نام شرکت

تلفن

ادینه وصل

88040959

آرا شیمی کیمیا

88171579

ازهار صبا

0511-6677500-5

بازرگانی ترابی

035-38364298-99

عصر نوین خاورمیانه

88653351

بازرگانی مخبری

22855524

پردیس کاال تک پویا

88849551

بذر آفتاب خاورمیانه

22923633

جهان کشت فالت سبز

071-32271523

رهروان رویش سبز

02636330272

هامون بذر زرین

88007897

سبز گیتا

88504571

سپاهان رویش

0311-3369148

صنایع شیمیایی کرمان زمین

0341-2261733

فروغ دشت

66900960-1

کاوین

88840625

کیمیا کاران هامون

٠٢٦٤٣٠٣

مجد آوران پارس گستر

88677309

همیار دشت آبرون

88616460

پرتو کشت آریا

0313-2208333

گیاه رهاورد کاسپین

88758931

آسر تجارت پارسیان

33922533-33922580

بهاران

031-36515716-18

آرمان سبز آدینه

88040935

آریان طب پرتو

88268660-1

بازارگان کاال

88603949

رها اندیش کاوان

85597000

ساعی گل تهران

88610320-2

میعادگذار متحد

88502020

هزاره سوم

88609870-9

اسپیدار پردیس

88795870

خزر سم و کود

26231825-22656126

مواد زراعی دامی ایران

22024071

واستر گرین

0813-8282006-7

سبز محصول داتیس

44063213

آریو پالیز کاال

44293451-2

بازرگانان سرای سپند

88874600-1

دلتا پارس نهاده

44418252

رویال ساکار تجارت

88502020

رهپاک مهر بین الملل

88740734-5

زرین سرشت پارس

8795

سادات مهان

88727295

شیمیایی مشکفام فارس

88058561-4

فربد تجارت کرمان

88736283

کاوش کیمیا کرمان

0343-2260090

کیمیا گوهر خاک

44292305-6

کیمیای سبز شرق

22984253-54

بصیر شیمی پارس

22220376

برزگر برجسته

66595811-13

گیاه پرنیان اطلس

66432885

سکوت بید

88248331

پارس هخامنش

0711-2237326

گلبان سنگ تبریز

66429491

بایر پارسیان

54538100

سبزآوران زرین

88727501

البرز بهسم

44481500-4

پرتو امید یزد

035-32553444-5

سم آوران ایلیا

66198592و97

زرین خوشه جنوب

88007897

سروش باران پاسارگاد

88192459-60

سارا پاک زیست

44481500-4

بازرگانی مزرعه فراز آسمان

44245405

شرکت آتیه سازان ماه نشان

88537182-3

مهر پارسیان اکسیر

44293451

اریکه گستر آریا

66124967

بازرگانی خانجانی

0813-8265566

فن آوری زیستی مهر آسیا

88580410-3

بازرگانی کشاورزی دارسیب

76396330

گل گوگرد میثاق

77723923

کشاورزی علم گستر سبز

514224015

کاوندیش کرمان

3432264275

سرو سبز آسیا

3537272268

رایحه دشت سبز ایرانیان

88706356

پارس پویش پادنا

44361766

آریا نام نهاده

44860645

سبزین اعتماد راه آینده

88211405-7

مهر گستر سرزمین سبز

7136290502

تولیدی محمد حسین محمدی

22885524

تجارت طالیی

44032699-8

جوانه رویش بهار

88609885

شیمی کرد

44034900

آروین بذر آسیا

46096011

زرین گستر باستان

7137733088

پارس فروغ زاگرس

44164230

کارمانیاپارس داریا

88898882

سفیر سبز اصفهان

3133932142

تجارت کشت نوین ونوشه

5136019429

سروستان پاک ایرانیان

44292174

جیرفت شیمی سبزواران

88706445

کیمیا سبزینه پویا

88213398

آروین فیدار کیمیا

44018468

ب -ا -اس -اف ایران

88768237

کیمیای سبز مغان

04532724426

البرز کشت اسپادانا

3132265937

پاک گسترپرند

88247750-3

نام شرکت

شماره تماس

پیشگامان صنعت و بذر

5446624362

حاصل نوین

66446025

فیدار تجارت سابین

55405326

پارس طراوت طوس

55010452

شیمی یزد

55555443

کیمیا کود بهار

454-43331624-2

داریا تجارت نیک سپهر

454-44654340

آدنا دشت پارس

54452652

بنیان تجارت پارتاک

55404644

آسا شیمی پارسیان

55312434

سمیران

55541545

کرپا

55424544-44

شالی زرین بهار

55514443

اکسون فرآور راسا

55410466

آرتا سم کود

26445

دیهیم زراعت گستر

55235554

زرین دانه امرتات

44651610

اندیشه پردیس کشاورز

55363462

زرین کشت آدینه

54426604

فرآوری شیمیایی زنجان

55315540

اروم حیات سبز

06645434400

سات شهید سپر

55204240

گلبان سبزینه آفتاب

44651044

آریا بذر جوانه

00066025045

سم آوران فالت سبز

66515036

آراد شیمی کیان

55500601

حنان نهاده آسیا

۴۱۹۲۱

گروه صنعتی بازرگانی گناباد

۸۸۶۷۰۶۳۹ - ۸۸۷۷۳۵۹۹

باغ ارم ارس

۴۱۳-۳۳۲۱۴۷۷

آترین فرازان آوین

۸۸۱۷۶۱۲۶

سبز کاوشان زیست کشت

۰۷۱۳-۲۲۲۳۳۱۷۹

مارال نهاده نامدار

۸۸۰۷۹۱۵۱

آرمان بذر سپاهان

۰۳۱-۹۵۰۲۴۹۷۶

بازرگانی نیکوکار

۰۳۴-۳۲۷۳۵۸۰۸

آرکا تجارت سرو کهن

۸۸۸۵۷۰۱۷

هنر طبیعت سگال

۲۲۶۵۵۸۷۰

تابناک شیمی آریا

۰۷۱-۳۲۲۸۸۰۰

آریو زیست نهاده

۰۲۶۳-۶۶۰۴۲۷۶

سبا کوشا کشت

۸۸۱۴۰۴۷۴

