آلی مایع

233554شیمیائی کلسیمی مایع حاوی نیتروژن

942579 درصد10شیمیائی آهن 

204578مخلوط شیمیائی جامد

220164کالت روی جامد

148397مخلوط شیمیائی جامد کلسیم و بر

251920مخلوط شیمیائی روی جامد حاوی اسید آمینه

7847حاوی اسید آمینه  مخلوط شیمیائی کلسیم جامد

394678کلسیم و نیتروژن مخلوط شیمیائی جامد 

908960مخلوط شیمیائی جامد پتاسیم و نیتروژن

749243هیومیک اسید-آلی جامد

83000آلی جامد

917887مخلوط شیمیائی جامد

214215ترکیب آلی بهساز خاک جامد

4892563-2-4مخلوط شیمیائی جامد 

351049شیمیائی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

923667اسید آمینه – بهبود دهنده رشد آلی مایع

215464شیمیائی نیتروژنی مایع

779512مخلوط شیمیائی مایع نیتروژن و گوگرد

77206مخلوط شیمیایی جامد

13068مخلوط شیمیایی مایع

91151مخلوط شیمیایی مایع

38634مخلوط شیمیایی جامد

67000مخلوط شیمیایی جامد

30513مخلوط شیمیایی مایع

93868مخلوط شیمیایی جامد

51644مخلوط شیمیایی جامد

34314مخلوط شیمیایی جامد

72643کالت آهن جامد

1054770-8-36مخلوط شیمیائی جامد 

74610شیمیائی کلسیمی مایع

3286149-6-5مخلوط شیمیائی جامد 

5143مخلوط شیمیائی مایع

1058485-2-5مخلوط شیمیائی جامد 

1061518-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

2010496-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

67528شیمیائی نیتروژنی مایع ازت باال

فن آوری رگبرگ مهر پاسارگاد 229

تولیدی و بازرگانی برگ سبز خودکفا 230

خدمات حمایتی نوین کشاورزی آرکا 227

77192 کود الی جامد 3واحدتولیدی اقای فرشاد تقوی بانام تجاری لتکا  228



57190مخلوط شیمیائی جامد استیوال

83562مخلوط شیمیائی مایع باغات

50054شیمیائی کلسیمی مایع

67818مخلوط شیمیائی مایع چغندر

36823شیمیائی روی مایع

54532مخلوط شیمیائی جامد

46828مخلوط شیمیائی جامد

18019مخلوط شیمیائی مایع گندم

، 90035میکرونیم – مخلوط شیمیائی مایع عناصر کم مصرف

5995هیومیک اسید – بهبود دهنده رشد آلی مایع

88514ویتامین نوتیاز شیمیائی نیتروژنی مایع حاوی گوگرد و منیزیم

77172آلی مایع حاوی گوگرد

28329بهبود دهنده رشدآلی مایع هیومیک اسید

43734آلی نیتروزنی مایع

1023402-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

1015شیمیائی آهن جامد

1216897-12-36مخلوط شیمیائی جامد  

49247سولفات آهن

3037889-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

2051409-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

8989هیومیک اسید- آلی جامد

36679مخلوط شیمیائی جامد

30268شیمیائی پتاسیمی  مایع

332شیمیائی بور مایع

63077-7-8مخلوط شیمیائی مایع 

720216-7-7مخلوط شیمیائی مایع 

1294842-12-36مخلوط شیمیائی جامد  

21351شیمیائی پتاسیمی مایع حاوی کالت مس

26344مخلوط شیمیائی مایع

94066مخلوط شیمیائی مایع آهن ، روی، منگنز

99175هیومیک اسید–بهبود دهنده رشدآلی مایع 

2792مخلوط شیمیائی جامد

62158مخلوط شیمیائی جامد

1047373-40-10مخلوط شیمیائی جامد 

2099247-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1589374-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

94218گوگردبنتونیت دار

93088آلی جامد

1558726-8-5مخلوط شیمیائی جامد 

94218گوگردبنتونیت دار

8341آلی مایعدانش بنیان سبز گستر جنگل پارسیان235

80173شیمیائی گوگردیشیمی گستر رضوان236

تولیدی و بازرگانی برگ سبز خودکفا 230

آداک رویش سبز 231

واحد تولیدی آسیه راستی 232

واحد تولیدی آقای جواد خورسند علی مددی 233

راضی شیمی آذربایجان 234



11420آلی جامد حاوی هیومیک اسید

2043887-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1565746-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

776327-1-8آلی جامد 

4NPK79992-0-20مخلوط شیمیایی جامد

10NPK90930-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

889085- 4-2مخلوط شیمیایی جامد 

78036مخلوط شیمیایی جامد

284199-2-16آلی جامد 

19139مخلوط شیمیائی جامد

32101آلی مایع

687270آلی گوگردی مایع

94012آلی گوگردی مایع

450آلی جامد

64140آلی جامد

577252آلی گوگردی گرانوله

546642سولفات آهن

681984سولفات روی

381585سولفات منیزیم

1098610-52-10مخلوط شیمیائی جامد

1154542-7-24مخلوط شیمیائی جامد

1268608-12-36مخلوط شیمیائی جامد

61257%99گوگرد میکرونیزه 

48808%75گوگرد بنتونیت دار 

27694آلی جامدفراور کود دهگالن243

749302-5-3مخلوط شیمیائی جامد 

688185-5-8مخلوط شیمیائی جامد 

185245-5-5مخلوط شیمیائی جامد  ،

1267756-6-6مخلوط شیمیائی جامد 

12034شیمیائی پتاسیمی گوگردی

565468-10-0فسفاته ازته 

11420آلی جامد حاوی هیومیک اسید

2043887-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1565746-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

776327-1-8آلی جامد 

4NPK79992-0-20مخلوط شیمیایی جامد

10NPK90930-10-10مخلوط شیمیایی جامد 

NPK 889085-4-2مخلوط شیمیایی جامد 

78036مخلوط شیمیایی جامد

284199-2-16آلی جامد 

19139مخلوط شیمیائی جامد

93988 درصد75گوگردبنتونیت دار 

قیزیل توپراق سهند 237

کیمیا نونهال بهشت 238

صنایع شیمیائی نوین کشت باریزان 239

کاوش نهاده زرین 244

قیزیل توپراق سهند 245

246 سبز رویش خراسانصنایع شیمیائی

(باریزان )واحد تولیدی آقای نیما آقا براری  240

وطن پالست آذر 241

یگانه یاران شکوفه دشت 242



35847آلی جامد

32806آلی گوگردی

20NPK15159-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

NPK65484 10-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

NPK30989 12-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

82984گوگردبنتونیت دار

11976آلی جامد حاوی گوگرد و فسفر

56844پتاسیم و گوگرد-مخلوط شیمیائی جامد

50699درصد99شیمیائی گوگردی 

159701شیمیائی نیتروژنی مایع

967304نیتروژنه گوگردی مایع

9957آلی جامد

24036آلی گوگردی

67811آلی جامد

16736آلی جامد

37690آلی پتاسیمی جامد

36365آلی نیتروژنه جامد

96859آلی جامد حاوی هیومیک اسید

88139آلی بهساز حاوی گوگرد

10303گوگرد بنتونیت دار

11368جامد ترکیب آلی بهساز خاک

267291جامد ترکیب آلی بهساز خاک

96769آلی جامد

95828زیستی جامد

95183زیستی مایع

926639شیمیائی بور مایع

634200بهبود دهنده رشد آلی مایع اسید آمینه

77640بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید

844540مخلوط شیمیائی مایع

51958زیستی مایع

7794زیستی نیتروژنه

95958زیستی جامد

79010زیستی مایع

89980زیستی جامد

40797زیستی فسفاته

64830زیستی مایع

27938کود زیستی

93162کود زیستی جامد

14838زیستی مایع

12104زیستی مایع

937021مخلوط شیمیائی مایع

62766زیستی جامد

فرآورده های شیمیائی ناب سمنان 249

246 سبز رویش خراسانصنایع شیمیائی

زیست فناور سبز 250

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی فالورجان 247

طب یاران آذین مهر سراب 248



71287هیومیک اسید- بهبود دهنده رشد آلی مایع 

1271460-12-36مخلوط شیمیایی  جامد     

24554آلی مایع

44491نیترات کلسیم

49002نیترات منیزیم

47646هیومیک اسید-بهبود دهنده رشدآلی جامد

89935کلسیم و بور-مخلوط شیمیائی مایع

1035761-52-10مخلوط شیمیائی جامد

2062540-20-20مخلوط شیمیائی جامد

156663-5-30مخلوط شیمیایی جامد

42432سولفات روی کریستال

93863سولفات منیزیم

64924سیلیکات پتاسیم

5673ریزمغذی-مخلوط شیمیائی جامد

79020شیمیائی پتاسیمی مایع

94082اوره فسفات

34704اسیدآمینه-بهبوددهنده رشد آلی مایع

1179270-0-47مخلوط شیمیائی جامد 

1126202-0-47مخلوط شیمیائی جامد 

1265967-2-42مخلوط  شیمیائی جامد 

2031796-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

44498شیمیائی روی مایع

72885آلی جامد

23982مخلوط شیمیائی جامد

67685اوره فسفات

2010938-20-35مخلوط شیمیائی جامد 

94706کلرور پتاسیم

73108اوره فسفات

37700روی و بور –مخلوط شیمیائی مایع 

1156اوره فسفات

97083اسیدفسفریک

31558ترکیب آلی بهساز خاک

68150اوره فسفات

64919پتاسیم و سیلیس –مخلوط شیمیائی مایع 

22399مخلوط شیمیائی جامد

1030306-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

9625سولفات منیزیم

16858کلسیم بور+ مخلوط شیمیائی جامد 

1039کلسیم+ شیمیائی کلسیمی جامد 

27401 درصد6کالت آهن 

1014997-10-10مخلوط شیمیائی جامد 

74626مولیبدات سدیم

حیات سبز سبحان 251

تعاونی آریا شیمی 252



49495کلسیم آمونیوم نیترات فله

1598746-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

9848کالت منگنز حاوی پتاسیم فله

72557حاوی جلبک دریائی فله-آلی جامد

49372کالت مس حاوی پتاسیم فله

6215کالت روی حاوی پتاسیم فله

10473(فله)کالت آهن حاوی پتاسیم 

25700روی بور–مخلوط شیمیائی مایع 

67691شیمیائی روی مایع

3067541-50مخلوط شیمیائی جامد 

76526(فله)سیلیکات پتاسیم 

53270درصد6کالت آهن 

16459آلی جامد حاوی فولویک اسید

35071شیمیائی پتاسیمی جامد

1069352-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

1265967-2-42مخلوط شیمیائی جامد 

45985مونو پتاسیم فسفات

31412فله – 10-2-42مخلوط شیمیائی جامد 

98245فله –هیومات پتاسیم  –آلی جامد 

75493مونو آمونیوم فسفات

48933(فله)کلسیم آمونیوم نیترات گرانول 

34382مخلوط شیمیائی جامد حاوی هیومیک اسید و فولویک اسید

35574درصد6کالت آهن 

72514تری پتاسیم فسفات

68398(فله)مونو پتاسیم فسفات 

22792(فله)مونو امونیوم فسفات 

1281111-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

74990آلی جامد فله

72950آلی جامد جلبک دریائی فله

24054آلی جامد هیومات پتاسیم فله

1297846-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

31738مونو آمونیوم فسفات

33178مونو پتاسیم فسفات

53307درصد فله12کالت آهن جامد 

374 درصد فله12کالت آهن  روی جامد 

9494شیمیائی کلسیمی سوسپانسیون

98008آلی جامد اسیدآمینه حاوی مس

91841مونوآمونیوم فسفات

5155آمونتید کلسیم نیترات

5106مخلوط شیمیائی جامد

10045(فله)سولفات منیزیم هپتا هیدرات 

6870آلی جامد

تعاونی آریا شیمی 252



77476آلی مایع

32511شیمیائی روی مایع

1012655-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

1894368-18-18مخلوط شیمیائی جامد 

77684شیمیائی پتاسیمی حاوی عناصر میکرو

1087475-50-10مخلوط شیمیائی جامد 

78757مونو آمونیوم فسفات

77780مخلوط شیمیائی جامد

49965مونو پتاسیم فسفات

، 1035989-52-10مخلوط شیمیائی جامد

29049بهبود دهنده رشدآلی

63397مخلوط شیمیائی مایع

68157آلی جامد

92939آلی جامد

14143شیمیائی پتاسیمی مایع

52346درصد جامد80گوگرد 

56239مخلوط شیمیائی مایع

32122 درصد مایع80گوگرد 

44714مخلوط شیمیائی جامد حاوی اسیدآمینه

28064آمونتیدکلسیم نیترات

61181شیمیائی روی جامود پودری

36560مخلوط شیمیائی جامد

61807آلی جامد

45060آلی جامد

4795مخلوط شیمیائی جامد،

33193درصد فله87/8کالت منگنز 

37472آلی جامد

73945شیمیائی منگنز جامد

81843آلی جامد فله

26067سیلیکات پتاسیم

14965 درصد6کالت آهن 

036705-30-63مخلوط شیمیائی جامد 

69039آلی جامد

36109شیمیائی منگنز حاوی آمینواسید

43111شیمیائی بورحاوی آمینواسید

1424شیمیائی آهن حاوی آمینواسید

71062شیمیائی روی جامد

1048858-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

49307شیمیائی مس حاوی آمینواسید

29837شیمیائی روی حاوی آمینواسید

34952مخلوط شیمیائی جامد

1215807-3-43مخلوط شیمیائی جامد 

تعاونی آریا شیمی 252



1010965-52-10مخلوط شیمیائی جامد 

98411شیمیائی روی سوسپانسیون

1567600-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

25367مخلوط شیمیائی جامد

56664مخلوط شیمیائی جامد

79684شیمیائی حاوی کلسیم

12948مخلوط شیمیائی جامد

31695مخلوط شیمیائی جامد

28587مخلوط شیمیائی مایع سیلیسیمی

1586064-5-30مخلوط شیمیائی جامد 

26024شیمیائی حاوی روی

4411شیمیائی آهن جامد

7515 درصد6کالت آهن 

11870مخلوط شیمیائی جامد

46652نیترات کلسیم،

68220مخلوط شیمیائی جامد

41549مخلوط شیمیائی جامد

92806مخلوط شیمیائی جامد،

67522شیمیائی پتاسیمی مایع،

36493ترکیب کانی بهساز خاک

2293مخلوط شیمیائی جامد

32941مخلوط شیمیائی مایع حاوی بور

1990273-19-19مخلوط شیمیائی جامد 

5/410895 درصد اورتو اورتو 6آهن 

41459بهبوددهنده رشد آلی

27471آلی جامد

31590مس کالته جامد

97942کلرور پتاسیم

109717-8-5مخلوط شیمیائی جامد  

7413مخلوط شیمیائی جامد نیتروژنه گوگردی

857026-3-7مخلوط شیمیائی جامد  

22242گوگرد پودریتابان پودر254

90659 درصد70گوگرد گرانوله بنتونیت دار گوگرد گرانول سپاهان255

48357%98شیمیایی گوگردی جامد 

78618%12آلی گوگردی جامد 

56191%43آلی گوگردی جامد 

258796-2-2آلی جامد (علیرضا حیدری  )فرآوری کود آلی پلیت مرغی بهکود 257

233611اسیدآمینه- بهبود دهنده رشد آلی مایع 

811272آلی جامد هیومیک اسید

17120مخلوط شیمیایی مایع فسفر و پتاسیم

13150شیمیائی روی مایع

31342مخلوط شیمیایی مایع زیست گستر محصول کاسپین 259

زرین کود آذربایجان 253

سیمین کود میاندوآب 256

(پیشگامان کشت پایدار)توسعه مزرعه پایدار پارسیان  258

تعاونی آریا شیمی 252



537483-8-10مخلوط شیمیایی مایع

97105مخلوط شیمیایی مایع سیلیسیم و پتاسیم

620274 درصد6کالت آهن 

298435 درصد75گوگرد بنتونیت دار 

602987 درصد99گوگرد میکرونیزه 

274189-1-2آلی جامد 

91170ترکیب کانی بهساز خاکصنعتی و معدنی فراخ دره261

12179469-6-6مخلوط شیمیائی جامد 

7729974-5-3مخلوط شیمیائی جامد 

929675گوگرد میکرونیزه

998396 درصد75گوگرد بنتونیت دار 

659399ترکیب آلی بهساز خاک جامد

250615-1-2آلی جامد 

81882آلی مایعرویش سبز خاک اهورائی263

385725اوره با پوشش گوگردی درجه کیان ارژن264

2072626-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

2056124-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

45994فسفر و پتاسیم–مخلوط شیمیایی مایع 

81851شیمیایی نیتروژنی مایع

14082شیمیایی پتاسیمی مایع

49085شیمیایی پتاسیمی مایع

24933بهبود دهنده رشد آلی مایع اسید آمینه

34421شیمیائی بور مایع

66869(فسفاته نیتروژنه )مخلوط شیمیایی جامد 

46582ازت پالس )مخلوط شیمیایی جامد 

34811آلی بهساز)ترکیب آلی بهساز خاک جامد 

79609(روی نیتروژنه )مخلوط شیمیایی جامد 

45684(ماکروپالس)9-5-8مخلوط شیمیایی جامد 

522087-5-6مخلوط شیمیایی جامد 

32146(میکروکمپلکس پودری  )مخلوط شیمیایی جامد 

18318(استارتر خاکی گرانوله )مخلوط شیمیایی جامد 

96200(پتاسیم هفت )مخلوط شیمیایی جامد 

28051(ماکرومیکروگرانوله )مخلوط شیمیایی جامد 

32542(پتاسیم منیزیم گرانوله )مخلوط شیمیایی جامد 

18419(ماکرو گرانوله )مخلوط شیمیایی جامد 

17345(سیلیکات پتاسیم )مخلوط شیمیایی جامد 

1039707-5-10مخلوط شیمیایی مایع 

63433(میکروبور کلسیم)مخلوط شیمیایی مایع 

547996-5-7مخلوط شیمیایی جامد 

59508پتاسیم و منیزیم –مخلوط شیمیایی جامد 

29811 درصد جامد30شیمیایی پتاسیمی 

95802 درصد جامد20شیمیایی پتاسیمی 

زیست گستر محصول کاسپین 259

واحد تولیدی ایمان هادیزاده رئیسی 260

آسان کود مشهد  

رویان دشت ایرانیان 265

بهسان نوپا منطقه آزاد انزلی 266



34933ترکیب آلی بهساز خاک جامد

40361مخلوط شیمیایی جامد

17472روی گرانوله

2044651-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1050320-50-10مخلوط شیمیایی جامد 

1575502-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

1277122-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

18172آلی جامد  

76645آلی مایع

86405آلی مایع

893132-10-10مخلوط شیمیایی جامد

25708آلی مایع

75943مخلوط شیمیایی مایع

93574آلی ژله ای

2047775-20-20مخلوط شیمیائی جامد 

1219723-12-36مخلوط شیمیائی جامد 

45229بهبود دهنده رشد آلی مایع عصاره ، هیومیک اسید

10625آلی جامد

66593آلی جامد

ZNP63204مخلوط شیمیایی مایع 

50629آلی مایع

56915مخلوط شیمیایی مایع نیتروژنی  فسفره

5NPK54518-25-25مخلوط شیمیایی جامد 

88232شیمیایی نیتروژنه گوگردی

4966شیمیایی مس مایع

55510مخلوط شیمیائی جامد

143197آلی کلسیمی

93525آلی فسفاته

1536357-15-15مخلوط شیمیایی جامد

68373میکروبی فسفاته

43793آلی جامد

24769مخلوط شیمیایی مایع

24076هیومیک اسید- آلی مایع اندیشه سبز ثمین269

24773مخلوط شیمیایی جامد

68142ریز مغذی- مخلوط شیمیایی جامد 

51723اسید آمینه –بهبود دهنده رشد آلی 

69839ترکیب آلی بهساز خاک

84327نیترات کلسیم

10-4-40مخلوط شیمیایی جامد  ، NPK10761

66216سیلیکات پتاسیم مایع

2506مخلوط شیمیایی جامد

واحد تولیدی محمدحسین محمدی 268

گروه شیمیائی رادمان صنعت دکاموند 270

بهسان نوپا منطقه آزاد انزلی 266

بیوران کود 267



61259ترکیب آلی بهساز خاک جامد حاوی هیومیک اسید

49479مخلوط شیمیایی جامد

9591آلی جامد

53520مخلوط شیمیایی جامد

11090آلی گوگردی مایع حاوی پتاسیم

56014%10کالت آهن

2023370-20-20مخلوط شیمیائی جامد

66193شیمیائی کلسیمی جامد

96226اوره فسفات

123177-10-24مخلوط شیمیایی جامد 

2082340-20-20مخلوط شیمیایی جامد 

1643534-8-24مخلوط شیمیایی جامد 

243687-5-50مخلوط شیمیایی جامد 

1060871-52-10مخلوط شیمیایی جامد 

1280912-3-43مخلوط شیمیایی جامد 

1257368-12-12مخلوط شیمیایی جامد 

2523983-10-15مخلوط شیمیایی جامد 

1753696-44-0مخلوط شیمیایی جامد 

1422172-0-40مخلوط شیمیایی جامد 

1249436-12-36مخلوط شیمیایی جامد 

2052458-0-30مخلوط شیمیایی جامد 

86171 15-5-30مخلوط شیمیایی جامد 

19891اسید آمینه - رشد آلی مایع 

87430هیومیک اسید- بهبود دهنده رشد آلی مایع 

24839جلبرگ دریایی- بهبود دهنده رشد آلی مایع 

42037 درصد 5کالت کلسیم 

9803-0ریزمغذی کالته- مخلوط شیمیایی مایع 

49758ترکیبات آلی بهساز خاک 

7802-0 درصد 6کالت روی 

61795 درصد 5کالت منگنز 

69220 درصد 5کالت آهن 

1247459-6-12مخلوط شیمیایی جامد 

1562658-8-15مخلوط شیمیایی جامد 

0.4571ترکیب آلی بهساز خاکواحد تولیدی میرآخولی273

صنایع تولیدی و بازرگانی فرقان نوین پارس 272

گروه شیمیائی رادمان صنعت دکاموند 270

بهارآوران تجارت  پیروز ساجد 271


