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 تولیدکنندگان نهاده های ارگانیکلیست 

 نام شرکت محصول/محصوالت اطالعات تماس )آدرس، تلفن و وب سایت(

، خیابان شریعتی ، نرسیده به خیابان ظفر ، تهران

 12ک الکوچه احمدیه یکم ، پ

 021-22856628-22856479تلفن:

 021-22865473فکس:

 kimiasabzavar@yahoo.comایمیل: 

 .kimiasabzavar.com www سایت:

 

 
  

 

فرآوری و تولید آفت کش ها و نهاده های 

 کشاورزی سازگار با محیط زیست و ارگانیک

      تولیدات دارای گواهی اتحادیه اروپا 

bio   –  inspecta 
سیتراپالس، فریکول، فریکو پالس، گریز، 

کالیبان، کیمیا، کیتوپالس، مانا، پالیزین، 

 سبزآرنگ، سپیدان، سپیدان پالس، تنداکسیر

 11000 –تولیدات استاندارد ملی ایران 

تند اکسیر، سپر، فریکوپالس، گریز، کیتو 

مانا، پالیزین، سپیدان، کالیبان، پالس، 

 سبزآرنگ، سپیدان پالس، کیمیا، سیتراپالس

 کیمیا سبز آور

ر از بلوار التتهران ، خیابان جمالزاده شمالی ، با

،  59ک پالکشاورز، خیابان صدوقی شرقی ، 

 ساختمان تاک

 لفنت :66596746-021- 66946029

 فکس :66596747-021

BaghbanTak@Hotmail.com 

www.baghbantak.com 

 11000 –تولیدات استاندارد ملی ایران 

 ترکیب بردو، بردو فیکس 

 

 

 

 

 

 شرکت باغبان تاک
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، پ کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی

41/142 

 026-34812224 -6:  تلفن

  026-34804564فکس: 

www.biorun.ir 

info@biorun.ir 

 صندوق پستی : کمالشهر 

133-31995 

 

 11000 –تولیدات استاندارد ملی ایران 

به رشد، بایو بیت، بایو فارم، بایو اس سی، 

دبلیو پی، پیستاگارد، پرو بیو  بایولپ ،بایوسوی

، رشد افزا، تریکو فارم جی، تریکو ران جی، 96

 تریکوران پی

شرکت فناوری 

 زیستی طبیعت گرا

، برج آبنوس، 8خیابان آبنوس، آبنوس  ،کرمان

 81واحد  ، 8طبقه بلوک بی ،

 03432469039-40تلفن: 

 03432469038فکس: 

 11000 –تولیدات استاندارد ملی ایران 

 ارگانی هیوم

 ) کاتالیزور و اصالح کننده خاک(

نام آوران پیشرو 

کشاورزی آلی 

 کریمان

 
آدرس : بزرگراه چمران، خ سئول، ک هفتم شرقی، 

 4، ط  10پ 

 
 021- 88603949تلفن: 

 021-88210683فکس: 

info@bazargankala.com  

www.bazargankala.com 

 11000 –تولیدات استاندارد ملی ایران 

 ال -بیومین کلبر/  ال -بیومین مس

 ال -بیومین کلسیم/  ال -بیومین منگنز

 ال -بیومین روی

 میلدی کیور –پست آوت 

 هیومکس ال –فولزایم پالس اس پی 

WSG95هیومکس 

 اس پی 464بیومین 

 اس پی 446بیومین 

 ال 235بیومین 

 رگان کاالاباز

 جاده مهاباد 4ک  –ارومیه 

 044-33871045تلفن : 

  044-33871044فکس: 

 11000 –تولیدات استاندارد ملی ایران 

 اصالن هیومیک
 کشتکار سروین آسیا

 15/05/1398بروز رسانی    
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