
 لیست کودهای تفاهم نامه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 نام شرکت نوع کود ثبت کودی
ردی

 ف 

15-12-7مخلوط شیمیائی مایع  06454  1 میهن پویش به نانو 

TE 20-20-20 +مخلوط شیمیائی جامد 07886  

 2 کیمیا اکسیر شرق

5-10-1آلی جامد  04343  

 شیمیائی گوگردی 13534

 کالت آهن 15235

12-12-36شیمیائی جامدمخلوط  16065  

 آلی پتاسه 18776

 بهبود دهنده رشد آلی مایع هیومیک اسید 58283

 آلی مایع 64137

15-8-15مخلوط شیمیائی جامد  65832  

15-30-15مخلوط شیمیائی جامد  29750  

 آلی گرانوله 44998

10-50-10مخلوط شیمیائی جامد 67848  

 آلی جامد 74681

 فسفره آلی گوگردی 78234

2-2-2آلی جامد  82460  

 آلی گوگردی 17987

 هیومیک اسید پودری هوکر 86110

 گوگرد بنتونیت دار   10949

 ماکرو گرانوله 29139

 3 تدبیر شیمی آذران

 مخلوط شیمیائی مایع 01398

 مخلوط شیمیائی  مایع 43309

12-6-8مخلوط شیمیائی مایع  57178  



12-6-8مخلوط شیمیائی مایع  72933  

9-2-10مخلوط شیمیائی مایع  60673  

درصد 8مایع کلسیم  97249  

4-6-11مخلوط شیمیائی مایع  42944  

درصد 7مایع روی  06326  

10-5-7مخلوط شیمیائی مایع  07853  

درصد 6مایع آهن  64900  

 آلی گرانوله گوگردی 32085

20-20-20مخلوط شیمیائی جامد 71937  

18-18-18مخلوط شیمیائی جامد  93618  

درصد 95گوگرد میکرونیزه  12591  

 کود آهن کالته جامد 51141

 4 سیدعلی طباطبائی قمی

 مخلوط شیمیائی مایع)حاوی نیتروژن( 27450

 مخلوط شیمیائی مایع 67788

درصد 5شیمیائی آهن مایع    38321  

5-5-5آلی ماکرو  68759  

 5 بهینه سازان خاک

15-5-10مخلوط شیمیائی جامد 81816  

27- 3مخلوط شیمیائی جامد 64110   NP 

 بهساز خاک آلی 07414

2-5-0کودآلی فسفاته   45664  

راهبر زیست فناور البرز تعاونی زیستی نیتروژنه 76837  6 

 نیترات کلسیم 53599

 7 مهندسی سازه های یادنگار )سینکو(

 نیتروژنه روی گرانوله 55422

 اوره فسفات 89221

 50-اوره سولفات 24373

8-8-8مخلوط شیمیائی مایع  69850  



20-20-20مخلوط شیمیائی مایع  50638  

15-5-30مخلوط شیمیائی جامد  40070  

 مخلوط شیمیائی مایع گوگرد و پتاسیم 24209

 مخلوط شیمیائی مایع 77169

 شیمیائی کلسیمی مایع 42219

10-52-10مخلوط شیمیائی جامد    83283  

12-12-36مخلوط شیمیائی  جامد     69744  

20-20-20مخلوط  شیمیائی  70444  

 بهبود دهنده رشد آلی مایع 95145

 سولفات روی 61657

 بهبود دهنده رشد مایع 55842

 سولفات منیزیم 58377

 مخلوط شیمیائی مایع 57695

 8 فن آور سپهر پارمیس

 شیمیائی روی مایع حاوی ازت 33568

 مخلوط شیمیائی جامد 26615

 NPK+TEمخلوط شیمیائی مایع  49562

 مخلوط شیمیائی مایع 94278

 مخلوط شیمیائی مایع 19766

 شیمیائی مس حاوی ازت 77039

 مخلوط شیمیائی جامد 76795

 مخلوط شیمیائی جامد 76795

درصد 15شیمیائی مس  86507  

درصد 9کود فسفر مایع  46180  

 مخلوط شیمیائی مایع 05209

2Mg+TEمخلوط شیمیائی مایع  00544 1-1-3  

5-0-25جامد مخلوط شیمیائی  84950  



درصد حاوی ازت 20شیمیائی روی  87313    

2-2-2کود آلی جامد    57876  

 9 کاسپین کود گلستان

 بهبود هنده رشد آلی مایع هیومیک اسید    72435

2-2-2کود آلی جامد 49113  

 10 کشت و صنعت حافظان جاوید

 بهساز خاک   58146

مخلوط شیمیائی جامد    22101 NP15-15 

 11 آذر کیمیا اکسید

15-15-15مخلوط شیمیائی جامد  85737  

 NP18-20 مخلوط شیمیائی جامد 19547

 گوگرد بنتونیت دار  43003

 آلی جامد    81284

 12 آذر کیمیا اکسیر

   4-0-2آلی جامد  97707

 مخلوط شیمیائی جامد 49118

 آلی جامد 59501

 گوگردی پودری 48755

رهپویان صنعت پرشین     اسیدهیومیک 4-4-4آلی مایع    45749  13 

 14 تکسا سایش پارت    10-40-10مخلوط شیمیائی جامد 73372

 کود میکروبی فسفاته    00118

 15 محمد حسین محمدی

 کلسیمی مایع 41982

   20-20-20مخلوط شیمیائی  47775

پتاسیممخلوط شیمیائی مایع سیلیس و  25922  

 مخلوط شیمیائی مایع 27217

 آلی جامد   66163

10-10-40مخلوط شیمیائی جامد    20618 -100 

 مخلوط شیمیائی جامد 98632

 مخلوط شیمیائی مایع 87278

 بهبود دهنده رشد جلبک دریائی 32108



 مخلوط شیمیائی مایع 36204

 مخلوط شیمیائی مایع 99473

 زیستی جامد   99725

 بهبود دهنده رشد آلی مایع عصاره هیومیک اسید 45229

8-8-8آلی مایع  86405  

 آلی جامد   14941

 بهبوددهنده رشد مایع حاوی اسید آمینه 78186

 شیمیائی گوگردی 10053

12-12-36مخلوط شیمیائی جامد 19723  

20-20-20مخلوط شیمیائی جامد 47775  

10-52-10مخلوط شیمیائی جامد 70431  

 آلی گوگردی بنتونیت دار 94234

 آلی جامد 10625

درصد 6کالت آهن  70940  

 کلسیم آمونیوم نیترات جامد 17629

 شیمیائی پتاسیمی مایع 46795

  10-10-10مخلوط شیمیائی جامد  18318

 16 بهسان نوپا منطقه آزاد انزلی

10-5-10شیمیائی مایع مخلوط  39707  

 مخلوط شیمیائی مایع 17345

 مخلوط شیمیائی جامد 96200

 مخلوط شیمیائی مایع    63433

 روی گرانوله 

 مخلوط شیمیائی جامد   28051

 مخلوط شیمیائی جامد   32146

   20-20-20مخلوط شیمیائی جامد 44651

 مخلوط شیمیائی جامد 32542



10-50-10مخلوط شیمیائی جامد 50320  

12-12-36مخلوط شیمیائی جامد 77122  

 مخلوط شیمیائی جامد فسفاته ازته 87939

 مخلوط شیمیائی جامد 18419

 سولفات آهن 81541

 17 حیدراسماعیلی

  12-12-36مخلوط شیمیائی جامد    33303

10-20-10مخلوط شیمیائی جامد   44119  

  15-8-15مخلوط شیمیائی جامد   42139

درصد  70شیمیائی گوگردی 13094  

درصد  50شیمیائی گوگردی  83853  

 آلی گوگردی جامد  01607

20-20-20مخلوط شیمیائی جامد  41006  

 مخلوط شیمیائی پتاسیمی منیزیمی 80199

 آلی گوگردی گرانوله  78390

 18 دانش بنیان جهان زرکاوان کرمانشاه  سولفات آهن    04688

 19 بیوران آلی جامد   18172

      کود مخلوط شیمیائی مایع آهن و روی 73807

 20 فرایند صنعت کود

    20-20-20مخلوط شیمیائی جامد    25018

20-20-20مخلوط شیمیائی جامد  36126  

12-12-36مخلوط شیمیائی جامد  53121  

10-30-10شیمیائی جامد  مخلوط 38738 -150 

 شیمیائی کلسیمی مایع 00284

15-5-30مخلوط شیمیائی جامد  10650  

 شیمیائی جامد 23955

10-52-10مخلوط شیمیائی جامد 17459  

 مخلوط آلی مایع 49791



15-5-30مخلوط شیمیائی جامد  75262  

12-12-36مخلوط شیمیائی جامد 47297  

 شیمیائی روی مایع 45913

8-8-8مخلوط شیمیائی مایع  14624  

 شیمیائی پتاسیمی مایع 25216

 مخلوط شیمیائی مایع 31962

 آلی مایع 88148

درصد 6بر مایع  10807  

 آلی جامد 52684

 21 سبو سیب سالمت آلی جامد   91847

 کود زیستی   62766

 22 زیست فناور سبز

شیمیائی مایع مخلوط 529590  

 آلی جامد هیومات پتاسیم 54348

 مخلوط شیمیائی مایع 844540

 مخلوط شیمیائی مایع 937021

 آلی پتاسه 96724

5-14-0مخلوط شیمیائی مایع  74120  

 مخلوط شیمیائی مایع 250044

 زیستی مایع 64830

 زیستی مایع 79010

 زیستی مایع 51958

 کود زیستی 27938

 کودزیستی جامد 93162

 کودزیستی جامد 95958

 زیستی ازته 07794

 زیستی فسفاته 40797



 کودزیستی جامد   89980

 23 پالیز مهر پارس   3-1-3آلی جامد   32427

10-8-8مخلوط شیمیائی جامد 42841  

 24 کیمیا کود بهار

گوگردمخلوط شیمیائی مایع پتاسیم و  54379  

 شیمیائی پتاسیمی مایع 13469

12-12-36مخلوط شیمیائی جامد  96275  

10-4-4مخلوط شیمیائی جامد  11750  

 بهبود دهنده رشد آلی 81572

20-20-20مخلوط شیمیائی  83806  

درصد 6کالت آهن  06731  

 بهبود دهنده رشد آلی 70890

)هیومیک اسید(بهبود دهنده رشد آلی  70890  

 مخلوط شیمیائی جامد میکرو   87613

 آلی جامد هیومیک اسید 51603

 مخلوط شیمیائی مایع فسفر و پتاسیم 64798

5-5-40مخلوط شیمیائی جامد  76959  

15-5-30مخلوط شیمیائی جامد  73070  

 شیمیائی بور مایع 90484

 200-شیمیائی نیتروژنی  مایع 44373

10-52-10مخلوط شیمیائی جامد  32476  

 آلی مایع  هیومیک  اسید 41509

 مخلوط شیمیائی مایع 12994

 مخلوط شیمیائی مایع 30088

 مخلوط شیمیائی جامد کلسیم و بر 64789

 آلی مایع 16828

 آلی جامد 38975



 زیستی جامد   27585

 25 فن اوری زیستی طبیعت گرا

 زیستی مایع 98109

 زیستی مایع 92210

 زیستی مایع 12731

 زیستی مایع 45395

 زیستی مایع    85990

 26  کشت و صنعت رشدینه سبز طالئی  بهبوددهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع 43203

285آلی مایع    99257 27   مروارید کویر توس   

  درصد 15شیمیائی گوگردی جامد  05135
کسائیان اویس  28 

 آلی گوگردی جامد   72907

 29 تعاونی شمیران کود زاینده رود   20-20-20مخلوط شیمیائی جامد  96682

 30 فرآوری روی سپیدار سولفات روی پودری 28177

 31 طب یاران آذین مهر سراب ترکیب آلی بهساز خاک      72891

    مخلوط شیمیائی مایع گوگرد و پتاسیم 24725

(2) کیمیا اکسیر شرق     32 

 مونو پتاسیم فسفات   60441

 سولفات آهن 962566

 اوره فسفات 24414

 سولفات مس 467339

 سولفات روی 314756

 شیمیائی گوگردی مایع حاوی کلسیم 98554

 شیمیائی گوگردی مایع 26357

 سولفات منیزیم 756038

جامد هیومیک اسید آلی 88926  

 33 سروستان پاک ایرانیان رایکا

 بهبود دهنده رشد 45163

 بهبود دهنده رشد آلی اسید آمینه 90194

 شیمیایی نیتروژنی مایع 54378



 مخلوط شیمیایی مایع 78899

 مخلوط شیمیایی مایع 58512

 مخلوط شیمیایی مایع 45284

 مخلوط شیمیایی مایع 12042

شیمیایی مایعمخلوط  83274  

 مخلوط شیمیایی مایع 54687

 مخلوط شیمیایی مایع 50241

 شیمیایی مس مایع 07939

 شیمیایی پتاسیمی مایع 71079

 آلی مایع 20940

20-20-20مخلوط شیمیایی مایع  77887  

20-20-20مخلوط شیمیایی جامد  00416  

بورمخلوط شیمیایی مایع نتیروژن و  11818  

%6کالت آهن  97741  

 34 پرنیای کویر یزد کود مخلوط شیمیایی جامد 48450

%6آهن مایع  30154  

 35 الوند دانه خمین

 شیمیایی پتاسیمی مایع 99480

 کالت آهن جامد 96886

20-20-20مخلوط شیمیایی جامد  04729  

 آلی هیومیکی مایع  93738

نیتروژنه گوگردی مخلوط شیمیایی جامد 53978  36 شایسته بناب 

%40گوگرد بنتونیت دار  88158  

(3کاوش گوگرد زرین )  37 

%  گرانوله75گوگرد بنتونیتی  27474   

  گوگرد بنتونیت دار گرانوله 91800

 گوگرد پودری 74524

 آلی گوگردی 24809



 ترکیب آلی بهسازخاک جامد 86035

  گرانوله آلی گوگردی 03523

 ترکیب آلی بهسازخاک جامدحاوی هیومیک اسید 64620

  شیمیایی فسفاته 54493

20-20-20مخلوط شیمیایی جامد  15704  38 زرین مهد فیدار  

3اوره با پوشش گوگردی درجه  85725 (2)کیان ارژن   39 

%98شیمیایی گوگردی  72147  

2-0-2آلی جامد  24598 40 شایان کشت اذربایجان  

-5-2-3مخلوط شیمیایی جامد 03912 S15 

%50شیمیایی گوگردی  32346  41 کیمیا کود نفیس 

8-15-30مخلوط شیمیایی مایع  74750 w/v340 (2میهن پویش به نانو)  42 

 42 کود مرغ گرانول گلستان آلی جامد 59455

 محلوط شیمیائی جامد 68442

 43 واستر یوشان ماد

آهن مایعشیمیائی  00517  

 مخلوط شیمیائی مایع 61107

 بهبود دهنده رشد آلی محتوی آمینواسید و کلسیم 11012

 آلی جامد 80788

(2)فراور کود دهگالن آلی جامد 27694  44 

 45 کیمیا نونهال بهشت آلی مایع 32101

 زیستی مایع  56421
(2)تعاونی راهبر زیست فناور البرز  46 

مایعزیستی  94999  

 


