
(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان
30000بذریردگلدشلیلعلی دادبخشپارس اباداردبیل
10000بذریشکوفهبادامعلی دادبخشپارس اباداردبیل
10000بذریتک دانهگیالسعلی دادبخشپارس اباداردبیل
4000بذریزود بازدهگردوعلی دادبخشپارس اباداردبیل
2000بذریگران اسمیتسیبعلی دادبخشپارس اباداردبیل
3000بذریشابلونآلوعلی دادبخشپارس اباداردبیل
2000يذریسردرودیگوجه سبزعلی دادبخشپارس اباداردبیل
GF20000فرانیسبادام9141586712ايرج ابراهیمیپارس اباداردبیل
GF8000شکوفهبادام9141586712ايرج ابراهیمیپارس اباداردبیل
2000گزيالتک دانهگیالس9141586712ايرج ابراهیمیپارس اباداردبیل
2000رويشیبیروتیگالبی9141586712ايرج ابراهیمیپارس اباداردبیل
3000بذریردگلدشلیل9147057064سیروس منصوریمشکین شهراردبیل
1000بذریحسین خانیزردآلو9147057064سیروس منصوریمشکین شهراردبیل
2000بذریتک دانهگیالس9147057064سیروس منصوریمشکین شهراردبیل
1000بذری مجارآلبالو9147057064سیروس منصوریمشکین شهراردبیل
2000انگورشاهانی قرمزانگور9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
2000انگورسفید بی دانهانگور9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
10000انگورسفیدانگور9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
2000انگورياقوتیانگور9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
7000انارنادریانار9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
5000انارملس سادهانار9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
1500انارنی ريز فارسانار9121277018حسنعلی شهدوستبادروداصفهان
9000بادام تلختونوبادام9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000بادام تلخ21شاهرودیبادام9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000بادام تلخمامايیبادام9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000بادام تلخسوپرنوابادام9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2500بادام تلخفراگنسبادام9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000قلمهشاهانیانگور9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000قلمهکندریانگور9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000قلمهفخریانگور9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000قلمهعسگریانگور9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
10000الوچه بذریسبزگوجه9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000الوچه بذریبرقانیگوجه9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000توت نرکزينتیتوت9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000توت نرکشاه توتتوت9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000توت نرکسفیدتوت9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000شفتالوانجیریهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000شفتالوالبرتاهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000شفتالوجی اچ هیلهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000شفتالواسپرينگ تايمهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000شفتالواسپرينگ بلهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000شفتالوردهاونهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000شفتالواسپرينگ کرستهلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000شفتالواستارک ردگلدشلیل9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000شفتالواينديپندنسشلیل9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000زردالو بذریتخم گردیزردالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
3000زردالو بذریاصفیزردالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
6000زردالو بذریسلطنتیزردالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000محلبمجاریالبالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2500محلبقاهری زردگیالس9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2500محلبقاهری مشگیگیالس9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000محلبالمبردگیالس9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000الوچه بذریخاکیالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000الوچه بذریشابلونالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
5000الوچه بذریقطره طالالو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2500الوچه بذریپريزيدنتآلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2500الوچه بذریسیمکاآلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
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2500الوچه بذریشايروآلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2500الوچه بذریاستنلیآلو9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1100گالبی بذریاسپادوناگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1400گالبی بذریويلیامگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
500گالبی بذریدرگزیگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
500گالبی بذریبیروتیگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
500گالبی بذریشاه میوهگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
500گالبی بذرینطنزیگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
600گالبی بذریکوشیاگالبی9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
2000سیب بذریگالب کهنزسیب9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000سیب بذریگالب بهارهسیب9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000سیب بذریگلدن دلیشزسیب9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
1000سیب بذریتوقرمزسیب9133270422کريم جان نثاریمبارکهاصفهان
10000بادام تلخمامايیبادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
5000بادام تلخربیعبادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
5000بادام تلخمنقابادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
5000بادام تلخ12شاهرود بادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
2000بادام تلخ21شاهرود بادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
2000بادام تلخ7شاهرود بادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
2000بادام تلخ18شاهرود بادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
2000بادام تلخپويابادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
2000بادام تلخکالیفرنیابادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخسوپر نوابادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000بادام تلختونوبادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخفراگنسبادام9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی زودرسهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000شفتالوردتابهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000شفتالوبلخیهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000شفتالوکاردی ديررسهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000شفتالوکاردی زودرسهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000شفتالودکسی ردهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000شفتالوالبرتاهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000شفتالوجی اچ هیلهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000شفتالواسپرينگ تايمهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000شفتالواسپرينگ بلهلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000شفتالومغانشلیل9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000شفتالوکیوتاشلیل9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000زردآلوبذریتخم گردیزردآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000شفتالوانجیریشلیل9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000زردآلوبذریآصفیزردآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000زردآلوبذریشکرپارهزردآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000زردآلوبذریرجبعلیزردآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000زردآلوبذریجهانگیریزردآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریعروسسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگاالسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریردسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگلدنسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگالب کهنزسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگرانی اسمیتسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریسلطانیسیب9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000آلبالوتلخبوترموآلبالو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000آلبالوتلخگیسیآلبالو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000آلبالوتلخقاهریگیالس9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان
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3000آلبالوتلخزردگیالس9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000آلبالوتلختکدانهگیالس9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000آلبالوتلخالپینزگیالس9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000آلبالوتلخدرباریگیالس9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000گالبی بذریبیروتیگالبی9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000گالبی بذریشاه میوهگالبی9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000گالبی بذریاسپاداناگالبی9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریمصریگالبی9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000بهاصفهانبه9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000زالزالکبهبه9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریاستنلیآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریپرزيدنتآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریخوانساریآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریشابلونآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریبرقانیآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریقطره طالآلو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

5000آلوچه بذریسبزگوجه9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000انگورزرد کشمشیانگور9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

3000انگورعسگریانگور9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000انگورمويزانگور9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000توتقیچیتوت9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000توتموزیتوت9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

1000توتزينتی  برگتوت9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000گردوکاغذیگردو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000گردوخوشه ایگردو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000بذریمحلیگردو9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سنجدشکریسنجد9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

2000سنجدعنابیسنجد9139321311شرکت تعاونی میثاق افجانتیران و کروناصفهان

10000آلوچه بذریسبزگوجه9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000آلوچه بذریشابلونآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریسیمکاآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریبرقانیآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000آلوچه بذریسانتارزاآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000آلبالو تلخسیکانیآلبالو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

2000آلبالو تلخبوترموآلبالو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخمجاریآلبالو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000آلبالو تلختکدانهگیالس9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخالپینزگیالس9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000آلبالو تلخقاهریگیالس9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخبینگگیالس9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000آلبالو تلخآزادیگیالس9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

10000زالزالکاصفهانبه9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

320000بادام تلخمامايیبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

50000بادام تلخربیعبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخ21شاهرودیبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

50000بادام تلخ12 شاهرودیبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

20000بادام تلخ8 شاهرودیبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

10000بادام تلخفراگنسبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

10000بادام تلخسوپر نوابادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخمنقابادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

15000بادام تلخپويابادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

6000بادام تلختونوبادام9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذریفلکه ایزردآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000زردآلو بذریرجبعلیزردآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

30000زردآلو بذریآصفیزردآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریشکر پارهزردآلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

6000سیب بذریردسیب9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

14000سیب بذریگلدنسیب9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000سیب بذریگالبسیب9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000سیب بذریگرانی اسمیتسیب9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000سیب بذریفوجیسیب9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000سیب بذریاستارکینگسیب9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000گالبی بذریشاه میوهگالبی9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000گالبی بذریدره گزیگالبی9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000گالبی بذریبیروتیگالبی9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000گالبی بذریويلیامگالبی9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

50000شفتالوکاردیهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

30000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

12000شفتالوزعفرانی میان رسهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

20000شفتالوزعفرانی زودرسهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000شفتالوآلبرتاهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

3000شفتالوانجیریهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000شفتالواسپرينگ کرستهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

4000شفتالواسپرينگ بلهلو9133316454طوبی سبز افجانتیران و کروناصفهان

5000شفتالوالبرتاهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3500شفتالوزعفرانی زودرسهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000شفتالوکاردی پیش رسهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

4000شفتالوانجیریهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000شفتالوکاردی دير رسهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1500شفتالوانجیری زعفرانیهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2000شفتالومخملیهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2500شفتالوبلخیهلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000شفتالوانجیریشلیل9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000شفتالوشمسشلیل9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000شفتالوردگلدشلیل9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

10000انارشهرضاانار9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000بهاصفهانبه9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

30000زالزالکاصفهانبه9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000البالو تلخاوردی جوبیلیومالبالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000البالو تلخبوترموالبالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000البالو تلخسیکانیالبالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000البالو تلخگیسیالبالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

8000آلوچه بذریسبزگوجه9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000آلوچه بذریشابلون زودرسآلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000آلوچه بذریشابلون ديررسآلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریبخاراآلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

4000الوچه بذریشابلونالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000الوچه بذریکالیفرنیاالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000الوچه بذریقطره طالالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1500الوچه بذریخوانساریآلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1500آلوچه بذریقیطونیآلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

4000آلوچه بذریبرقانیگوجه9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

8000بادام تلخ21شاهرودیبادام9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخ8شاهرودیبادام9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

6000بادام تلخ12شاهرودی بادام9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخربیعبادام9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

8000بادام تلخمامايیبادام9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخ17شاهرودیبادام9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

10000زرد الوبذریسلطنتیزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

10000زرد الوبذریتخم گردیزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

4000زرد الوبذریآصفیزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2500زرد الوبذریشمسزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000زرد الوبذریقرمز زعفرانیزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2500زرد الوبذرینوریزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2500زرد الوبذریيوسف خانیزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2500زرد الوبذریرجبعلیزرد الو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

10000سیب بذریگلدنسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000سیب بذریردسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000سیب بذریگالب کهنزسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگالب اصفهانسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000سیب بذریردالوسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000سیب بذریگاالسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریسلطانیسیب9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

5000انگورسیاهانگور9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000انگورعسگریانگور9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2000انگورياقوتیانگور9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

4000الوچه بذریبرقانیالو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000گالبی بذریبیروتیگالبی9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1500گالبی بذریکوشیاگالبی9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2000گالبی بذریسیبری اصفهانگالبی9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

3000گالبی بذریشاه میوهگالبی9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2500گالبی بذریاسپاداناگالبی9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریدوفصلگالبی9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1500آلوچه بذریتنسگلآلو9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000زالزالکايرانازگیل9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000زالزالکزردزالزالک9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

10000توتشاه توتتوت9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000توتموزیتوت9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

6000آلبالو تلخقاهریگیالس9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

6000آلبالو تلخعسلیگیالس9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

2000آلبالو تلختکدانه زود رسگیالس9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

8000البالو تلختکدانهگیالس9132124822احمد جان نثاریتیران و کروناصفهان

1000شفتالومخملیهلو9132124678شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

3000شفتالوالبرتاهلو9132124679شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

4000شفتالوزعفرانی پیش رسهلو9132124680شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000شفتالوردهاونهلو9132124681شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000شفتالواينديپندنسشلیل9132124682شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000شفتالوردگلدشلیل9132124683شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000میروباالنفلکه ایزردآلو9132124684شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000زردآلو بذریآصفیزردآلو9132124685شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000زردآلو بذریفلکه ایزردآلو9132124686شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000زردآلو بذریسلطنتیزردآلو9132124687شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9132124688شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1800سیب بذریردسیب9132124689شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1800سیب بذریگلدنسیب9132124690شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1300سیب بذریردالوسیب9132124691شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1500سیب بذریگالب اصفهانسیب9132124692شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1000سیب بذریگرانی اسمیتسیب9132124693شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

15000زالزالکاصفهانبه9132124694شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1600گالبی بذریکوشیاگالبی9132124695شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

3200گالبی بذریدوشیزگالبی9132124696شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1500گالبی بذریبیروتیگالبی9132124697شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1500گالبی بذریدرگزیگالبی9132124698شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1000گالبی بذریويلیام کلونگالبی9132124699شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1000پیرودوارفBويلیام کلونگالبی9132124700شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1200پیرودوارفويلیامگالبی9132124701شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1000پیرودوارفکوشیاگالبی9132124702شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1000پیرودوارفاسپاداناگالبی9132124703شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500پیرودوارفبیروتیگالبی9132124704شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1300پیرودوارفشاه میوهگالبی9132124705شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000آلوچه بذریجنگلیآلو9132124706شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000آلوچه بذریآلوچهگوجه سبز9132124707شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000آلوچه بذریبرقانیآلوچه9132124708شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000آلوچه بذریقطره طالآلو9132124709شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000آلوچه بذریشابلونآلو9132124710شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

GN2000تونوبادام9132124711شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

GF2000تونوبادام9132124712شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

GF1000مامايیبادام9132124713شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

21GF6000شاهرودی بادام9132124714شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500آلوچه بذریسوپرنوابادام9132124715شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500آلوچه بذریتونوبادام9132124716شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500آلوچه بذری21شاهرودیبادام9132124717شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

2000آلوچه بذریمامايیبادام9132124718شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500آلوچه بذری8شاهرودیبادام9132124719شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

1000آلوچه بذریفراگنسبادام9132124720شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500آلوچه بذری7شاهرودی بادام9132124721شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

500آلوچه بذریمنقابادام9132124722شرکت تعاونی نهالکاران امید مبارکهمبارکهاصفهان

17000زالزالک اصفهانبه9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

8300به بذری اصفهانبه9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3200بادام تلخفراگنسبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2150بادام تلخمامايیبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100بادام تلختونوبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100بادام تلخ ربیعبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

630بادام تلخمامايی پويابادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

750بادام تلخسوپر نوابادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GF3120فراگنسبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GF1230تونوبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GF810مامايیبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

7GN380شاهرودیبادام9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100شفتالواستارک رد گلدشلیل9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

550شفتالوانجیریشلیل9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100شفتالوايندپندنسشلیل9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

GN460اسپرينگ کرستهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GN470دکسی ردهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GN125آلبرتاهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GN270جی اچ هیلهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

GN320اينديپندنسشلیل9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1600شفتالو البرتاهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2350شفتالو زعفرانیهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

340شفتالو مخملیهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

150شفتالوکاردی بهارههلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

350شفتالوکاردی پايیزههلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100شفتالوانجیریهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

740شفتالوجی اچ هیلهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

540شفتالوبلخیهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

430شفتالو رد هاونهلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1650محلب قاهریگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1300محلبعسلیگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3100محلب تک دانه مشهدگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

280محلبسويیت آوونگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

245محلبارلی استارگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

265محلبسويیت هرتگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

120محلب المبرتگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

230محلببینکگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1600محلب البینزگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

220محلبسیاه زود رسگیالس9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

4850محلببوترموآلبالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

4200محلبسیگانیآلبالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

4650محلبآوردی جوبیلیومآلبالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100محلبمجاریآلبالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2200محلبگیسیآلبالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1600الوچه بذری انجالالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

650الوچه بذریکالیفرنیاالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100الوچه بذریخوانساریآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1780الوچه بذریشابلونالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

550الوچه بذریاستنلیالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

530آلوچه بذریتنسگلآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2200الوچه بذریقطره طالالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

350آلوچه بذریسانتارزاآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

360آلوچه بذریبخاراآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3800آلوچه بذریسبزگوجه9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1580آلوچه بذریبرغانیگوجه9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

650آلوچه بذریقیلونیگوجه9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1350آلوچه بذریبادامیگوجه9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

6800زردالو بذریاصفیزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100زردالو بذریرجبعلیزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

5350زردالو بذریسلطنتیزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1600زردالو بذریتخم گردیزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2200زردالو بذرینوریزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1900زردالو بذریشمسزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

600زردالو بذریيوسف خانیزردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2200زردالو بذریسان کاست رززردالو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

340زردالو بذریتخم گردی زودرسزردآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

135میروباالننوریزردآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

120میروباالنتخم گردیزردآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

420میروباالنسلطنتیزردآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

560میروباالنآصفیزردآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

190میروباالنشابلونآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

85میروباالنخوانساریآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

185میروباالنآنجالآلو9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1600زالزالکزردزالزالک9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

9200سیب بذریگلدنسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3700سیب بذریردسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

950سیب بذریردالوسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

320سیب بذریگرانی اسمیتسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1020سیب بذریگالب سلطانیسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1800سیب بذریگالب بهارهسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

5700سیب بذریگالب کهنزسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1050سیب بذریرويال گاالسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

630سیب بذریدورنگ فرانسویسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

4150سیب بذریپینک لیدیسیب9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100گالبی بذریبیروتیگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

170گالبی بذریدره گزیگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1600گالبی بذریشاه میوهگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1500گالبی بذریکوشیاگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1650گالبی بذریاسپاداناگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

230گالبی بذریآسیايیگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

120گالبی بذریدوفصلگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1150گالبی بذریآسیايیسیبری9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100گالبی بذرینطنزیسیبری9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1150گالبی بذریاصفهانسیبری9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1250پیرودوورافکوشیاگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

1100پیرودوورافاسپاداناگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

570پیرودوورافبیروتیگالبی9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

5500قلمه انگورعسگریانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

5700قلمه انگورسیاه زود رسانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

6300قلمه انگوربیدانه قرمزانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3200قلمه انگوربیدانه سفیدانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

5300قلمه انگوررشهانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3300قلمه انگورعسگری قرمزانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

210قلمه انگورفخریانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

7300قلمه انگورياقوتیانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3200قلمه انگورريش باباانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

2200قلمه انگوررطبیانگور9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3700قلمه اناريوسف خانیانار9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

6700قلمه انارشهرضاانار9133081226مصطفی جان نثاریمبارکهاصفهان

3000سیب بذریگلدنسیب9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000سیب بذریسلطانیسیب9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

7500زالزالکاصفهانبه9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2500بهاصفهانبه9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000آلبالو تلخصورتیگیالس9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخگیسیآلبالو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000آلوچه بذریبلخیهلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریزعفرانی ديررسهلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000آلوچه بذریزعفرانی پیش رسهلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000آلوچه بذریآلبرتاهلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000آلوچه بذریانجیریهلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریفلکه ایزردآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذرینوریزردآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریتخم گردیزردآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریسبزگوجه9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

500آلوچه بذریقلیانیآلوچه9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریشابلون کالیفرنیاآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریآلوچه برقانیگوجه9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

500آلوچه بذریقیسیآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2500بادام تلختونوبادام9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2000بادام تلخ12ديرگلبادام9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

3000بادام تلخمامايیبادام9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500قلمه انجیرسیاهانجیر9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500قلمه انجیرزردانجیر9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000سیب بذریگالب کهنزسیب9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000سیب بذریگالب اصفهانسیب9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500سیب بذریردسیب9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500گالبی بذریشاه میوهگالبی9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

500گالبی بذریدوفصلگالبی9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500گالبی بذریبیروتیگالبی9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

500گالبی بذریسیبریگالبی9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500گالبی بذریاسپاداناگالبی9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

3000آلبالو تلختکدانهگیالس9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2000آلبالو تلخقاهریگیالس9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2000آلبالو تلخمجاریآلبالو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریآصفیزردآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریقطره طالآلو9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2000قلمه انارشهرضاانار9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

3000قلمه انارربابانار9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2000قلمه انگورياقوتیانگور9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

2000قلمه انگورکشمشیانگور9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

3000قلمه انگورسیاهانگور9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

3000قلمه انگورگالبیانجیر9131199379سید مهدی میر معصومیفالورجاناصفهان

1000سیب بذریگالب کهنزسیب9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500سیب بذریردسیب9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1000سیب بذریسلطانیسیب9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

3000سیب بذریگلدنسیب9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1000سیب بذریگالب اصفهانسیب9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500گالبی بذریشاه میوهگالبی9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

500گالبی بذریدوفصلگالبی9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500گالبی بذریبیروتیگالبی9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500گالبی بذریاسپاداناگالبی9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

500گالبی بذریسیبریگالبی9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2500بهاصفهانبه9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

7500زالزالکاصفهانبه9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2000آلبالو تلخقاهریگیالس9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

3000آلبالو تلختکدانهگیالس9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2000آلبالو تلخمجاریآلبالو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلبالو تلخگیسیآلبالو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان
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1000آلوچه بذریبلخیهلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریزعفرانی ديررسهلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1000آلوچه بذریزعفرانی پیش رسهلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1000آلوچه بذریآلبرتاهلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1000آلوچه بذریانجیریهلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریشابلون کالیفرنیاآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

500آلوچه بذریقیسیآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

500آلوچه بذریآلوچه قلیانیگوجه9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریآلوچه سبزگوجه9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریآلوچه برقانیگوجه9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1000آلبالو تلخصورتیگیالس9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500زردآلوبذریفلکه ایزردآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500زردآلوبذریتخم گردیزردآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500زردآلوبذرینوریزردآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریآصفیزردآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500آلوچه بذریقطره طالآلو9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

3000بادام تلخمامايیبادام9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2500بادام تلختونوبادام9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2000بادام تلخديرگلبادام9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2000قلمه انارشهرضاانار9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

3000قلمه انارربابانار9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2000قلمه انگورياقوتیانگور9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

3000قلمه انگورسیاهانگور9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

2000قلمه انگورکشمشیانگور9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

3000قلمه انجیرگالبیانجیر9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500قلمه انجیرسیاهانجیر9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

1500قلمه انجیرزردانجیر9133103169سید روح اهلل میرمعصومیفالورجاناصفهان

10000بذریفرنورگردو9132686007حامد بالنیاننايیناصفهان

15000بذریچندلرگردو9132686008حامد بالنیاننايیناصفهان

GF400تونوبادام9132686009حامد بالنیاننايیناصفهان

GF400سوپرنوابادام9132686010حامد بالنیاننايیناصفهان

200بادام تلختونوبادام9132686011حامد بالنیاننايیناصفهان

200بادام تلخسوپرنوابادام9132686012حامد بالنیاننايیناصفهان

200بادام تلخفراگنسبادام9132686013حامد بالنیاننايیناصفهان

2000بادام تلخمامايیبادام9132686014حامد بالنیاننايیناصفهان

200بادام تلخمحبعلیبادام9132686015حامد بالنیاننايیناصفهان

200000گل محمدی93کاشان گل محمدی9130768227شرکت کیمیا برگ آسیاکاشاناصفهان

Eابت فتلگالبی9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان MA400

Eسانتا مارياگالبی9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان MA600

Eبالدی جونوگالبی9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان MA250

GFسوپرنوابادام9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 6773300

GFتونوبادام9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 6772500

GFفراگنسبادام9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 6771300

Mirobalan 29c1100بوکاسیازرد آلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c1300فراکاسوزرد آلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c1100موناکو بلوزرد آلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c1500پرزيدنتآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c3900سیمکاآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c3500شابروآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c5300سانتاروزاآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c700استنلیآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان
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Sمونت مورنسیآلبالو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان L64400

Sبینگگیالس9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان L642200

Sالپینزگیالس9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان L641100

Sاستالگیالس9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان L641100

Sوانگیالس9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان L64400

Sسامگیالس9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان L64400

Mirobalan 29c800الروداآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c1000مورتینیآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c1100اوربیلین ناجاآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Mirobalan 29c800کوئین رزآلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

GFارلی سیلورشلیل9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 677250

GFاستارک رد گلدشلیل9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 677300

GFجی اچ هیلهلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 677500

GFديکسی ردهلو9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان 677320

MM10650استارکینگ دلیشزسیب9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

M9100استارکینگ دلیشزسیب9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

M9200گلدن دلیشزسیب9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

MM10650گلدن دلیشزسیب9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان

Eکوشیاگالبی9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان MA4600

Eاسپادوناگالبی9139200674شرکت فجرشهرضااصفهان MA900

BA284000سانتامارياگالبی9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان

Jهلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان .H .haleMR S 2/5500

MRSاسپرينگ تايمهلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSاسپرينگ بلهلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSردهاونهلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSاسپرينگ کرستهلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSدکسی ردهلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSاستارک رد گلدشلیل9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSاستارک رد گلدشلیل9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/5500

MRSسوپرنوابادام9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/53000

MRSتونوبادام9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 2/53000

GFسوپرنوابادام9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 67710000

GFتونوبادام9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 67740000

GFفراگنسبادام9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان 67710000

Mirobalan29c1000بوکاسیازردآلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان

Mirobalan29c1000فراکاسوزردآلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان

Mirobalan29c1000موناکوبلوزردآلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان

Mirobalan29c1000پالومالزردآلو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان

Maxma142000مورنسیآلبالو9134610190(چهارمیل)شرکت فجراردستاناصفهان

100000بادامی زرندبادامیپسته9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

10000بادام تلخربیعبادام9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

30000بادام تلخمامايیبادام9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

8000بادام تلخ12شاهرود بادام9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

6000بادام تلختونوبادام9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

6000بادام تلخفراگنیسبادام9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

5000بادام تلخسوپرنوابادام9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

10000زردآلو بذریآصفیزردآلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

8000زردآلو بذریرجبعلیزردآلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

5000زردآلوبذریفلکه ایزردآلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

3000شفتالواسپرينگ کرستهلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

3000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان
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3000شفتالوآلبرتاهلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

7000شفتالوانجیریشلیل9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

5000شفتالوکیوتاشلیل9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

8000آلوچه بذریگوجه سبزگوجه9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

7000آلوچه بذریخوانساریآلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

4000آلوچه بذریقطره طالآلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

4000آلوچه بذریشابلونآلو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

11000آلبالو تلختکدانهگیالس9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

8000آلبالو تلخمجاریآلبالو9139724341شرکت جهان سبز گلپاگلپايگاناصفهان

9000بادام تلخمامايیبادام9131018708شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000بادام تلخپوست کاغذیبادام9131018709شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000شفتالوزعفرانیهلو9131018710شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000شفتالوشلیل9131018711شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

2000زردآلوبذریآصفیزردآلو9131018712شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

2000زردآلوبذرینوریزردآلو9131018713شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

2000زردآلوبذریتخم گردیزردآلو9131018714شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000آلوچه بذریکرجیگوجه9131018715شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

500آلوچه بذریگوجه قرمزگوجه9131018716شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

500آلوچه بذریسیمکاآلو9131018717شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000آلوچه بذریقطره طالآلو9131018718شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000آلوچه بذریشابلونآلو9131018719شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000آلبالو تلخقاهریگیالس9131018720شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

2000زالزالک قرمزاصفهانبه9131018721شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

2000گالبی بذریشاه میوهگالبی9131018722شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000گالبی بذریاسپاداناگالبی9131018723شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000گالبی بذریبیروتیگالبی9131018724شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

1000زالزالک قرمززردزالزالک9131018725شرکت نهال سبز کوشکگلپايگاناصفهان

GF60000پايه رويشی مامايیبادام9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN10000پايه رويشی پويابادام9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GF10000پايه رويشی ربیعبادام9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN15000پايه رويشی تونوبادام9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GF10000پايه رويشی شکوفهبادام9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN15000پايه رويشی شاهرودیبادام9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GF2000پايه رويشی انجیریهلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN2000پايه رويشی آلبرتاهلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GF2000پايه رويشی انجیری پلنگیهلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN2000پايه رويشی جی اج هیلهلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GF2000پايه رويشی اسپرينگهلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN6000پايه رويشی اينديپندسشلیل9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GF2000پايه رويشی مغانشلیل9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

GN2000پايه رويشی شمسشلیل9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

2000ماکسیما يا گزيالتکدانه مشهدگیالس9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

1000ماکسیما يا گزيالتکدانه اشنويهگیالس9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

1000ماکسیما يا گزيالالپینزگیالس9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

1000ماکسیما يا گزيالاستنلیآلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

1000ماکسیما يا گزيالسانتارزاآلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

1000ماکسیما يا گزيالمجاریآلبالو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

2000میروباالنشکرپارهزردآلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

3000میروباالنآصفیزردآلو9132037511شرکت کاراپژوهشاصفهاناصفهان

10000زالزالکاصفهانبه9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

10000زالزالکزالزالکزالزالک9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

15000بادام تلخمامايیبادام9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

5000بادام تلخربیعبادام9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1500بادام تلخ12ديرگلبادام9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

2000بادام تلخمنقابادام9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

2000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلوچه بذریآصفیزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلوچه بذریفلکه ایزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلوچه بذریتخم گردیزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

2000زردآلو بذریآصفیزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

5000زردآلو بذریفلکه ایزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

2000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

2000شفتالوزعفرانی زود رسهلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1500شفتالوبلخیهلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000شفتالوشبرنگشلیل9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000شفتالوانجیریهلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

3000آلوچه بذریسبزگوجه9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1500آلوچه بذریبرقانیگوجه9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلوچه بذریسیاهآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلوچه بذریزردآلو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

3000آلبالوتلخقاهریگیالس9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

500آلبالوتلخمجاریآلبالو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

500آلبالوتلخگیسیآلبالو9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

500گالبی بذریسیبریگالبی9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

5000گالبی بذریشاه میوهگالبی9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000گالبی بذریسه فصلگالبی9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000سیب بذریعروسسیب9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000سیب بذریگالب اصفهانسیب9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

4000سیب بذریگلدنسیب9132894979اسماعیل زواران حسینینجف آباداصفهان

700زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500زردآلو بذرینوریزردآلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

700زردآلو بذریآصفیزردآلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

10000بادام تلخمامايیبادام9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

4000بادام تلخربیعبادام9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلوچه بذریگوجه سبزآلوچه9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500آلوچه بذریقطره طالآلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

400آلبالو تلخگیسیآلبالو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

400آلبالو تلخمجاریآلبالو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000آلبالو تلخقاهریگیالس9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000زالزالکاصفهانبه9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

2000بادام تلخمنقابادام9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500شفتالوزعفرانی زودرسهلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500شفتالوزعفرانی ديررسهلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500شفتالوانجیریهلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500شفتالوردگلدشلیل9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

500شفتالوبلخیهلو9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

1000گالبی بذریشاه میوهگالبی9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

200گالبی بذریسیبری نطنزیگالبی9131310412اسداهلل زواران حسینینجف آباداصفهان

1700بادام تلختونوبادام9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

300شفتالورد هاونهلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400شفتالوانجیریهلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

300شفتالوبلخیهلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500شفتالوجی اچ هیلهلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400شفتالودکسی ردهلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400شفتالواستارک رد گلدشلیل9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

800زردآلوبذریآصفیزردآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

200زردآلوبذریسلطنتیزردآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

700زردآلوبذریتخم گردیزردآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400آلوچه بذریقطره طالآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400آلوچه بذریسبزگوجه9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

300آلوچه بذریبرقانیآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400آلوچه بذریشابلونآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

300آلوچه بذریبخاراآلو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400آلبالو تلخآزادیگیالس9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

300آلبالو تلخقاهریگیالس9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

700آلبالو تلخگیسیآلبالو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

600آلبالو تلخمجاریآلبالو9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

150سیب بذریگالب اصفهانسیب9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400سیب بذریفوجیسیب9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

500سیب بذریگرانی اسمیتسیب9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

800زالزالکاصفهانبه9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

900بهاصفهانبه9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400گالبی بذریشاه میوهگالبی9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400گالبی بذریسیبریگالبی9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400گالبی بذریدو فصلگالبی9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

400زالزالک قرمززردزالزالک9133032755شرکت اسپادانامبارکهاصفهان

20000بادام تلخمامايیبادام9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخربیعبادام9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخمنقابادام9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخ12ديرگل بادام9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخ21ديرگلبادام9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000شفتالوکاردیهلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوانجیریهلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

3000شفتالومغانشلیل9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000بهاصفهانبه9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000زالزالکاصفهانبه9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000گالبی بذریشاه میوهگالبی9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخآزادیگیالس9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

4000آلبالو تلخسیاه مشهدگیالس9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000آلبالو تلخمجاریآلبالو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخگیسیآلبالو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000گالبی بذریبیروتیگالبی9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریگوجه سبزگوجه9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریبرغانیگوجه9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریشابلونآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریقطره طالآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریبخاراآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000زردآلوبذریآصفیزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

5000زردآلوبذریشکرپارهزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

1000زردآلوبذریتخم گردیزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

2000زردآلوبذریرجبعلیزردآلو9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000آلبالو تلخقاهریگیالس9133106056ابوالقاسم شريفیتیران و کروناصفهان

4000زردآلو بذریآصفیزردآلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000آلوچه بذریزردآلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

2000آلوچه بذریشابلونآلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000آلوچه بذریآلوچه سبزگوجه9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000آلوچه بذریبرقانیگوجه9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

1000آلوچه بذریشکرپارهزردآلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

4000سیب بذریگلدنسیب9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

4000سیب بذریردسیب9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

1500سیب بذریگرانی اسمیتسیب9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

4000بهاصفهانبه9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000گالبی بذریبیروتیگالبی9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000گالبی بذریشاه میوهگالبی9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

400شفتالوردهاونهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

200شفتالوديکسی ردهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

2000آلبالو تلخزردگیالس9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

4000آلبالو تلخقاهریگیالس9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000آلبالو تلخمجاریآلبالو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

2000گالبی بذریاسپاداناگالبی9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

10000بادام تلخمامايیبادام9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

5000بادام تلخديرگلبادام9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000بادام تلخربیعبادام9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000بادام تلخمنقابادام9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

1500بادام تلختونوبادام9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000هلو تلخشلیل9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000هلو تلخکاردیهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000هلو تلخزعفرانی پس رسهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

3000هلو تلخزعفرانی پیش رسهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

2000هلو تلخانجیریهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

400هلو تلخجی اچ هیلهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

400هلو تلخاسپرينگهلو9132337339مجتبی شريفیقهريزجان/ تیران اصفهان

2000سیب بذریاستارکینگسیب9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

1250گالبی بذریکوشیاگالبی9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000بادام تلخسوپرنوابادام9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

5000بادام تلخفراگنسبادام9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000شفتالواسپرينگ بلهلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000شفتالواسپرينگ کرستهلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000شفتالواسپرينگ تايمهلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000شفتالوجی اچ هیلهلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

250آلبالوتلخالپینزگیالس9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

3500شفتالوايندپندنسشلیل9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

3500شفتالواستارک رد گلدشلیل9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

5000آلوچه بذریپريزيدنتآلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000آلوچه بذریشايروآلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4500آلوچه بذریاستنلیآلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

4000آلوچه بذریسانتارزاآلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

10000زردآلو بذریآصفیزردآلو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

7000گالبی بذریشاه میوهگالبی9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

7000گالبی بذریاسپاداناگالبی9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

7000بهاصفهانبه9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

7000زالزالکاصفهانبه9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

7000سیب بذریردسیب9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

سیب بذریگلدنسیب9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

7000سیب بذریگالب اصفهانسیب9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

5000سیب بذریگالب سلطانیسیب9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

3000آلبالوتلخگیالس9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

3000آلبالوتلخآلبالو9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

7000سیب بذریسلطانیسیب9133106056تک نهال گلستانفالورجاناصفهان

2000آلوچه بذری7شاهرودی بادام9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2000آلوچه بذری18شاهرودی بادام9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2000آلوچه بذریفراگنسبادام9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2800آلوچه بذریتونوبادام9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

8000آلوچه بذریمامايیبادام9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

11000آلوچه بذری12شاهرودی بادام9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2700سیب بذریگالب اصفهانسیب9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1500سیب بذریگالب کهنزسیب9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2200سیب بذریردسیب9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1700سیب بذریگلدنسیب9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

4500آلوچه بذریقطره طالآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2200آلوچه بذریبخاراآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

4300آلوچه بذریبرغانیگوجه9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1700آلوچه بذریپريزيدنتآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1200آلوچه بذریشايروآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1200آلوچه بذریسیمکاآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1300آلوچه بذریقلیانیگوجه9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

350شفتالوسفید شمسشلیل9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

7500آلوچه بذریسبزگوجه9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2700شفتالوردگلدشلیل9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2200شفتالوجی اچ هیلهلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2700شفتالوردهاونهلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2200شفتالوکاردی ديررسهلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

3300شفتالوزعفرانی ديررسهلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1200شفتالوانجیریهلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

30000زالزالکاصفهانبه9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

4500زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

750زردآلو بذریفلکه ایزردآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

4500زردآلو بذریشاهرودیزردآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

4500زردآلو بذریآصفیزردآلو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2000گالبی بذریشاه میوهگالبی9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2500گالبی بذریبیروتیگالبی9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

2500گالبی بذریسیبریگالبی9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

3700آلبالو تلخقاهریگیالس9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

5000آلبالو تلختکدانهگیالس9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

4500آلبالو تلخآزادیگیالس9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

3500آلبالو تلخمجاریآلبالو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1500آلبالو تلخگیسیآلبالو9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

1200زالزالکزردزالزالک9133117723شرکت سبزگستران آتشگاه سپاهاناصفهاناصفهان

50000بادام تلخمامايیبادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

10000بادام تلخربیعبادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخمنقابادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

20000بادام تلخ12ديرگل بادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

3000بادام تلخ21ديرگل بادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000بادام تلخ7ديرگل بادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخفراگنسبادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلختونوبادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخسوپرنوابادام9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی زودرسهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000شفتالوکاردیهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

6000شفتالوردتاپهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

6000شفتالوآلبرتاهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوشلیل9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوانجیریهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیریشلیل9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالودکسی ردهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوجی اچ هیلهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالواسپرين کريسهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالواسپرينگهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالواسپرينگ تايمهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالواسپرينگ بلهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالورد گلدهلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالواينديپنسشلیل9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

7000زردآلو بذریآصفیزردآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

3000زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

3000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

7000زردآلو بذریرجبعلیزردآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

15000سیب بذریردجیفسیب9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریگلدنسیب9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریفوجیسیب9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریگرانی اسمیتسیب9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریعروسسیب9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000سیب بذریگالب سلطانیسیب9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

6000آلوچه بذریگوجه سبزگوجه9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

6000آلوچه بذریبرغانیگوجه9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریشابلونآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000آلوچه بذریقطره طالآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریسانتاروزاآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریپريزيدنتآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریشايروآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریاستنلیآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریسیمکاآلو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

20000بهاصفهانبه9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

10000زالزالکاصفهانبه9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000گالبی بذریشاه میوهگالبی9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

5000گالبی بذریبیروتیگالبی9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریسیبریگالبی9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریدوفصلگالبی9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریمشوگالبی9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

7000آلبالوتلخمجاریآلبالو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلبالوتلخگیسیآلبالو9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

10000آلبالوتلخقاهریگیالس9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

7000آلبالوتلخآزادیگیالس9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000آلبالوتلختکدانهگیالس9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلبالوتلخبینکگیالس9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلبالوتلخالپینزگیالس9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000توتشاه توتتوت9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000توتسفیدتوت9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000توتقرمزتوت9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

3000قلمه انگورعسگریانگور9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000قلمه انگورزرد بیدانهانگور9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000قلمه انگورقرمز بیدانهانگور9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000قلمه انجیرقرمزانجیر9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

1000قلمه انجیرزردانجیر9133326858حسین سلیمیتیران و کروناصفهان

300شفتالومخملیهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

700شفتالوزعفرانی زودرسهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

700شفتالوزعفرانی میان رسهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200شفتالوايندپندسشلیل9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200شفتالواسپرينگ بلهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200شفتالوجی اچ هیلهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200شفتالواسپرينگ تايمهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالورد گلدشلیل9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

3000بادام تلخربیعبادام9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ12ديرگل بادام9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

7000بادام تلخمامايیبادام9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخفراگنسبادام9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخسوپرنوابادام9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500بادام تلختونوبادام9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200گالبی بذریويلیامگالبی9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریشاه میوهگالبی9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200آلوچه بذریتنسلیآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200آلوچه بذریپريزيدنتآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

3000آلبالو نلخقاهریگیالس9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو نلختکدانهگیالس9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلبالو نلخمجاریآلبالو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلبالو نلخآزادیگیالس9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

300آلبالو نلخگیسیآلبالو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200آلبالو نلخپیش رسگیالس9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200آلبالو نلخبینکگیالس9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

4000بهاصفهانبه9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000زالزالکاصفهانبه9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگالبسیب9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

300سیب بذریسلطانیسیب9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200سیب بذریعروسسیب9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریردسیب9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

3000سیب بذریگلدنسیب9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

300شفتالوانجیریهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

300شفتالوانجیریشلیل9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

300شفتالوکاردیهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

200شفتالوکاردی پیش رسهلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1500زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذریرجبعلیزردآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریآلوچه سبزگوجه9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500آلوچه بذریشابلونآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبخاراآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریشايروآلو9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

300آلوچه بذریقیطونیآلوچه9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبرقانیآلوچه9139066575امیر سلیمیتیران و کروناصفهان

1125بادام تلخکاغذیبادام9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

2880بادام تلخربیعبادام9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

7560بادام تلخمامايیبادام9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

900زردآلو بذریآصفیزردآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

460زردآلو بذرینوریزردآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

900زردآلو بذریپیش رس تخم گردیزردآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

50توتشاه توتتوت9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

100توتپنبه ایتوت9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

50توتشهریتوت9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

1500آلوچه بذریآلوچه سبزگوجه9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

450آلوچه بذریبرقانیآلوچه9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225آلوچه بذریبخاراآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225آلوچه بذریقرمزآلوچه9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

450آلوچه بذریشابلون سیاهآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

450آلوچه بذریشابلون قرمزآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225آلوچه بذریقرمزآلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

900آلبالو تلخسیاهگیالس9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225آلبالو تلخزردگیالس9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

675آلبالو تلخگیسیآلبالو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225آلبالو تلخمجاریآلبالو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

200سیب بذریبستنی يا يتینسیب9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

600زالزالکاصفهانزالزالک9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

900گالبی بذریشاه میوهگالبی9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

450سیب بذریگالبسیب9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225سیب بذریزردسیب9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

225سیب بذریقرمزسیب9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

1050شفتالوزعفرانیهلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

359شفتالوبلخیهلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

450شفتالوپیش رسهلو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

500خرمالوشیرازیخرمالو9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

5000بهاصفهانبه9132338380هنرستان پارسانجف آباداصفهان

13000بادام تلخمامايیبادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخربیعبادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ12ديرگل بادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخ21ديرگل بادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخکاغذیبادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخسوپرنوابادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخ7ديرگل بادام9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

3000زردالو بذریآصفیزردآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1500زردالو بذریشکرپارهزردآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000زردالو بذریتخم گردیزردآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500زردالو بذریسلطنتیزردآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگالبسیب9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریرد الوسیب9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

3000سیب بذریگلدنسیب9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریردسیب9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500سیب بذریگرانی اسمیتسیب9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالواستارک رد گلدشلیل9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالواينديپنسشلیل9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالوايکس ردهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالوجی اچ هیلهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالواسپرينگ تايمهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالورد هاونهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالواسپرينگ کرستهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2500شفتالوزعفرانی زودرسهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2500شفتالوزعفرانی ديررسهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500شفتالوکاردی پیش رسهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوکاردی ديررسهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیریهلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000شفتالومغانشلیل9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2000آلبالو تلخمجاریآلبالو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخگیسیآلبالو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخقاهریگیالس9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخسیاه مشهدگیالس9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخدرباریگیالس9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلختکدانهگیالس9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریشايروآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریسانتاروزاآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریسیمکاآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریاستنلیآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریآلوچه سبزگوجه9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریشابلونآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریقطره طالآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبرقانیآلو9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1500گالبی بذریشاه میوهگالبی9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1000گالبی بذریاسپاداناگالبی9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

2000گالبی بذریبیروتیگالبی9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500گالبی بذریمشوگالبی9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

500گالبی بذریسیبریگالبی9131681330اصغر شريفیتیران و کروناصفهان

1500آلبالو تلخقاهریگیالس9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

1500آلبالو تلخآزادیگیالس9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

1000گالبی بذریاسپاداناگالبی9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

1000گالبی بذریشاه میوهگالبی9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000آلبالو تلخمجاریآلبالو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000آلبالو تلخگیسیآلبالو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000زردآلو بذریآصفیزردآلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

3000آلوچه بذریسبزگوجه9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

5000زالزالکاصفهانبه9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

5000بادام تلخمامايیبادام9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

5000بادام تلخديرگلبادام9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

3000بادام تلخربیعبادام9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000بادام تلخکاغذی منقابادام9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

3000شفتالوفرانسویهلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000شفتالوانجیریهلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000شفتالوکاردی پیش رسهلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000شفتالوکاردی زعفرانیهلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000شفتالوآلبرتاهلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

3000شفتالوردگلدشلیل9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000آلوچه بذریقطره طالآلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000آلوچه بذریشابلون ديررسآلو9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

2000سیب بذریکاردب لنمنرسیب9131136049 ناصرمستاجراناصفهاناصفهان

60000بادام تلخمامايیبادام9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

8000بادام تلخربیعبادام9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

4000بادام تلخکاغذیبادام9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

7000بادام تلخپويابادام9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

8000بادام تلخ12ديرگلبادام9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوکاردیهلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوزعفرانی پیش رسهلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوآلبرتاهلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوردتاپهلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیریشلیل9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000شفتالومغانشلیل9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریسبزگوجه9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریشابلونآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریبرغانیآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000آلوچه بذریخوانساریآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریقطره طالآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلوچه بذریبخاراآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

7000آلبالو تلخدرباریگیالس9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

5000آلبالو تلخقاهریگیالس9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

3000آلبالو تلخمجاریآلبالو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخگیسیآلبالو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریشاهرودیزردآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

4000زردآلو بذریآصفیزردآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریرجبعلیزردآلو9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریردسیب9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

3000سیب بذریگلدنسیب9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگالبسیب9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگرانی اسمیتسیب9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

5000بهاصفهانبه9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

4000زالزالکاصفهانبه9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

4000گالبی بذریشاه میوهگالبی9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

3000گالبی بذریبیروتیگالبی9131068055سلیمان شريفیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخمامايیبادام9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ12ديرگلبادام9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500بادام تلخربیعبادام9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500شفتالوزعفرانی زودرسهلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500شفتالوزعفرانی پس رسهلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

700شفتالوانجیریهلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

700شفتالومغانشلیل9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

700شفتالوکاردیهلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

700آلوچه بذریسبزگوجه9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبرقانیگوجه9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریشابلونآلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500زردآلو بذریآصفیزردآلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخقرمز درباریگیالس9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخسیاه مشهدگیالس9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخآزادیگیالس9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

200آلبالو تلخگیسیآلبالو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخمجاریآلبالو9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500بهاصفهانبه9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500گالبی بذریشاه میوهگالبی9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

500سیب بذریکهنزسیب9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

200سیب بذریردسیب9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

200سیب بذریگلدنسیب9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

200سیب بذریسلطانیسیب9139304457داوود اکبریتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخمامايیبادام9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخ12ديرگلبادام9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخمنقابادام9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخربیعبادام9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوزعفرانی ديرسهلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوزعفرانی زودرسهلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوردتاپهلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوکاردیهلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیریهلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500شفتالومغانشلیل9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000البالو تلخمشگیگیالس9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000البالو تلخقاهریگیالس9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500البالو تلخمجاریآلبالو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

3000آلوچه بذریسبزگوجه9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریآصفیزردآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

3000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

2000زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگلدنسیب9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگالب کهنزسیب9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریردسیب9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بهاصفهانبه9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500گالبی بذریشاه میوهگالبی9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریشابلونآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبخاراآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبرقانیآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریقطره طالآلو9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

200زالزالکزردزالزالک9133885316(اکبر)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخمامايیبادام9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخربیعبادام9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ12شاهرودیبادام9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوزعفرانی پس رسهلو9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوزعفرانی زودرسهلو9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

2000شفتالوکاردیهلو9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

100شفتالوانجیریهلو9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالومغانشلیل9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

500گالبی بذریشاه میوهگالبی9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

500زالزالکاصفهانبه9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان
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500البالو تلخقاهریگیالس9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

700زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

300زردآلو بذریآصفیزردآلو9137274282 علی سلیمیتیران و کروناصفهان

3000بادام تلخمامايیبادام9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

800بادام تلخربیعبادام9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

800بادام تلخشارودیبادام9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

500بادام تلخپويابادام9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

1500شفتالوهلو9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخدرباریگیالس9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

500گالبی بذریشاه میوهگالبی9131087491حسین شريفیتیران و کروناصفهان

12000بادام تلخمامايیبادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

5000بادام تلخ12ديرگل بادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ8ديرگل بادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخ7ديرگل بادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500بادام تلخ21ديرگل بادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخربیعبادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1000شفتالوکاردیهلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500شفتالوشلیل9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1500زردآلو بذریآصفیزردآلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریشابلونآلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریبرقانیآلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریسبزگوجه9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریقطره طالآلو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

2500آلبالو تلخقاهریگیالس9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخآزادیگیالس9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخمجاریآلبالو9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500زالزالکاصفهانبه9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1000آلوچهمامايیبادام9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگالبسیب9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریگلدنسیب9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

500بهاصفهانبه9130028599احسان صدقی جاهدتیران و کروناصفهان

200بادام تلخربیعبادام9134321057علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخمامايیبادام9134321058علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

300بادام تلخفراگنسبادام9134321059علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

150بادام تلخسوپرنوابادام9134321060علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

200بادام تلختونوبادام9134321061علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

200شفتالوانجیریهلو9134321062علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

200شفتالوزعفرانی ديررسهلو9134321063علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

250آلوچه بذریسبزگوجه9134321064علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

250آلوچه بذریبرقانیآلو9134321065علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

150زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9134321066علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

150زردآلو بذریآصفیزردآلو9134321067علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

150آلبالو تلخسیاه مشهدگیالس9134321068علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

150آلبالو تلخمجاریآلبالو9134321069علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

200بهاصفهانبه9134321070علیرضا شريفیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخقاهریگیالس9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخمجاریآلبالو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیریهلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000شفتالوزودرسهلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان
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1000شفتالوديررسهلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000شفتالوکاردیهلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخ8ديرگلبادام9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخمامايیبادام9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500بادام تلخمنقابادام9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخربیعبادام9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500بادام تلخگوجه سبز9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500بادام تلخبرقانیآلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500بادام تلخشابلونآلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذریآصفیزردآلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگالبسیب9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500سیب بذریردسیب9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگلدنسیب9132302561احمد حیدریتیران و کروناصفهان

1500بادام تلخمامايیبادام9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

500بادام تلخربیعبادام9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

300شفتالوزعفرانی پیش رسهلو9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

300شفتالومغانشلیل9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

200زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100آلوچه بذریسبزگوجه9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100آلوچه بذریبرقانیآلو9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100آلوچه بذریقطره طالآلو9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100سیب بذریگلدنسیب9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100سیب بذریگالبسیب9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100آلبالو تلخآزادیگیالس9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100آلبالو تلخمجاریآلبالو9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

100آلبالو تلخگیسیآلبالو9133336596علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

15000بادام تلخمامايیبادام9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

7000بادام تلخربیعبادام9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخمنقابادام9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

12000بادام تلخ4ديرگل بادام9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ21ديرگل بادام9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

5000شفتالوزعفرانی پس رسهلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

3000شفتالوزعفرانی پیش رسهلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

3000شفتالوکاردیهلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

2000شفتالومغانشلیل9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

2000شفتالوانجیریهلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1000شفتالوانجیریشلیل9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخقاهریگیالس9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلخدرباریگیالس9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1500آلبالو تلخمجاریآلبالو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

500آلبالو تلخگیسیآلبالو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1500زردآلو بذریآصفیزردآلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریجهانگیریزردآلو9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1000سیب بذریگالبسیب9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

500سیب بذریردسیب9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگلدنسیب9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

2000بهاصفهانبه9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1000زالزالکاصفهانبه9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

1500گالبی بذریشاه میوهگالبی9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان
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500گالبی بذریسیبریگالبی9132287061علیرضا اکبریتیران و کروناصفهان

7000بادام تلخمامايیبادام9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

4000بادام تلخ12ديررس بادام9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخربیعبادام9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوردتاپهلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالومغانشلیل9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

1000شفتالوزعفرانی ديررسهلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

1000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریآصفیزردآلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریشکرپارهزردآلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریسبزگوجه9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریقطره طالآلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبخاراآلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبرقانیآلو9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

300سیب بذریگلدنسیب9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

300سیب بذریگالب کهنزسیب9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

300بهاصفهانبه9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

300زالزالکاصفهانبه9138190887فتح اله سلیمیتیران و کروناصفهان

3000زالزالکاصفهانبه9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

2000سیب بذریگلدن پیش رسسیب9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

3000آلبالو تلخگیسیآلبالو9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

2000آلبالو تلخقاهریگیالس9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

12000آلوچهمامايیبادام9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

2000آلوچهشاهرودیبادام9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخمامايیبادام9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخربیعبادام9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

3000آلبالو تلخمجاریآلبالو9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

3000آلوچهآلبرتاهلو9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

2000گالبی بذریشاه میوهگالبی9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذریآصفیزرد آلو9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

2000قلمه انارشهرضاانار9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

1000بادام تلخبادام9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

1000بهاصفهانبه9133117303رمضان کروندیتیران و کروناصفهان

15000بادام تلخمامايیبادام(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخ12ديرگل بادام(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

2000بادام تلخربیعبادام(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

1000زردآلو بذزیتخم گردیزردآلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500زردآلو بذزیشکرپارهزردآلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریردسیب(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگلدنسیب(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500سیب بذریگالبسیب(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

750شفتالوزعفرانی پیش رسهلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

750شفتالوزعفرانی ديررسهلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

250شفتالوشلیلهلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

250شفتالوانجیریهلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریشابلونآلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500آلوچه بذریبرقانیآلو(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

200گالبی بذریشاه میوهگالبی(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500بهاصفهانبه(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان

500زالزالکاصفهانبه(حسن)ابراهیم سلیمیتیران و کروناصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

700گالبی بذریدوفصلگالبی37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1000گالبی بذریسیبریگالبی37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1000گالبی بذریاسپاداناگالبی37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1000گالبی بذریکوشیاگالبی37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

2000شفتالوانجیریهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

2000شفتالوقلعه شاهیهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

2000شفتالوآلبرتاهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1000شفتالوانجیریشلیل37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

3000شفتالوزعفرانیهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

7000بادام تلخ12شاهرودی بادام37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

7000بادام تلخ17شاهرودی بادام37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1500بادام تلخ21شاهرودی بادام37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1400بادام تلخسوپرنوابادام37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1400بادام تلخفرانسویبادام37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

2000بادام تلختونوبادام37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

30000زالزالکاصفهانبه37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

8000آلبالو تلخقاهریگیالس37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

3000آلبالو تلخآزادی زردگیالس37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

10000آلبالو تلخمجاریآلبالو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

3000آلبالو تلخگیسیآلبالو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

5000بهاصفهانبه37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

5000زردآلو بذریسلطنتیزردآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

3500زردآلو بذریآصفیزردآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

5000زردآلو بذریتخم گردیزردآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

3000آلوچه بذریقلیانیگوجه سبز37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1500آلوچه بذریزردآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1500آلوچه بذریبخاراآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

500آلوچه بذریشايروآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

6000آلوچه بذریبرقانیگوجه سبز37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

400آلوچه بذریپريزيدنتآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

4000آلوچه بذریخاکیآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

6000آلوچه بذریشابلونآلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1500شفتالوردگلدشلیل37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

1000شفتالواسپرينگ کرستهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

500شفتالوردهاونهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

700شفتالوجی اچ هیلهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

500شفتالوديکسی ردهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

500شفتالوردهاونهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

2000شفتالوزعفرانی پیش رسهلو37728500-031بهشت سبز آتشگاهاصفهاناصفهان

9500شفتالوزعفرانی پیش رسهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

13500شفتالوآلبرت ديررسهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

4300شفتالوشبرنگشلیل9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

250شفتالوشمسشلیل9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2500شفتالوپرتقالیهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000شفتالوانجیریشلیل9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000شفتالوانجیریهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000شفتالوبلخیهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000شفتالومخملیهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1100بادام تلخپوست کاغذیبادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

25500بادام تلخمامايیبادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

5500بادام تلخربیعبادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

12000زردآلو بذریآصفیزردآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

8500زردآلو بذریتخم گردیزردآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000زردآلو بذریفلکه ایزردآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000زردآلو بذرینوریزردآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

400زردآلو بذریکتانیزردآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2200آلوچه بذریآلوچهگوجه سبز9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1200آلوچه بذریبرقانیگوجه9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

100آلوچه بذریيخی ديررسگوجه9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

100آلوچه بذریقرمز قلیونیگوجه9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1100آلوچه بذریبخاراآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

200آلوچه بذریشايروآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

200آلوچه بذریاستنلیآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

100آلوچه بذریسیمکاآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

100آلوچه بذریسانتارزاآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

800زالزالکسفیدزالزالک9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

150گالبی بذریسیبریگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

150گالبی بذریبیروتیگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

150گالبی بذریدوفصلگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

150گالبی بذریاسپاداناگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000گالبی بذریشاه میوهگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1800سیب بذریگلدنسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

900سیب بذریردسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

650سیب بذریسلطانیسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

650سیب بذریگالب کهنزسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

900سیب بذریگالب اصفهانسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

700آلوچه بذریشابلون سیاه پیش رسآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

300آلبالو تلخگیسیآلبالو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

450آلبالو تلخمجاریآلبالو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

550آلبالو تلخزرد ريگیگیالس9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1250آلبالو تلخقاهریگیالس9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

3000به بذریکدويیبه9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

300به بذریسیببه9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

250آلوچه بذریقطره طالآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

500پیرودوآرفشاه میوهگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000میروباالنسانتارزاآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000میروباالنشايروآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

500پیرودوآرفکوشیاگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000پیرودوآرفويلیامگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1500پیرودوآرفاسپاداناگالبی9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000میروباالناستنلیآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000میروباالنسیمکاآلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

GF2000سوپرنوابادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000بادام تلختونوبادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2500بادام تلختونوبادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2500بادام تلخسوپرنوابادام9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000شفتالواسپرينگ تايمهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000شفتالواينديپنسشلیل9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

2000شفتالواستارک ردگلدشلیل9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000شفتالوجی اچ هیلهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000شفتالوديسکی ردهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000شفتالوردهاونهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000شفتالواسپرينگ بلهلو9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1300سیب بذریفوجیسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

700سیب بذریگرانی اسمیتسیب9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000آلبالو تلخبینکگیالس9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1000آلبالو تلخالپینزگیالس9139304247نهال پروران نجف آبادنجف آباداصفهان

1300بادام تلخمامايیبادام9132896638انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

200بادام تلخمامايی شیرازیبادام9132896639انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1000بادام تلخمنقابادام9132896640انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

100بادام تلخربیعبادام9132896641انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

400بادام تلخ(گمبلی)حاج میرزايیبادام9132896642انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

150خرمالوبومیخرمالو9132896643انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

800قلمه انجیراستهبانانجیر9132896644انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1500قلمه انگورسیاهانگور9132896645انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

200قلمه انگورعسگریانگور9132896646انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

300قلمه انگورمهرهانگور9132896647انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

300قلمه انگورقرمزانگور9132896648انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

200قلمه انگورياقوتیانگور9132896649انارستان جالل آبادنجف آباداصفهان

1000بذریازگیلازگیل09122653911غفور محمدیکرجالبرز

7000آلبالو تلخپیش رسآلبالو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

1000آلوچهخاکیآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000آلوچهشابلون آمريکايیآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000آلوچهشابلون پیش رسآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000آلوچهقطره طالآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

10000بادام تلخديرگلبادام09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000بذریاصفهانبه09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000سیب بذریرد دلیشزسیب09122653911غفور محمدیکرجالبرز

11000سیب بذریگرانی اسمیتسیب09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000سیب بذریگلدن دلیشزسیب09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000سیب بذریگالبسیب09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000شفتالوانجیریشلیل09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000شفتالورفعتیشلیل09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000شفتالوشمسشلیل09122653911غفور محمدیکرجالبرز

10000شفتالومغانشلیل09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000سفیدمغانشلیل09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000گزيالمجاریآلبالو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000گزيالتکدانه مشهدگیالس09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000پیرودوارفبیروتیگالبی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000پیرودوارفدرگزیگالبی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000پیرودوارفشاه میوهگالبی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000گالبی بذریبیروتیگالبی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000گالبی بذریدرگزیگالبی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000گالبی بذریشاه میوهگالبی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000آلوچهسبز برغانگوجه09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000زردآلو نرکمحمد علی بیگیزردآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000زردآلو نرکپیش رسزردآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000زردآلو نرکبادامیزردآلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

7000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس09122653911غفور محمدیکرجالبرز

4000شفتالوانجیریهلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

10000شفتالوآلبرتا زود رسهلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000شفتالوآلبرتا دير رسهلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000شفتالوفرانسههلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز
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3000شفتالوحاج کاظمیهلو09122653911غفور محمدیکرجالبرز

2000بذریفرنورگردو پیوندی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

3000بذریچندلرگردو پیوندی09122653911غفور محمدیکرجالبرز

10000بذریمجاریآلبالو09121613669غالمرضا خانیکرجالبرز

15000بذریدير گل فرانسهبادام09121613669غالمرضا خانیکرجالبرز

5000بذریبوترموآلبالو09121613669غالمرضا خانیکرجالبرز

5000بذریاصفهانبه09121613669غالمرضا خانیکرجالبرز

10000بذریبیروتیگالبی09121613669غالمرضا خانیکرجالبرز

25000بذریتک دانهگیالس09121613669غالمرضا خانیکرجالبرز

5000رويشیدره گزیگالبی09121610208مصطفی مصطفویکرجالبرز

5000رويشیتک دانهگیالس09121610208مصطفی مصطفویکرجالبرز

GFجی اچ هیلهلو09121610208مصطفی مصطفویکرجالبرز 6772000

GN2000دير رسهلو09121610208مصطفی مصطفویکرجالبرز

2000آلوچهقطره طالآلو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2000آلوچهشابلون کالیفرنیاآلو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

1000آلبالو تلخمجاریآلبالو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

1000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2000قلمه(کشمشی)بیدانه سفید انگور09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

1000قلمهشاهانیانگور09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

13000بادام تلخمامايیبادام09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2000بادام تلختونوبادام09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

7500بذریشاهرودیزرد آلو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2500بذریپیش رسزرد آلو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

7000آلوچهسبزگوجه09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

1000بذریرد دلیشزسیب09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

1000بذریگلدن دلیشزسیب09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2500بذریبیروتیگالبی09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2500بذریدرگزیگالبی09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2500بذریآلبرتاهلو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

2500بذریانجیریهلو09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

5000بذریمغان زود رسشلیل09121211437نجفعلی بیاتماهدشتالبرز

3000آلبالو تلخپیش رسگیالس09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

25000آلبالو تلختکدانهگیالس09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000آلبالو تلخاسرائیلیآلبالو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

3000آلبالو تلخمجاریآلبالو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

10000زردآلو نرکپیش رسزردآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000زردآلو نرکبادامیزردآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000زردآلو نرکنخجوانزردآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000زردآلو نرکمحمدعلی بیگیزردآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

1500بادام تلخ18بادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

4000بادام تلخ12بادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000بادام تلخسوپرنوابادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

6000بادام تلخفراگنسبادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000بادام تلختونوبادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

4000بادام تلخکاغذیبادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000شفتالوآلبرتاهلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000شفتالوپیش رسهلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

4000شفتالوانجیریهلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000شفتالوانجیریشلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

8000شفتالومغانشلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

8000شفتالوشمسشلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز
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8000آلوچهگوجه سبزآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

8000آلوچهکالیفرنیاآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000آلوچهآنجلینوآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000آلوچهبخاراآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2000آلوچهشابلون اختریآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

1000آلوچهسیمکاآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000آلوچهقطره طالآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000مالینگلبنانی زردسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000مالینگلبنانی قرمزسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000مالینگگالبسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

8000قلمهبی دانه سفیدانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

7000قلمهبی دانه قرمزانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

6000قلمهسیاه سردشتانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

4000قلمهشانیانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

6000قلمه4ترکمن انگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

2500قلمهفلیمانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

1500قلمهپرلتانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

3000قلمهکندریانگور09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

GFجی اچ هیل - JH-haleهلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  6774000

GFردهاون - Redhavenهلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  6773000

GN4000اينديپندنسشلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

GN5000شمسشلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

GFشمسشلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  6773000

Stark Red Gold  GN5000 شلیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Sآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز imka Myrobalan 29C5000

Califonia Myrobalan 29C10000آلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Sآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز tanly Myrobalan 29C5000

Pآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز res ident Myrobalan 29C3000

Myrobalan 29C5000آنجلنوآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Myrobalan 29C5000قطره طالآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Myrobalan 29C5000پیش رسزردآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Myrobalan 29C1000بادامیزردآلو09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Gتکدانهگیالس09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز isela  630000

G(روشان)تکدانه پیش رس گیالس09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز isela  620000

Gبینگ – Bingگیالس09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز isela  61000

Gالپینز – Lapinsگیالس09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز isela  61000

Pدوشسگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf5000

Pکوشیاگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf4000

Pبیروتیگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf20000

Pابت فتالگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf1500

Pسانتامارياگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf1500

Pبالدی جونیومگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf1500

Pدرگزگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز yrodwarf4000

Quinceويدوجابه09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  A5000

Fبادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز erragnes GN5000

GN4000تونو – Tuonoبادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

GN5000سوپرنوا – Supernovaبادام09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000بذریدوشسگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000بذریشاه میوهگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

12000بذریبیروتیگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

6000بذریدرگزیگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000بذریمحلیازگیل09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

7000بذریرد دلیشزسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

Quinceاسپاداناگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  A10000

Quinceبیروتیگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  A20000

Quinceدرگزگالبی09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز  A7000

3000بذریگلدن دلیشزسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

1000بذریگرانی اسمیتسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

5000بذریگالبسیب09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

3000بذریاصفهانبه09121812391نهالستان برادران حسینینظرآبادالبرز

1500بذریانجیریهلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریپیش رسهلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

3000بذریشمسشلیل09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

3000بذریمغانشلیل09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریرد دلیشزسیب09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریگلدن دلیشزسیب09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریگالبسیب09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریشابلون کالیفرنیاآلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریقطره طالآلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

4000بذریسبز دبه ایگوجه09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

4000بذریتکدانه مشهدگیالس09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریفرانسه پیش رسآلبالو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبیروتیگالبی09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبادامیزردآلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذرینخجوانزردآلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریمحمد علی بیگیزردآلو09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بادام تلخآذربادام09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بادام تلخشاهرودبادام09126617847(احمد رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

4000بذریبیروتیگالبی09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریشاه میوهگالبی09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریدوشسگالبی09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریآلبرتا پیش رسهلو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریآلبرتا دير رسهلو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریتبريزیهلو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریشمسشلیل09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریمغانشلیل09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریانجیریشلیل09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریقطره طالآلو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشابلون کالیفرنیاآلو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریسبزگوجه09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

3000بذریتگدانه مشهدگیالس09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریپیش رسآلبالو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبادامیزردآلو09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریرد دلیشزسیب09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگلدن دلیشزسیب09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگالبسیب09126617847(سید مصطفی حسیی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریآلبرتاهلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریانجیریهلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریتبريزیهلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریفرانسههلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشاهرودبادام09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشابلون کالیفرنیاآلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000بذریاختریآلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریقطره طالآلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریسبز شیشه ایگوجه09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریتکدانه مشهدگیالس09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریپیش رس فرانسهآلبالو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگالبسیب09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریگلدن دلیشزسیب09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریرد دلیشزسیب09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبیروتیگالبی09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریدوشسگالبی09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبادامیزردآلو09122638257(بغدادی)تعاونی تولید کنندگان ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500پیرودوارفبیروتیگالبی09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GF1500آلبرتاهلو09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GN1500انجیریهلو09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GF1500آلبرتاهلو09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GN1500انجیریهلو09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GF1000شمسشلیل09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GN1000مغانشلیل09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GF1000شمسشلیل09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

GN1000مغانشلیل09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000گزيالتکدانه مشهدگیالس09194625582(مجید رحیمی)تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریآلبرتاهلو09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریانجیریهلو09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشمسشلیل09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریمغانشلیل09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریتکدانه مشهدگیالس09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریمجاریآلبالو09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریبادامیزردآلو09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشاهرودبادام09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریگلدن دلیشزسیب09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریبیروتیگالبی09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریقطره طالآلو09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریشابلون کالیفرنیاآلو09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریسبز دبه ایگوجه09128626293(دهقاندار  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریرد دلیشزسیب09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگلدن دلیشزسیب09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگالبسیب09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگرانی اسمیتسیب09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریپیش رسزردآلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریبادامیزردآلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشابلون کالیفرنیاآلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریسنغرآبادیآلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریقطره طالآلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریسبز شیشه ایگوجه09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

3000بذری21شاهرود بادام09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریمجاریآلبالو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریپیش رسآلبالو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریتکدانه مشهدگیالس09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریصورتیگیالس09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریتک بارهلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریآلبرتاهلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز
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1500بذریانجیریهلو09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریمغانشلیل09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریشمسشلیل09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبیروتیگالبی09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریشاه میوهگالبی09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریدرگزیگالبی09121611597(خوانین زاده  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریآلبرتاهلو09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریپیش رس فرانسههلو09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریمغانشلیل09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریرد دلیشزسیب09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگلدن دلیشزسیب09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریشابلون کالیفرنیاآلو09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریقطره طالآلو09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریسبز دبه ایگوجه09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریپیش رسزردآلو09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریديرگل شاهرودبادام09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2500بذریتکدانه مشهدگیالس09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریمجاریآلبالو09121611597(کیانپور  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریانجیریهلو09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریآلبرتاهلو09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2500بذریشمسشلیل09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2500بذریمغانشلیل09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریسبز دبه ایگوجه09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریشابلون کالیفرنیاآلو09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریمحمد علی بیگیزردآلو09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریبیروتیگالبی09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریتکدانه مشهدگیالس09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریفرانسه پیش رسآلبالو09397655778(محمودی  )تعاونی ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبخاراآلو09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریشابلون کالیفرنیاآلو09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریسبز شیشه ایگوجه09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

4000بذریتکدانه مشهدگیالس09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبادامیزردآلو09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000قلمهشانیانگور09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500قلمه(کشمشی)بیدانه سفید انگور09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500قلمهبیدانه قرمزانگور09397655778(بشارتی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریتکدانه مشهدگیالس09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

500بذریپیش رسآلبالو09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

300بذریبیروتیگالبی09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

300بذریقرمز برغانیآلو09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

300بذریقطره طالآلو09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

300بذریشابلونآلو09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

300بذریپیش رسزردآلو09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

300بذریسبز شیشه ایگوجه09397655778(قاسمی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریشمسشلیل09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریمغانشلیل09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریانجیری مالکیهلو09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریانجیری زعفرانیهلو09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریشابلون کالیفرنیاآلو09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریقطره طالآلو09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریشاهرودبادام09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000بذریبیروتیگالبی09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریدوشسگالبی09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریسبزگوجه09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

2000بذریتکدانه مشهدگیالس09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریرد دلیشزسیب09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریگلدن دلیشزگیالس09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1500بذریمجاریآلبالو09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

1000بذریبادامیزردآلو09129735232(بازوبندی  )تعاونی  ساوجبالغ ساوجبالغالبرز

5000قلمهگلوباريکانار09121610090حسن ترابیکرجالبرز

5000قلمهملس ساوهانار09121610090حسن ترابیکرجالبرز

GN3000تونوبادام09121610090حسن ترابیکرجالبرز

GN1000پیش رس فرانسههلو09121610090حسن ترابیکرجالبرز

GN1000آلبرتاهلو09121610090حسن ترابیکرجالبرز

GN1000مغان پیش رسشلیل09121610090حسن ترابیکرجالبرز

5000گزيالتک دانه مشهدگیالس09121610090حسن ترابیکرجالبرز

5000گزيالمجاریآلبالو09121610090حسن ترابیکرجالبرز

2000آلوچهپیش رسزردآلو09121610090حسن ترابیکرجالبرز

M1061000رد دلیشزسیب09121610090حسن ترابیکرجالبرز

M1061000گالبسیب09121610090حسن ترابیکرجالبرز

M1061000گلدن دلیشزسیب09121610090حسن ترابیکرجالبرز

1000به بذریاصفهانبه09121610090حسن ترابیکرجالبرز

1000به بذریايرانیازگیل09121610090حسن ترابیکرجالبرز

2000گالبی بذریبیروتیگالبی09121610090حسن ترابیکرجالبرز

2000گالبی بذریشاه میوهگالبی09121610090حسن ترابیکرجالبرز

2000گرو بذریچندلرگردو پیوندی09121610090حسن ترابیکرجالبرز

2000گرو بذریفرنورگردو پیوندی09121610090حسن ترابیکرجالبرز

15000گزيالتک دانه مشهدیگیالس09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

10000گزيالمجارستانیآلبالو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

15000پیرودوآرفبیروتیگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

10000پیرودوآرفدرگزیگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000پیرودوآرفشاه میوهگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2000پیرودوآرفسیبریگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذرینوری پیش رسزردآلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریشاهرودیزردآلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذرینخجوانزردآلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000جی انمامايیبادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000جی ان12شاهرود بادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3500جی ان(رد گلد )مغان شلیل09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3500جی انشمسشلیل09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

25000بذریتونوبادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

15000بذریمامايیبادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

10000بذری12شاهرود بادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

10000بذریمحببادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

10000بذریآذربادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذری7شاهرود بادام09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

25000بذریتکدانه مشهدیگیالس09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریمجاری ديررسآلبالو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریمجاری زودرسآلبالو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریاختریآلوشابرون09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریکالیفرنیاآلوشابرون09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریاصفهانبه09121642819عباس سهرابیکرجالبرز
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5000بذریبخاراآلو بخارا09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

7500بذریبیروتیگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریدرگزیگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3000بذریشاه میوهگالبی09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500بذریگاال فرانسهسیب09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3000بذریگلدنسیب09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3000بذریگالب کهنزسیب09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریقطره طالآلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500بذریازگیلازگیل09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500بذریقرمز برغانیگوجه09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3000بذریسیاه پربار مشهدیگیالس09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500گزيالپرتوايیگیالس09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500گزيالپیش رس تکدانهگیالس09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

1500بذریچندلرگردو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

600بذریپدروگردو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

1000بذریفرنوگردو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

450بذریروندگردو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

300بذریفرانکتگردو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3500بذریانجیریهلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

3500بذریآلبرتا تک بارهلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

4000بذریآلبرتا پیش رسهلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذری(رد گلد)مغان تک بار شلیل09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500بذریسفیدشلیل09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2500بذریشمسشلیل09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2000بذریپیش رس فرانسههلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2000بذریمشکینیهلو09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

5000بذریبرغانیگوجه سبز09121642819عباس سهرابیکرجالبرز

2000زالزالکمحلیازگیل09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

3000آلبالو تلخپیش رسآلبالو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2500بذریشابلون پیش رسآلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2500بذریشابلون ديررسآلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2500بذریقطره طالآلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2500بذریسبزگوجه09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000زالزالکاصفهانبه09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریپیش رس قمزردآلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذرینوری پیش رسزردآلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریمحمد بیگیزردآلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

GN1000شمسشلیل09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریشمسشلیل09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریمغانشلیل09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بتولیفولیا بذریدرگزیگالبی09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بتولیفولیا بذریدوشیزگالبی09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2500بتولیفولیا بذریبیروتیگالبی09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

3000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1600گزيالتکدانه مشهدگیالس09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریانجیریهلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریآلبرتاهلو09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2500بادام تلخ18شاهرود بادام09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

9000قلمه(کشمشی)بیدانه سفید انگور09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000قلمهشانیانگور09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000قلمهعسگریانگور09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز
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10000قلمهيوسف خانیانار09123621097(سید کاظم حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

5000آلبالو تلختکدانهگیالس09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلبالو تلخفرانسهآلبالو09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

5000بذریشاهرودیزرد آلو09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000بادام تلخديرگل فرانسویبادام09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریرد دلیشزسیب09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریگلدن دلیشزسیب09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلوچهسبزگوجه09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلوچهشابلونآلو09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000پیرودوآرفبیروتیگالبی09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000گزيالتکدانهگیالس09123621097(سید مهدی حسینی) تعاونی نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000آلوچهسبز برغانگوجه09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000بذریپیش رسزردآلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلوچهبخاراآلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلوچهشابلون آمريکايیآلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلوچهشابلون کالیفرنیاآلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بادام تلخفرانیسبادام09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

GN2000شمسشلیل09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000آلبالو تلخفرانسهآلبالو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000بذریبیروتیگالبی09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

2000بذریدوسشگالبی09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریدرگزیگالبی09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

1000بذریکرجیخرمالو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

GN1000انجیری زعفرانیهلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

GN1000آلبرتاهلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

GN1000پیش رسهلو09123621097(سید جمال حسینی) تعاونی  نهال نظر آباد نظرآبادالبرز

15000بادام تلخ12شاهرود بادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

15000بادام تلخ21شاهرود بادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

25000بادام تلختونوبادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

15000بادام تلخسوپرنوآبادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

15000بادام تلخشکوفهبادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

15000بادام تلخفرانیسبادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

10000بادام تلخ(صادراتی)محب محلی بادام09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000محلبتکدانه مشهدگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500محلبحاج يوسفیگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500محلبسوئت هرتگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500محلبسوئیت آنتگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500محلبالپینزگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500محلبالمبرتگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500محلبارلی استارگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

Sگیالس09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز K 1500محلب2

2000محلبآردی جوبلیومآلبالو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000محلبسیگانیآلبالو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000محلببوترموآلبالو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000محلبدم کوتاهآلبالو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالوآلبرتاهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالو زعفرانیهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالومشهدیهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالوتبريزیهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالوانجیری زعفرانیهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز
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3000شفتالوانجیری پلنگیهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالودمزياناهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالوداوودیهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالوسرخ وسفیدهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالورد تاپهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000شفتالومی کرستهلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3500شفتالوانجیریشلیل09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3500شفتالورفعتیشلیل09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3500شفتالوشمسشلیل09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3500شفتالو(تکبار)رد گلد مغان شلیل09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3500شفتالوکیوتاشلیل09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3500شفتالوشبرنگشلیل09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریپیش رس درشتیزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریشاهرودیزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریتخم گردیزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریرجبعلیزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریجهانگیریزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریتخم گردیزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذریبادامبزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بذرینخجوانزردآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1000بذریکرجیخرمالو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1000بذریموزیخرمالو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

6000قلمهياقوتیانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

8000قلمهبیدانه سفیدانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

8000قلمهبیدانه قرمزانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

7000قلمهرشه کردستانانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

6000قلمهشاهانیانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

5000قلمهپرلتانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

5000قلمهسوپريورانگور09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

3000قلمهفیروزهانار09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000قلمهژنوتیپ برترسنجد09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000بذریشاه توتتوت09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2000بذریهراتتوت09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذریدرگزیگالبی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذریويلیام دوشزگالبی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذری(لويیز بون)بیروتیگالبی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذریکوشیاگالبی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

7000پايه رويشی(لويیز بون)بیروتیگالبی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

7000پايه رويشیدرگزیگالبی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذریويدوجابه09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

150بذریبهتابه09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذریاصفهانبه09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهبخاراآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهشوکرآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهخاکیآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهشايروآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهسیمکاآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهپرزيدنتآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهشابلون اختریآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

4000آلوچهشابلون کالیفرنیاآلو09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

25000آلوچهسبز برغانگوجه09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1500بذریچندلرگردو پیوندی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1200بذریپدروگردو پیوندی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1200بذریروندومونتگناکگردو پیوندی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

1500بذریفرنورگردو پیوندی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

200بذریفرانکتگردو پیوندی09121210325شرکت توسعه بذر و نهال آرياکرجالبرز

2500بادام تلخسوپرنوابادام09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500بادام تلختونوبادام09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500بادام تلخفرانیسبادام09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500بادام تلخشکوفهبادام09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500زردآلو نرکشاهرودیزردآلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500زردآلو نرکشمسزردآلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500زردآلو نرکنصیریزردآلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500زردآلو نرکدرشتیزردآلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500شفتالوجی اچ هیلهلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500شفتالورد تاپهلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500شفتالوشمسشلیل09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2500شفتالورد گلد مغانشلیل09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

5000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

5000آلبالو تلخصورتی لواسانگیالس09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

5000آلبالو تلخمجاریآلبالو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000قلمه4ترکمن انگور09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000قلمهبیدانه سفیدانگور09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000قلمهبیدانه قرمزانگور09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000قلمهکندریانگور09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000قلمهدووينانگور09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000قلمهفلیمانگور09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

3000خرمندیکرجیخرمالو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

4000آلوچهشابلون ديررسآلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

3000آلوچهبخاراآلو09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

3000آلوچهسبز برغانگوجه09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000بذریبیروتیگالبی09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000بذریشاه میوهگالبی09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

1000بذریدرگزیگالبی09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

300بذریچندلرگردو پیوندی09395181346پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریکرجالبرز

2000کشت بافتchesterبلک بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

2000کشت بافتArapahoبلک بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

5000کشت بافتNavahoبلک بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Rبلک بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز eben5000کشت بافت

Tبلک بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز riple  crow5000کشت بافت

5000کشت بافتLogan berryلوگان بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

5000کشت بافتBoysen berryبويسن برس09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

5000کشت بافتHeritageرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Sرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز ummit2000کشت بافت

Sرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز annich2000کشت بافت

5000کشت بافتPolanaرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Eرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز nore2000کشت بافت

Kرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز iwi gold3000کشت بافت

Fرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز all gold2000کشت بافت

Jرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز ewel2000کشت بافت

2000کشت بافتMeekerرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Rرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز ossana2000کشت بافت



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000کشت بافتTulammenرزبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

5000کشت بافتredگوجی بری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Eبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز merald30000کشت بافت

Jبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز ewel1000کشت بافت

Sبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز unshine2000کشت بافت

2000کشت بافتMistyبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

2000کشت بافتOnealبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

1000کشت بافتColibriبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

5000کشت بافتLegacyبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Sبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز partan1000کشت بافت

5000کشت بافتDukeبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز

Lateبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز  blue5000کشت بافت

Bبلوبری09122007746زيست فناور داروکرجالبرز ibxi5000کشت بافت

10000قلمهپرلتانگور9188441461بابا نعمتیچرداولايالم

2000قلمهسفید کشمشیانگور9188441461بابا نعمتیچرداولايالم

3000بادام تلخAH4شکوفه بادام9188441461بابا نعمتیچرداولايالم

1000بادام تلخنون پاريلبادام9188441461بابا نعمتیچرداولايالم

1000بادام تلخفرانسیسبادام9188441461بابا نعمتیچرداولايالم

1000زردآلو بذریعسکرآبادیزردآلو9188441461بابا نعمتیچرداولايالم

6000بادام تلخ12شاهرود بادام9188402847فريده شیخمرادیايوانايالم

2000قلمهپرلتانگور9188402847فريده شیخمرادیايوانايالم

2000بذریپسته9188402847فريده شیخمرادیايوانايالم

2000بادام تلخآذربادام9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

1500بادام تلختونوبادام9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

1000بادام تلخمانقابادام9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

300بذریمحلیعناب9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

500گوجهسبز سردرودگوجه9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

500گوجهزرد مراغهگوجه9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100گوجهعبدالعظیمگوجه9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100گوجهشابلونآلو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200گوجهعسگرآبادزردآلو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200گوجهنصیریزردآلو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

300گوجهزعفرانیهلو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

300گوجهقجیرقناتهلو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200گوجهانجیری عسلیهلو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100بذریبهاری محلیسیب9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200بذریتو سرخسیب9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

250بذریبیروتیگالبی9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200بذریدرگزیگالبی9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200بذریآنجوگالبی9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100بذریشاه میوهگالبی9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200محلببوترموآلبالو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

200بذریپاکوتاهگردو9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100قلمهقزلسنجد9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100قلمهحاج حسینسنجد9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100محلبتکدانه مشهدگیالس9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100گالبی وحشیاصفهانبه9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100گوجهمغانشلیل9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

100گوجهانجیریشلیل9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

150قلمهسفیدتوت9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی

150قلمهشاه توتتوت9144175306 عبدالغفاری دستجردیرسول آذرشهرآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1500شفتالوسفید زودرسشفتالو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1500شفتالوآلبرتاهلو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1500شفتالوانجیریشلیل9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500شفتالوزودرسهلو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000گوجهسبز سردرودگوجه9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

2000گوجهقرمز مراغهگوجه9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500محلببوترموآلبالو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

2000سیبرد دلیشیزسیب9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500سیبمشهد نوریسیب9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000سیبزيباسیب9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500سیبمشهدسیب9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

2000بادام تلخآذربادام9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000بادام تلخفرانیسبادام9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000زردآلوتبرزه قرمززردآلو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000زردآلوعسگرآبادزردآلو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000زردآلوزرد مراغهآلو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500محلبمحلیآلبالو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000گردوژنوتیپ برتر محلیگردو9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000سیبتو سرخسیب9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورپیکامیانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورشامپاينانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورحسینیانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورسیاهانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورشمشیریانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000انگوربیدانه قرمزانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورسیاه سردشتانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورصاحبیانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

500انگورطالانگور9144203169ساالر عهدنو نوامراغهآذربايجان شرقی

1000بذریقرمز فرانسهسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

1000بذریزرد فرانسهسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500بذریگاالسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500بذریشکیسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500بذریسبز فرانسهسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

2000بذریاستارکینگسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500بذریخونیسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

3000محلبتکدانه مشهدگیالس9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500محلبزودرسگیالس9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

2000محلببوترموآلبالو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

1000محلبسیگانیآلبالو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500زردآلوعسگر آبادزردآلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500زردآلوسلطنتیزردآلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500زردآلونصیریزردآلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

700آلوچهسبز سردرودگوجه9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

200آلوچهقرمز مراغهگوجه9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500آلوچهسبز مراغهگوجه9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

700آلوچهشابلون ديررسآلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

300آلوچهقطره طالآلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

300آلوچهخرمايیآلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500شفتالوآلبرتاهلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500شفتالوانجیریهلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500شفتالوبهاری محلیهلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500شفتالوقجیرقاناتهلو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

3000شفتالو(مغان)رد گلد شلیل9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیریشلیل9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

1000بذریاصفهانبه9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

700بذریشاه میوهگالبی9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

700بذریبیروتیگالبی9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500بذریدرگزیگالبی9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

300بذریشکوفهبادام9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

800بذریچندلرگردو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

500بذریفرنورگردو9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

800بذریشاه توتتوت9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

800بذریسفیدتوت9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربايجان شرقی

1000بادام تلخشکوفهبادام9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

7000بادام تلخآذربادام9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بادام تلخرامسکابادام9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

500محلبتکدانهگیالس9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

1000محلببوترموآلبالو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوجوادی ديررسهلو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

1000شفتالوآلبرتاهلو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

700بذریچندلرگردو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

300بذریفرنورگردو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

2000زردآلوعسگرآبادزردآلو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

2000زردآلواردوبادزردآلو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

1000گوجهزرد مراغهگوجه9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

1000گوجهسبز سردرودگوجه9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

1000گوجهشابلونآلو9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریاصفهانبه9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریرد دلیشزسیب9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریگلدن دلیشزسیب9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

10000پاجوشمخملیگل محمدی9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

10000قلمهمخملیگل محمدی9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریزرند کرمانپسته9143070913يونس بشیرزاده قراغیلآذرشهرآذربايجان شرقی

5000بذریآذربادام9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

2000بذریرامسکابادام9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

2000محلبتکدانه مشهدگیالس9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000بذریسفیدشفتالو9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000شفتالو(مغان)رد گلد شلیل9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری عسلیهلو9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

2000بذریسفید فرانسهسیب9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

3000بذریچندلرگردو9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

2000بذریفرنورگردو9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000بذریفرانکتگردو9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000قلمهازبکانگور9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

500قلمهشامپاينانگور9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000قلمهسیاه سردشتانگور9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

1000قلمهفخریانگور9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

100قلمهحسینیانگور9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

12000قلمهکشمشی بیدانهانگور9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربايجان شرقی

40000قلمهکاشانگل محمدی9141930067محمدرضا بذلیمرندآذربايجان شرقی

10000قلمهبیدانه سفیدانگور9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000قلمهبیدانه قرمزانگور9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

5000قلمهسیاه سردشتانگور9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000قلمهفخریانگور9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

4000قلمهقزل ازومانگور9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

5000محلبتکدانه مشهدگیالس9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500محلببوترموآلبالو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2500محلبسیگانیآلبالو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیری مالکیهلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000شفتالوانجیریشلیل9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000شفتالوانجیریشلیل9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیری سیاههلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500شفتالوسفید زودرسشفتالو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500شفتالوسفید دير رسشفتالو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000شفتالوخونی هسته جداهلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیری خونیهلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2500شفتالوانجیری آناناسیهلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000آلوچهسبز مراغهگوجه9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000آلوچهسبز سردرودگوجه9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000آلوچهزرد گوگانگوجه9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000زردآلوعسگر آبادزردآلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000زردآلوقربانزردآلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000زردآلوايستی اوتزردآلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000بذریگالبسیب9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2500بذریرد دلیشیزسیب9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000بذریفرانسه تابستانیسیب9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000بذریسبزسیب9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000بذریتو سرخسیب9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500قلمهسفید هراتتوت9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500قلمهشاه توتتوت9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000قلمهسیاهتوت9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500قلمهقرمزتوت9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500قلمهکاکوزاتوت9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000بذریدرگزیگالبی9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000بذریبیروتیگالبی9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500بذریاصفهانبه9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1500بذریکهیری مراغهبه9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

3000بادام تلخآذربادام9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000بادام تلخشکوفهبادام9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000بادام تلخسهندبادام9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2500بادام تلخکاغذی ديرگلبادام9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500آلوچهشابلون شرابیآلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500آلوچهشابلون کالیفرنیاآلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000آلوچهبخارا زردآلو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000بادام تلخچندلرگردو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000بادام تلخفرنورگردو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

2000بادام تلخفرانکتگردو9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی
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2000قلمهحاج حسینسنجد9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

1000قلمهدره وارسنجد9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500قلمهعنابیسنجد9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500قلمهمخملیگل محمدی9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500قلمهکبودهصنوبر9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500قلمهبید مشکبید9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

500قلمهسفیدصنوبر9141200052جعفر فارسیبنابآذربايجان شرقی

5000بادام تلخآذربادام9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2500بادام تلخشکوفهبادام9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2500میروباالنزرد سیدیگوجه9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2500میروباالنزرد سیدیگوجه9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

10000قلمهآتشینگل محمدی9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

10000قلمهبی خارگل محمدی9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

1500زردآلوعسگر آبادزردآلو9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

1500زردآلونصیریزردآلو9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000قلمهدره وارسنجد9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000قلمهحاج حسینسنجد9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000قلمهقیزيلسنجد9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000قلمهبید مشکبید9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریرد دلیشیزسیب9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریگرانی اسمیتسیب9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000قلمهکشمشیانگور9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریبیروتیگالبی9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000قلمهحسینیانگور9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریدوشسگالبی9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000قلمهشاه توتتوت9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000قلمهسفیدتوت9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بادام تلختونوبادام9143192346شرکت قیزيل گول قاضی جهانآذرشهرآذربايجان شرقی

3500بادام تلختونوبادام9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2200بادام تلخفرانیسبادام9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

6500بادام تلخآذربادام9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

200بادام تلخمامايیبادام9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

500بادام تلخشکوفهبادام9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2700زردآلوعسگر آبادزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2200زردآلوتبرزه سیاهزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1500زردآلوسلطنتیزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

600زردآلوتبرزه قرمززردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

600زردآلوانبه ایزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

750زردآلوزود رسزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

650زردآلونصیریزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1200شفتالوقجیرقانات زودرسهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2000شفتالوقجیرقانات ديررسهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوقجیرقاناتهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

800شفتالوانجیری خونی زود رسهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

150شفتالوانجیری پلنگیهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

600شفتالوخونی هسته جداهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1500الوچهسلطنتیزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1300الوچهتبرزه قرمززردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

600الوچهانبه ایزردآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

500الوچهشابلون دير رسآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی
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450الوچهبخارای قرمزآلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1800الوچهانجیری قرمزهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2100بذریگلدن دلیشزسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1100بذریگرانی اسمیتسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1100بذریگاالسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2000بذریدورنگ فرانسهسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریقرمزسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریمشهدسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

600بذریگالبسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

600بذریتو سرخسیب9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

400بذریاصفهانبه9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

500بذریمحلی پرباربه9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1500رويشیحاج حسینسنجد9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

200رويشیقرمزسنجد9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1700آلوچهانجیری مخملیهلو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

450آلوچهسبز سردرودگوجه9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

450آلوچهقرمز مراغهگوجه9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

6500محلبتکدانه مشهدگیالس9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

700محلبزرد شبسترگیالس9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2000محلبسیگانیآلبالو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

2000محلببوترموآلبالو9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

1200آلبالو محلیتکدانه مشهدگیالس9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

300گالبی وحشیمشوگالبی9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

500گالبی وحشیبیروتیگالبی9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

500گالبی وحشیدرگزیگالبی9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

150گالبی وحشیردآنجوگالبی9144712031علی اصغر حیدران افسریشبسترآذربايجان شرقی

8000بادام تلخآذربادام9143175307محمدعلی خیراهلل زادهآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بادام تلخشکوفهبادام9143175307محمدعلی خیراهلل زادهآذرشهرآذربايجان شرقی

5000بادام تلخسهندبادام9143175307محمدعلی خیراهلل زادهآذرشهرآذربايجان شرقی

2000قلمهحاج حسینسنجد9143175307محمدعلی خیراهلل زادهآذرشهرآذربايجان شرقی

1000شفتالوفرانسههلو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

500گوجهشابلونآلو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

700زردآلوعسگر آبادزردآلو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

1000شفتالوبهارههلو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

200گوجهسبز سردرودگوجه9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

1500شفتالوسان گلدشلیل9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

1000شفتالو(مغان)رد گلد شلیل9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

700محلبسیگانیآلبالو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

1000محلببوترموآلبالو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

2000محلبتکدانه مشهدگیالس9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

700زردآلونصیریزردآلو9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

1000بذریرد دلیشیزسیب9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

1500بذریگلدن دلیشزسیب9143263504 پرديسان ورگهان140شرکت تعاونی اهرآذربايجان شرقی

8000بذریسیب رندرزسیب9144218878حسن رازقی فاممراغهآذربايجان شرقی

8000بذریسیب مريکالسیب9144218878حسن رازقی فاممراغهآذربايجان شرقی

5000محلبتکدانه مشهدگیالس9144218878حسن رازقی فاممراغهآذربايجان شرقی

5000بذریسیب دلیشزرد سیب9144218878حسن رازقی فاممراغهآذربايجان شرقی

2000بذریسیب دلیشزگلدن سیب9144218878حسن رازقی فاممراغهآذربايجان شرقی

2000بذریسیب کینگرداستارسیب9144218878حسن رازقی فاممراغهآذربايجان شرقی

4000بذریتبرزه قرمززردآلو9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

1000بذریزودرس گوشتیزردآلو9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی
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18000بذریعسگر آبادزردآلو9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500بذریآذربادام9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000بذریشکوفهبادام9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000بذریدرگزیگالبی9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000گوجه وحشیسبز سردرودگوجه9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

500گوجه وحشیقرمزگوجه9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

500گوجه وحشیزرد مراغهگوجه9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریاصفهانبه9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

1000شفتالومغانشلیل9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

3000بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000محلبتکدانه مشهدگیالس9144921471قربانعلی پورناصریهاديشهرآذربايجان شرقی

5000بادام تلخآذربادام9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000بادام تلخفرانیسبادام9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000بادام تلخشکوفهبادام9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000بادام تلخمامايیبادام9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوپیوندی دير رسشفتالو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالو(مغان)ردگلد شلیل9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوزودرسشفتالو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوآلبرتاهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری پلنگیهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری خونیهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری سیاههلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوقجیرقاناتهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

500شفتالوهندوانه ایهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

500شفتالوجوادی دير رسهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری آناناسیهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری زعفرانی دير رسهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالوپرتقالیهلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000شفتالو گرمی450انجیری هلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

2000زردآلو بذریقربانزردآلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

2000زردآلو بذریعسگرآبادیزردآلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000زردآلو بذریايستی اوتزردآلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000زردآلو بذریانبه ایزردآلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000محلبتکدانه مشهدگیالس9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریگالبسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریعروسسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریگلدن دلیشزسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریرد دلیشیزسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریفرانسه دو رنگسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریفرانسه قرمزسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000سیب بذریفرانسه سفیدسیب9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000آلوچهزردگوجه9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000آلوچهمراغهگوجه9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

500آلوچهزردآلو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

500آلوچهسبز سردرودگوجه9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

1000محلببوترموآلبالو9143211173رحمان راهنوردیبنابآذربايجان شرقی

16000قلمهشانگهای اکسپرسگوجی بری9141194427شرکت شفا گستر ارغوان آذربايجانکلیبرآذربايجان شرقی

4000بذریشانگهای اکسپرسگوجی بری9141194427شرکت شفا گستر ارغوان آذربايجانکلیبرآذربايجان شرقی

1600بادام تلخآذربادام9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

1000بادام تلخشکوفهبادام9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

1500بادام تلخسهندبادام9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000شفتالوقجیرقاناتهلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

500شفتالوسفید زودرسشفتالو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

800شفتالوانجیری بهارههلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

1200شفتالوانجیری پلنگیهلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

600شفتالوپالستیکیهلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

400شفتالواناریشلیل9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

1400محلبتکدانه مشهدگیالس9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری خونیهلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

700محلبسیگانیآلبالو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

700محلبقرمز مراغهگوجه9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

600سیب وحشیبیروتیگالبی9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

11000سیب وحشیدورنگ فرانسهسیب9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

6000سیب وحشیقرمز فرانسهسیب9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

4000سیب وحشیسفید محلیسیب9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

4500سیب وحشیقرمز محلیسیب9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

500بذریعسگر آبادزردآلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

300بذریايستی اوتزردآلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

500بذریقربانزردآلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

400بذرینصیریزردآلو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

400بذریفرنورگردو9143217988اصغر شهیریمراغهآذربايجان شرقی

2000محلبسیگانیآلبالو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000محلببوترموآلبالو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000محلبتکدانه مشهدگیالس9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهشابلون دو زمانهآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500آلوچهشابلون جگریآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهشابلون کوپه ایآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500آلوچهشابلون پرتقالیآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1200آلوچهشابلون دير رسآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

400آلوچهشابلون میان رسآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

700آلوچهشابلون زمستانیآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

700آلوچهبخارا زردآلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهآذربادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهشکوفهبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهمامايی اصفهانبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500آلوچهسهندبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1200آلوچهفرانیسبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

300آلوچهنون فايربادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500آلوچهجوادی دير رسهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

400آلوچهانجیری مالکیهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

400آلوچهانجیری زعفرانی زود رسهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500آلوچهدرسته زمستانهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

800آلوچهجوادی میان رسهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

800آلوچهنورسزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهزعفرانیزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2500آلوچهانبه ایزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2500آلوچهعسگر آبادزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

800آلوچهقرمز مراغهگوجه9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهزرد مراغهگوجه9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000آلوچهسبز سرد رودگوجه9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1500آلوچهترشگوجه9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

400آلوچهمغانشلیل9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500آلوچهانجیری سیاههلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

5000بادام تلخآذربادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بادام تلخشکوفهبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

3500بادام تلختونوبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

4000بادام تلخسهندبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بادام تلخسوپر نوابادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2000بادام تلخمحلیبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1500رويشیحاج حسینسنجد9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000زرد آلوتبرزه قرمززرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2000زرد آلوعسگر آبادزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000زرد آلوزعفرانیزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000زرد آلونصیریزرد آلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالومغانشلیل9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوشمسشلیل9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیریشلیل9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1500شفتالوهسته جدا خونیهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوکاردی خونیهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوقجیر قاناتهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیری دير رسهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری آناناسیهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوسفیدشفتالو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

4000بذریزردسیب9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2000بذری گالبسیب9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1500بذریعروسسیب9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بذری گاالسیب9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1500بذریبیروتیگالبی9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریدرگزگالبی9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

3000رويشیکشمشی قرمزانگور9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000رويشیکشمشی سفیدانگور9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1500رويشیعلی باباانگور9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

2500رويشیقزلانگور9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500رويشیتبرزه قرمزانگور9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریسفیدتوت9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریموزی سیاهتوت9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریشاه توتتوت9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

3000بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500بذریساوهانار9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریگوجه ایخرمالو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500بذریاصفهانبه9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

Gn400انجیری سیاههلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

Gn200انجیری قزل دير رسهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

Gn500مغانشلیل9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

Gn200شمسشلیل9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500پیرودوارفبیروتیگالبی9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

500پیرودوارفدرگزگالبی9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

200پیرودوارفمشوگالبی9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی

Gانجیری زود رسهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی f200

Gقجیرقاناتهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی f200

Gپلنگی قرمزهلو9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی f200

Gفرانیسبادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی f200



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

Gسوپر نوابادام9143724007ابراهیم شريفی شنگلشبسترآذربايجان شرقی f150

15000بذریآذربادام9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریشکوفهبادام9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریتونوبادام9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریرامسکابادام9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000زردآلونصیریزردآلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000زردآلوعسگرآبادیزردآلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000زردآلوزودرسزردآلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000زردآلواردوبادیزردآلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000شفتالوقرمز هسته جداهلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000شفتالوپايیزههلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000شفتالوزعفرانیهلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیریهلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000شفتالومغانشلیل9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیریشلیل9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریمحلیعناب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریگالبیعناب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریاصفهانبه9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000گوجهسبز سردرودگوجه9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000گوجهقرمز مراغهگوجه9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000گوجهزرد گوگانگوجه9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000گوجهپايیزهگوجه9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریرد دلیشیزسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریسبزسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریگالبسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریتو سرخسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

MM1061000رد دلشیزسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

MM1061000گلدن دلیشزسیب9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000گوجهشابلونآلو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریبیروتیگالبی9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریدرگزیگالبی9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریشاه میوهگالبی9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریسفیدتوت9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریچتریتوت9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریقرمزتوت9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000رويشیژنوتیپ برتر محلیسنجد9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000رويشیمحلیسنجد9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریچندلرگردو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریفرنورگردو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریهارواردگردو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000قلمهقرکزانار9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000رويشیسیاه محلیانجیر9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000رويشیزردانجیر9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

4000محلبتکدانه مشهدگیالس9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000محلبزرد دانشکدهگیالس9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000محلبسفیدگیالس9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000محلبسیگانیآلبالو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000محلببوترموآلبالو9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

2000رويشیکشمشیانگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

250رويشیعسگری سفیدانگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

250رويشیشاهانیانگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

250رويشیصاحبیانگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

250رويشیفخریانگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

250رويشیقزل اوزومانگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000رويشیبی خارگل محمدی9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000رويشیمخملیگل محمدی9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریآنجوگالبی9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

1000رويشی4ترکمن انگور9144122055شرکت تک گل آذربايجانآذرشهرآذربايجان شرقی

5000بذریعسگر آبادزردآلو9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

1000بذریگوشتی زودرسزردآلو9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

2000بذریتبرزه قرمززردآلو9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

2500بذریشکوفهبادام9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

1000بذریآذربادام9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوانجیریشلیل9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

1000شفتالومغانشلیل9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوزودرس هسته جداهلو9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوجوادی قرمزهلو9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500میروباالنسبز سردرودگوجه9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500میروباالنسلطانیگوجه9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500محلببوترموآلبالو9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500محلبتکدانه مشهدگیالس9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریگلدن دلیشزسیب9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریگالبسیب9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریدرگزیگالبی9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

25000قلمه4مويز ترکمن انگور9144910742عباسعلی واثقیهاديشهرآذربايجان شرقی

200بذریدورنگ فرانسهسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200بذریگاالسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

300بذریگالبسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

300بذریگرانی اسمیتسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریاستارکینگسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریرد مريکالسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000بذریرندرزسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000بذریعسگرآبادزردآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریشاملوزردآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذرینصیریزردآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200بذریزودرسزردآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریتبرزه قرمززردآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn400انجیری خونی زودرسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1500بذریرندرزسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 111300گالبسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 111200گاالسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 111200دورنگ فرانسهسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 111500استارکینگسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 1113000رندرزسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 1112000رد مريکالسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 111300گرانی اسمیتسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

MM 111700گلدن دلیشزسیب9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gتونوبادام9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی f200

Gn900(مغان)رد گلد شلیل9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

4000پیرودوارفبیروتیگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000پیرودوارفدرگزیگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

800پیرودوارفمشوگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700گزيالزودرسآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500گزيالگوشواره ایآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700گزيالبوترموآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2500گزيالتکدانه مشهدگیالس9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200گزيالصورتیگیالس9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

300میروباالنشابلون دير رسآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200میروباالنشابلون میان رسآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500میروباالنسبزسردرودگوجه9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000گوجهسبز سردرودگوجه9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500گوجهقرمز مراغهگوجه9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500گوجهبخارا قرمزآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

3000گوجهشابلون دير رسآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000گوجهشابلون میان رسآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700گوجهبخارا زردآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500گوجهخونیآلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500گوجهسبز محلیگوجه9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700گیالستکدانه مشهدگیالس9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

3000محلبتکدانه مشهدگیالس9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000محلبصورتیگیالس9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000محلبسیگانیآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

800محلببوترموآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700محلبگوشواره ایآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700محلبزودرسآلبالو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700بذریاصفهانبه9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذری(محلی)ترش به9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریدرگزیگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریبیروتیگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریشاه میوهگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریمشوگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

300بذریدوشسگالبی9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

4000بذریفرانیسبادام9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

3000بذریآذربادام9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1200بذریشکوفهبادام9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریرامسکابادام9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700بذریتونوبادام9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریهسته جدا زود رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700بذریجوادی دير رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200بذریانجیری پلنگیهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

300بذریانجیری زعفرانی میان رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200بذریانجیری خونیهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1500بذری(مغان)رد گلد شلیل9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500 بذریGfانجیری خونی زود رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

400 بذریGfهسته جدا زود رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

300 بذریGfهسته جدا ديررسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500 بذریGfقجیر قاناتهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500 بذریGfانجیری زعفرانی میان رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500 بذریGfانجیری زعفرانی دير رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

700 بذریGfانجیری آناناسیهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500 بذریGfانجیری مالکیهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn800لب شتریهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn500انجیری خونی زود رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn300انجیری زعفرانی دير رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn300انجیری زعفرانی میان رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn700هسته جدا ديررسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn500قجیر قانات زود رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

Gn500هسته جدا زود رسهلو9144712031وحید شامقلی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

2000بذریدرگزیگالبی9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

1500بذریرامسکابادام9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

2000بذریآذربادام9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

300 بذریGfجوادی دير رسهلو9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

200 بذریGfحاج کاظمیهلو9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

1000 بذریGfانجیری زعفرانی میان رسهلو9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

1500گوجهسبز سردرودگوجه9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

2000بذریعسگرآبادزردآلو9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

500محلبسیگانیآلبالو9144175306وحید شامقلی شندیعجب شیرآذربايجان شرقی

500شفتالوخونی هسته جداهلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500شفتالو(مغان)رد گلد شلیل9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

2000بذریعسگرآبادزردآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

2500بذریتبرزه قرمززردآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریگوشتی قرمززردآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریآناناسیزردآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

800بذریعسلیزردآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

700گوجهسبز سردرودگوجه9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

300گوجهخونیآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریبیروتیگالبی9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریدرگزیگالبی9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500گوجهشابلون دير رسآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500محلبتکدانه مشهدگیالس9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

200محلبصورتیگیالس9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500محلببوترموآلبالو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500گوجهشابلون میان رسآلو9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریگرانی اسمیتسیب9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

500بذریگلدن دلیشزسیب9144175306وحید شامقلی شندیهاديشهرآذربايجان شرقی

3000زردآلوتبرزه قرمززردآلو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000زردآلوزود رسزردآلو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

4000زردآلوعسگر آبادزردآلو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهسبز سردرودگوجه9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

700گوجهزرد مراغهگوجه9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

700گوجهشابلون کالیفرنیاآلو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1000محلبتکدانه مشهدگیالس9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

800محلببوترموآلبالو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

800محلبسیگانیآلبالو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

800بذریآذربادام9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

600بذریگالبسیب9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

400بذریاصفهانبه9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

400بذریدرگزیگالبی9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوزعفرانیهلو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

300شفتالو(مغان)رد گلد شلیل9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

250بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

200بذریقرمز فرانسهسیب9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

300بذریگلدن دلیشزسیب9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

500بادام تلخشکوفهبادام9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

500بادام تلخسهندبادام9144914025بهمن اروج زاده گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

3000زردآلوتبرزه قرمززردآلو9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

3000زردآلوعسگر آبادزردآلو9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2500زردآلوزودرسزردآلو9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500بذریبیروتیگالبی9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500بذریدرگزیگالبی9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

3000محلبتکدانه مشهدگیالس9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000بذریگالبسیب9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2000بذریپايیزهسیب9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500بذریاصفهانبه9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2500گوجهسبز سردرودگوجه9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2500گوجهسانتروزگوجه9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500محلببوترموآلبالو9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500محلبگوشواره ایآلبالو9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2200بادام تلخآذربادام9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

2200بادام تلخشکوفهبادام9143920619ارشد صفرخانی گرگریهاديشهرآذربايجان شرقی

1500بذریرد دلیشزسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریبلک مراکلسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریسبز فرانسهسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریخونیسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریاستارکینگسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریگالبسیب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000گوجهعسگرآبادیزردآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000گوجهتبرزه سیاهزردآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهنصیریزردآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000گوجهاردوبادیزردآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهزودرسزردآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهشابلون کالیفرنیاآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهبخارا زردآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهبخارا قرمزآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500گوجهخاکیآلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000گوجهگوجه سبز سردرودگوجه9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000گوجهگوجه قرمز مراغهگوجه9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000گوجهگوجه زرد محلی گوگانگوجه9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

7000محلبتکدانه مشهدگیالس9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000محلبزرد دانشکدهگیالس9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000محلببند کوتاهگیالس9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

4000محلبسیگانیآلبالو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000محلببوترموآلبالو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریدرگزیگالبی9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

3000بذریبیروتیگالبی9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریشاه میوهگالبی9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

7000بذریحاج آقا کیشیبه9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1500بذریاصفهانبه9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریآذر ديرگلبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریتونو ديرگلبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

500بذریاسکندر ديرگلبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریآراز ديرگلبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریمامايیبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریشکوفهبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریسهندبادام9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوجوادیهلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوقجیرقناتهلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500شفتالوانجیریهلو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000شفتالوردگلدشلیل9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیریشلیل9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریچندلرگردو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریفرنوگردو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریفرنتگردو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

1000بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریشاهتوتتوت9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریسفیدتوت9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریقرمز بیدانهتوت9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریموزیتوت9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریمحلی گوگانعناب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریپیوندی گالبیعناب9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیحاج حسینسنجد9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیدره وارسنجد9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیکشمشیانگور9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیالوانانگور9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیلعل بیدانهانگور9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشی4ترکمن انگور9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیصاحبیانگور9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیشاهانیانگور9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیسفیدانجیر9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیسیاه محلیانجیر9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500رويشیساوهانار9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000پاجوشمخملیگل محمدی9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500قلمهقرمز مشهدزرشک9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریکلیبرزغال9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500قلمهپولکارزبری9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500قلمهدانه درشتبلک بری9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریهوراندسماق9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

2000بذریفرتیلفندق9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

500بذریاشک وراتفندق9143121107محمدحسین ملک زاده ديزج چراغآذرشهرآذربايجان شرقی

20000قلمه9144011873Lavandulaveraسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

30000بذری9144011873Lavandulaveraسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

9144011873Rسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی osmarinusofficinalis40000قلمه

160000بذری9144011873Valerianaofficinalisسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

70000بذری9144011873Melissaofficinalisسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

9144011873Thymusdaenensسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی is50000بذری

20000بذری9144011873Thymusvulgaridسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

9144011873Sسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی alviaofficinalis20000بذری

80000بذری9144011873Hypericumperforatumسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

100000بذری9144011873Hyssopusofficinalisسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

9144011873Eسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی chiumamoenum100000بذری

9144011873Rسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی huscoriaria20000بذری
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9144011873Rسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی ibesrubrum1000قلمه

20000بذری9144011873Wichaniasomniferaسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

10000بذری9144011873Galegaofficinalisسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

5000بذری9144011873Asparagusofficinalisسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی

9144011873Albiziajulibrissسید احمد سیدیتبريزآذربايجان شرقی in10000بذری

Gتونوبادام9143920619آرش شاهکارصوفیانآذربايجان شرقی f12000

Gفرانیسبادام9143920619آرش شاهکارصوفیانآذربايجان شرقی f3000

Gسوپر نوابادام9143920619آرش شاهکارصوفیانآذربايجان شرقی f2000

1000بذریچندلرگردو9141009465ابراهیم پناه جاهمرندآذربايجان شرقی

1000بذریفرنورگردو9141009465ابراهیم پناه جاهمرندآذربايجان شرقی

250فرانکتروندگردو9141009465ابراهیم پناه جاهمرندآذربايجان شرقی

5000بادام تلخآذربادام9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

5000بادام تلخسهندبادام9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

5000بادام تلخشکوفهبادام9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

5000بادام تلخفرانیسبادام9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

2500بذریعسگر آبادزردآلو9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

2500بذریتخم مرغیزردآلو9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

5000محلبسیگانیآلبالو9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

5000محلبگوشواره ایآلبالو9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

1000شفتالوقجیرقاناتهلو9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری عسلیهلو9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

1000بذریسبز سردرودگوجه9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

1000بذریزرد مراغهگوجه9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

500بذریدرگزیگالبی9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

500بذریبیروتیگالبی9141704713موسی عباسدوستتسوجآذربايجان شرقی

500شفتالوهسته جداهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری آناناسیهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوقجیرقاناتهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000شفتالوانجیری خونیهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری پلنگیهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500شفتالوکاردیهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری سیاههلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوانجیری خونی زودرسهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالوجوادیهلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بادام تلخآذربادام9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000بادام تلخفرانیسبادام9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بادام تلخسهندبادام9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بادام تلخشکوفهبادام9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بادام تلخرامسکابادام9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریسلطنتیزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریعسگر آبادزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذرینصیریزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریتبرزهزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریتخم مرغیزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریپرتقالیزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریقهرمانزردآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریدرگزیگالبی9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریمشوگالبی9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریآنجوگالبی9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریبیروتیگالبی9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی
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200بذریدوشسگالبی9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1500محلبسیگانیآلبالو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1500محلبگوشواره ایآلبالو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000محلببوترموآلبالو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000محلبتکدانه مشهدگیالس9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500محلبصورتیگیالس9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریقطره طالآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریشابلون خونیآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریشابلون کالیفرنیاآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریخونیآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریآنجوآلو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریژنوتیپ برتر محلیگردو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریچندلرگردو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

200بذریفرنورگردو9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریاصفهانبه9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500قلمهحاج حسینسنجد9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریسبز سردرودگوجه9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000شفتالو(مغان)رد گلد شلیل9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500شفتالوانجیریشلیل9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500قلمهبیدانه قرمزانگور9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500قلمهبیدانه سفیدانگور9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

500بذریگالبسیب9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

1000بذریرد استارکینگسیب9143723405علی اصغر قیاسی شندیشبسترآذربايجان شرقی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریرددلیشزسیب9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریدرگزیگالبی9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

1500بذریآنجوگالبی9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریمجاریآلبالو9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریآنجیالآلو9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریتونو- سوپرنوا بادام9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریچندلرگردو9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

4000بذریفرنورگردو9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریروندگردو9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

20000بذریسفید بیدانهانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

20000بذریقرمز بیدانهانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریسیاه سردشتانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریشامپاينیانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریحسینیانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریصاحبیانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریگزندايییانگور9144453787حامد عظیمیارومیهآذربايجان غربی

50000قلمهسفید بیدانهانگور9142328990ياسین تیموریارومیه  گردابادآذربايجان غربی

50000قلمهقرمز بیدانهانگور9142328990ياسین تیموریارومیه  گردابادآذربايجان غربی

40000قلمهسیاه سردشتانگور9142328990ياسین تیموریارومیه  گردابادآذربايجان غربی

10000قلمه4ترکمن انگور9142328990ياسین تیموریارومیه  گردابادآذربايجان غربی

5000قلمهفلیم سیدلسانگور9142328990ياسین تیموریارومیه  گردابادآذربايجان غربی

5000قلمهقزل اوزومانگور9142328990ياسین تیموریارومیه  گردابادآذربايجان غربی

30000بذریچندلرگردو9125600577مجید برزگرخویآذربايجان غربی

4000بذریفرانکتگردو9125600577مجید برزگرخویآذربايجان غربی

10000بذریفرنورگردو9125600577مجید برزگرخویآذربايجان غربی
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7000بذریهاواردگردو9125600577مجید برزگرخویآذربايجان غربی

2000بذریروندگردو9125600577مجید برزگرخویآذربايجان غربی

1000بذریرد دلیشزسیب9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

3000بذریسنگی محلیبادام9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریشابلونالو9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریتبرزهزردالو9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریمجاریالباالو9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

5000بذریمحلیگردو9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو پیوندی9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

1500بذریزعفرانیهلو9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریانجیریهلو9143825271نوبخت شريفیشاهین دژآذربايجان غربی

2000بذریدورنگ فرانسهسیب9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسیب رد دلیشزسیب9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریزرد فرانسهسیب9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریفرانسهگالبی9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتک دانه مشهدگیالس9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجاریآلبالو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگوشواره ایآلبالو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریپايیزههلو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری مالکیهلو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانیهلو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبز معمولیگوجه سبز9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزمراغهگوجه سبز9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشابلون زودرسآلو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمغانشلیل9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیریشلیل9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآذربادام9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاذر سنگیبادام9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

8000بذریبذریگردو9377924846آقاوردی علی قلیزادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریگلدن دلیشزسیب9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریتوسرخسیب9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاستارکینگسیب9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشاه میوهگالبی9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

4000بذریعسگرابادزرد الو9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریسبز مراغهگوجه9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریزودرسهلو9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریمغانشلیل9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریچندلرگردو9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی
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3000بذریقرمزبادام9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریآذربادام9149841512خسرو نوروزيانمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیگلدن دلیشزسیب9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیرددلیشزسیب9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیگرانی اسمیتسیب9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیدلبار استیوالسیب9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیگاالسیب9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیدرگزیگالبی9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیبیروتیگالبی9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیاسپادوناگالبی9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذری و رويشیکوشیاگالبی9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذریاصفهانبه9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیانجیری زعفرانیهلو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیجی اچ هیلهلو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذری و رويشیرد هیونهلو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذری و رويشیاسپرينگ بلهلو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

2000بذری و رويشیانجیری ديررسشلیل9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذری و رويشیمغان ديررسشلیل9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذری و رويشیايندپندسشلیل9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذری و رويشیشبرنگشلیل9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذری و رويشیتکدانه مشهدگیالس9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذری و رويشیبینگگیالس9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذری و رويشیزرد دانشکدهگیالس9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیتک دانهالبالو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذریمجاریالبالو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

20000بذریچندلرگردو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

15000بذریفرنورگردو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

3000بذریروندگردو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریايوارتوگردو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریهاواردگردو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

2000بذری و رويشیپدروگردو9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیسوپرنوابادام9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیتونوبادام9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیشکوفهبادام9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

5000بذری و رويشیفرانیسبادام9143442243يوسف امیریاشنويهآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

8000بذریگلدن دلیشزسیب9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000رويشیگلدن دلیشزسیب9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

1000رويشیبیروتیگالبی9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانیهلو9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000بذری(مغان)ردگلدشلیل9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

7000بذریعسگرابادزردالو9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریتکدانه مشهدگیالس9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

2000رويشیتکدانه مشهدگیالس9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریکالیفرنیاآلو9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریآذر و شکوفهبادام9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی

15000قلمهسفید بیدانهانگور9141410712کوچک صوفیارومیهآذربايجان غربی
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2000بذریرد دلیشزسیب9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریردگلدشلیل9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیریهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری سیاه زعفرانیهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگوجه سبز مراغهگوجه9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسردرودیگوجه9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریناشیگالبی9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانهگیالس9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرشتالبالو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآذرديرگلبادام9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشکوفهبادام9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسهندبادام9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریفرنورگردو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریفرانکتگردو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانیهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآلبرتاهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریکاردیهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری پلنگیهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریکاغذیهلو9149826001فردين محمد زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگرانی اسمیتسیب9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد استارکینگسیب9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگلدن الزاسیب9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگلدن استارکینگسیب9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریارسانزردالو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریتکدانه مشهدگیالس9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریخوشه ایآلبالو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجاریآلبالو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریکالیفرنیاالو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشابلونآلو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریقطره آالالو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبه قرمزبه9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآذربادام9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1500بذریشکوفهبادام9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسوپرنوابادام9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمامايیبادام9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیری زعفرانیهلو9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9144817184نادر احمدی آذرمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرددلیشزسیب9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی
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2000بذریگرانی اسمیتسیب9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشابلونآلو9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبخاراآلو9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانبه9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریمغانشلیل9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیریشلیل9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرآبادزردالو9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتبرزهزردالو9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانهگیالس9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریخونیگیالس9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسبزگوجه9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقرمزگوجه9143807951بهنام دامن خشکمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریرددلیشزسیب9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگرانی اسمیتسیب9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریدرگزیگالبی9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشاه میوهگالبی9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذرینصیریزرد الو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریعسگرآبادزرد آلو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیری زعفرانیهلو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیری خونیهلو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذری50آذر بادام9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریديرگل شکوفهبادام9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگوشواره ایآلبالو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریمجارستانیآلبالو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریسیاه تکدانهگیالس9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبخاراآلو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریاصفهانبه9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریقطره طالالو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریچندلرگردو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریفرانکتگردو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریفرنورگردو9149821997پیمان قاسمیانمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

2000بذریرددلیشزسیب9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

2000بذری(سبز)گرانی اسمیت سیب9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

1000بذریگاالسیب9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

500بذریوی دوجابه9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریدرگزیگالبی9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریزعفرانیهلو9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریانجیزیهلو9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریمغانشلیل9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریانجیزیشلیل9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریتکدانهگیالس9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

3000بذریخوشه ایگیالس9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی
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2000بذریعسگرابادزردالو9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

5000بذریانجالالو9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

3000بذریاذربادام9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

15000قلمهاتشیگل محمدی9144483402مهران قنبریارومیهآذربايجان غربی

8000بذریگلدن دلیشزسیب9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریرددلیشزسیب9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریسبزسیب9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

300بذریاصفهانبه9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانیهلو9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریانجیریهلو9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

10000بذریردگلدشلیل9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1500بذریتکدانهگیالس9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1500بذریمجاریآلبالو9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

15000بذریعسگرابادزردالو9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریشابلونالو9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

15000بذریآذربادام9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

10000بذریشکوفهبادام9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

15000بذریسفید بیدانهانگور9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

15000بذریقرمز بیدانهانگور9143459205حسام الدين صمدیارومیهآذربايجان غربی

M7500گلدن  دلیشزسیب9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

M7500رد دلیشزسیب9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500پیرودوارفدرگزیگالبی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500بذریچندلرگردو9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500بذریفرنورگردو9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GF500تونوبادام9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GF500فراگنسبادام9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GF500سوپرنوابادام9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GF500اذربادام9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500ژنوتیپ برترگل محمدی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

6500گزيالتکدانهگیالس9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500ترکمنانگور9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500فلیمانگور9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500روبی سیدلسانگور9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500بلوبریبری9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500رزبریبری9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

500گوجی بریبری9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GN500ردگلدشلیل9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

UCBاکبریپسته9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی 1500

UCBاحمدآقايیپسته9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی 1500

500بذریفرانکتگردو9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

1000عناب9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

M750000پايه رويشی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GF50000پايه رويشی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

GN50000پايه رويشی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

650000گزياالپايه رويشی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

50000پیرودوارفپايه رويشی9144830795رويان پژوهشارومیهآذربايجان غربی

61500گزيالتکدانهگیالس9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

61500گزيالقرمز خوشه ایگیالس9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی
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120ماکسماسوئیت آنگیالس9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

GFفرانیسبادام9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی 677300

1700میروباالنفرانیسبادام9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

GFتونوبادام9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی 677500

GN15500تونوبادام9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

GN15500فرانیسبادام9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

1000میروباالنآذربادام9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

1000میروباالننصیریزردالو9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

500تتراعسگرابادزردالو9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

2000پیرودوارفدرگزیگالبی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

700پیرودوارفمشوگالبی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

1500پیرودوارفبیروتیگالبی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

400پیرودوارفافشارگالبی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

200پیرودوارفويلیامزگالبی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

OHF300مشوگالبی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

gf677500مغانشلیل9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

gn500مغانشلیل9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

500میروباالنآنجلیناآلو9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

500میروباالنکالیفرنیاآلو9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

200میروباالنشابلونآلو9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

200میروباالنااختریآلو9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

300میروباالنسبز سردرودگوجه9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

M7500گلدن دلیشزسیب9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

M7500رد دلیشزسیب9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

M710000پايه رويشی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

GF10000پايه رويشی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

GN10000پايه رويشی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

610000گزياالپايه رويشی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

10000پیرودوارفپايه رويشی9144830795اروم زيست تاکارومیهآذربايجان غربی

3000بذریرد دلیشزسیب9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

10000بذریدرگزیگالبی9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانی ديررسهلو9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانی زودرسهلو9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

4000بذریمجارآلبالو9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریکالیفرنیاآلو9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

40000قلمهقرمز بیدانهانگور9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

10000قلمهسفید بیدانهانگور9143408242محمدرضا حسینیارومیهآذربايجان غربی

10000قلمهسفید بیدانهانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

30000قلمهقرمز بیدانهانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

40000قلمه(مويز) 4ترکمن انگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

20000قلمهسیاه سردشتانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

3000قلمهفلیم سیدلسانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

5000قلمهقزل اوزومانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهتبرزهانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهحسینیانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهصاحبیانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهگزندايیانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهشاهانیانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهديزماریانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی
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2000قلمهخلیلیانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهفخریانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

2000قلمهعسگریانگور9149743204فضلعلی پاشازادهارومیهآذربايجان غربی

5000بذریرد دلیشزسیب9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریگلدن دلیشزسیب9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریاصفهلنبه9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانی ديررسهلو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانی زودرسهلو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

12000بذری(مغان)ردگلدشلیل9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریعسگرآبادزردآلو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریزودرسزردآلو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

10000بذریتکدانه مشهدگیالس9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریبوترموآلبالو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

5000بذریتانجالآلو9143451247نادر آقايیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریرد دلیشزسیب9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریرد دلیشزسیب9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریدورنگ فرانسهسیب9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریافشارگالبی9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریشاه میوهگالبی9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریآمريکايیآلو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریخونیآلو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریآنجالآلو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریالبرتاهلو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانیهلو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریانجیریهلو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریعسگرابادزردالو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریزودرسزردالو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریتخم مرغیزردالو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریتکدانهگیالس9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

1000بذریمجاریالبالو9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

5000قلمهسفید بیدانهانگور9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

5000قلمهقرمز بیدانهانگور9141452225ايرج وحید افشارارومیهآذربايجان غربی

3000بذریگالبسیب9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریسیب رد دلیشزسیب9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریگرانی اسمیتسیب9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریدرگزیگالبی9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریسیبریگالبی9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریفرانسهگالبی9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریانجیریهلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریزعفرانی زودرسهلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریزعفرانی ديررسهلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریجوادیهلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی
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3000بذریقجیرقاناتهلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریانجیری سیاههلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریکاردیهلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریمغانشلیل9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریانجیریشلیل9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریکالیفرنیاآلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریشابلونآلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریاختریآلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریخونیآلو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریسردریگوجه سبز9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریمجاریالبالو9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

3000بذریتکدانهگیالس9141611266علیرضا حاج حسینلويیارومیهآذربايجان غربی

2000رويشیپیوندی درشتآلبالو9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

5000رويشیتکدانه سیاه مشهدگیالس9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

2000رويشیدرگزیگالبی9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریشاه میوهگالبی9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریبیروتیگالبی9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

10000بذریگلدن دلیشزسیب9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

3000رويشیزعفرانیهلو9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

5000رويشیآذربادام9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

5000رويشیعسگرابادزردالو9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

4000رويشیآنجالآلو9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

10000قلمهسفید بیدانهانگور9121251101علیرضا عابدينیارومیهآذربايجان غربی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریرد دلیشزسیب9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانبه9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریشابلونآلو9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریخرمايیآلو9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریآلبرتاهلو9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریردگلد مغانشلیل9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریسفید بیدانهانگور9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

20000بذریسیاه سردشتانگور9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

250000بذرینیگراصنوبر9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

100000بذریبرترگل محمدی9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریبرترگردو9143810060قاسمی عین الهشاهین دژآذربايجان غربی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بذریرد دلیشزسیب9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

M72000گلدن دلیشزسیب9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

pyrodwarf3000درگزیگالبی9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

pyrodwarf1000شاه میوهگالبی9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانبه9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000زردالوعسگرابادزردالو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000میروباالنعسگرابادزردالو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000میروباالنهلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000شفتالوآلبرتاهلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000شفتالومغانشلیل9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

2000بادام تلخشکوفهبادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی
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1000بادام تلخ50آذر بادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بادام تلخفرانیسبادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بادام تلختونوبادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بادام تلخمامايیبادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

gn151000شکوفهبادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

50gn151000آذر بادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000میروباالنشکوفهبادام9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000گوجهکالیفرنیاآلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000گوجهگوجه سبزآلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000گوجهانجلینوآلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000میروباالنکالیفرنیاآلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000میروباالنآنجلینوآلو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

2000آلبالو تلختکدانه سیاهگیالس9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

500آلبالو تلختکدانهآلبالو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

500آلبالو تلخمجاریآلبالو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

gesتکدانه سیاهگیالس9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی ila65000

gesتکدانهآلبالو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی ila61000

gesمجاریآلبالو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی ila61000

500بذریفرنورگردو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

500بذریچندلرگردو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000بذریسولدوزگردو9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

3000قلمهسفید بیدانهانگور9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

3000قلمهقرمز بیدانهانگور9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

1000قلمهقزل اوزومانگور9144409530کريم صادقینقدهآذربايجان غربی

M75000سیب رد دلیشزسیب9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

M75000سیب گلدن دلیشزسیب9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

10000قلمهقرمز بیدانهانگور9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

25000قلمهسیاه سردشتانگور9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

25000قلمهسفید بیدانهانگور9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

10000بذریچندلرگردو9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

1000بذریفراکتگردو9143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربايجان غربی

2000بذریآنجوگالبی9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2000بذریسیب رد دلیشزسیب9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

5000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2500بذریبیروتیگالبی9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

5000بذریمجاریالبالو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریتونوبادام9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

500بذریعسگرابادزردالو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2500بذریسلطنتیزردالو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2500بذریججب اچ هیلهلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریکاردیهلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریانجیری سیاههلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریجوادیهلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2500بذریمغانشلیل9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریکالیفرنیاآلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریشابلونآلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریاختریآلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000بذریخونیآلو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2500بذریسبزگوجه9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی
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1000بذریمجاریالبالو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

75000رويشی ام گلدن دلیشزسیب9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

5000رويشی گزيالتکدانه سیاهگیالس9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

2500رويشی ماکسیماتکدانه سیاهگیالس9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1500رويشی میروباالنعسگرابادزردالو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1500رويشی میروباالنسلطنتیزردالو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1500رويشی جی انرومیکابادام9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000پیرودورافدرگزیگالبی9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

1000پیرودورافآنجوگالابی9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

750بذریچندلرگردو9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

5000قلمهقرمزبیدانهانگور9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

5000قلمهسفید بیدانهانگور9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

5000قلمهسیاه سردشتانگور9141446299ابوبکر مالعلیزادهاشنويهآذربايجان غربی

13500بذریگلدن دلیشزسیب9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

4000بذریرد دلیشزسیب9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000شفتالوزعفرانی انجیریهلو9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000شفتالوآلبرتاهلو9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000شفتالومغانشلیل9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000شفتالوانجیریشلیل9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

7000آلوچهاختریآلو9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000آلوچهسبزگوجه سبز9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

90000آلو تلختکدانه مشهدگیالس9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

9000آلو تلخخوشه ایگیالس9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000آلو تلخصورتیگیالس9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

9000بذریگوشواره ایالبالو9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

7000بذریعسگرابادزردالو9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

7000بذریچندلرگردو9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

9000بذریآذربادام9141667801خالد نصرالهیاشنويهآذربايجان غربی

3000آلبالو تلخسیاه تکدانهگیالس9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوالبرتاهلو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوقجیرقاناتهلو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوانجیری پلنگیهلو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000آلبالو تلخآلبالو مجاریآلبالو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000زردآلوعسگرآبادزردآلو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000زردآلونصیریزردآلو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریشکوفهبادام9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000آلوچهآنجال-کالیفرنیا آلو9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریرد دلیشزسیب9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریگالبسیب9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریدرگزیگالبی9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریمغانشلیل9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بذریشکوفهبادام9144628734بهزاد حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

10000آلبالو تلخسیاه تکدانهگیالس9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گیالسگیالس تکدانهگیالس9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گیالسآلبالو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گیالسآلبالو مجارآلبالو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی
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3000گوجهعسگرآبادزردآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهزودرسزردآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000زردالوعسگرآبادزردآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهتبرزهزردآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بادامديرگلبادام9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بادامکاغذیبادام9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهشابلنآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهتانجیالآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهخونیآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهآلو کالیفرنیاآلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوانجیریشلیل9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوشلیل مغانشلیل9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000 سیبقرمزسیب9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000سیبگلدنسیب9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000سیبعروسسیب9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000سیبسبزسیب9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000سیبتابستانهسیب9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گالبیبیروتیگالبی9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گالبیشاه میوهگالبی9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گالبیگالبی درگزیگالبی9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گالبیدوشزگالبی9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوزعفرانی زود رسهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوکارتیهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوحاجی کاظمیهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوهلو دير رسهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوانجیری مالکیهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000شفتالوجوادی دير رسهلو9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000بهاصفهانبه9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهسردریگوجه9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

3000گوجهمراغهگوجه9141611297فخرالدين حاجی حسینلوخویآذربايجان غربی

10000آلبالو تلختکدانهگیالس9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

5000آلبالو تلخگوشواره ایآلبالو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

5000بذریعسگرآبادزردآلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000بذریتبرزهزردآلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

5000آلوچه وحشیتانجیالآلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000آلوچه وحشیکالیفرنیاآلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000شفتالوردگلدشلیل9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

0شفتالوزعفرانیهلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000بذریرد دلیشزسیب9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000بذریگلدن دلیشزسیب9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000شفتالوانجیری زودرسهلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000شفتالوجوادیهلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

0شفتالوانجیری عسلیهلو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

500بذریخونیسب9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

1000بذریفرانیسبادام9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو9143724559محرم اللهوردی پورخویآذربايجان غربی

12000بذریچندلرگردو9144403950رسول ملکاریسردشتآذربايجان غربی

12000بذریفرنورگردو9144403950رسول ملکاریسردشتآذربايجان غربی

1000بذریفرانکتگردو9144403950رسول ملکاریسردشتآذربايجان غربی

1000بذریروندگردو9144403950رسول ملکاریسردشتآذربايجان غربی
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3000بذریژنوتیپ برترگردو9144403950رسول ملکاریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریتکدانهگیالس9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

1000رويشیتکدانهگیالس9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریمجاریالبالو9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000پايه رويشیکروزوگالبی9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریفرنورگرذو9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریفرانکتگردو9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریروندگردو9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000پايه رويشیتکدانهگیالس9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000قلمهمام ابراهیمانگور9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریشاه توتشاه توت9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000قلمهسیاه سردشتانگور9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000قلمهقرمز بیدانهانگور9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000قلمه4ترکمن انگور9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

1000قلمهتوپی سردشتانجیر9144427784اسکندر ساالریسردشتآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدورنگ فرانسهسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگاالسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگرانی اسمیتسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریخونیسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد میراکلسیب9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدوشسگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاسپاداناگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسیبریگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریپرتقالیگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآنجوگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدوه چیگالبی9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری عسلیهلو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآلبرتاهلو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانیهلو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریردگلد مغانشلیل9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذرینصیریزردالو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرآبادزردالو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسانتارزاآلو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریپفکیآلو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزمراغهگوجه9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبرغانیگوجه9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریصورتیگیالس9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجاریآلبالو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریقیسیآلبالو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریديرگل سنگیبادام9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآذربادام9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی
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2000بذریشکوفهبادام9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریچندلرگردو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

500بذریفرنورگردو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

300بذریروندگردو9191755965افشین صادق وندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریردسیب9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگلدنسیب9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسبزسیب9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشاه میوهگالبی9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبیروتیگالبی9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبخاراآلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریعسگرآبادزرد آلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریالبرتاهلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانیهلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری زعفرانیهلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریآلبرتا ديرسهلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمجارستانیآلبالو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتکدانه مشهدگیالس9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاختریآلو9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگوجه سبزالوچه9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذربسنگیبادام9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسبزسیب9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریکاغذیبادام9143812287بهبود مقدممیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریرد دلیشزسیب9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشاه میوهگالبی9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآنجوگالبی9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریعسگرآبادزرد آلو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیریهلو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریالبرتاهلو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری زعفرانیهلو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخونیهلو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریکالیفرنیاالو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجالالو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذربمغانشلیل9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریکالیفرنیاالو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمجارستانیآلبالو9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتکدانه مشهدگیالس9149509712تورج کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبه اصفهانبه9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریقرمزبه9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

7000بذریدوه چیگالبی9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریسانتامارياگالبی9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریانجیری پلنگیهلو9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری سیاههلو9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریعسگرابادزرد الو9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریرد دلیشزسیب9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی
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5000بذریگلدن دلیشزسیب9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشکوفهبادام9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسهندبادام9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریچندلرگردو9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000قلمهسفید بیدانهانگور9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

7000قلمهبرترگل محمدی9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

15000بذریچندلرگردو9143819321حمید محرمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریرد میراکلسیب9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگرانی اسمیتسیب9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریدرگزیگالبی9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریردانجوگالبی9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریعسگرابادزرد الو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریاردوبادزرد آلو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیری پلنگیهلو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیری عسلیهلو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجیری زعفرانیهلو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریخونیهلو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریانجلینوالو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریمراغه ایالو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبلک استارالو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریخونیالو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریمجارستانیالو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریزردگیالس9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشابلونآلو9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگوجه سبزالوچه9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبه اصفهانبه9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریتونوبادام9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریاذربادام9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشمشیریبادام9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشکوفهبادام9144817142نور علی کريم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرآبادزرد آلو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیریهلو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریخونیهلو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریپفکیالو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجالالو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذربمغانشلیل9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریکالیفرنیاالو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجارستانیآلبالو9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9149509712پرويز نکويیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریرد دلیشزسیب9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشاه میوهگالبی9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریآنجوگالبی9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی
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3000بذریبیروتیگالبی9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذرینصیریزرد الو9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریعسگرآبادزرد آلو9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریالبرتاهلو9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریمجاریآلبالو9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریتکدانهگیالس9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریفرانیسبادام9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

1500بذریتونوبادام9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسوپرنوابادام9368833545هادی شجاعیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریرد دلیشزسیب9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریرندرزسیب9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریگاالسیب9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریردمريکالسیب9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

5000رويشیرد دلیشزسیب9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشیگلدن دلیشزسیب9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریبیروتیگالبی9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریکوشیاگالبی9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریدرگزیگالبی9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیبیروتیگالبی9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیسانتامارياگالبی9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیانجیریشلیل9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیمغانشلیل9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیآذریبادام9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیديرگلبادام9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیگوشواره ایآلبالو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیمجارستانیآلبالو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000گزيالتکدانهگیالس9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیبلک ستارآلو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیآنجلینوآلو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریاصفهانبه9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000پايه رويشیبلک دياموندآلو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریچندلرگردو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریفرنوزگردو9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشکوفهبادام9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریفرانیسبادام9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریتونوبادام9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

3000قلمهسفید بیدانهانگور9148241873ودود بختیاریمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدلبارسیب9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسیب رد دلیشزسیب9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانبه9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتک دانهگیالس9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریصورتیگیالس9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریعسگرابادزردالو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاردوبادزردالو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریزعفرانی زودرسهلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانی ديررسهلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریجوادیهلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقجیرقاناتهلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری سیاههلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی
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1000بذریپايیزههلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریکالیفرنیاآلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشابلونآلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاختریآلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخونیآلو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسبز سردریگوجه9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمجاریالبالو9141811165خلیل محرم زادهمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریچندلرگردو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریفرنورگردو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریژنوتیپ برترگردو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریفرانکتگردو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریروندگردو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریتونوبادام9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریفرانیسبادام9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریآذربادام9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریآلبرتاهلو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریخونیهلو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریزعفرانیهلو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریانجالآلو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریشابلونآلو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریاختریآلو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریعسگرابادزردالو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذرینصیریزردالو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریردسیب9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریگلدنسیب9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریتکدانهگیالس9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریاصفهانبه9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریمغانشلیل9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشیتکدانهگیالس9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشیشاه میوهگالبی9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشیتونوبادام9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشیفرانیسبادام9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشیگلدنسیب9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

3000رويشپیعسگرابادزردالو9141811520آرمین قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسیب رد دلیشزسیب9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشاه میوهگالبی9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتک دانهگیالس9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریصورتیگیالس9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریعسگرابادزردالو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری سیاههلو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخونیهلو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریکالیفرنیاآلو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسردریگوجه سبز9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخارجیالبالو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاذربادام9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی
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1000بذریشکوفهبادام9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریفرنورگردو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریچندلرگردو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

500بذریفرانکتگردو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

500بذریروندگردو9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسوپرنوابادام9143818488حمید مهديزادهمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسبزسیب9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسیب رد دلیشزسیب9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشاه میوهگالبی9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتک دانهگیالس9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگالبسیب9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریعسگرابادزردالو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذرینصیریزردالو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری زعفرانیهلو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریآلبرتاهلو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری زعفرانیشلیل9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبخاراآلو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسردریگوجه سبز9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمجاریالبالو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشابلونالو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانیهلو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبیروتیگالبی9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقطره طالآلو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاختریآلو9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

500بذریخونیبه9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

500بذریاصفهانبه9141830125منصور سعیدیمیاندوابآذربايجان غربی

1400بذریسبزسیب9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1500بذری رد دلیشزسیب9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذری گلدن دلیشزسیب9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبیروتیگالبی9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتک دانهگیالس9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریصورتیگیالس9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریعسگرابادزردالو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشابلونآلو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسردریگوجه سبز9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمجاریالبالو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخاکیآلو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانبه9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآذربادام9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیریهلو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانیهلو9144809072بهزاد موسايیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخونیسیب9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریسیب رد دلیشزسیب9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی
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1000بذریزرد فرانسهسیب9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریسبز فرانسهسیب9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریگالب عروسسیب9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانبه9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریتک دانه مشهدگیالس9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریگوشواره ایآلبالو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریعسگرابادزردالو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریزودرسزردالو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریزعفرانیهلو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریسردریگوجه سبز9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریمراغهگوجه سبز9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریشابلونآلو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریآذربادام9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریخونیآلو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریشکوفهبادام9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریبخارا زردآلو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذرینصیریزردالو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریخونیزردالو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

1000بذریشاالخ ترکزردالو9141655081جمشید جمالیشوطآذربايجان غربی

2000بذریسیب رد دلیشزسیب9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسیب گلدن دلیشزسیب9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگالبسیب9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزسیب9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزگوجه سبز9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذری انجیری زعفرانیهلو9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتک دانه مشهدگیالس9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریآلبرتاهلو9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجاریآلبالو9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذرینصیریزردالو9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمراغهگوجه سبز9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشابلونآلو9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمغانشلیل9141811154صفر علی پورمیاندوابآذربايجان غربی

10000بذریرد دلیشزسیب9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدوشسگالبی9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد آنجوگالبی9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمغانشلیل9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشکرپارهزردالو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی
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2000بذریشاهرودیزردالو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشابلونالو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزگوجه9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریمجاریالبالو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

5000بذریتکدانه مشهدگیالس9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری زعفرانیهلو9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

3000بذریشمشیریبادام9144818273ناصر عباسیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریبیروتیگالبی9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدوشسگالبی9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزسیب9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری- مغانشلیل9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانبه ایزردالو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذرینصیریزردالو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشرابی- کالیفرنیاالو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزگوجه9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجاریالبالو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمامايیبادام9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریربیعبادام9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشکوفهبادام9143411981محمود اعظمی نوامیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریچندلرگردو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریفرنورگردو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخوشه ایگردو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری عسلیهلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری سیاههلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیری زعفرانیهلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریآلبرتاهلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقجیرقاناتهلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگلدنسیب9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریردسیب9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگلدن رندرزسیب9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجیریشلیل9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسان گلدشلیل9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمغانشلیل9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریردگلدشلیل9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریاصفهانشلیل9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقرمزشلیل9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریدرگزیگالبی9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبیروتیگالبی9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشاه میوهگالبی9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریردانجوگالبی9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشابونآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی
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1000بذریکالیفرنیاآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریانجالآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریسانتارزاآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریبخاراآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقطره طالآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریخاکیآلو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریگوجه سبزگوجه9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریقرمزگوجه9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریآذربادام9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریشکوفهبادام9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریفرانیسبادام9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریکاغذی ديرگابادام9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریمجارآلبالو9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریتکدانهگیالس9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

1000بذریموزیگیالس9144811631قادر ارجمندمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد دلیشزسیب9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریگلدن دلیشزسیب9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاه میوهگالبی9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدوشسگالبی9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریرد آنجوگالبی9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریدرگزیگالبی9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریالبرتاهلو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمغانشلیل9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریعسگرابادزردالو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذرینصیریزردالو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریشاهرودیزردالو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریاصفهانبه9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریخاکیالو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریسبزگوجه9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریمجاریالبالو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریتکدانه مشهدگیالس9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

2000بذریانجیری زعفرانیهلو9141838359جهانگیر قاسمیمیاندوابآذربايجان غربی

40000بذریپیشینکنار9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

10000بذریمحلیانبه9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

3000بذریصدا بهارانبه9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

8000بذریred labiپاپايا9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

3000نارنجپرشین اليملیمو9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

30000بذریمعمولیگواوا9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

10000بذریملستمر هندی9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

20000کرولمعمولیچیکو9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

5000بذریملسفالسا9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

5000بذریبی نظیرجک فروت9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

2000بذریمعمولیزردچوبه9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

2000بذریمعمولیبل فروت9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

5000بذریرضوانکنار9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

5000بذریحنايیکنار9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

3000بذریالل بادشاهانبه9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

2000بذریسندریانبه9153455034عبدالغفور فرزادیراسک-سربازبلوچستان.س

25000کشت بافتدوارف کاونديشموز9105080073مرکز تحقیقات اموزش کشاورزی بلوچستانبمپوربلوچستان. س

5000کشت بافتg.nموز9186040630شرکت کشت و صنعت مکرانکنارکبلوچستان.س
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5000کشت بافتنیلومموز9186040630شرکت کشت و صنعت مکرانکنارکبلوچستان.س

5000کشت بافتوالریموز9186040630شرکت کشت و صنعت مکرانکنارکبلوچستان.س

55000کشت بافتکاونديشموز9186040630شرکت کشت و صنعت مکرانکنارکبلوچستان.س

2000نارنجوالنسیاپرتقال9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

3000نارنجمارسپرتقال9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

1000نارنجتانجلونارنگی9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

800نارنجوی کیوانارنگی9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

500نارنجنارنجنارنج9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

2000لیمو ترشلیمو ترشلیمو ترش9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

700نارنجردگريپ فروت9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

4000بذریمحلیانبه9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

2000بذریمحلیگواوا9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

1000معمولیقرمزگل کاغذی9153460060عبدالحمید رئیسینیکشهربلوچستان.س

10000کويینزبیروتیگالبی9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

2000کويینزدرگزیگالبی9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

3000کويینزبه اصفهانبه9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

M97000ردسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

M935000گلدنسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

M95000دلبار استیوالسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

M93000گالبسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

M98000گرانی اسمیتسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

MM1064000گلدنسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

M72000گلدنسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

MM1118000گلدنسیب9121936546کشت و صنعت زرين سیبدماوندتهران

3000بذریگلدنسیب9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریردسیب9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریگالبسیب9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریگرانی اسمیتسیب9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریدورنگ فرانسهسیب9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریگاالسیب9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریآلبرتاهلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریانجیریهلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریحاج کاظمیهلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریپیش رسهلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریمغانشلیل9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریانجیریشلیل9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریکیوتوشلیل9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریشاهرودیزردآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریعسگر آبادیزردآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریآغچه نباتزردآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریقیسیزردآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

3000بذریتک دانهگیالس9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریصورتیگیالس9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

3000بذریمجاریآلبالو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000پیرودوارفبیروتیگالبی9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000پیرودوارفشاه میوهگالبی9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریدرگزیگالبی9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

3000گزيالتک دانهگیالس9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000گزيالصورتیگیالس9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

10000بذریچندلرگردو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریفرنورگردو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000بذریپدروگردو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریفرانکتگردو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریمحلیگوجه سبز9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریبرغانیگوجه سبز9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریشابلونآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریقطره طالآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریبخاراآلو9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

1000بذریهراتتوت9123120418نوربخش مظفریتهران

1000بذریشاه توتتوت9123120418نوربخش مظفریتهران

2000بذریکاغذی دير گلبادام9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000بذریبه اصفهانبه9123120418نوربخش مظفریدماوندتهران

2000شفتالوانجیریهلو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

2000شفتالوآلبرتاهلو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000شفتالومغانشلیل9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000شفتالوانجیریشلیل9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

2000آلبالو تلختک دانهگیالس9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

2000آلبالو تلخمجاریآلبالو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

8000بذریچندلرگردو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

3000بذریفرنورگردو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000آلوچهقطره طالآلو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000آلوچهشابلونآلو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000آلوچهسبز برغانگوجه9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1500بذریشاهرودیزردآلو9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریبیروتیگالبی9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریاسپاداناگالبی9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریشاه میوهگالبی9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

2000بذریگلدنسیب9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریردسیب9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریدورنگ فرانسهسیب9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریگاالسیب9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریگالبسیب9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1500پیرودوارفشاه میوهگالبی9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

1000بذریپوست کاغذیبادام9122127698سیروس افکاریدماوندتهران

MM1065000گالب کهنزسیب9122265019شرکت گلفامدماوندتهران

MM1115000گالب کهنزسیب9122265019شرکت گلفامدماوندتهران

MM1114000گلدنسیب9122265019شرکت گلفامدماوندتهران

M263000گلدنسیب9122265019شرکت گلفامدماوندتهران

M93000گلدنسیب9122265019شرکت گلفامدماوندتهران

2000پیرودوارفبیروتیگالبی9122265019شرکت گلفامدماوندتهران

4000گزيالبینگگیالس9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

8000گزيالالپینزگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

GN1000رد هاونهلو9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

GN1000جی اچ هیلهلو9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

GN1000اينديپندنسشلیل9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000پیرودوارفويلیامزگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

4000پیرودوارفاسپاداناگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000پیرودوارفابت فتالگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000پیرودوارفکوشیاگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000پیرودوارفلوکاسگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

2000پیرودوارفکنفرانسگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000پیرودوارفاکساناگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000کويینزويلیامزگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

3000کويینزابت فتالگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1500کويینزاسپاداناگالبی9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000میروباالنسانتارزاآلو9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

1000میروباالنشايروآلو9126074905محمد رضا حاجی رضايیدماوندتهران

5000بذریردسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریگلدنسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریگرانی اسمیتسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریپینک لیدیسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریگاالسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریگالبسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

M93000گرانی اسمیتسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

M93000گلدنسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

M93000ردسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

MM1063000ردسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

MM1063000گلدنسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

MM1062000گالبسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

MM1062000پینک لیدیسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

MM1112000گلدنسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

MM1112000ردسیب9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریشاه میوهگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریبیروتیگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریسیبریگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

2500بذریزيدیگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

2500بذریافشارگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

2500بذریاسپاداناگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000پیرودوارفبیروتیگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000پیرودوارفاسپاداناگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

1500کويینزبیروتیگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

1500کويینزاسپاداناگالبی9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

2000کويینزاصفهانبه9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریتک دانهگیالس9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریصورتیگیالس9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000گزيالتک دانهگیالس9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریگیسیآلبالو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریمجاریآلبالو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریمحلی پیوندیآلبالو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریآلبرتاهلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریکرستهلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریانجیریهلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

Gn3000انجیریهلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریسايکینگشلیل9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریفرانسویشلیل9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریکیوتاشلیل9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریشبرنگشلیل9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریپوست کاغذیبادام9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3000بذریشمشیریبادام9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3500بذرینوریزردآلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3500بذریشاهرودیزردآلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

3500بذریقیسیزردآلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریقطره طالآلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

3000بذریشابلونآلو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

5000بذریبرغانیگوجه سبز9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

1000بذریخوشه ایگردو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

500بذریجمال پیوندیگردو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

500بذریفرنورگردو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

500بذریچندلرگردو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

500بذریتولوهیگردو9123120501ياسین سعادتیاندماوندتهران

M92000گرانی اسمیتسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M91100گاالسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M91500دورنگ فرانسهسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M91200ردسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M915500گلدنسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

MM1062000گالبسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

MM1062000گاالسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M71200ردسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M75500گلدنسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

M71300گاالسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

MM1117000گلدنسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

MM111500ردسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

MM111500گاالسیب9121243730مجید قديمیدماوندتهران

19000کويینزبیروتیگالبی9121243730مجید قديمیدماوندتهران

5200کويینزبلدی جوبیلیومگالبی9121243730مجید قديمیدماوندتهران

7000کويینزاصفهانبه9121243730مجید قديمیدماوندتهران

300کلتتکدانه مشهدگیالس9121243730مجید قديمیدماوندتهران

5000سیب بذریگلدن دلیشزسیب9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000سیب بذریگالب کهنزسیب9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000گالبی بذریبیروتیگالبی9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000گالبی بذریدرگزیگالبی9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000گالبی بذریشاه میوهگالبی9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000به بذریاصفهانبه9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000شفتالوانجیریهلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000شفتالوحاج کاظمیهلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

3000شفتالومغان پیش رسشلیل9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

5000شفتالوانجیریشلیل9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

3000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

3000آلبالو تلخفرانسویآلبالو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

2000آلوچهشابلون اختریآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

2000آلوچهخردادیآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

3000آلوچهشابلون کالیفرنیاآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

4000آلوچه(زرد)قطره طال آلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

2000آلوچهاختریآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

2000آلوچه قرمزگوجه9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

15000آلوچهسبزگوجه9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذری(پیش رس)درشتی زردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذریصادراتیزردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذریشاهرودیزردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذریمیان رسزردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذریمحمد علی بیگیزردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذری(ديررس)ابرقويی زردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

10000زرد آلو بذرینخجوانزردآلو9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران

2000بادام تلخسنگیبادام9123369171علی بختیاری جعفریپیشواتهران



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000بذریجمالگردو پیوندی9124804031شرکت کشت و صنعت ماهشامپاکدشتتهران

2000بذریخوشه ایگردو پیوندی9124804031شرکت کشت و صنعت ماهشامپاکدشتتهران

3000بذریفرنورگردو پیوندی9124804031شرکت کشت و صنعت ماهشامپاکدشتتهران

3000بذریممتازگردو پیوندی9124804031شرکت کشت و صنعت ماهشامپاکدشتتهران

20000بذریچندلرگردو پیوندی9124804031شرکت کشت و صنعت ماهشامپاکدشتتهران

1500گزيالتکدانهگیالس9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

Sتکدانهگیالس9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری L642500

1200بذریدره گزیگالبی9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

500پیرودوافاسپاداناگالبی9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1000بذریشاه میوهگالبی9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1000بذریاسپاداناگالبی9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

3500بذریاصفهانبه9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2500بذریقرمزسیب9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

3500بذریزردسیب9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1500بذریگالبسیب9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1500شفتالواسپرينگ کرستهلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2500شفتالوانجیریهلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

5500شفتالوآلبرتاهلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

4500شفتالوکیوتاشلیل9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

200شفتالوانجیریشلیل9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1200شفتالوکاردیهلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1200شفتالوکاردی پیش رسهلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

700شفتالوکاردی میان رسهلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

3000محلبالپینزگیالس9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

Sتکدانهگیالس9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری K 2500

5500زردآلو تلختخم گردیزردآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

6500زردآلو تلخشیدوزردآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2000زردآلو تلخآلفازردآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

3000آلوچهبخاراآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1500آلوچهکالیفرنیاآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1500آلوچهپرزيدنتآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

800میروباالنسانترازاآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

500میروباالنپرزيدنتآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

500میروباالنکالیفرنیاآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

500میروباالنبخاراآلو9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

3500جی انربیعبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

3500جی انمامايیبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2500بادام تلخمامايی پويابادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2000بادام تلخمامايیبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

13000بادام تلختونوبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

7000بادام تلخ7شاهرودبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2500بادام تلخفراگنیسبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

2500بادام تلخ21شاهرودبادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

1000بادام تلخسوپرنوابادام9131812018آيت اله مرادیلردگانچهارمحال و بختیاری

21000بادام تلخمامايیبادام9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

12000بادام تلخ12شاهرود بادام9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

3500بادام تلخ7شاهرودبادام9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

2500بادام تلخربیعبادام9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

2500زردآلو تلخماليریزردآلو9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

2500زردآلو تلخکتانیزردآلو9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

2000آلبالو تلختکدانهگیالس9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1500آلبالو تلخمجاریآلبالو9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

16000بذریبیروتیگالبی9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

1500بذریاصفهانبه9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

1500بذریگلدنسیب9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

1500بذریگالب اصفهانسیب9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

1500بذریردسیب9133825139محمد عالیپوراردلچهارمحال و بختیاری

GN3000مامايیبادام9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

5000بادام تلخمامايیبادام9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

3500بادام تلخ12شاهرودبادام9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

500بادام تلخ7شاهرودبادام9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

2500بادام تلخربیعبادام9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

700بذریچندلرگردو9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

700بذریژنوتیپ برترگردو9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

1700زردآلو تلخآصفیزردآلو9133812959رضاقلی خسرویسامانچهارمحال و بختیاری

GN6500مامايیبادام9131841300حبیب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختیاری

GN1200ربیعبادام9131841300حبیب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختیاری

12GN1200شاهرودبادام9131841300حبیب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختیاری

2000بذریژنوتیپ برترگردو9131841300حبیب اله نوربخشسامانچهارمحال و بختیاری

2500بذری(پیوندی)ژنوتیپ برترگردو9132819605سیامک کبیریسامانچهارمحال و بختیاری

3500بذری(بذری)ژنوتیپ برترگردو9132819605سیامک کبیریسامانچهارمحال و بختیاری

13500بادام تلخمامايیبادام9132819605سیامک کبیریسامانچهارمحال و بختیاری

3500بادام تلخربیعبادام9132819605سیامک کبیریسامانچهارمحال و بختیاری

2500بادام تلخمامايیبادام9133843112رضا ولی زادهسامانچهارمحال و بختیاری

1500بادام تلخربیعبادام9133843112رضا ولی زادهسامانچهارمحال و بختیاری

700بادام تلخ12شاهرودبادام9133843112رضا ولی زادهسامانچهارمحال و بختیاری

150بذریفرانکتگردو9133843112رضا ولی زادهسامانچهارمحال و بختیاری

700بذریفرنورگردو9133843112رضا ولی زادهسامانچهارمحال و بختیاری

1200بذریژنوتیپ برترگردو9133843112رضا ولی زادهسامانچهارمحال و بختیاری

5500بذریپدروگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

700بذریهارتلیگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

2500بذریچندلرگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

1700بذریفرنورگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

1000بذریفرانکتگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

1000بذریروندگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

700بذریالراگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

700بذریفرنتگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

700بذری(چیرو)ژنوتیپ برترگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

700بذری(بختیاری)ژنوتیپ برترگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

700بذریهاواردگردو9103382346حسین ناصری بروجنیبروجنچهارمحال و بختیاری

2000ريزبادامی زرندکله قوچیپسته9133854482ولی شريفی ريگیلردگانچهارمحال و بختیاری

2000ريزبادامی زرنداحمد آقايیپسته9133854482ولی شريفی ريگیلردگانچهارمحال و بختیاری

A1053500گل محمدی9131008001شرکت سروين ناژو داروبروجنچهارمحال و بختیاری

D2343500گل محمدی9131008001شرکت سروين ناژو داروبروجنچهارمحال و بختیاری

D2373500گل محمدی9131008001شرکت سروين ناژو داروبروجنچهارمحال و بختیاری

Cگل محمدی9131008001شرکت سروين ناژو داروبروجنچهارمحال و بختیاری 1931500

Bگل محمدی9131008001شرکت سروين ناژو داروبروجنچهارمحال و بختیاری 2113000

Bگل محمدی9131008001شرکت سروين ناژو داروبروجنچهارمحال و بختیاری 2153000

25500بادام تلخمامايیبادام9139778980رضا بهاریسامانچهارمحال و بختیاری

622000گزيال9133188494آوند نهال کشت بافتفارسانچهارمحال و بختیاری

22000پیرودوآرف9133188494آوند نهال کشت بافتفارسانچهارمحال و بختیاری

9133188494GFآوند نهال کشت بافتفارسانچهارمحال و بختیاری 67722000



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

9133188494GN22000آوند نهال کشت بافتفارسانچهارمحال و بختیاری

22000میروباالن9133188494آوند نهال کشت بافتفارسانچهارمحال و بختیاری

60000بذریبادامیپسته9153353075مهدی غنچهبشرويهخراسان جنوبی

60000بذریبادامیپسته9153353879رضا برشدبشرويهخراسان جنوبی

1290میروباالنN16آلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1050میروباالنشوقانآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

4300میروباالنحاج حسنیآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1350میروباالنقطره طالآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

840میروباالنکبرايیآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

3040میروباالنبلک دياموندآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

750میروباالنپرزيدنتآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1440میروباالنبخاراآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

420میروباالنسیمکاآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

330میروباالنفريارآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

250میروباالنآنجلینوآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

360میروباالناستنلیآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

650میروباالنسبز مشهدگوجه9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2900آلوچهسبز مشهدگوجه9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

915محلبسیاه مشهدگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

915محلبحاج يوسفیگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

950محلبتکدانهگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

800محلببوترموآلبالو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

550محلباردی جوبلیومآلبالو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

150محلبسیگانیآلبالو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

715شفتالوسبز مشهدهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

700شفتالوانجیری زعفرانیهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

715شفتالودکسی ردهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

900شفتالواسپرينگ تايمهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

710شفتالواسپرينگ بلهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

700شفتالواسپرينگ کرستهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

715شفتالوآلبرتاهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1100شفتالوجی اچ هیلهلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

715شفتالوکیوتاشلیل9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1800آلوچه48شاهرودی زردآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2700آلوچه51شاهرودی زردآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2600آلوچه59شاهرودی زردآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

3800آلوچهنصیریزردآلو9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

12000بادام تلخ شاهرود13بادام9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

15000بادام تلخ شاهرود12بادام9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

10500بادام تلختونوبادام9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

10500بادام تلخشکوفهبادام9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2500بادام تلخسوپرنوابادام9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2000گالبیکوشیاگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1900گالبیاسپادوناگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1200گالبیدرگزیگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1430بهاصفهانبه9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2800بهويدوجابه9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

A200کويینز ويدوجابه9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

196000قلمه4ترکمن انگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

100000قلمهفلیمانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

46000قلمهبیدانه سفیدانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی
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42000قلمهبیدانه قرمزانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

20000قلمهپرلتانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

27000قلمهکندریانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

40000قلمهپیکانیانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

34000قلمهرشهانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

22000قلمهجوينانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

15000قلمهديوانهانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

7000قلمهشاهرودیانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

3000قلمهياقوتیانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

5000قلمهلعلانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

6000قلمهشاهانیانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1500قلمهروبی سیدلسانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

46000قلمهاسکارلتانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

8000قلمهآتوم رويالانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

80000قلمهکريمسونانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

34000قلمهردکالبانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1600قلمهاتوم کینگانگور9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

M26880ويلتونسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

M26520سامرردسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

BMM1112100گلدن کلون سیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

MM1112000جوناگلدسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

M9700الستارسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

M9460استارکینگسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

MM106340گرانی اسمیتسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

MM106380میچ گاالسیب9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1300پیرودوآرفلوکاسگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1500پیرودوآرفکنفرانسگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

1500پیرودوآرفويلیامزگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2000پیرودوآرفلويس بنگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

2200پیرودوآرفاکساناگالبی9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

51550کريمیسک سانبرستگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

51620کريمیسک بینگگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

51000کريمیسک الپینزگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

51300کريمیسک سامیتگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

51350کريمیسک سوئیت آنگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

5650کريمیسک سوئیت هارتگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

5980کريمیسک المبرتگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

52000کريمیسک استالگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

51450کريمیسک صورتی لواسانگیالس9725293438شرکت کشت و صنعت جوينجوينخراسان رضوی

4000آلوچهقطره طالآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

2400آلوچهسانتارزاآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

5500آلوچهکالیفرنیاآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

800آلوچهشابلونآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

3000آلوچهکبرايیآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

3000آلوچهبلک دياموندآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

3000آلوچهحاج حسنیآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

1500آلوچهگلستانگوجه5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

5500آلوچهسبز مشهدگوجه5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

7000آلوچهشاهرودیزردآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

3500آلوچهالسگردیزردآلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

10000محلبتکدانهگیالس5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی
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1500محلباستالگیالس5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

800محلبسانبرستگیالس5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

800محلبسوئیت هارتگیالس5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

800محلببینگگیالس5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

12500محلببوترموآلبالو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

4500محلباردی جوبیلیومآلبالو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

4500محلبسیگانیآلبالو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

3500شفتالوسرخ و سفید مشهدهلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

1400شفتالوسبز مشهدهلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

2800شفتالودماوندیهلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

7000شفتالوآلبرتاهلو5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

7000شفتالومغانشلیل5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

5000شفتالوفانتازياشلیل5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

28000بادام تلخ شاهرود21بادام5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

5000سیبگلدن دلیشزسیب5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

4000سیبرد دلیشزسیب5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

2000سیبگرانی اسمیتسیب5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

1400سیبگالبسیب5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

1400سیبمحله شیخیسیب5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

700سیبتو سرخسیب5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

16500گالبی درگزیکوشیاگالبی5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

3500گالبی درگزیدرگزیگالبی5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

4000گالبی درگزیبیروتیگالبی5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

1500گالبی درگزیاسپادوناگالبی5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

800گالبی درگزیشاه میوهگالبی5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

417000ترکمن انگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

15000قزلانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

10000شاهرودیانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

12000پیکانیانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

25000فلیمانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

15000رشهانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

2000دوفصلانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

2500عسگریانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

5000حسینیانگور5138520011مؤسسه باغات آستان قدس رضویمشهدخراسان رضوی

A40000کويینز کوشیاگالبی9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

OHFکوشیاگالبی9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 69400

300پیرودوآرفکوشیاگالبی9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

250ويلیامزکوشیاگالبی9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

Eگلدن دلیشزسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی M9600

Eگلدن دلیشزسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی M26200

MM106150گلدن دلیشزسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

MM11150گلدن دلیشزسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

Eرداستار کینگسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی M9950

MM106100رداستار کینگسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

Eرداستار کینگسیب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی M26250

29C7500میروباالن سبز مشهدگوجه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

26241100ماريانا سبز مشهدگوجه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C4800میروباالن شابلونآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C900میروباالن شمسآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C3700میروباالن بخاراآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C5000میروباالن سیمکاآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی
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29C5000میروباالن سانتارزاآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C7400میروباالن حاج کبرايیآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C8500میروباالن بلک دياموندآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C1000میروباالن پرزيدنتآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C400میروباالن زوکالآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C5300میروباالن قطره طالآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C2500میروباالن 59شاهرودی زردآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2624950ماريانا 48شاهرودی زردآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

26241400ماريانا 90نصیری زردآلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GFدماوندیهلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 677500

GFآلبرتاهلو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 677300

GFکیوتاشلیل9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 677550

250پايه رويشیاستالگیالس9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

750محلباستالگیالس9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

400محلبسانبرستگیالس9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

80محلببوترموآلبالو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

40محلبسیگانیآلبالو9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GFتونوبادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 6778250

GFسوپرنوابادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 6778500

GN15600سوپرنوابادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GF شاهرود12بادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 6772000

29C900میروباالن  شاهرود12بادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GF شاهرود13بادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 6771350

29C1000میروباالن  شاهرود13بادام9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2000قلمه4ترکمن انگور9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2000قلمهعسگریانگور9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

5000قلمهياقوتیانگور9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000قلمهفلیمانگور9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000قلمهفیستاانگور9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2000قلمهموسکاتانگور9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2500قلمهمحلیسنجد9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000قلمهدوتادوانجیر9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

3000پاجوشمحلیعناب9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

A25000کويینز پايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

29C25000میروباالن پايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GFپايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 6775000

GN153000پايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

26243000ماريانا پايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

MM1063000پايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

Eپايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی M91000

1000پیرودوآرفپايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

OHFپايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی 69500

800ويلیامزپايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

5000محلبپايه9151153807محمد جواد زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

6000گالبیدرگزیگالبی9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1400پیرودوآرفدرگزیگالبی9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

9000گالبیکوشیاگالبی9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

4800پیرودوآرفکوشیاگالبی9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

700گالبیشاه میوهگالبی9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

4000سیبگلدن دلیشزسیب9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2500سیبرد اسپارسیب9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی
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600سیبمحله شیخیسیب9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000سیبگرانی اسمیتسیب9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

7000محلبتکدانهگیالس9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000محلبسانبرستگیالس9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1500محلباستالگیالس9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

4000محلببوترموآلبالو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1500محلبسیگانیآلبالو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1500محلباردی جوبلیومآلبالو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

6000شفتالودماوندیهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN7000دماوندیهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1500شفتالوآلبرتاهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN3500آلبرتاهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1500شفتالوسرخ و سفید مشهدهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN2500سرخ و سفید مشهدهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN800سبزهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN600انجیریهلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN3000کیوتاشلیل9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN3200کیوتاشلیل9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN800سفیدشلیل9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

4500میروباالنپرزيدنتآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

3000میروباالنقطره طالآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000میروباالنسانتارزاآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1600میروباالنشابلونآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

900میروباالنکبرايیآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1100میروباالنحاج حسنیآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

3500میروباالنبخاراآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

800میروباالناوزارکآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1000میروباالنتنسگلآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

4000میروباالنسبز گلستانگوجه9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

4000میروباالن48شاهرودی زردآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

2500میروباالن29شاهرودی زردآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

1200میروباالننصیریزردآلو9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN2500 شاهرود21بادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN900 شاهرود17بادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN2200 شاهرود18بادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN900 شاهرود12بادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN1100 شاهرود13بادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GN1800تونوبادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GF4000تونوبادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

GF2000سوپرنوابادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

6200بادام تلخسوپرنوابادام9153137005موسی زمانیان گوارشکیمشهدخراسان رضوی

8000سیبگلدن دلیشزسیب9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2500سیبرد دلیشزسیب9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

4000سیبگالب کهنزسیب9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

1000سیبگلشاهیسیب9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

4000سیبمحله شیخیسیب9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

4000سیبگاالسیب9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

8000درگزیدرگزیگالبی9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

4000پیرودوآرفدرگزیگالبی9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

10000درگزیکوشیاگالبی9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

8000پیرودوآرفکوشیاگالبی9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی
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1000درگزیاسپاداناگالبی9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

500درگزیفرنگیگالبی9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

9000بهاصفهانبه9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

5000آلوچهبخاراآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

4000آلوچهکبرايیآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

3000آلوچهشابلونآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

7000آلوچهقطره طالآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

500آلوچهبلک دياموندآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

6000آلوچهسبز گلستانگوجه9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000میروباالنسبز گلستانگوجه9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

5000زردآلوشاهرودیزردآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

4000زردآلوباقریزردآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000زردآلوالسگردیزردآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000زردآلوپیش رسزردآلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

9000شفتالودماوندیهلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

7000شفتالوسرخ و سفید مشهدهلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

5000شفتالوجی اچ هیلهلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000شفتالوزعفرانیهلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

1000شفتالوانجیریهلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

1500شفتالوآلبرتاهلو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

6500شفتالوکیوتاشلیل9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

3000محلببرلتگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

3000محلبتکدانه مشهدگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

3000محلببینگگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

3000محلبالپینزگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000گزيالالپینزگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2500محلباستالگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

1000محلبسابیماگیالس9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2500محلببوترموآلبالو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000محلبسیگانیآلبالو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

2000محلباردی جوبلیومآلبالو9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

20000بادام تلخ شاهرود13بادام9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

20000بادام تلختونوبادام9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

7000بادام تلخشکوفهبادام9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

5000بادام تلخ شاهرود21بادام9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

7000بادام تلخيلدابادام9151145703 سید علی اصغر نصریمشهدخراسان رضوی

7000بذریزعفرانیهلو5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

4000بذریآلبرتاهلو5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

6000بذریکیوتاشلیل5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

3000بذریشاهرودیزردآلو5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000بذریبوترموآلبالو5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000بذریسیگانیآلبالو5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

2000بذریاستالگیالس5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

2000بذریتکدانهگیالس5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

3000بذریسوپرنوابادام5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000بذریدم کجگالبی5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

500بذریقوسیگالبی5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

2000بذریدرگزیگالبی5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000بذریرداسپارسیب5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000جوينانگور5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000قرمز بیدانهانگور5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی
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1000سفید بیدانهانگور5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000کندریانگور5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

1000عسگریانگور5133822378مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضویمشهدخراسان رضوی

A2500کويینز bويلیامز کلون گالبی9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

E1500کويینز bويلیامز کلون گالبی9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

A3000کويینز لويیس بنگالبی9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

E1500کويینز لويیس بنگالبی9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

A1500کويینز دوئن ديکومیسگالبی9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

E2000کويینز دوئن ديکومیسگالبی9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM1112000گرانی اسمیتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M26500گرانی اسمیتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M92000گرانی اسمیتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM111500الستارسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM106500الستارسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M9100الستارسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

b92000الستارسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M26500الستار اکسلنتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M9500الستار اکسلنتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

b9500الستار اکسلنتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM106500الستار اکسلنتسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M26500سامر ردسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM1061000سامر ردسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M26500برابرنسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

M91500برابرنسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

maririMM1061000برابرن سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

maririBبرابرن سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 91000

hillwellBبرابرن  سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 92500

hillwellM91500برابرن  سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

hillwellMM1061000برابرن  سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

Bگاال میچ گاالسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 9500

M94000گاال میچ گاالسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM1111000گاال میچ گاالسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

mustM9500گاال سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

mustMM1111500گاال سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

bBگلدن کلون سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 91500

bMM1112500گلدن کلون سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

MM1061050جوناگلدسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

boerkampBجوناگلد سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 9500

boerkampM26500جوناگلد سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

NovojaMM111500جوناگلد سیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

Bرد استارکینگسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 93500

MM1112500رد استارکینگسیب9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

Kالپینزگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 51200

Kالپینزگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 61500

Kبینگگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 51200

Kبینگگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 61000

Kسانبرستگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 61000

Kاستالگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 6900

Kسیلوياگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 5400

Kبوترموآلبالو9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 6600

Kتونوبادام9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 86700
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Kفرانیسبادام9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 86800

Kسوپرنوابادام9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 86600

GN200سوپرنوابادام9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

Kپرزيدنتآلو9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 86800

Kاستنلیآلو9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 1700

45500ترکمن انگور9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

6000فلیمانگور9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

6000کشمشی قرمزانگور9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

Kسیاه مشهدگیالس9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی 61000

Qeline4000ويدوجابه9151132011 شرکت نهالستان گهر بار شرقچنارانخراسان رضوی

7000بذری شاهرود13بادام9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1500بذریفرانیسبادام9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

2000بذریتونوبادام9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1000بذریسوپرنوابادام9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1000بذریيلدابادام9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

4500بذریشاهرودیزردآلو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

3000بذریزرقانزردآلو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

3000بذریحاج حسنیآلو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1500بذریپرزيدنتآلو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1000بذریبلک دياموندآلو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1000بذریکبرايیآلو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1000بذریسبز زرقانگوجه9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

8000بذریبوترموآلبالو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

1500بذریاردی جوبلیومآلبالو9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

3000بذریتکدانهگیالس9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

Sگیالس9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی K 1000بذری1

Sگیالس9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی K 2000بذری2

Sگیالس9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی K 1000بذری3

Sگیالس9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی K 1000بذری4

Sگیالس9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی K 2000بذری5

30000پیکانیانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

100000کشمشی سفیدانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

3000کشمشی قرمزانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

435000ترکمن انگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

3000کندریانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

20000فلیمانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

13000رشهانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

3000ياقوتیانگور9155713722شرکت سهامی زراعی کمايستانجغتایخراسان رضوی

9000بذریکوشیاگالبی9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

6500رويشیکوشیاگالبی9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

5000بذریدرگزیگالبی9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

3000رويشیدرگزیگالبی9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

800رويشیبیروتیگالبی9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

1000بذریگاالسیب9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

3000بذریگلدن دلیشزسیب9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2000بذریرد دلیشزسیب9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

1000بذریگلشاهیسیب9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

400بذریمهرگانسیب9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

3500بذریويدوجابه9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

1700بذری شاهرود12بادام9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

800رويشی شاهرود12بادام9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی
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1500بذری شاهرود21بادام9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

6500بذریتکدانهگیالس9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2000رويشیاستالگیالس9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

450رويشیسانبرستگیالس9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2500رويشیعطارگیالس9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

1200رويشیشانديزگیالس9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2900بذریاردی جوبلیومآلبالو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

700رويشیاردی جوبلیومآلبالو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

1100رويشیزوکالآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2200رويشیپرزيدنتآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

7000رويشیبلک دياموندآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

11000رويشیکالیفرنیاآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

4000رويشیحاج حسنیآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2500رويشیکبرايیآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

6000رويشیسبز گلستانگوجه9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

1300رويشیآلبرتاهلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

2700رويشیفانتازياشلیل9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

6000رويشیشاهرودیزردآلو9153010511ريزفناوری باغات پارتمشهدخراسان رضوی

30000رشهانگور9151113031بهروز بیانی رادچنارانخراسان رضوی

7000رشهانگور9151113031بهروز بیانی رادچنارانخراسان رضوی

415000ترکمن انگور9151113031بهروز بیانی رادچنارانخراسان رضوی

20000خزرانار9151113031بهروز بیانی رادچنارانخراسان رضوی

3000بادام تلختنوبادام9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

1500شفتالوزعفرانی پیش رسهلو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

2000شفتالومخملیهلو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

2000شفتالوردتاپهلو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

1500شفتالوزعفرانی دوم رسهلو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

1000شفتالوآلبرتاهلو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

2500شفتالوهسته جداهلو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

3000پیرودوارفبیروتیگالبی9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

2500رويشیسويت آنگیالس9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

1000رويشیاستالگیالس9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

1000رويشیسان برستگیالس9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

500رويشیبرلتگیالس9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

M1061000دورنگسیب9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

M1061000گاالسیب9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

M1061000گالبسیب9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

M1061000گلدن دلیشزسیب9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

1000گردو بذریچندلرگردو9155850525حسن ساالریمانه و سملقانخراسان شمالی

5000سیب بذریزردآمريکايیسیب9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

9000سیب بذریفرانسویسیب9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

9000شفتالوالبرتاهلو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

3000شفتالوسرخ و سفیدهلو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

130جی اندماوندیهلو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

700شفتالوسبزهلو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

2000سیب بذریگاالسیب9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

640جی انديرگلبادام9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

3000آلبالو تلخمجاریآلبالو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

5000آلبالو تلختکدانهگیالس9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

6000گالبی بذریاسپاداناگالبی9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

1000ماريانازوارمگوجه9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000ماريانابلک دياموندآلو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

7000ماريانابخاراآلو9157190190اعظم محمديان مقدمشیروانخراسان شمالی

6000هلو بذریدماوندیهلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

7000هلو بذریسرخ و سفیدهلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000هلو بذریسبزهلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

6000هلو بذریآلبرتاهلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000هلو بذریکیوتاشلیل9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

9000زردآلو تلخشاهرودیزردآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

6000زردآلو تلخنوریزردآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000زردآلو تلخرجبعلیزردآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000سیب بذریگلدن دلیشزسیب9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000سیب بذریرد دلیشزسیب9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000سیب بذریگالبسیب9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

10000گالبی بذریاسپاداناگالبی9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

10000گالبی بذریدرگزیگالبی9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000آلوچهشابلونآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000آلوچهبخاراآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

2500آلوچهاستنلیآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000آلوچهسبزگوجه9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000پیرودوارفاسپاداناگالبی9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000پیرودوارفدرگزیگالبی9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

4000گزيالتکدانهگیالس9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

10000آلبالو تلخمجاریآلبالو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

8000آلبالو تلخفرنگیآلبالو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000آلبالو تلخسیگانیآلبالو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000آلبالو تلخفرانسوی دم بلندگیالس9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

3000آلوچهقطره طالآلو9159012070سید رضا حسینیاسفراينخراسان شمالی

10000شفتالوآلبرتاهلو9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

10000شفتالوسرخ و سفیدهلو9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

10000شفتالودماوندیهلو9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

10000شفتالوکیوتاشلیل9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

10000بادام تلخ21شاهرودبادام9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

10000بادام تلخ18شاهرودبادام9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

7000زردآلوتلخالسگردیزردآلو9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

7000زردآلوتلخشاهرودیزردآلو9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

7000زردآلوتلخرجبعلیزردآلو9153726735حسن ساالریاسفراينخراسان شمالی

15000آلبالو تلختکدانهگیالس9153728932سید محمد حسینیاسفراينخراسان شمالی

5000بادام تلخ13شاهرودبادام9153728932سید محمد حسینیاسفراينخراسان شمالی

8000بادام تلخ12شاهرودبادام9151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی

10000بادام تلخ13شاهرودبادام9151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی

5000بادام تلخشکوفهبادام9151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی

40000گردو بذریچندلرگردو9151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی

20000گردو بذریفرنورگردو9151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی

4000هلو تلخرعفرانی ديررسهلو9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

2500هلو تلخزعفرانی زودرسهلو9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

4000هلو تلخهسته جداهلو9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

5000بادام تلخ13شاهرودبادام9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

2000بادام تلخشاهرودیزردآلو9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

2000آلبالو تلخفرانسوی دم بلندگیالس9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

2000گالبی بذریاسپاداناگالبی9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی

2000گالبی بذریدرگزیگالبی9155851609سید حسین ربانیبجنوردخراسان شمالی
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9000بادام تلخفرانسیسبادام9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

4000بادام تلخ13شاهرودبادام9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

1000آلوچهشابلون ديررسآلو9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

1000آلوچهقطره طالآلو9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

1000شفتالوزعفرانیهلو9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

1500آلوچهالسگردیزردآلو9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

1500آلبالو تلختکدانهگیالس9151862588حسین طاهریبجنوردخراسان شمالی

2000نارنجمجاریلیمو ترش9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

6500نارنجشیشه آبلیمو ترش9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2500نارنجکینونارنگی9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

5000نارنجپرلنارنگی9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

6000نارنجمحلیپرتقال9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

150نارنجتوقرمزپرتقال9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1500نارنجردبالشگريپ فروت9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2000نارنجپیوندینارنج9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2500نارنجمحلی دزفوللیمو شیرين9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2000نارنجلیسبونلیمو ترش9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

150نارنجپوملوپوملو9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

500نارنجگالبیلیمو ترش9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

500بالنگبذریدبه9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1500نرکموزیتوت9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1000ماريانابیوتیآلو9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

700مارياناگلدکیستزردآلو9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

10000قلمهسیاهتوت9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2000قلمهسفیدتوت9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

4000قلمهسیاهانجیر9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

4000قلمهزردانجیر9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1500قلمهگالبیانجیر9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

500قلمهدزفولانار9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1000قلمهيوسف خانیانار9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1000قلمهربابانار9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

3000قلمهريش باباانگور9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1500قلمهياقوتیانگور9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1500قلمهمحلی دزفولزيتون9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2000قلمهمحلیسیب9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1500قلمهدوفصلانگور9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1000نرکبدون هسته سفیدکنار9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

1000نرکبدون هسته گیالسیکنار9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

2000نرکسیبیکنار9166411480احمد شیخیدزفولخوزستان

5000بذرشیشه آبلیمو ترش9163419118حسین درفشدزفولخوزستان

5000بذرنارنجنارنج9163419118حسین درفشدزفولخوزستان

200نارنجلیسبونلیمو ترش9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

200نارنجپرلنارنگی9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

200نارنجکینونارنگی9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

900نارنجمحلی دزفولپرتقال9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

200نارنجمجاریلیموترش9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

200نارنجمحلی دزفوللیمو شیرين9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

4500بذرنارنجنارنج9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

2000بذرشیشه آبلیمو ترش9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

100نارنجگالبیلیمو ترش9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان

200نارنجردبالشگريپ فروت9166422803شرکت پیشگامان تولید نشاءدزفولخوزستان
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7500نارنجکینونارنگی6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

5000نارنجپرلنارنگی6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

6800نارنجمحلیپرتقال6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

4000نارنجلیسبونلیمو ترش6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

400ولکلیسبونلیمو ترش6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

5800نارنجشیشه آبلیمو ترش6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

2800نارنجمحلیلیمو شیرين6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

3800نارنجرد بالشگريپ فروت6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

200نارنجتامسونپرتقال6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

1600نارنجوالنسیاپرتقال6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

200نارنجتانجلونارنگی6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

100نارنجتانگونارنگی6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

1000نارنجپیوندینارنج6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

200نارنجسانجیپرتقال6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

500نارنجمارسپرتقال6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

2400نارنج مجاریلیمو ترش6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

400نارنجدبهدبه6412663602شرکت شهید رجايیدزفولخوزستان

4000قلمهيوسف خانیانار9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

3000قلمهسفیدتوت9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

10000قلمهسیاهشاتوت9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

6000نرکسفید موزیتوت9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000قلمهزردانجیر9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

500قلمهسفیدشاه انجیر9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

3000قلمهسیاهانجیر9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

500قلمهاستهبانانجیر9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000قلمهگالبیانجیر9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

7000قلمهربابانار9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000قلمهبی دانه سفیدانگور9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000قلمهشانیانگور9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

4000قلمهياقوتیانگور9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

4200نارنجشیشه آبلیمو ترش9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000نارنجمحلی دزفوللیمو شیرين9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000نارنجرد بالشگريپ فروت9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000نارنجلیسبونلیمو ترش9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

4000نارنجکینونارنگی9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

4200نارنجمحلی دزفولپرتقال9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000نارنجوالنسیاپرتقال9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

5300نارنجپرلنارنگی9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000نارنجمجاریلیمو ترش9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

700نارنجپیوندینارنج9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

200نارنجپیوندیدبه9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

300نارنجپوملوپوملو9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

300نارنجمانیوالنارنگی9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

500ماريانازعفرانیهلو9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

500مارياناگوجهآلو9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

500ماريانامغانشلیل9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

1000مارياناقطره قالآلو9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

1500ماريانابیوتیآلو9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000مارياناگلد کیستزردآلو9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

1200قلمهمحلی دزفولسیب9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

500بذردارويیعناب9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان
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1000قلمهشاه حسینیسنجد9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

2000قلمهمحلی دزفولزيتون9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

3000پاجوشدوبارکاونديشموز9161416220صفر هندونه کاردزفولخوزستان

4000نارنجکینونارنگی9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

2000نارنجمجاریلیمو ترش9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

5000نارنجشیشه آبلیمو ترش9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

3000نارنجلیسبونلیمو ترش9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

5000نارنجپرلنارنگی9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

2000نارنجرد بالشگريپ فروت9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

4000نارنجوالنسیاپرتقال9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

1000نارنجمحلی دزفولپرتقال9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

500نارنجتامسونپرتقال9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

1000نارنجتانجلونارنگی9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200نارنجمانیوالنارنگی9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

2000نارنجمحلی دزفوللیمو شیرين9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200نارنجپیوندیبالنگ9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

500قلمهسیاهانجیر9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

500قلمهزردانجیر9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

1000نرکموزیتوت9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

500قلمهسیاهتوت9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200قلمهمحلی دزفولانار9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200قلمهياقوتیانگور9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200قلمهزردانگور9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200مارياناگلدکیستزردآلو9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

200ماريانابیوتیآلو9161416146عیدی حسن پوردزفولخوزستان

500نارنجپرلنارنگی9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

300نارنجمحلی دزفولپرتقال9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

1500قلمهمحلی باغملکزيتون9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

100بذریگراکینگپکان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

300بذریوچیتاپکان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

100بذری10jپکان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

100بذریگراتکسپکان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

100بذریکومانجپکان9166918603فاضل هزاروند زنگنهباغ ملکخوزستان

900نارنجشیشه آبلیمو ترش9163449790محمدرضا خواجویدزفولخوزستان

2300نارنجکینونارنگی9163449790محمدرضا خواجویدزفولخوزستان

900نارنجمحلی دزفولپرتقال9163449790محمدرضا خواجویدزفولخوزستان

1000نارنجلیسبونلیمو ترش9163449790محمدرضا خواجویدزفولخوزستان

900نارنجپرلنارنگی9163449790محمدرضا خواجویدزفولخوزستان

500نارنجردبالشگريب فروت9163449790محمدرضا خواجویدزفولخوزستان

3000نارنجمجاریلیمو ترش9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

1000نارنجرد بالشگريپ فروت9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

8500نارنجپرلنارنگی9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

8500نارنجمحلی دزفولپرتقال9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

2000نارنجلیسبونلیمو ترش9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

2000نارنجمحلی دزفوللیمو شیرين9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

7000نارنجشیشه آبلیمو ترش9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

1000نارنجپیوندینارنج9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

300نارنجمارسپرتقال9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

300نارنجسانجیپرتقال9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

200نارنجتانجلونارنگی9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

2500نارنجکینونارنگی9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

150پیوندسیاهونارنگی9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

150پیوندپملوپملو9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

1000قلمهزردانجیر9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

1500قلمهسیاهانجیر9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

500قلمهگالبیانجیر9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

3000قلمهسیاهشاتوت9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

1000قلمهموزیتوت9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

500قلمهسفیدتوت9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

1500قلمهياقوتیانگور9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

500قلمهرشه مريوانانگور9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

500قلمهزرد لبنانیانگور9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

2500قلمهمحلی دزفولانار9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

800قلمهيوسف خانیانار9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

500بذریبالنگبالنگ9163450649محمود شیخیدزفولخوزستان

4000نارنجلیسبونلیمو ترش9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

7500نارنجشیشه آبلیمو ترش9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

10000نارنجمحلی دزفولپرتقال9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

9500نارنجپرلنارنگی9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

2800نارنجکینونارنگی9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

600نارنجتانجلونارنگی9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

2000نارنجردبالشگريپ فروت9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

450نارنجپیوندینارنج9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

1400نارنجمحلی دزفوللیمو شیرين9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

2000نارنجمايرلیمو ترش9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

450نارنجگالبیلیمو ترش9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

800نارنجوالنسیاپرتقال9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

1000نارنجشیشه آب تو قرمزلیمو ترش9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

550نارنجتامسونپرتقال9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

400نارنجمانیوالنارنگی9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

800نارنجسانجیپرتقال9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

3000بذربذرینارنج9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

700نارنجبالنگبالنگ9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

700نارنجدبهدبه9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

700بذربذریلیمو ترش9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

1000قلمهلبنانیانگور9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

800قلمهزردانجیر9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

1000قلمهسیاهانجیر9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

1000قلمهسیاهتوت9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

800قلمهگالبیانجیر9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

700قلمهسفیدتوت9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

800قلمهمحلی دزفولانار9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

500قلمهقل عباسانگور9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

500قلمهسیاه شرابیانگور9166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان

500نارنجوالنسیاپرتقال9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

1000نارنجمحلیپرتقال9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

500نارنجکاراکاراپرتقال9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

1800نارنجمارسپرتقال9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

3500نارنجپرل تانجلونارنگی9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

4000نارنجکینونارنگی9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

1000نارنجتانگورنارنگی9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

5500نارنجشیشه آبلیمو ترش9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان
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3000نارنجمايرلیمو ترش9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

130نارنجپرشینلیمو ترش9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

2500نارنجلیسبونلیمو ترش9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

250نارنجرانگپورلیمو ترش9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

200نارنجپیوندینارنج9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

2000بذرنارنج9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

100بذرابلقنارنج9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

1500نارنجردبالشگريپ فروت9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

50نارنجپوملو9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

2200نارنجمحلیلیمو شیرين9166413018نوين کشت گستر آپادانادزفولخوزستان

1000قلمهياقوتیانگور9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

500قلمهفلیمانگور9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

1000قلمهپرلتانگور9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

1000قلمهمحلی باغملکانار9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

3000قلمهزردانجیر9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

2500قلمهديمانجیر9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

3000قلمهکنسروالیازيتون9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

2000قلمهمحلی باغملکزيتون9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

3000بذرگراتکسپکان9166922140ونوس عسگریباغ ملکخوزستان

5000زردآلو تلخ- بذریبادامیزردآلو9122421403حسن خطیبیزنجانزنجان

5000زردآلو تلخ- بذریقیصیزردآلو9122421403حسن خطیبیزنجانزنجان

5000بادام تلخ- بذریکاغذیبادام9122421403حسن خطیبیزنجانزنجان

3000شفتالو- بذریانجیریهلو9122421403حسن خطیبیزنجانزنجان

2000شفتالو- بذریزعفرانیهلو9122421403حسن خطیبیزنجانزنجان

50000قلمهکاموگل محمدی9109994656محمد رستمی ده جاللیسلطانیهزنجان

3000قلمهکنسروالیازيتون9125413499مهدی عباسیطارمزنجان

10000قلمهزردزيتون9125413499مهدی عباسیطارمزنجان

3000قلمهمانزانیالزيتون9125413499مهدی عباسیطارمزنجان

5000قلمهi18آربیکن زيتون9125413499مهدی عباسیطارمزنجان

3000قلمهکرونايکیزيتون9125413499مهدی عباسیطارمزنجان

221بذریجمالگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

244بذریهارتلیگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

9863بذریچندلرگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

260بذریRDMروند گردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

325بذریپدروگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

220بذریالراگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

18بذریکاوهگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

60بذریپانته آگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

57بذریفرانکتگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

96بذریلیورمورگردو9122491920حسن لطفیانابهرزنجان

25000قلمهزردقلمه زيتون9127441319مهدی ملکیطارمزنجان

3000قلمهمانزانیالقلمه زيتون9127441319مهدی ملکیطارمزنجان

894میروباالنعسگر آبادزردآلو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

884میروباالننصیریزردآلو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

544میروباالنسردرودگوجه سبز9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

1334پیردوآرفبیروتیگالبی9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

2520پیردوآرفدرگزیگالبی9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

GN421شکوفهبادام9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

GN2054آذربادام9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

GN446پويابادام9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

1517بذریچندلرگردو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان
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365بذریهارتلیگردو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

190بذریRDMروند گردو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

GN478استارک رد گلدشلیل9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

GN336اسپرينگ کرستهلو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

418میروباالنسمیکاآلو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

184میروباالنشايروآلو9102034550موسسه مصباح حسینیه اعظمزنجانزنجان

5000قلمهقرمز بی دانهانگور9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

300قلمهترکمنانگور9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان

MM106600گالب کهنزسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM106400توسرخ بکرانسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM106600گلدنسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM106400رد اسپارسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM106150گلبهارسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM111100گلدنسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM111120گاالسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

MM111200توسرخسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

Pسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان ink Lady200بذری

200بذریرداسپارسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500بذریگرانی اسمیتسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

300بذریدو رنگسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

800بذریگلدنسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

200بذریگاالسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1000بذریتوسرخ بکرانسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1000بذریگلبهارسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500بذریگالب کهنزسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

150بذریفوجیسیب9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

predwarf1500کوشیاگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

predwarf350بیروتیگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

Fگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان orellepredwarf150

Fگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان orelleQuince  A100

Quinceبیروتیگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان  A3500

Quinceدرگزیگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان  A300

Quinceآنجوگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان  A200

100بذریدرگزیگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

Fگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان orelle30بذری

3000بذریبیروتیگالبی9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

200محلبالپینزگیالس9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500محلببینگگیالس9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

Sگیالس9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان K 1000محلب1

1000محلبتکدانهگیالس9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1500محلب(بوترمو)مجاری آلبالو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

700آلوسبزگوجه9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1000آلوبخارا زردآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500آلوبخارا بنفشآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1000آلوشابلنآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500آلوسیمکاآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500آلوپرزيدنتآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500آلوشايروآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

700آلوقطره طالآلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1500شفتالوپیش رسهلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500شفتالوزودرسهلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان
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500شفتالوردتاپهلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1000شفتالوجی اچ هیلهلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

100شفتالوانجیریهلو9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

500شفتالوسان کینگشلیل9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1000شفتالوکیوتاشلیل9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

700بادام17شاهرود بادام9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

800بادامتونوبادام9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

600بادام21شاهرود بادام9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

800بادامسوپر نوابادام9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

2000بادام12شاهرودبادام9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

1500بادامفراگنسبادام9121684038سیدجمال عاطفیشاهرودسمنان

100000بادامی زرند-پسته9123734860شرکت پرنیانشاهرودسمنان

3000گالبیکوشیاگالبی2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

3000گالبیدرگزیگالبی2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1000گالبیاسپادوناگالبی2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

700گالبیشاه میوهگالبی2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

100گالبیگل ماسوگالبی2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500سیبگالب کهنزسیب2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

800سیبزردسیب2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

200سیبتوسرخسیب2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500سیبقرمزسیب2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

150سیبگاالسیب2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1000آلوسبزگوجه2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

800آلوقطره طالآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

400آلوبخاراآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

300آلوشايروآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

2000شفتالوآلبرتا ديررسهلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1500شفتالوآلبرتا زودرسهلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

350شفتالوانجیریهلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

700شفتالوزعفرانیهلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

2000شفتالوکیوتاشلیل2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1500بادام12بادام2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

700بادام15بادام2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500بادام18بادام2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1000بادام21بادام2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

30000بادامی زرند-پسته2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1200زردآلورجبعلیزردآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1500زردآلوجهانگیریزردآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

1200زردآلوشاهرودیزردآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

800زردآلوخیبه ایزردآلو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

2500آلبالومجاریآلبالو2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500آلبالوسیاه مشهدگیالس2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

Sگیالس2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان K 1500آلبالو1

Sگیالس2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان K 1400آلبالو2

Sگیالس2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان K 600آلبالو3

Sگیالس2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان K 300آلبالو4

Sگیالس2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان K 800آلبالو5

400-لعلانگور2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

400-ريش باباانگور2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500-کشمشیانگور2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500-سفید فخریانگور2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان
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400-سرخ فخریانگور2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500-عسگریانگور2332220971مرکز تحقیقات شاهرودشاهرودسمنان

500گالبیدرگزیگالبیمهدی رضوانیشاهرودسمنان

4000گالبیبیروتیگالبیمهدی رضوانیشاهرودسمنان

2000گالبیاصفهانبهمهدی رضوانیشاهرودسمنان

3000سیبزردسیبمهدی رضوانیشاهرودسمنان

1500سیبگالبسیبمهدی رضوانیشاهرودسمنان

1500سیبتوسرخسیبمهدی رضوانیشاهرودسمنان

1000سیبقرمزسیبمهدی رضوانیشاهرودسمنان

1000شفتالوزعفرانیهلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

1500شفتالوآلبرتاهلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

1500شفتالوکیوتاشلیلمهدی رضوانیشاهرودسمنان

3000آلوسبزگوجهمهدی رضوانیشاهرودسمنان

1000آلوشايروآلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

7000بادام12باداممهدی رضوانیشاهرودسمنان

7000بادام18باداممهدی رضوانیشاهرودسمنان

7000بادام21باداممهدی رضوانیشاهرودسمنان

1000زردآلوقوامیزردآلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

1000زردآلورجبعلیزردآلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

500زردآلوجهانگیریزردآلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

500زردآلونصیریزردآلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

500زردآلوجعفریزردآلومهدی رضوانیشاهرودسمنان

5000آلبالومجاریآلبالومهدی رضوانیشاهرودسمنان

1500آلبالوسیاه مشهدگیالسمهدی رضوانیشاهرودسمنان

Sگیالسمهدی رضوانیشاهرودسمنان K 1000آلبالو1

Sگیالسمهدی رضوانیشاهرودسمنان K 1000آلبالو2

3000زردآلورجبعلیزردآلومحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

2000زردآلوجهانگیریزردآلومحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

2000زردآلوخیبه ایزردآلومحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

2000زردآلوقوامیزردآلومحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

1000شفتالوزعفرانیهلومحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

2000گالبیاسپادوناگالبیمحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

1000سیبزردسیبمحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

1000سیبقرمزسیبمحمدرضا مهدی ئیشاهرودسمنان

2000-ملس ساوهاناررضا قلی کالهیسمنانسمنان

1500-شیشه گپ فردوساناررضا قلی کالهیسمنانسمنان

2000-پوست قرمز مشهداناررضا قلی کالهیسمنانسمنان

1000-پوست قرمز درجزيناناررضا قلی کالهیسمنانسمنان

1000-رباب نیريزاناررضا قلی کالهیسمنانسمنان

2000-يوسف خانیاناررضا قلی کالهیسمنانسمنان

2500-زرد سمنانانجیررضا قلی کالهیسمنانسمنان

4000-زرد گرمسارانجیررضا قلی کالهیسمنانسمنان

1500-رشه کردستانانگوررضا قلی کالهیسمنانسمنان

8000-کندریانگوررضا قلی کالهیسمنانسمنان

3500-انگوردانه ريزرضا قلی کالهیسمنانسمنان

1000-انگوردانه ريزرضا قلی کالهیسمنانسمنان

1500-پستهدانه خشکرضا قلی کالهیسمنانسمنان

200-عنابدارويیرضا قلی کالهیسمنانسمنان

50000بادامی زرند-پستهفاطمه جزء وزيریدامغانسمنان

2000زردآلورجبعلیزردآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

2000زردآلوجعفریزردآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان
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2000زردآلوجهانگیریزردآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

2000زردآلوقوامیزردآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

2000زردآلوخیبه ایزردآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

2000زردآلودانشکدهزردآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

2000هلوزعفرانیهلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

5000آلبالوتکدانهگیالسعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

5000آلبالومجارآلبالوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

1000گالبیبیروتیگالبیعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

1000گالبیاسپادوناگالبیعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

1500آلوشايروآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

1500آلوطاليیآلوعلیرضا کريمیانشاهرودسمنان

1000بذریجهانگیریزردآلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000بذریقوامیزردآلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000بذریرجبعلیزردآلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000بذریقیاسیزردآلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000بذریشاهوارزردآلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1500سیبگلدنسیبحمید کشاورزشاهرودسمنان

500سیبگالب کهنزسیبحمید کشاورزشاهرودسمنان

500سیبگاالسیبحمید کشاورزشاهرودسمنان

4000گالبیبیروتیگالبیحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000گالبیچینیگالبیحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000آلوپرزيدنتآلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000آلوسبزگوچهحمید کشاورزشاهرودسمنان

500بهاصفهانبهحمید کشاورزشاهرودسمنان

2500بادام12بادامحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000بادام18بادامحمید کشاورزشاهرودسمنان

300گردوچندلرگردوحمید کشاورزشاهرودسمنان

2000هلوآلبرتاهلوحمید کشاورزشاهرودسمنان

1500هلوکیوتاشلیلحمید کشاورزشاهرودسمنان

2000آلبالوبوترموآلبالوحمید کشاورزشاهرودسمنان

2000آلبالوتک دانهگیالسحمید کشاورزشاهرودسمنان

Sگیالسحمید کشاورزشاهرودسمنان K 2000آلبالو5

42000ترکمن انگورحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000کندریانگورحمید کشاورزشاهرودسمنان

1000لعلانگورحمید کشاورزشاهرودسمنان

800زردآلوقیاسیزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

1600زردآلوجهانگیریزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

500زردآلوخیبه ایزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

650زردآلوقوامیزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

500زردآلوزعفرانیزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

700زردآلورجبعلیزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

600زردآلوجعفریزردآلوامیر حسینیشاهرودسمنان

2000آلوسبزگوجهامیر حسینیشاهرودسمنان

30000بادام12بادامامیر حسینیشاهرودسمنان

5000بادام18بادامامیر حسینیشاهرودسمنان

2700بادام8بادامامیر حسینیشاهرودسمنان

6500بادام21بادامامیر حسینیشاهرودسمنان

900هلوآلبرتا ديررسهلوامیر حسینیشاهرودسمنان

900هلوآلبرتا ديررسهلوامیر حسینیشاهرودسمنان

800هلوکیوتاشلیلامیر حسینیشاهرودسمنان

1200آلبالوتکدانهگیالسامیر حسینیشاهرودسمنان
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300آلبالومجاریآلبالوامیر حسینیشاهرودسمنان

800بهاصفهانبهامیر حسینیشاهرودسمنان

MM106700سرخ بکرانسیبامیر حسینیشاهرودسمنان

MM106500گالبسیبامیر حسینیشاهرودسمنان

MM106400گلدنسیبامیر حسینیشاهرودسمنان

1000گالبیاسپادوناگالبیامیر حسینیشاهرودسمنان

300گالبیدرگزیگالبیامیر حسینیشاهرودسمنان

23000قلمهزردزيتون9159549602پژوهشکده دانشگاه زابلزهکسیستان

500زردآلو تلخجعفرخانیزردآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000زردآلو تلخشدوزردآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

5000زردآلو تلختخم گردیزردآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

500زردآلو تلخفلکه ایزردآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000شفتالوسرخابیهلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000شفتالوآلبرتاهلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000شفتالوزعفرانیهلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000شفتالوانجیریهلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000شفتالومغانشلیل9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

500خرمندیقاشقیخرمالو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

500خرمندیقصرالدشتیخرمالو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000بذریبیروتیگالبی9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

500آلوچهزردآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000آلوچهبخاراآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000آلوچهشابلونآلو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000آلبالو تلخآزادیگیالس9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس
1000آلبالو تلخقاهریگیالس9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس
1000آلوچهکرجیگوجه9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000بهاصفهانیبه9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

2000کیالکاصفهانیبه9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000آلبالو تلخمجاریآلبالو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

2000بذریبواناتیگردو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

3000بذریچندلرگردو9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000قلمهشیرينانار9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000بادام تلخسنگیبادام9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

1000بادام تلخکاغذیبادام9171519129عبداهلل موذنیمرودشتفارس

30000بذریبادامیپسته9304697744آقانور خلجنی ريزفارس

45000بذریبادامیپسته9171358898محمد رضا خلجنی ريزفارس

1500لیمو ترشناولپرتقال9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشتوسرخپرتقال9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشمارس ارلیپرتقال9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشوالنسیاپرتقال9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1000لیمو ترشکامکواتپرتقال9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشمحلیپرتقال9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشکینونارنگی9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشمحلینارنگی9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشتانجلونارنگی9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشلیسبونلیمو9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشپرشینلیمو9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

2000لیمو ترشچهار فصللیمو9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشخارکللیمو9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترشپیوندیلیمو9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

1500لیمو ترششیرينلیمو9177913835شرکت پارس نیلوفرانخفرفارس

2000لیمو ترشتوسرخپرتقال9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس
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3000لیمو ترشورسالمونپرتقال9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

3000لیمو ترشوالنسیاپرتقال9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

1000لیمو ترشگالبینارنگی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

1000لیمو ترشجهرمینارنگی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

1000لیمو ترشکلمانتیننارنگی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

2000لیمو ترشتانجلونارنگی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

5000لیمو ترشکینونارنگی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

3000لیمو ترششیرينلیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

3000لیموترشمکزيکیلیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

5000لیمو ترشخارکللیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

1000لیمو ترشپرشینلیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

3000لیمو ترشچهار فصللیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

3000لیمو ترشخارکیلیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

5000لیمو ترشبذریلیمو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

3000نارنجبذرینارنج9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

1000لیمو ترشگريپ فروتگريپ فروت9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

800لیمو ترشبکرايیبکرايی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

500لیمو ترشبتابیبتابی9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

500لیمو ترشبالنگبالنگ9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

6000خرمندیقصرالدشتیخرمالو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

2000خرمندیسیبیخرمالو9173921025شرکت نهاکاران احسان فارسخفرفارس

500قلمهمنقايیانگور9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

500قلمهرطبیانگور9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

500قلمهغوره ایانگور9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

500قلمهريش بابا سیاهانگور9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

500قلمهريش باباسفیدانگور9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

500قلمهعسکریانگور9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

2000قلمهسبزانجیر9177510713اشجار بن پارسمرودشتفارس

10000بادام تلخ7بادام9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

20000بادام تلخ8بادام9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

10000بادام تلخ12بادام9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

10000بذریبواناتیگردو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

10000زردآلو تلختخم گردیزردآلو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

10000زردآلو تلخفلکه ایزردآلو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

15000آلوچهسبز کرجیآلوچه9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

1500آلوچهبخاراآلو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

1500آلوچهقطره طالآلو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

2000آلوچهآبگوشتیآلو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

1500قلمهسرخ  بی دانهانگور9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

1500قلمهعسکریانگور9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

1500قلمهمتقالیانگور9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

1500قلمهشاهانیانگور9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

5000شفتالوسرخابیهلو9171519129علی رضايی فرداقلیدفارس

3000قلمهفلیمانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

2000قلمهپرلیتانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

15000قلمهسردشتانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

5000قلمهترکمن چهارانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

3000قلمهرطبیانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

5000قلمهسفید بی دانهانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

5000قلمهقرمز بی دانهانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

3000قلمهکشمشیانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس
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2000قلمهفخریانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

2000قلمهکندریانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

2000قلمهعسکری قرمزانگور9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

3000پیوندیچندلرگردو9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

1500پیوندیژنوتیپ برتر بواناتگردو9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

25000بذریبواناتگردو9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

2000بذریفرنورگردو9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

2000میرو باالنبخاراآلو9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

12GF1000بادام9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

5000بادام تلخ12بادام9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس

20000قلمهفلیمانگور9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

10000قلمهپرلتانگور9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

3000قلمهياقوتیانگور9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

7000قلمهسیاه کردستانانگور9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

3000قلمهغوره ایانگور9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

3000قلمهشاهانیانگور9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

12000قلمهواندر فولانار9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

10000قلمهاشکفتانار9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

10000قلمهربابانار9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

1000قلمهحسین آقايیانار9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

20000قلمهسبزانجیر9177146045عبدالرضا کی منشدارابفارس

5000بادام تلختونوبادام9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

5000بادام تلخسوپرنوابادام9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000بادام تلخ7بادام9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000بادام تلخ12بادام9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

2000آلبالو تلختکدانهگیالس9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

2000آلبالو تلخسويت آنگیالس9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

3000آلبالو تلخسويت هرتگیالس9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1500شفتالوشبرنگشلیل9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1500شفتالواستار گلدشلیل9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

2000شفتالوايند پندنتشلیل9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

A3000کوينزکدويیبه9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

A3000کوينزويدجابه9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

A4000کوينزشیشه ایبه9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000شفتالوسرخابیهلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000شفتالواسترينگ تايمهلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000شفتالواسترينگ بلهلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000شفتالوزعفرانیهلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000زردآلو تلخخیاریزردآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000زردآلو تلخفلکه ایزردآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000زردآلو تلختخم گردیزردآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

5000آلوچهکرجیگوجه سبز9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000میروباالناستنلیآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000آلوچهشابلونآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000میروباالنشايروآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000میروباالنسانتريزهآلو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

3000آلبالو تلخمجاریآلبالو9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

10000قلمهسیاه سردشتانگور9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000بذریگاالسیب9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000بذریگرانی اسمیتسیب9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000بذریاستارکینگسیب9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس
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200پیرودوالفاسپادوناگالبی9177328079بهنام ضیغمینی ريزفارس

1000بذریشاه میوهگالبی9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

500بذریبیروتیگالبی9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

500آلوچهسبز کرجیگوجه9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

500کیالکاصفهانیبه9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

200بذریبواناتیگردو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

750بادام تلخمنقابادام9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

750بادام تلخسنگیبادام9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

500بذریگالبسیب9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

500بذریترش مصریسیب9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

1000بذریشدوزردآلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

1000زردآلو تلخجعفر خانیزردآلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

1000آلوچهقطره طالآلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

1000آلوچهشابلونآلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

750شفتالوسرخابیهلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

750شفتالوآلبرتاهلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

500شفتالوانجیریهلو9171178609قربان منصورآبادیبیضافارس

5000قلمهسبزانجیرشهره عمادیفارس

5000قلمهسبزانجیر9177318330محمد شريف ذکايینی ريزفارس

500بادام تلخ12بادام9177318330محمد شريف ذکايینی ريزفارس

10000زردآلوتلختخم گردیزردآلوبهرام زارعیفارس

10000زردآلوتلخفلکه ایزردآلوبهرام زارعیفارس

10000زردآلوتلخخیاریزردآلوبهرام زارعیفارس

10000زردآلوتلخماتیکیزردآلوبهرام زارعیفارس

10000شفتالوسرخابیهلوبهرام زارعیفارس

10000شفتالوانجیریهلوبهرام زارعیفارس

10000شفتالوفالورتاپشلیلبهرام زارعیفارس

10000شفتالوايندی پندنتشلیلبهرام زارعیفارس

50000بادام تلخ7بادامبهرام زارعیفارس

80000بادام تلخ12بادامبهرام زارعیفارس

7GFبادامبهرام زارعیفارس 6771000

12GFبادامبهرام زارعیفارس 6771000

GFنان پريلبادامبهرام زارعیفارس 6771000

10000بادام تلخکاراملبادامبهرام زارعیفارس

30000بادام تلخنان پريلبادامبهرام زارعیفارس

10000بادام تلخربیعبادامبهرام زارعیفارس

10000بادام تلخمامايیبادامبهرام زارعیفارس

10000بادام تلخسونورابادامبهرام زارعیفارس

A20000کوئینز کدويیبهبهرام زارعیفارس

A20000کوئینز شیشه ایبهبهرام زارعیفارس

35000قلمهواندر فولاناربهرام زارعیفارس

35000قلمهسبزانجیربهرام زارعیفارس

2500بذریترش مصریسیببهرام زارعیفارس

2500بذریگالبسیببهرام زارعیفارس

5000بذریبواناتیگردوبهرام زارعیفارس

3000پیوتدیچندلرگردوبهرام زارعیفارس

5000آلوچهسبز کرجیگوجهبهرام زارعیفارس

1000بذریوارنگالبیبهرام زارعیفارس

1000بذریسبریگالبیبهرام زارعیفارس

1000بذریکالهگالبیبهرام زارعیفارس

1000بذریمونگوالگالبیبهرام زارعیفارس



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000آلبالو تلخمجاریآلبالوبهرام زارعیفارس

5000آلبالو تلختکدانهگیالسبهرام زارعیفارس

5000آلوچهزردآلويیآلوبهرام زارعیفارس

15000بادام تلخ7بادام9177323500محمد علی مسعودی نیانی ريزفارس

5000بادام تلخمامايیبادام9177323500محمد علی مسعودی نیانی ريزفارس

10000بادام تلخ8بادام9177323500محمد علی مسعودی نیانی ريزفارس

50000قلمهسبزانجیر9171322100فتحعلی زارعینی ريزفارس

3000پیوندیچندلرگردو9171322100فتحعلی زارعینی ريزفارس

2000پیوندیجمالگردو9171322100فتحعلی زارعینی ريزفارس

300پیوندی141گردو9171322100فتحعلی زارعینی ريزفارس

300پیوندی181گردو9171322100فتحعلی زارعینی ريزفارس

400پیوندی32گردو9171322100فتحعلی زارعینی ريزفارس

20000قلمهسبزانجیر9177320292غالمرضا ماهوتینی ريزفارس

3000لیمو ترشناولپرتقال9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

4000لیمو ترشوالنسیاپرتقال9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

4000لیمو ترشمارس ارلیپرتقال9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

10000لیمو ترشخارونارنگی9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

5000لیمو ترشمحلینارنگی9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

3000لیمو ترشبافانارنگی9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

5000لیمو ترشمحلیلیمو9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

5000لیمو ترشپیوندیلیمو9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

5000لیموترشخارکللیمو9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

4000لیمو ترششیرينلیمو9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

5000لیموترشچهارفصللیمو9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

5000لیمو ترشلیسبونلیمو9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

3000لیمو ترشگريپ فروتگريپ فروت9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

2000لیمو ترشبکرايیبکرايی9177113278محمد رضا رحیم خانلیخفرفارس

1000لیمو ترشناولپرتقال9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشتوسرخپرتقال9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشخوشه ایپرتقال9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

2000لیمو ترشوالنسیاپرتقال9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشوکی وایپرتقال9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشمارس ارلیپرتقال9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

3000لیمو ترشخارینارنگی9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

2000بکرايیمحلینارنگی9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

4000لیمو ترشمحلینارنگی9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

5000لیمو ترششیرينلیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

5000لیمو ترشخارکیلیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

3000لیمو ترشپیوندی خاردارلیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

3000لیمو ترشخارکللیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشچهارفصللیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

2000لیمو ترشبذریلیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

2000لیمو ترشپرشین اليملیمو9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشتورنجتورنج9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000لیمو ترشگريپ فروتگريپ فروت9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

1000نارنجپیوندینارنج9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

2000بذرینارنجنارنج9173917629محمود کارگر فردجهرمفارس

2000لیمو ترشمارس ارلیپرتقال9171912189محمد مهربانجهرمفارس

2000لیمو ترشوالنسیاپرتقال9171912189محمد مهربانجهرمفارس

1000لیمو ترشواشنگتن ناولپرتقال9171912189محمد مهربانجهرمفارس

2000لیمو ترشتوسرخپرتقال9171912189محمد مهربانجهرمفارس



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000لیمو ترششیرينلیمو9171912189محمد مهربانجهرمفارس

3000لیمو ترشلیسبونلیمو9171912189محمد مهربانجهرمفارس

5000لیمو ترش(مصری)پرشینلیمو9171912189محمد مهربانجهرمفارس

1000لیمو ترشبالنگبالنگ9171912189محمد مهربانجهرمفارس

500لیمو ترشمحلینارنگی9171912189محمد مهربانجهرمفارس

2000لیمو ترشکینونارنگی9171912189محمد مهربانجهرمفارس

500بذریبیروتیگالبی9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

2000قلمهربابانار9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500قلمهرطبیانگور9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500قلمهريش باباانگور9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500قلمهسیاهانگور9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500قلمهريش باباانگور9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500شفتالوزعفراتی زودرسهلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500شفتالوزعفرانی ديررسهلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500شفتالوانجیریهلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500شفتالوآلبرتاهلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

1000زردآلو تلخآصفیزردآلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500زردآلو تلخشدوزردآلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500زردآلو تلخفلکه ایزردآلو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

1000بادام تلخ2بادام9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500بذریگالبسیب9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

1500خرمندیکاردیخرمالو9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500آلبلو تلختکدانهگیالس9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500کیالکاصفهانیبه9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

500شفتالوکیوتاشلیل9177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس

20000بادام  تلخ12بادام9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1000بادام  تلخکاراملبادام9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1000بادام  تلخمامايیبادام9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

500بادام  تلخسوپرنوابادام9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

25000بادام  تلخ7بادام9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1500قلمهربابانار9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1000بذریگالبسیب9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

3000آلوچهسبزگوجه9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1000آلبالو تلختکدانهگیالس9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

15000شفتالوسرخابیهلو9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

2000زردآلو تلخخیاریزردآلو9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

5000زردآلو تلختخم گردیزردآلو9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

25000زردآلو تلخفلکه ایزردآلو9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

A2000کوينزشیشه ایبه9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

A2000کوينزکدويیبه9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1500بذریبیروتیگالبی9173161037(مهدی)بهرام ضیغمینیريزفارس

39648بادام  تلخ12بادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

1829بادام  تلخ17بادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

38623بادام  تلخ7بادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

9210بادام  تلختونوبادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

324بادام  تلخمحلیبادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

11736بادام تلخسوپر نوابادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

698بادام  تلخ6بادام9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

20000قلمهربابانار9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

5000قلمهسیاه سردشتانگور9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

5000قلمهخرم آبادیانگور9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

5000قلمهرئیسقلیانگور9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

5000قلمهکندریانگور9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

5000قلمهعسکریانگور9171319351(رضا قلی)بهرام ضیغمینیريزفارس

8000بادام  تلخ12بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

4000بادام  تلخ7بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1000بادام  تلخ8بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

4000بادام  تلخ3بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1000بادام  تلخ6بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1000بادام  تلخ13بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1000بادام  تلخ16بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

2000بادام  تلخ17بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1500بادام  تلخ21بادام9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1500قلمهسفید بی دانهانگور9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1500قلمهقرمز بی دانهانگور9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

2200فلمهسبزانجیر9173013567بندار گیتی رادزرقانفارس

1000قلمهسیاه سردشتانگور9173318658خسرو ضیغمینی ريزفارس

15000قلمهسبزانجیر9173318658خسرو ضیغمینی ريزفارس

1500قلمهمحلیبه9173318658خسرو ضیغمینی ريزفارس

3000قلمهربابانار9173318658خسرو ضیغمینی ريزفارس

2500بادام تلخ12بادام9173318658خسرو ضیغمینی ريزفارس

2000بادام تلخ7بادام9173318658خسرو ضیغمینی ريزفارس

1000بادام  تلخ12بادام9175311826حبیب مروتیظفرآبادفارس

1000بادام  تلخ7بادام9175311826حبیب مروتیظفرآبادفارس

1000بادام  تلخ8بادام9175311826حبیب مروتیظفرآبادفارس

3000قلمهسبزانجیر9175311826حبیب مروتیظفرآبادفارس

20000بادام  تلخ12بادام9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000بادام  تلخ3بادام9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500بادام  تلخمامايیبادام9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000بادام  تلخ16بادام9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2000بادام  تلخ7بادام9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500قلمهسیاهانجیر9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2000قلمهسبزانجیر9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500قلمهسمرقندی سیاهانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500قلمهريش بابا منغیانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2000قلمهغوره ایانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2000قلمهريش باباانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

300قلمهفلیمانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000قلمهرطبیانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

3000قلمهسیاه سردشتانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500قلمهياقوتیانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000قلمهعسکریانگور9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500شفتالوانجیریهلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2500شفتالوزردرسهلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2000شفتالوآلبرتا تابستانههلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

2000شفتالوزعفرانیهلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500زردآلوتلخشدوزردآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500زردآلوتلختخم گردیزردآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500زردآلوتلخفلکه ایزردآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500آلبلو تلخمجاریآلبالو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

700شفتالومغانشلیل9173116640نادر جعفریبیضایفارس



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1000آلوچهشابلونآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000آلوچهبالک استارآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000آلوچهمورتینیآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500آلوچهقطره طالآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1000آلوچهکالیفرنیاآلو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500قلمهشیرين شهسوارانار9173116640نادر جعفریبیضایفارس

3000قلمهربابانار9173116640نادر جعفریبیضایفارس

200کوينزاصفهانیبه9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500پیوندیفرنوگردو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

1500پیوندیچندلرگردو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500پیوندیرونوگردو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

500پیوندیفرانکتگردو9173116640نادر جعفریبیضایفارس

16GN250بادام9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

200بذریشاه میوهگالبی9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

170زردآلو تلخشدوزردآلو9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

120زردآلو تلخخیاریزردآلو9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

300محلبتکدانهگیالس9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

200گزيالتکدانهگیالس9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

400آلبالو تلختکدانهگیالس9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

400آلبالو تلخمجاریآلبالو9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

400آلوچهسیاهآلو9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

700میرو باالنزردآلو9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

Mrs300سبز کرجیگوجه9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

350بذریزردسیب9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

400بذریترش مصریسیب9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

400بذریگالبسیب9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

200بذریقرمزسیب9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

260کیالککدويیبه9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

A1800کوينزشیشه ایبه9177079196طبیعت گستر میهنبیضایفارس

700زردآلو تلخشدوزرآلو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

700زردآلو تلخجعفرخانیزردآلو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

800شفتالوکیوتاشلیل9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1000شفتالوانجیریهلو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1500شفتالوزود رسهلو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1500شفتالوتابستانههلو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1000شفتالوپیش رس بهارههلو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

2000قلمهربابانار9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

500قلمهشیرينانار9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1000خرمندیکاردیخرمالو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1000خرمندیقصرالدشتیخرمالو9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

500قلمهعسکریانگور9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

500قلمهياقوتیانگور9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1000قلمهرطبیانگور9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

1000قلمهسیاهانگور9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

500قلمهکله ایانگور9177901470عباس جامه بزرگیظفرآبادفارس

25000بذریبادامیپسته9177309686نادعلی بیگینی ريزفارس

30000قلمهسبزانجیر9917471725سبز کاوشانشیرازفارس

5000قلمهسبزانجیر9177123974شیروان پورکرباليیمیمندفارس

8000قلمهترکمن چهارانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

5000قلمهعسکری بی دانهانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

7000قلمهپکامیانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000قلمهفخریانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

4000قلمهکشمشیانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

12000قلمهخلیلیانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

10000قلمهسیاه سردشتانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

4000قلمهياقوتیانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

5000قلمهعسکری قرمز بی دانهانگور9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

1000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

1000آلبالو تلخگیسیآلبالو9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

1000آلبلو تلخمجاریآلبالو9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

500آلوچهآبگوشتیآلو9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

1000آلوچهسبز کرجیگوجه9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

1000پیوندیفرنوگردو9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

1000پیوندیچندلرگردو9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

500پیوندیجمالگردو9179514685علی برزگرخرمبیدفارس

Jپسته9177102344علی جوکارسروستانفارس 45000بذری1

465لیمو ترشناولپرتقال9177380484شرکت کاوش جويانشیرازفارس

80لیمو ترشوالنسیا سیگلسپرتقال9177380484شرکت کاوش جويانشیرازفارس

1350لیمو ترشوالنسیاپرتقال9177380484شرکت کاوش جويانشیرازفارس

345لیمو ترشمورگاتنارنگی9177380484شرکت کاوش جويانشیرازفارس

425لیمو ترشتانگونارنگی9177380484شرکت کاوش جويانشیرازفارس

100لیمو ترشپرشین اليملیمو9177380484شرکت کاوش جويانشیرازفارس

2000قلمهبیدانه سفیدانگور9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

1500قلمهبیدانه قرمزانگور9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

750قلمهشاهانی قزوينانگور9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

750قلمهعسگریانگور9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

4000بذری1401فروش گردو9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

6000بادام تلخ1401فروش بادام9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

5000زردآلو1401فروش زردآلو9123821088شرکت مهررويان ارمسگرآبادقزوين

3500 قزوينقزوينپسته9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

700قلمهبیدانه سفید قرمزانگور9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

600قلمهبیدانه قرمزانگور9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

500قلمهکندریانگور9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

1000قلمهشاهانیانگور9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

700گالبی بذریبیروتیگالبی9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

200گالبی بذریدرگزیگالبی9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

600آلبالو تلختکدانهگیالس9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

350آلبالو تلخمجاریآلبالو9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

700بادام تلخسنگی آذربادام9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

500بادام تلخکاغذیبادام9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

300بادام تلخ(آجیلی  )شکوفه بادام9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

800گردو بذریچندلرگردو9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

200گردو بذریفرنورگردو9121825509سید علیرضا اديب مجابیقزوينقزوين

12000از طريق قلمهبیدانه سفیدانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

15000از طريق قلمهبیدانه قرمزانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

5000از طريق قلمهشاهانی قزوينیانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

2000از طريق قلمهعسگری کاشمریانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

1000از طريق قلمهياقوتیانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

5000از طريق قلمهشصت عروسانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

10000از طريق قلمهصحابیانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

5000از طريق قلمهپرلتانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

5000از طريق قلمه4ترکمن انگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين
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5000از طريق قلمهفیلم سیدلسانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

5000از طريق قلمهرشهانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

1000از طريق قلمهمثقالیانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

10000از طريق قلمهکندریانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

1000از طريق قلمهمهرهانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

5000از طريق قلمههشتگردانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

2000از طريق قلمهشاهرودیانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

1000از طريق قلمهعسگری محلیانگور9126542453اسماعیل همتیتاکستانقزوين

45000از طريق قلمهآربیکنزيتون9121237460کشت و صنعت خندان طارمطارم سفلیقزوين

5000از طريق قلمهکرونايکیزيتون9121237460کشت و صنعت خندان طارمطارم سفلیقزوين

5000قلمهبیدانه سفیدانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

10000قلمهبیدانه قرمزانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهکندریانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

10000قلمهترکمنانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهفلیم سیدلسانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهردگالبانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهکاشمریانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهمکی قرمزانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهپرلتانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

5000قلمهشاهانی  قزوينانگور9121815089کمال الدين طاهرخانیتاکستان داغالنقزوين

1000شفتالومغانشلیل09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

500شفتالوشمسشلیل09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

1000شفتالوانجیریهلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

500شفتالوآلبرتا ديررسهلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

500شفتالوانجیری زعفرانیهلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

1000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

1000آلبالو تلخمجارستانیآلبالو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

500آلوچه نرکقطره طالآلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

500آلوچه نرکشابلون اختریآلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

500آلوچه نرککالیفرنیايیآلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

1000آلوچهپیش رس درشتیزردآلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

1000آلوچهشاهرودیزردآلو09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

1000آلوچهدبه ایگوجه سبز09121827034(فرزند احمد  )رضا میرزاجانی بوئین زهراقزوين

12000بذریچندلرگردو9121812199محمدجواد بیابانیآبیکقزوين

3000بذریفرانکتگرددو9121812199محمدجواد بیابانیآبیکقزوين

500شفتالوفرانسه پیش رسهلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500شفتالوآلبرتاهلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500شفتالوانجیریهلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500شفتالوشمسشلیل9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500شفتالومغانشلیل9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500آلوچهدرشتی پیش رسزردآلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500آلوچهسبز دبه ایگوجه9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

250آلوچهقطره طالآلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

250آلوچهشابلون آمريکايیآلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500آلوچهشابلون کالیفرنیايیآلو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500آلبالو تلخمجارستانیآلبالو9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500سیب بذریلبنانی زردسیب9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500سیب بذریلبنانی قرمزسیب9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500سیب بذریگالب کهنزسیب9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500سیب بذریاصفهانسیب9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين
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500گالبی بذریبیروتیگالبی9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500گالبی بذریدرگزیگالبی9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500بادام تلخديرگل آذریبادام9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500بادام تلخمامايیبادام9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500بادام تلخ12شاهرودی بادام9123828351جعفر مهدویبوئین زهراقزوين

500بذریچندلرگردو9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریروندگردو9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریفراگنیسبادام9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریشکوفهبادام9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریآذربادام9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریسهندبادام9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریيلدابادام9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250پیرودوآرفشاه میوهگالبی9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250پیرودوآرفاسپادوناگالبی9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

200پیرودوآرفاسپادوناگالبی9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

250بذریفرانکتگردو9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

200میروباالنسیمکاآلو9127878952شرکت محیاءآبیکقزوين

14000بذریگردو9121405837مجید انصاریبیدستانقزوين

4000قلمهبیدانه سفیدانگور9121405837مجید انصاریبیدستانقزوين

4000قلمهبیدانه قرمزانگور9121405837مجید انصاریبیدستانقزوين

2000قلمهشاهانی سیاه کردستانانگور9121405837مجید انصاریبیدستانقزوين

GN5000فرانیسبادام9122008162نهال گستررويانآبیکقزوين

GN5000سوپرنوابادام9122008162نهال گستررويانآبیکقزوين

1000میروباالنسیمکاآلو9174756750شرکت زيست فن آوری ايتاصدرابوئین زهراقزوين

1000میروباالنپريديزنتآلو9174756750شرکت زيست فن آوری ايتاصدرابوئین زهراقزوين

1000میروباالنسانتاروزاآلو9174756750شرکت زيست فن آوری ايتاصدرابوئین زهراقزوين

1500بذریچندلرگردو9174756750شرکت زيست فن آوری ايتاصدرابوئین زهراقزوين

500بذریفرنورگردو9174756750شرکت زيست فن آوری ايتاصدرابوئین زهراقزوين

Ucb110000پايه پسته9174756750شرکت زيست فن آوری ايتاصدرابوئین زهراقزوين

4500قلمهبیدانه سفیدانگور9127884678يوسفعلی چگینیبوئین زهراقزوين

4500قلمهبیدانه قرمزانگور9127884678يوسفعلی چگینیبوئین زهراقزوين

4000قلمهکندریانگور9127884678يوسفعلی چگینیبوئین زهراقزوين

2000قلمهياقوتیانگور9127884678يوسفعلی چگینیبوئین زهراقزوين

1000قلمهشاهانی قزوينانگور9127884678يوسفعلی چگینیبوئین زهراقزوين

49000بذریچندلرگردو09123375298شرکت زمرد دشت آتیهکوهینقزوين

9500بذریفرنورگردو09123375298شرکت زمرد دشت آتیهکوهینقزوين

4500بذریفرانکتگردو09123375298شرکت زمرد دشت آتیهکوهینقزوين

2500بذریفرنتگردو09123375298شرکت زمرد دشت آتیهکوهینقزوين

4500بذریروندگردو09123375298شرکت زمرد دشت آتیهکوهینقزوين

1000شفتالوبذریکارتی زعفرانیهلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000شفتالوبذریهسته جدازودرسهلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000شفتالوبذریانجیری زعفرانیهلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000شفتالوبذریهسته جداديررسهلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000شفتالوبذریزعفرانیشلیل9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000بذریدره گزیگالبی9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

500بذریبیروتیگالبی9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000بذریاصفهانبه9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

2000بذریماليرزردآلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000بذریرجبعلیزردآلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

1000بذریعسگرآبادیزردآلو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

2000بذریتکدانهگیالس9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان
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1500بذریمجاریآلبالو9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

500قلمهصاحبیانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

500قلمهعسگری بیدانهانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

500قلمهصحنه ایانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

500قلمهفخریانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

500قلمهکشمش سفیدانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

40000قلمهعسگری پیکامیانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

400000قلمهرشه مريوانانگور9189706910حسن عثمانیسنندجکردستان

MM1061000گلدن دلیشزسیب9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

M75000گلدن دلیشزسیب9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

M7500گاالسیب9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

M91000گلدن دلیشزسیب9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

61000گزيالتک دانه مشهدگیالس9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

50بذریعسگرآبادیزردآلو9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

3000قلمهسفید بی دانهانگور9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

1000قلمهقرمزبی دانهانگور9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

10000قلمهرشه سردشت     انگور9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

A500کوينزکوشیاگالبی پايه رويشی9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

A500کوينزبه اصفهانبه پايه رويشی9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

50زردالوتلخعسگرابادیزردالو9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

100بادام تلخسوپر نوابادام9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

100بادام تلخفراگنسبادام9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

100بادام تلختونوبادام9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

3000گردوی محلیچندلرگردو9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

500گردوی محلیفرنورگردو9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

100شفتالوبذریانجیری زعفرانیهلو9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

50شفتالوبذریانجیریشلیل9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

50شفتالوبذریمغان ديررسشلیل9183737955حسین نوزادصاحبکردستان

2000بذریچندلرگردو پیوندی9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200بذریفرانکتگردو پیوندی9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200بذریروندگردو پیوندی9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200بذریفرنورگردو پیوندی9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

400بادام تلخآذربادام9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

400بادام تلخسهندبادام9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

400بادام تلخشکوفهبادام9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

300آلوچه بذریسبزگوجه9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

500آلوچه بذریقطره طالآلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

300آلوچه بذریشايروآلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

500آلبالوتلختکدانهگیالس9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200آلبالوتلخصورتیگیالس9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

500آلبالوتلخبوترموآلبالو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

500زردآلوتلخماليرزردآلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

300زردآلوتلخشاهرودزردآلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200شفتالوبذریانجیریهلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200شفتالوبذریرداسکینهلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200شفتالوبذریکارتیهلو9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200شفتالوبذریرد گلدشلیل9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200شفتالوبذریانجیریشلیل9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200شفتالوبذریايندپندنسشلیل9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

300گالبی بذریبیروتیگالبی9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200بذری گالبیدرگزیگالبی9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

200زلزالکاصفهانبه9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

GN200رويشی سوپرنووابادام9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

GN200رويشی تونوبادام9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

GN200رويشی فراگنسبادام9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

500رويشی گزيالتکدانهگیالس9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

200رويشی گزيالصورتیگیالس9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

30000قلمهرشه مريوانانگور9188747438محمد  بهرامیمريوانکردستان

50000قلمهرشه مريوانانگور9183816010حسین محمودیمريوانکردستان

20000بادام تلخمامايیبادام9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

20000بادام تلخسهندبادام9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

20000بادام تلخآذربادام9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

20000بادام تلخشکوفهبادام9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

20000بادام تلخاسپانیابادام9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

450000قلمهرشه مريوانانگور9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

450000قلمهخوشناوانگور9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

150000قلمهپیکامی بیدانهانگور9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

15000قلمه4ترکمن انگور9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

10000آلبالوتلختک دانه مشهدگیالس9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

10000آلبالوتلخبوترموآلبالو9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

10000آلبالوتلخمجاریآلبالو9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

5000بذریبذریگالبی9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

2000بذریبذریگالبی9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

2000بذریبذریگالبی9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

3000پايه رويشیگلدنسیب9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

3000پايه رويشیردسیب9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

3000پايه رويشیفرانسه دورنگسیب9183731284نجم الدين حاجی میرزائیسنندجکردستان

10000بذریچندلرگردوسربست سهرابیمريوانکردستان

2000بذریفرانکتگردوسربست سهرابیمريوانکردستان

1000بذریفرنورگردوسربست سهرابیمريوانکردستان

2000بذریروندگردوسربست سهرابیمريوانکردستان

2000بذریچندلرگردو9188726128حمید لطفیسنندجکردستان

2000بذریفرنورگردو9188726128حمید لطفیسنندجکردستان

300بذریفرنتگردو9188726128حمید لطفیسنندجکردستان

150بذریفرانکتگردو9188726128حمید لطفیسنندجکردستان

50بذریروندگردو9188726128حمید لطفیسنندجکردستان

3000تک دانه مشهدگیالسحسن عثمانیسنندجکردستان

1000سیاه کرجگیالسحسن عثمانیسنندجکردستان

200صورتی لواسانگیالسحسن عثمانیسنندجکردستان

2000بوترموآلبالوحسن عثمانیسنندجکردستان

1500ماليرزردآلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000رجبعلیزردآلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000کالیفرنیاآلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000 سبزگوجهحسن عثمانیسنندجکردستان

1000خورشتیآلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000نیوجرسیآلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000انجیری زعفرانیهلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000انجیری عسلیهلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000انجیری خونیهلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000آلبرتا میانرسهلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000جی اچ هیلهلوحسن عثمانیسنندجکردستان

1000 ردگلدشلیلحسن عثمانیسنندجکردستان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2000بذر بادام12شاهرودبادام9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

1000بذر بادام21شاهرودبادام9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

1000بذر بادامتونوبادام9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

300بذر هلوانجیریشلیل9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

700بذر هلوفانتازياشلیل9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

400بذر هلوزعفرانیهلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800بذر هلوسرخابیهلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800بذر هلومی کرستهلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

900بذر هلوانجیریهلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

900محلببوترموالبالو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

400محلبسیگانیالبالو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800محلبسوئیت هارتگیالس9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

4000محلبتک دانهگیالس9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

1800محلبارلی استارگیالس9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800محلبکلستیگیالس9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800بذر الوچهگوجه سبزگوجه سبز9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

900بذر الوچهبلک استارآلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

500بذر الوچهقطره طالآلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800بذر الوچهبلک امیرآلو9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800قلمهبجستانیانار9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800قلمهنادریانار9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800قلمهساوه ملسانار9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

800قلمهخزر بردسکنانار9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

600قلمهربابانار9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

1200قلمهکشمشی سفیدانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

1200قلمهکشمشی قرمزانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

600قلمهپیکامیانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

900قلمهياقوتیانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

500قلمهلعلانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

400قلمهغزلانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

300قلمهشاهرودیانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

300قلمهعسکریانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

1200قلمهفلیمانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

700قلمهريش باباانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

300قلمهمهریانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

600قلمهکندریانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

500قلمهجوينانگور9139932243فرشاد استوارارزوئیهکرمان

2000انار9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

2000انگور9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

2000توت9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

6000بادام9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

3500آلبالو9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

2000گیالس9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

2000گوجه9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

3000آلو9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

4000زردالو9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

2000شلیل9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

7000هلو9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

2000به9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

4000گالبی9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان

4000سیب9132414327منصوره غالمحسین زاده لنگلریکرمانکرمان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

2500قلمهواندرفولانارعباس کمالیراورکرمان

2500قلمهدانه سیاه جوشانانارعباس کمالیراورکرمان

2500قلمهکیوانیانارعباس کمالیراورکرمان

2500قلمهشیرينانارعباس کمالیراورکرمان

10000بذریبادامیپايه پستهنهال طوبیکرمانکرمان

40000رويشیپايه پستهنهال طوبیکرمانکرمان

40000بادامی ريزپايه پسته بذریمحمد مهدی حسن ابادیکرمانکرمان

100000بادامی ريزپايه پسته بذریمخبوبه السادات حسینیرفسنجانکرمان

100000بادامی ريزپايه پسته بذریپژوهشکده پستهکرمانکرمان

7000بادامسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

300آلبالوسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

2000گیالسسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

2000گوجه سبزسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

3000آلوسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

4000زردالوسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

4000شلیلسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

12000هلوسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

13000بهسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

10000گالبیسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

6000سیبسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

30000پستهسید امین ثمره موسویکرمانکرمان

1000بذریمغانشلیل9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

700بذریکیوتاشلیل9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

400بذریانجیریشلیل9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

500بذریپینگ تابشلیل9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

3000بذریپیش رسهلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1500بذریانجیری زعفرانیهلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1500بذریانجیری معمولیهلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000بذریپیش رس هسته جداهلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

700بادام تلخ بذری7شاهرود بادام9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000بادام تلخ بذری12شاهرود بادام9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1500بادام تلخ بذری21شاهرود بادام9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

800بادام تلخ بذریکريستو مورتوبادام9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

500بادام تلخ بذریAIبادام9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000بذریگالب حیدرزادهسیب9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1500بذریگالب کهنزسیب9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

2000بذری(زرد)يلو دلیشز سیب9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

2000بذریاصفهانبه9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000زردآلو تلخشاهرودیزردآلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1500زردآلو تلخخیاریزردآلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

500بذریکوشیاگالبی9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

700آلوچهقندیآلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1500آلوچهبخاراآلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

800آلوچهشابلونآلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

800آلوچهقطره طالآلو9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000آلبالو تلخهسیکانیآلبالو مجاری9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000آلبالو تلخهتکدانه مشهدگیالس قرمز9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

500آلبالو تلخه(خوشه ای)ارلی استارگیالس9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

500آلبالو تلخهحاج يوسفیگیالس زرد9188306279 شفق942 تعاونی بیستونکرمانشاه

1000بادام تلخکاغذیبادام9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

1800بادام تلخفرانیسبادام9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

1800بادام تلخسوپرنوابادام9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

2400بادام تلختونوبادام9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

800بذریگردکارتیهلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذریگرد خونیهلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذریانجیری لب شتریهلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذریانجیری سیاههلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذریانجیری خونیهلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

1000بذریگرد مغانشلیل9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

150بذریانجیری مغانشلیل9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذری502زردآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذری590زردآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

400اآلوجهگوجه سبزآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

300میروباالنبخارا زردآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

600آلوچهشابلونآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

250آلوچهقطره طالآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

200پیرودوارفدرگزگالبی9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

200پیرودوارفسیبریگالبی9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

300بذریگاالسیب9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

300بذریگالبسیب9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

600بذری(گرانی اسمیت)سبزسیب9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

200بذریقرمزسیب9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500بذریزردسیب9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

m7300زردسیب9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

300بذیاصفهانیبه9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

800بذریگالبیبه9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

1500آلبالو تلختکدانهگیالس9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

600آلبالو تلخمشهدگیالس9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

150آلبالو تلخپرتغالیگیالس9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

300گزيالتکدانهگیالس9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

700آلبالو تلخپیش رسآلبالو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

600آلبالو تلخديررسآلبالو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

200میروباالنشابلونآلو9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

800قلمهدانه شیرينانار9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500قلمهرشهانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

1500قلمهانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

100قلمهياقوتیانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

500قلمهسحابیانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

4000قلمهبی دانه سفیدانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

1000قلمهعسکری سفیدانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

1000قلمهفخریانگور9183384248نوری عین القاصیصحنهکرمانشاه

600گزيالتکدانهگیالس9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1000محلبتکدانهگیالس9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

100محلبصورتی لواسانگیالس9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

500محلبتکدانهآلبالو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

500محلبپیش رسآلبالو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

100پیرودوارفکوشیاگالبی9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

4000بذریانجیری زعفرانیهلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1150بذریسرخ و سفیدهلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1200بذریآلبرتای پیش رسهلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1200بذریدکسی ردهلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1000بذریردگلد مغانشلیل9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه
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1000بذریبیگ تابشلیل9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1000بذریانجیریشلیل9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

2500بذریتونوبادام9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

100بذریسبز برغانگوجه9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

400بذریبخاراآلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

150بذریبلک استارآلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

300بذریتخم گردیزردآلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1200بذریضیاالملکیزردآلو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

200بذریژنوتیپ برترگردو9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

200قلمهتامسون سیدلسانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1400قلمهشاهینیانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

120قلمهفخریانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

1250قلمهفلیم سیدلسانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

120قلمهپرلتانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

500قلمهبیدانه قرمزانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

110قلمهياقوتیانگور9184695292مراد سلیمیصحنهکرمانشاه

3200بادام تلخ12شاهرود بادام9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

2800بادام تلخمامايیبادام9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

1000بادام تلخربیعبادام9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

1600بذریجهانگیریزردآلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

600بذریشاهرودیزردآلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

1800آلبالو تلخبوترموآلبالو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

6200آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

800آلبالو تلخصورتی لواسانگیالس9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

1100آلوچهقطره طالآلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

500آلوچهبلک استارآلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

300آلوچهبخاراآلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

600آلوچهبرغانگوجه سبز9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

3000شفتالوپیش رس کاردیهلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

700شفتالوزعفرانیهلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

2700شفتالوانجیری زعفرانیهلو9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

600شفتالوانجیریشلیل9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

1100شفتالو31شلیل9181380701محسن دهقانکرمانشاهکرمانشاه

850شفتالوانجیریهلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

5000شفتالوانجیری مالکیهلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3500شفتالومغانشلیل9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

5500بذرینصیریزردآلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

8000بذریشاهرودیزردآلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

1400آلوچهنصیریزردآلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

300بذریخیکیآلوچه9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

1400بذریزعفرانیهلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3500بذریزعفرانی ديررسهلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

1500بذریاصفهانبه9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

700بذریگالبسیب9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

1500بذریسبز فرانسهسیب9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

500بذریقرمز فرانسهسیب9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

2000بذریمیراکلسیب9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3500بذریدرگزیگالبی9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

200بذریبیروتیگالبی9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

2200بذریگوجه سبزآلوچه9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3700بذریالوخونیآلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان
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400بذریشابلونآلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

400بذریبخاراآلو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

1800آلبالو تلخسیکانیآلبالو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

5000آلبالو تلخاتريشیآلبالو9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

7000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

300آلبالو تلخسیاه تکدانهگیالس9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3000قلمهفلیم سیدلسانگور9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3000قلمهتامسون سیدلسانگور9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3500قلمهپرلتانگور9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3500قلمهقرمز بیدانهانگور9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

4200قلمهسفید بیدانهانگور9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

3000قلمهملس ساوهانار9148132396شرکت دانش بنیان پرديس کشاورزیکرمانشاهکرمانشاه

60000قلمهفلیم سیدلسانگور9183346442پیوند بیستون پارسقصرشیرينکرمانشاه

10000قلمهپرلتانگور9183346442پیوند بیستون پارسقصرشیرينکرمانشاه

2000قلمهياقوتیانگور9183346442پیوند بیستون پارسقصرشیرينکرمانشاه

1000بذریشابلونآلو9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

1000بذریقطره طالآلو9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

1000بذریشهريارگوجه9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

1000بذریشاهرودزردآلو9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

1000بذریعسگرآبادیزردآلو9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریبیروتیگالبی9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریدرگزیگالبی9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500محلبمجاریآلبالو9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

1500محلبتکدانه مشهدگیالس9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریاصفهانبه9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریزردسیب9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریقرمزسیب9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

1500بذریشکوفهبادام9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریآذربادام9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریزعفرانیهلو9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

500بذریمغانشلیل9188375328حسن شايستهکنگاورکرمانشاه

3000گزيالتکدانه مشهدگیالس9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

5800محلبتکدانه مشهدگیالس9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

63500گزيال الينزگیالس9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3000پیرودوارفاسپادوناگالبی9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

4000بذریبیروتیگالبی9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3100بذریدرگزیگالبی9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2500بادام تلختونوبادام9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3500بادام تلخسوپرنوابادام9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2530بادام تلخفرانیسبادام9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3650بذریاستارک ردگلدشلیل9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3700بذریاينديپندنسشلیل9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2690بذریاسپرينگ بلهلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2050بذریردهاونهلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

4400بذریجی اچ هیلهلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2100بذریاسپرينگ تايمهلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2050بذریاسپرينگ کرستهلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2000بذریاستنلیآلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3550بذریسانتروزاآلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3500بذریشايروآلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3200بذریسیمکاآلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه
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3450بذریپرزيدنتآلو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2540بذریمجاریآلبالو9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

6250بذریگالبسیب9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

4000بذری(گرانی اسمیت)سبزسیب9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

4275بذریقرمزسیب9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2400بذری(بلک مريکال)سیاهسیب9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

7400بذریسفیدسیب9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

1450بذریاصفهانبه9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3000قلمهياقوتیانگور9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2500قلمهپرلتانگور9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

3000قلمهترکمنانگور9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

1500قلمهعسگریانگور9128213814شاهرخ کشاورزکرمانشاهکرمانشاه

2600قلمهکشمشی قرمزانگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

200قلمهکشمشی سفیدانگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

2600قلمه4ترکمنستانی انگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

2600قلمهفلیم سیدلسانگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

3400قلمهردگلوبانگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

1600قلمهاسکارلتانگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

2600قلمهکريمسونانگور9023860225قدير محمدیکرمانشاهکرمانشاه

10000قلمهسیاه سردشتانگور9171480697(محمد شرافتی)شرکت زيست فناور تچرابوراحمدکهگیلويه و بوير احمد

3000قلمهسیاه سمرقندیانگور9171480697(محمد شرافتی)شرکت زيست فناور تچرابوراحمدکهگیلويه و بوير احمد

1500قلمهسفید عسکریانگور9171480697(محمد شرافتی)شرکت زيست فناور تچرابوراحمدکهگیلويه و بوير احمد

1000لیموسنگیلیمو9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000لیمواليم بیرسلیمو9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

3000بذریآبلیمو9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000بذریمحلینارنج9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000قلمهرشهانگور9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000قلمهياقوتیانگور9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000قلمهرطبیانگور9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000قلمهسیاهانجیر9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

1000قلمهسفیدانجیر9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

2000قلمهزردزيتون9172339869سروگل پناهیبهمئیکهگیلويه و بوير احمد

2300لیموسنگیلیمو9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

10000بذریشیرازیلیمو9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

1500لیموخوشه ایپرتقال9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیمووالنسیاپرتقال9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

2700لیموتوسرخپرتقال9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

2100لیموخارونارنگی9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

2000قلمهرشهانگور9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

1000قلمهزردزيتون9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

500قلمهسفیدانجیر9171480697اله بخش حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

10000بذریشیرازیلیمو9175731932اسماعیل حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

5000بذریمحلینارنج9175731932اسماعیل حسینیباشتکهگیلويه و بوير احمد

500قلمهاتوم رويالانگور9171483363سید صادق فقهی مقدمدهدشتکهگیلويه و بوير احمد

600قلمه4ترکمن انگور9171483363سید صادق فقهی مقدمدهدشتکهگیلويه و بوير احمد

500قلمهبلک سیدلسانگور9171483363سید صادق فقهی مقدمدهدشتکهگیلويه و بوير احمد

500قلمهرشهانگور9171483363سید صادق فقهی مقدمدهدشتکهگیلويه و بوير احمد

200نارنجوالنسیاپرتقال9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

120لیمووالنسیاپرتقال9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

160لیمومارسپرتقال9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

560لیموخوشه ایپرتقال9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد
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300لیموتوسرخپرتقال9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

120لیموناولپرتقال9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

240لیموخارونارنگی9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

200لیمومحلیبکرايی9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

500لیموخارکللیمو9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

10000بذریشیرازیلیمو9102920916حسینعلی گوهرگانیگچسارانکهگیلويه و بوير احمد

2000لیمووالنسیاپرتقال9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیموتوسرخپرتقال9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیموخوشه ایپرتقال9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیمومکزيکنلیمو9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2500لیموپرشین اليملیمو9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2500لیموورنالمونلیمو9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیمواليمبیرسلیمو9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیموفینولیمو9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

1000لیموشیرينلیمو9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

500لیموگريپ فروتگريپ فروت9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000لیموخارونارنگی9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

1500لیموانشونارنگی9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

2000قلمهعسکریانگور9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

10000قلمهسردشتانگور9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

10000قلمهياقوتیانگور9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

5000قلمهرطبیانگور9171486259مجید درخشاندهدشتکهگیلويه و بوير احمد

5000مارياناموريتینیآلو09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولکهگیلويه و بوير احمد

5000مارياناامیدیآلو09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولکهگیلويه و بوير احمد

3000میروباالنسوپر شابلونآلو09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

5000(بذری)گالبیاسپاداناگالبی09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

2000(بذری)گالبیمشوگالبی09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

A5000کهنزاسپاداناگالبی09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

A5000کهنزاصفهانبه09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

3000بذریگلدن دلشیزسیب09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

2000بذریرد دلیشزسیب09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

5000خرمندیگوجه ایخرمالو09113730076خدانظر رخشانیعلی آباد کتولگلستان

3000مارياناموريتینیآلو09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

2000مارياناقطره طالآلو09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

2000مارياناامیدیآلو09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

2000ماريانامشوگالبی09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

1500بذریاسپادناگالبی09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

A2000کهنزاصفهانبه09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

2500بذریگلدن دلشیزسیب09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

2000بذریتو سرخسیب09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

6000خرمندیگوجه ایخرمالو09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

3000بذری زالزالکزالزالکزالزالک09113730406صفر عطايیعلی آباد کتولگلستان

30000آربکینزيتون09113710196 محمدتقی شاهمرادیگرگانگلستان

30000کرونايکیزيتون09113710196 محمدتقی شاهمرادیگرگانگلستان

8000میشنزيتون09113710196 محمدتقی شاهمرادیگرگانگلستان

5000مانزانیالزيتون09113710196 محمدتقی شاهمرادیگرگانگلستان

5000کنسروالیازيتون09113710196 محمدتقی شاهمرادیگرگانگلستان

10000زردزيتون09113710196 محمدتقی شاهمرادیگرگانگلستان

15000آربکینزيتون09113710125 عبدالرضا موفقیگرگانگلستان

5000مانزانیالزيتون09113710125 عبدالرضا موفقیگرگانگلستان

20000کرونايیکیزيتون09113710125 عبدالرضا موفقیگرگانگلستان
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5000میشنزيتون09113710125 عبدالرضا موفقیگرگانگلستان

5000زردزيتون09113710125 عبدالرضا موفقیگرگانگلستان

12000کرونايکیزيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

5000زردزيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

5000کنسروالیازيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

5000مانزانیالزيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

8000آربکینزيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

2000ابوسطلزيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

5000بلیدیزيتون09111710547عباس سپهری نوديجهگرگانگلستان

5000زردزيتون09111701463 محمود دهباشیانکردکویگلستان

20000کرونايکیزيتون09111701463 محمود دهباشیانکردکویگلستان

5000مانزانیالزيتون09111701463 محمود دهباشیانکردکویگلستان

5000میشنزيتون09111701463 محمود دهباشیانکردکویگلستان

5000بلیدیزيتون09111701463 محمود دهباشیانکردکویگلستان

10000آربکینزيتون09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

2000میشنزيتون09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

5000کرونايکیزيتون09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

2000مانزانیالزيتون09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

1000چندلرگردو09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

1000فرانکتگردو09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

500فرنورگردو09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان

500میشنزيتون09113701256نسرين عباسیکردکویگلستان

10000مانزانیالزيتون09113701256نسرين عباسیکردکویگلستان

4000آربکینزيتون09113701256نسرين عباسیکردکویگلستان

6000کرونايیکیزيتون09113701256نسرين عباسیکردکویگلستان

10000کرونايکیزيتون09112705083رمضان کوهکنگرگانگلستان

1000مانزانیالزيتون09112705083رمضان کوهکنگرگانگلستان

2000میشنزيتون09112705083رمضان کوهکنگرگانگلستان

5000آربکینزيتون09112705083رمضان کوهکنگرگانگلستان

15000ملس ممتاز ساوهانار گلدانی09111761229شرکت نای بادایگنبدگلستان

10000فردوسانار09111761229شرکت نای بادایگنبدگلستان

5000کرونايیکیزيتون09111718886معصومه عقیلیگرگانگلستان

20000کرونايکیزيتون09111711039عزيزاله وزواریگرگانگلستان

10000آربکینزيتون09111711039عزيزاله وزواریگرگانگلستان

5000مانزانیالزيتون09111711039عزيزاله وزواریگرگانگلستان

20000کاماساریتوت کرم ابريشم09123725028معصومه عقیلیمینودشتگلستان

8000واندر فولانارسید حسن حسینیگلستان

5000کهنزدرگزیگالبیسید حسن حسینیگلستان

8000سه فصلانجیرسید حسن حسینیگلستان

10000کهنزاصفهانبهسید حسن حسینیگلستان

8000بذریاسپادانا زودرسگالبیسید حسن حسینیگلستان

8000مارياناشابلون زودرسآلوسید حسن حسینیگلستان

8000مارياناموريتنیآلوسید حسن حسینیگلستان

5000بذریگوجه ایخرمالوسید حسن حسینیگلستان

5000فرتیلفندقسید حسن حسینیگلستان

2000اشکوراتفندقسید حسن حسینیگلستان

5000خرمندیسیبیخرمالوسید حسن حسینیگلستان

5000بذریچندلرگردو09113721782مهناز مسگربندرگزگلستان

2500بذریفرنورگردو09113721782مهناز مسگربندرگزگلستان

10000پاجوشزردزيتون9113326144مرتضی بیگی گلشتریصومعه سراگیالن

10000پاجوشمانزانیالزيتون9113326144مرتضی بیگی گلشتریصومعه سراگیالن
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1000پاجوشآربکینزيتون9113326144مرتضی بیگی گلشتریصومعه سراگیالن

500محلیخوشه ایگردو9113326144مرتضی بیگی گلشتریصومعه سراگیالن

500پاجوشرندفندق9113326144مرتضی بیگی گلشتریصومعه سراگیالن

500پاجوشفرتیلفندق9113326144مرتضی بیگی گلشتریصومعه سراگیالن

1000برونوهايواردکیوی9111850865جالل رجائیحويقگیالن

1000وحشیگوجه ایخرمالو9111850865جالل رجائیحويقگیالن

5000سیتروملوتامسونپرتقال9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

5000نارنجتامسونپرتقال9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

6000سیتروملوموروپرتقال خونی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

6000سیتروملواناریپرتقال خونی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000نارنجژاپنینارنگی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000سیتروملوژاپنینارنگی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000نارنجپیجنارنگی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000سیتروملوپیجنارنگی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000نارنجشیرينلیمو9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000سیتروملوترشلیمو9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000نارنجترشلیمو9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

500نارنجتوسبزدارابی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

500نارنجتوقرمزگريپ فروت9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000نارنجکامکواتکامکوات9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000سیتروملوکامکواتکامکوات9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

500بذریگواواگواوا9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

500فوجی بذریفوجیفوجی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

500نرک جنگلیبشقابیخرمالو9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1500پاجوشاشکوراتفندق9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1500پاجوشفرتیلفندق9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000بهازگیلازگیل9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000نرک گالبیمحلیخوج9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000نرک گالبیگالبیگالبی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000بذریگوجه سبزگوجه سبز9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000بذریزردسیب9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000بذریقرمزسیب9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000پگان بذریپگانگردو9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000محلیانجبرانجیر9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

2000 بذریهايواردکیوی9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

500کويننزاصفهانبه9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1000چنلرگردو9113843573بهروز رضا زادهکلموج- املشگیالن

1500پاجوشفرتیلفندق9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

500پاجوشسیبریفندق9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

1000پاجوشرندفندق9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

500پاجوشسگربفندق9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

3000پاجوشگرد اشکوراتفندق9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

50بذری بومیچنلرگردو9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

50بذری بومیپدروگردو9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

50بذری بومیفرانکتگردو9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن

2500پاجوشگرداشکورفندق9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

2000پاجوشفرتیلفندق9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

2000پاجوشرندفندق9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

2000پاجوشسگربفندق9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

500پاجوشسیويریفندق9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

600محلیچندلرگردو9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن
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200محلیپدروگردو9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

200محلیفرنورگردو9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

100محلیفرانکتگردو9113843573صفر اکبری شوکیکلموج- املشگیالن

200بذریقرمزآلوچه9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

300بذریرددلیشزسیب9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200بذریگلدن دلیشزسیبب9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500بذریگرانی اسمیتسیب9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200بذریديررسازگیل9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

1000خرمندیکاکیخرمالو9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

400بذریقطره طالآلو9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

1000بذریسبز بزرگگوجه سبز9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500بذریسبز قندیگوجه سبز9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

1000بذریخرمندیگالبی جنگل9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500بذریآمرودگالبی9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500بذریمحلیگردو9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200بذریژاپنیازگیل9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

1000سیتروملوتامسونپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500سیتروملولیسبونلیمو ترش9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500نارنجتامسونپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500سیتروملووالنسیاپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجناولیناپرتفال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500نارنجخونی موروپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجخونی کروس سانکینپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

2000سیتروملوپیجنارنگی9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجانشونارنگی9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجکلمانتیننارنگی9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500نارنجيونسینارنگی9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجلیمو شیرينلیمو شیرين9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

500سیتروملواوريکالیمو ترش9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

1000نارنجکامکواتکامکوات9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجتوسرخگريپ فروت9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنچبادرنگبادرنگ9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

300نارنجخونی خوشه ایپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

200نارنجنیوهالپرتقال9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

400نارنجابلقنارنج9358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن

100000میکروکارپافیکوسبن سای9122235872پويان قاسمی پناهصومعه سراگیالن

1500سیتروملوناولپرتقال9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300سیتروملوپیجنارنگی9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300نارنجامشونارنگی9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300سیتروملويوريکالیمو ترش9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300سیتروملوتوسرخگريب فروت9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

200نارنجکامکواتکامکوات9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

500سیتروملوخونیپرتقال9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

350بذریازگیلازگیل9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300تکثیر از طريق  بذرژاپنیازگیل9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

400اربه جنگلیژاپنیخرمالو9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300بذری(مصری)مشوگالبی9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

100بذریتوسرخسیب9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

300بذریشاه میوهگالبی9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

200بذریشابلونآلو9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

200قلمهشیشه ایآلوچه9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن
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200قلمهمحلیانار شیرين9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

200قلمهمحلیانار ترش9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

200بذریشادمندخوج9112441329مظفر کريمپورامشلگیالن

3000سیتروملوتامسونپرتقال9111444866يونس مهدویرودسرگیالن

1000سیتروملوخونیپرتقال9111444866يونس مهدویرودسرگیالن

1000نارنجخونیپرتقال9111444866يونس مهدویرودسرگیالن

2000سیترنجمیاگاوانارنگی9111444866يونس مهدویرودسرگیالن

2000بذری گالبیتابستانهگالبی آسیايی9111444866يونس مهدویرودسرگیالن

2000بذری گالبیپايیزهگالبی آسیايی9111444866يونس مهدویرودسرگیالن

2000پاجوشفرتیلفندق9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

800پاجوشنگرتفندق9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

500پاجوشسگربفندق9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

1000پاجوشقزوينفندق9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

1000پاجوشقمیفندق9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

400پايه بذریچنلرگردو9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

100پايه بذریفرنورگردو9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

100تکثیر از بذرچنلرگردو9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

500پايه بذریفرانیسبادام9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

200پايه بذریشکوفهبادام9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

500پايه بذریآذربادام9118857757فرزاد پارساسیاهکلگیالن

200بذریسبز ترشسیب9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300بذریتوسرخسیب9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

250بذریگالبسیب9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200بذریتوسرخآلوچه قرمز9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

500پاجوشاشکوراتفندق9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

500پیوندی بذریچنلرگردو9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200محلیخلخالگردو9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

400بذریقرمزگواوا9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300بذریگوجه ایخرمالو9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300بذریقندیآلوچه9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300بذریمحلیآلوچه9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

250بذریخرمايیازگیل9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200بذریآلوآلو شابلون9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300قلمهسیاهانجیر سیاه9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300قلمهيزدیانجیر سفید9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300قلمهمحلیانار شیرين9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300نارنجکانکواتکامکوات9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300سیترملوپیجنارنگی9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200بذریمحلیانبه9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200سیترملواليمکواتلیمو ترش9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200سیترملومحلیلیمو شیرين9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300سیترملوتامسونپرتغال9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

150پاجوشمحلیعناب9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300بذریمحلیگالبی9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

500بذریمحلیخوج9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300قلمهمحلیتمشک بدون تیغ9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200بذریفوجیفوجی9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200بذریمحلیپرتغال9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

300سیترملوخونیپرتقال9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

200بذریخاکیآلو9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

250بذریسیاه محلیآلو9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن
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200بذریهسته جداهلو9118159183بیت اله توتونکارگشت- فومن گیالن

3000پاجوشفرتیلفندق9113342258صفر علی محرم پوررستم آبادگیالن

400پاجوشسگربفندق9113342258صفر علی محرم پوررستم آبادگیالن

1500بذریبیروتیگالبی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000بذری(مصری)مشوگالبی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریدرگزیگالبی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000بذریويلیام کلونیگالبی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000بذریکوشیاگالبی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

7000بذریارقام مختلفگالبی آسیايی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

6000ازگیل وحشیزودرسازگیل9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

6000ازگیل وحشیديررسازگیل9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

7000سیتروملوتامسونپرتقال9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

3000سیتروملوخونی موروپرتقال9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500سیتروملوشیرينلیمو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

2000سیتروملوترش سنگیلیمو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500سیتروملوترش پرسین اليملیمو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

5000سیتروملوژاپنینارنگی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

2000سیتروملوپیجنارنگی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000سیتروملووالنسیاپرتقال9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500سیتروملوبیروتیپرتقال9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

2000بذریسبزسیب9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریزردسیب9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریتابستانهسیب9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریفوجیسیب9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

2000بذریقرمزسیب9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

2000بذریفیجوافیجوا9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریگواوا زردگواوا زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500بذریگواوا قرمزگواوا زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

3000پاجوشفرتیلفندق9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

3000پاجوشفندق روندفندق زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

3000پاجوشسگربفندق9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریعنابعناب9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بذریازگیل ژاپنیازگیل زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000آلبالو تلخآلبالو مجاریآلبالو زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000آلبالو تلخآلبالو بوترموآلبالو زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000آلبالو تلخگیالس تکدانهگیالس زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000قلمهانجیر سیاهانجیر زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000قلمهانجیر يه وقتانجیر سه وقت9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000قلمهانجیر سبز گالبیانجیر سبز گالبی9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000قلمهانجیر سبز پهنانجیر سبز پهن9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000قلمهانجیر آمريکايیانجیر زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

3000قلمهتمشک بدون خارتمشک بدون خار9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1000قلمهانگور سیاهانگور زرد9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500توتشاه توتتوت9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500توتسفیدتوت9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500توتموزیتوت9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500خرمندیسیبیخرمالو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

3000خرمندیگوجه ایخرمالو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500خرمندیموزیخرمالو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

1500بهاصفهانبه9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

100بذریشاه بلوطشاه بلوط9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

800پیوندیچندلرگردو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

100پیوندیفرانکتگردو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

100پیوندیفرنوگردو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

500بذریپگانگردو9113851051پیام سبز تالشتالشگیالن

5000قلمهرشهانگور9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1200قلمهياقوتیانگور9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

200قلمه4ترکمن انگور9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

200قلمهعسگری زردانگور9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

200قلمهعسگری قرمزانگور9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

500بذریبیروتیگالبی9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

2000بذریفرنورگردو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

800بذریچندلرگردو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1500بادام تلخ12شاهرود بادام9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

500بادام تلخ7شاهرود بادام9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1000بادام تلخمامايیبادام9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

500بادام تلخربیعبادام9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1700بادام تلخشکوفهبادام9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1000بادام تلخآذربادام9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1000شفتالوکاردیهلو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

1300شفتالوانجیریهلو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

500شفتالوزودرسهلو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

300شفتالوزعفرانیهلو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

GN200اسپرينگ تايمهلو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

900شفتالوانجیریشلیل9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

800شفتالوشبرنگشلیل9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

GN200استارک رد گلدشلیل9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

500آلبالو تلخالپینزگیالس9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

600آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

6400گزيال الپینزگیالس9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

6400گزيال بینگگیالس9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

300آلبالو تلخمجارآلبالو9163677245لطفعلی قبادی علمیالشترلرستان

8000بذریچندلرگردو9182140421پرويز طالبیدورودلرستان

500بذریفرانکتگردو9182140421پرويز طالبیدورودلرستان

500بذریروندگردو9182140421پرويز طالبیدورودلرستان

1000بذریفرنورگردو9182140421پرويز طالبیدورودلرستان

2000قلمهملس ممتازانار9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

2000قلمهيوسف خانیانار9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

2600قلمهملس ساوهانار9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

600قلمهرباب نی ريزانار9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

300قلمهگرجستانیانجیر9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

1000قلمهسبز استهبانانجیر9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

600قلمهسفید بی دانهانگور9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

1000قلمهپرلتانگور9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

10000قلمهکريمسونانگور9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

67000قلمهرشهانگور9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

20000بذریبادمی ريزپسته9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

370شفتالوردتاپهلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

1120شفتالوزعفرانیهلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

375شفتالوانجیریهلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

200شفتالوآلبرتا زودرسهلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

360شفتالوسیبیشلیل9125521015روح اله حقیالشترلرستان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان
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705شفتالوساند کینگشلیل9125521015روح اله حقیالشترلرستان

350شفتالوانجیریشلیل9125521015روح اله حقیالشترلرستان

2050آلوچهسبزگوجه9125521015روح اله حقیالشترلرستان

700آلوچهپفکیآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

250آلوچهآنجالآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

900آلوچهسانتاروزاآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

1400آلوچهقطره طالآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

460آلوچهشابلون امیدیآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

470آلوچهموريتانیآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

925آلوچهکالیفرنیاآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

1258بذریشبستریزردآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

245بذریعسگرآبادیزردآلو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

1000بادام تلخآذربادام9125521015روح اله حقیالشترلرستان

770بادام تلخشکوفهبادام9125521015روح اله حقیالشترلرستان

360بادام تلخ12شاهرود بادام9125521015روح اله حقیالشترلرستان

2475آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9125521015روح اله حقیالشترلرستان

1825آلبالو تلخمجارآلبالو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

910آلبالو تلختکدانهآلبالو9125521015روح اله حقیالشترلرستان

400بذریگالبسیب9125521015روح اله حقیالشترلرستان

550بذریگاالسیب9125521015روح اله حقیالشترلرستان

2150بذریبیروتیگالبی9125521015روح اله حقیالشترلرستان

30بذریمصریگالبی9125521015روح اله حقیالشترلرستان

1175بذریاصفهانبه9125521015روح اله حقیالشترلرستان

500شفتالوهلو9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

1500بادم تلخسوپر نوابادام9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

1000بادم تلخ18شاهرود بادام9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

500آلوچهسبزگوه9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

1200آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

500آلبالو تلخمجارآلبالو9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

300بذریشاهرودیزردآلو9167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان

7000بادام تلخربیعبادام9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

700بادام تلخمامايیبادام9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

6500بادام تلخ12شاهرود بادام9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

1000بادام تلخسوپرنوابادام9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

2800آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

300آلبالو تلخزرد دانشکدهگیالس9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

200آلبالو تلخبینگگیالس9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

550گیزالالپینزگیالس9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

45گیزالتکدانه مشهدگیالس9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

380آلبالو تلخمجارآلبالو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

GN350ردهاونهلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

350شفتالوپیش رسهلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

500بادام تلخپیش رسهلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

350شفتالوآلبرتا دير رسهلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

1400شفتالوآلبرتا زودرسهلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

2200شفتالوانجیریهلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

300شفتالوشبرنگشلیل9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

800شفتالوانجیریشلیل9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

200شفتالومغانشلیل9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

200بادام تلخمغانشلیل9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

500بذریشاهرودیزردآلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان
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1900بذریتخم گردیزردآلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

350بذریکوشیاگالبی9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

300بذریبیروتیگالبی9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

50بذریشاه میوهگالبی9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

1000پیرودوارفکوشیاگالبی9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

200پیرودوارفاسپاداناگالبی9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

600آلوچهقطره طالآلو9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

180بذریقرمزسیب9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

1000بذریزردسیب9161611166محمدرضا نصرالهی فرخرم آبادلرستان

8358کشت بافتسبز استهبانانجیر9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

2804پیرودورافگالبی9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

5161میروباالنآلو9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

6420گزيال گیالس9163694614کشت و صنعت  فجرصفا لرستانخرم آبادلرستان

3000مارياناگوجه سبزآلو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

6000مارياناموروتونیآلو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

7000بذریتکدانهگیالس9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

3000بذریمجاریآلبالو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

10000پاجوشفرتیلفندق9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

1000پاجوشسگربفندق9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

15000پاجوشاشکوراتفندق9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

4000بذریبذریخرمالو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

1500بذریچندلرگردو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

1500بذریپدروگردو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

300بذریروندگردو9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

m75000گاالسیب9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

m74000دورنگسیب9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

m73000سبزسیب9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

3000پیرودوارفبیروتیگالبی9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

A5000کوئینز کوشیاگالبی9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

A5000کوئینز بیروتیگالبی9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

5000بذریبیروتیگالبی9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

4000بذریکیوشاگالبی9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

A2000کوئینز ويدوجابه9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

A8000کوئینز اصفهانبه9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

5000قلمهگل انارانار9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

4000قلمهملسانار9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

10000گیالنیازگیل9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

1500قلمهسفیدانجیر9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

1000قلمهخسرویانجیر9111260191شرکت نهال گستر مازندرانزيرابمازندران

25000بذریواندرفولانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

25000قلمهملس ممتازانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

10000قلمهيوسف خانیانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

5000قلمهفرشته قرمزانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

10000قلمهنرم هستهانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

10000قلمهدانه سیاه اصفهانانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

5000قلمهشیرين گلانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

20000قلمهواندرفولانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

5000قلمهقندهارانار9112511739گل انار صاحبیساریمازندران

15000قلمهزردزيتون9111515216بهروز بصیریساریمازندران

200000قلمهکن موجیتوت9113263478منوچهر آقاجان شاکریقائمشهرمازندران

40000قلمهزردزيتون9111518388امیر حسین خدائیساریمازندران
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2000قلمهآربکینزيتون9111518388امیر حسین خدائیساریمازندران

3000قلمهمانزانیالزيتون9111518388امیر حسین خدائیساریمازندران

100000قلمه93کاشان گل محمدیآناهیتا محمدی پوراملمازندران

1000بذریچندلرگردو9113534511علی علی آباديانبهشهرمازندران

1000بذریروندگردو9113534511علی علی آباديانبهشهرمازندران

1000گردوی سوزنیچندلرگردوی9123656595علی رضايی نصباراکمرکزی

1000گردوی سوزنیفرنورگردوی9123656595علی رضايی نصباراکمرکزی

300گردوی سوزنیفرانکتگردوی9123656595علی رضايی نصباراکمرکزی

GN3000جی ان 12شاهرودی بادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

GN3000جی ان زعفرانیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

GN2000جی ان سانگلد مغانشلیل9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000میروباالنگوجه سبزآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000میروباالنبخاراآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000میروباالنقطره طالآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000میروباالنشابلونآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000میروباالنکالیفرنیاآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

10000قلمهکشمشیانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000قلمهعسگریانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3000قلمهياقوتیانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000قلمهلعلانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000قلمه4ترکمنانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000قلمهفلیم سیدلسانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000قلمهسردشتیانگور9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

10000بادام تلخ12شاهرودیبادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000بادام تلخشکوفهبادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000بادام تلخمامائیبادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000بادام تلخنارن پارپلبادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000بادام تلخفرانسیسبادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000بادام تلخ18شاهرودی بادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000بادام تلخ7شاهرودیبادام9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

12000آلبالو تلخمجاریآلبالو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

7000آلبالو تلخاتريشیآلبالو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3500آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000آلبالو تلخقاهریگیالس9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

8000آلبالو تلخسیاه مشهدگیالس9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000سیب بذریرد دلیشزسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000سیب بذریگالبسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

7000سیب بذریگلدن دلیشزسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000سیب بذریگالب عروسسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000سیب بذریگرانی اسمیتسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000سیب بذریتوسرخسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000سیب بذریفوجیسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000سیب بذریگاالسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000سیب بذریرد استارکینگسیب9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000شفتالوکاردی زودرسهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000شفتالوزعفرانی زودرسهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000شفتالوانجیری معمولیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3000شفتالوانجیری مالکیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000شفتالوانجیری خونیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3000شفتالوانجیری زعفرانیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000شفتالوانجیریشلیل9182533791محسن زارعیشازندمرکزی
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7000شفتالوردگلد مغانشلیل9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000شفتالوسانگلد مغانشلیل9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000شفتالوحاج کاظمیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3000شفتالو(تکدانه)ردتاپ هلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000شفتالوزعفرانیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000شفتالوياسینیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000شفتالومشکینیهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000شفتالوردهاونهلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3000زردالو بذریزودرسزردآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000زردالو بذریشکرپارهزردآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000زردالو بذریشاهرودیزردآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

10000به بذریاصفهانبه9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

7000آلوچهگوجه سبزآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000آلوچهبخاراآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000آلوچهاستنلیآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000آلوچهقطره طالآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000آلوچهشابلونآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000آلوچهکالیفرنیاآلو9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

10000گالبی بذریبیروتیگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

3000گالبی بذریشاه میوهگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000گالبی بذریمصریگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000گالبی بذریويلیامزگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000گالبی بذریاسپاداناگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

5000گزيالتکدانه مشهدگیالس9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

2000گزيالسیاه مشهدگیالس9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

4000پیرودوآرفبیروتیگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000پیرودوآرفشاه میوهگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000پیرودوآرفمصریگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1000پیرودوآرفاسپاداناگالبی9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

A5000کوينس اصفهانبه9182533791محسن زارعیشازندمرکزی

1500زالزالکاصفهانبه9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200سیب بذریگرانی اسمیتسیب9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

150بذریالراگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

150بذریهواردگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200بذریپدروگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

1500بذریچندلرگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

1500بذریفرنورگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200بذریروندگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200بذریفرانکتگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

2000کشت بافتیردگلوبانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500کشت بافتیفلیم سیدلسانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200قلمهردگلوبانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500قلمهفلیم سیدلسانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

1000قلمهکشمشی سفیدانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500قلمهکشمشی قرمزانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

250قلمهروبی سیدلسانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

250قلمهعسگریانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

2000قلمه4ترکمن انگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200قلمهصاحبیانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200قلمهسیاه ازبکانگور9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

400رويشیاکبریپسته9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی
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500رويشیاحمدآقايیپسته9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200رويشیگرده افشان ديرگلپسته9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200رويشیفندقیپسته9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200رويشیچروکپسته9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

3500کشت بافتچندلرگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500کشت بافتفونورگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500کشت بافتلیورمورگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200کشت بافتتوالرهگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200کشت بافتهارتلیگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

1000کشت بافتوالچگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچهواردگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچچندلرگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچلیورمورگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچپدروگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچفرنورگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچفرانکتگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچفرنتگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچالراگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200والچروندگردو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

2500سیب بذریگلدن دلیشزسیب9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

300سیب بذریرداستارکینگسیب9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500گالبی بذریبیروتیگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200گالبی بذریويلیامزگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

150گالبی بذریدرگزیگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

GN200استارگلدشلیل9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

150سیب بذریفوجیسیب9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

61000گزيالبوترموآلبالو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

150گالبی بذریبالدی جویگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

500گالبی بذریاسپاداناگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

63000گزيالbingگیالس9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

61000گزيالls- الپینسگیالس9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

6500گزيال6-30- تکدانهگیالس9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

14200-ماکسما6-30- تکدانهگیالس9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

15200-ماکسمارويالگیالس9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

16300-ماکسمااردی جو برلیآلبالو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

17200-ماکسما اتريشیآلبالو9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

2000پیرودوآرفبیروتیگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

1000پیرودوآرفويلیامزگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200پیرودوآرفشاه میوهگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200پیرودوآرفاسپاداناگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200پیرودوآرفقوسیگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

200پیرودوآرفدرگزیگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

OHFبیروتیگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی  69100

150پیرودوآرفبالدی جویگالبی9181612157محمود پاکپورخندابمرکزی

3000گردو بذریچندلرگردوغالمرضا فدايیشازندمرکزی

3000گردو بذریفرنورگردوغالمرضا فدايیشازندمرکزی

500گردو بذریفرانکتگردوغالمرضا فدايیشازندمرکزی

500گردو بذریروندگردوغالمرضا فدايیشازندمرکزی

300گردو بذریفرنتگردوغالمرضا فدايیشازندمرکزی

500گردو بذریپدورگردو9123536760غالمرضا فدايیشازندمرکزی

12000قلمهملس ساوهانار9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی
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3000رويشی میروباالن  درشتیزردالو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

3000زردالو بذریدرشتیزردالو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

1000زردالو بذریشکر پارهزردالو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

500زردالو بذریفلکه ایزردالو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

5000زردالو بذریشیشه ایگوجه سبز9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

200زردالو بذریقطره طالآلو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

200بذریشابلونآلو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

3000آلبالو تلختکدانه مشهدگیالس9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

4000به بذریاصفهانبه9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

1000سیب بذریزرد لبنانیسیب9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

1500سیب بذریقرمزسیب9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

2000سیب بذریگالب کهنزسیب9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

1000شفتالوانجیریهلو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

150شفتالوهسته جداهلو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

300شفتالوفرانسههلو9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

300شفتالومغانشلیل9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

1500 بادام تلخمحلی ساوه چقاله ایبادام9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

500 بادام تلخمامايیبادام9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

400 بادام تلخمنقابادام9123536760داوود گلستانیآوهمرکزی

10000قلمهزردزيتون9124264212بیرامعلی وکیلینوبرانمرکزی

30000قلمهزردزيتون9124552979معصومه  غفارینوبرانمرکزی

5000قلمهزردزيتون9124608910نوبرانمرکزیخسرو سهرابی

1000مانزانیالزيتون9124608910نوبرانمرکزیخسرو سهرابی

5000ماریزيتون9124608910نوبرانمرکزیخسرو سهرابی

10000پیرودوراف گالبی9188666808رقیه زارعیمحالتمرکزی

10000گزيالگیالس9188666808رقیه زارعیمحالتمرکزی

5000میروباالنآلو9188666808رقیه زارعیمحالتمرکزی

GN2000بادام9188666808رقیه زارعیمحالتمرکزی

Gبادام9188666808رقیه زارعیمحالتمرکزی ff3000

5000قلمهگل محمدی9188666808رقیه زارعیمحالتمرکزی

10000قلمهزردزيتون9121555381شرکت تولیدی روستايی سنبلهاراکمرکزی

50000بادامی زرندپسته9123196646زاويهمرکزی

30000قلمه زردزيتون9125552641ابولفضل علی موسی الرضا نجفینوبرانمرکزی

30000قلمه زردزيتون9126933855علی سرخوشمرکزی

9000آلوچهگوجه سبزآلوسخايیمرکزی

750آلوچهخاکیآلوسخايیمرکزی

900آلوچهشابلونآلوسخايیمرکزی

500آلوچهقطره طالآلوسخايیمرکزی

1600آلوچه فلکه ایزردالوسخايیمرکزی

2500آلوچهدرشتیزردالوسخايیمرکزی

2000زرداآلو بذریبادامیزردالوسخايیمرکزی

3000زرداآلو بذرینخجوانزردالوسخايیمرکزی

2500زرداآلو بذریشکرپارهزردالوسخايیمرکزی

3000زرداآلو بذریفلکه ایزردالوسخايیمرکزی

10000بادام تلخمامايیبادامسخايیمرکزی

500بادام تلخکاغذی منقابادامسخايیمرکزی

500بادام تلخ12شاهرودی بادامسخايیمرکزی

4500بادام تلخربیعیبادامسخايیمرکزی

3000شفتالوزعفرانیهلوسخايیمرکزی

1500شفتالوآلبرتا زودرسهلوسخايیمرکزی

1500شفتالوانجیریهلوسخايیمرکزی



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

800شفتالورفعتیهلوسخايیمرکزی

300شفتالوشمسهلوسخايیمرکزی

1200شفتالومغانهلوسخايیمرکزی

1000آلبالو تلخمشهدیگیالسسخايیمرکزی

500آلبالو تلخمجاریآلبالوسخايیمرکزی

10000قلمهملس ساوهانارسخايیمرکزی

700نارنجاسپرينگ ناولپرتقال3443346710تحقیقات کشاورزی  جنوب استان کرمانجیرفتجنوب استان کرمان

800نارنجنیوهال ناولپرتقال3443346710تحقیقات کشاورزی  جنوب استان کرمانجیرفتجنوب استان کرمان

4000نارنجمارس ارلیپرتقال3443346710تحقیقات کشاورزی  جنوب استان کرمانجیرفتجنوب استان کرمان

2000نارنجمینئوالتانجلونارنگی3443346710تحقیقات کشاورزی  جنوب استان کرمانجیرفتجنوب استان کرمان

500ولکامرياناياشارنارنگی3443346710تحقیقات کشاورزی  جنوب استان کرمانجیرفتجنوب استان کرمان

300نارنجفلیمگريپ فروت3443346710تحقیقات کشاورزی  جنوب استان کرمانجیرفتجنوب استان کرمان

3500نارنجوالنسیاپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

1200نارنج واشنگتن ناولپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

400ولکامريانالیسبونلیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

100ولکامرياناچهار فصللیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

150ولکامريانامکزيکن اليملیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

150ولکامرياناپرشین اليملیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

500ولکامرياناواشنگتن ناولپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

500نارنجپرشین اليملیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

4500نارنجپرشین اليملیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

2100نارنجواشنگتن ناولپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

100نارنجمینئوالتانجلونارنگی91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

300نارنجکینونارنگی91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

800نارنجاورالندوتانجلونارنگی91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

1900نارنجمکزيکن اليملیمو91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

1000نارنجمارس ارلیپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

1200نارنجمحلیپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

3500نارنجوالنسیاپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

550نارنجمحلیلیموشیرين91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

550نارنجخونیپرتقال91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

500نارنجمحلینارنگی91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

500نارنجرابی استارگريپ فروت91334876283مهرانگیز خزاعیجیرفتجنوب استان کرمان

1500محلیالنگراانبه9179657174مالک نجفیرودانهرمزگان

1000بذریقرمز و سفیدگارمزنگی9179657174مالک نجفیرودانهرمزگان

600قلمهقرمز و سفیدانجیر9179657174مالک نجفیرودانهرمزگان

1620قلمهقرمز و سفیدگواوا9179657174مالک نجفیرودانهرمزگان

32630بذریمکزيکن اليملیمو ترش9132966473بنیاد تعاون زندانیان هرمزگانرودانهرمزگان

200محلی2 و 1کد انبه9132966473بنیاد تعاون زندانیان هرمزگانرودانهرمزگان

1808محلیانبه9171661379سید محمود سجادیرودانهرمزگان

12600بذریمکزيکن اليملیمو ترش9171661379سید محمود سجادیرودانهرمزگان

3500قلمهمحلی و چهارفصلانجیر9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

3000قلمهشاه توت و موزیتوت9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

400قلمهقرمز و سفیدانگور9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

200بذریقرمز و سفیدگارمزنگی9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

2000بذریمحلی و چهارفصلجم9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

31000بذریقرمز و سفیدگواوا9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

2500محلیالنگرا، محلی، قیاسیانبه9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

20000بذریمکزيکن اليملیمو ترش9330708230نعمت عباس زادهرودانهرمزگان

93000**بیدانه سفیددانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

5100**بیدانه قرمزدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

51000**4ترکمنیدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1000**فخری سفیددانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1000**عسگری سفیددانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**عسگری سیاهدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1000**ياقوتیدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1000**رشه مريواندانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1000**انگور سیاهدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**ريش بابا سفیددانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**ريش باباقرمزدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**لعلدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1000**فلیم سیدلسدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**پرلتدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**البروسکادانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**رخشادانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**صاِئبدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**زريندانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**پرديسدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**ياقوت کبوددانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**سروشدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**عقیقدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**الماسدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**روبی سیدلسدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**صاحبیدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**شصت عروسدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

500**کندریدانه ريز9183508445مرکز تحقیقات انگورماليرهمدان

1950بذریپرشیاگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

700بذریکاسپینگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

101بذریالوندگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

350بذریچالدرانگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

12000بذریفرنورگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

3350بذریپدروگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

1850بذریهارتلیگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

180بذریفرانکتگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

450بذریروندگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

30بذریفرنتگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

58000بذریچندلرگردوی پیوندی9128776643اتحاديه تعاونی تولیدتويسرکانهمدان

5500بادام بذریمامايیبادام9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

1100بادام بذریربیعبادام9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

5500بادام بذریشاهرودبادام9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

1100بادام بذریسنگیبادام9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

12000آلوچه بذریضیاالملکیزردالو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

3300آلوچه بذریقطره طالآلو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

2200آلوچه بذریگوجه سبزآلوچه9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

2200آلوچه بذریشابلونآلو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

5500گالبی بذریبیروتیگالبی9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

1100گالبی بذریدرگزیگالبی9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

3200سیب بذریگلدن دلیشزسیب9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

3200سیب بذریرد دلیشزسیب9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

4300آلبالوبذریبوترموآلبالو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

2500آلبالوبذریقرمزگیالس9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

10000توت بذریشاه توتتوت9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان



(اصله)تعداد نام پايهنام رقم نام محصولتلفننام تولید کنندهشهرستاناستان

1400لیست برآورد نهال تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز به تفکیک محصول، رقم و پايه 

26000گردو بذریچندلرگردو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

8200گردو بذریفرنورگردو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

1100گردو بذریپدروگردو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

1100گردو بذریالراگردو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

1100گردو بذریفرانکتگردو9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

32000قلمه4ترکمن انگور9202720772سیاوش احیايیاسد آبادهمدان

2200بذریچندلرگردوی پیوندی9183373833امامعلی مومیوندتويسرکانهمدان

550بذریژنوتیپ برترگردوی پیوندی9183373833امامعلی مومیوندتويسرکانهمدان

3000بذریچندلرگردوی پیوندی9188189647خلیل اردالنیهمدانهمدان

300بذریجمالگردوی پیوندی9188189647خلیل اردالنیهمدانهمدان

105بذریروندگردوی پیوندی9188189647خلیل اردالنیهمدانهمدان

100000بادامیپايه بذری پسته9133596328غالمرضا زارع بیدکیمهريزيزد

150000بادامیپايه بذری پسته9132564311علی محمد زارع خورمیزیمهريزيزد

150000بادامیپايه بذری پسته9133549730محمدرضا زارع بیدکیمهريزيزد

100000بادامیپايه بذری پسته9131570810سعید شکاری مراعیمهريزيزد

100000بادامیپايه بذری پسته9132910094محمد حاجی حسینی نسبتفتيزد

150000بادامیپايه بذری پسته9137707324مجتبی جعفرپور بغدادابادمهريزيزد

120000بادامیپايه بذری پسته9133596292علی اکبر بیدکیمهريزيزد

400000بادامیپايه بذری پسته9133541151میرزا غالمحسین زارع بیدکیمهريزيزد

150000پايه بادامیپايه بذری پسته9133562867کاظم علی پناه مزويرآبادیمهريزيزد

70000بادامیپايه بذری پسته9132565735سعید افشارمهريزيزد

150000بادامیپايه بذری پسته9132558516محمدحسین شیدامهريزيزد

100000بادامیپايه بذری پسته9139681104سعید زارع بیدکیمهريزيزد

10000بذریخیاری-کرجی-تخم گردی-فلکه ایزردآلو9132520938سیده فهیمه موسویابرکوهيزد

26969226 جمع کل 


