
بسته بنديکشور سازندهنام تجاري رایجشرح کاالردیفگروه

چینی1 SP %20 کیلوگرم در هر کارتنچینموسپیالناستامی پراید گرمی/ 10 فویل آلومینیوم250

هندي2 SP %20 کیلوگرم در هر کارتنهندموسپیالناستامی پراید گرمی/ 10 جعبه250

3SC %35  لیتر در هر کارتنچینکنفیدورایمیداکلوپراید / و10 COEX بطري نیم لیتري

هندي4 SC %15 لیتر در هر کارتنهندآوانتایندوکساکارب سی سی  آلومینیومی / و10 بطري 250

5EC %25 لیتر در هر کارتنهندآمبوشپرمترین قوطی یک لیتري فلزي / و10

6EC %50 لیتر در هر کارتنهندکراکرونپروفنفوس قوطی یک لیتري فلزي / و10

7DF %80 کیلوگرم در هر کارتنچینالروینتیودیکارب گرمی دبه اي / 10 500

8EC2/5% لیتر در هر کارتنهنددسیسدلتامترین بطري یک لیتري پت  / و10

9EC %50 لیتر در هر کارتنهندددواپدي کلرووس / و10 COEX بطري یک لیتري

10EC %60 لیتر در هر کارتنچینبازودیندیازینون / و10 COEX بطري یک لیتري

11EC %40 لیتر در هر کارتنچینروگور، روکسیندیمتوات / و10 COEX بطري یک لیتري

12EC %40 لیتر در هر کارتنهندریپکوردسایپرمترین قوطی نیم لیتري فلزي / و10

13EC لیتر در هر کارتنهندسومیسیدینفن والریت %20 قوطی یک لیتري فلزي / و10

چینی14 EC %40/8  لیتر در هر کارتنچیندورسبانکلروپریفوس / و10 COEX بطري یک لیتري

هندي15 EC %40/8  لیتر در هر کارتنهنددورسبانکلروپریفوس قوطی یک لیتري فلزي / و10

16EC %57 لیتر در هر کارتنچینماالتیونماالتیون / و10 COEX بطري یک لیتري
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17B کیلوگرم در هر کارتنچینمتاالن جیمتالدهاید  6% گرمی/ 10 جعبه250

18WP %80 کیلوگرم در هر کارتنچینگزاپریمآترازین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

19WP %80   کیلوگرم در هر کارتنچینگزاپاکسآمترین فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

20EC %50 لیتر در هر کارتنچینآسنیتاستوکلر / و10 COEX بطري یک لیتري

21EC %24 لیتر در هر کارتنچینگل  دو اياکسی فلورفن / و10 COEX بطري یک لیتري

22SL %48  لیتر در هر کارتنچینبازاگرانبنتازون / و10 HDPE بطري یک لیتري

23DF60% کیلوگرم در هر کارتنچینلونداکسبن سولفورون متیل گرمی در جعبه/ 6 بطري 50

24EC %60  لیتر در هر کارتنچینماچتیبوتاکلر / و10 COEX بطري نیم لیتري

SL %20 لیتر در هر کارتنچینگراماکسونپاراکوات / و10 HDPE بطري یک لیتري

SL %20 لیتر در هر کارتنچینگراماکسونپاراکوات / و10 HDPE بطري پنج لیتري

26DF %75 کیلوگرم در هر کارتنچینگرانستارتري بنورون متیل گرمی در جعبه/ 6 بطري 50

27EC %48    لیتر در هر کارتنچینترفالنتري فلورالین / و10 COEX بطري یک لیتري

28SL %72 ديتوفوردي لیتر در هر کارتنهندیو 46 / و12 HDPE بطري یک لیتري

29SL %67/5 کومبیتوفوردي+ام سی پی آ لیتر در هر کارتنچینیو 46 / و10 HDPE بطري یک لیتري

30EC %8 لیتر در هر کارتنهندتاپیککلودینافوپ پروپارژیل / و10 COEX بطري یک لیتري

چینی31 SL %41 لیتر در هر کارتنچینرانداپگلیفوزیت / و10 HDPE بطري یک لیتري

هندي32 SL %41 لیتر در هر کارتنهندرانداپگلیفوزیت / و10 HDPE بطري یک لیتري

33WP %70 کیلوگرم در هر کارتنچینسنکورمتري بوزین گرمی / 10 فویل آلومینیوم500

34SC %4 لیتر در هر کارتنچینکروزنیکوسولفورون / و10 COEX بطري یک لیتري

35EC %10/8 لیتر در هر کارتنچینسوپر گاالنتهالوکسی فوپ آر متیل / و10 COEX بطري نیم لیتري
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36WP %35 کیلوگرم در هر کارتنهندکوپراویتاکسی کلرور مس فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

37WP %52/5 کیلوگرم در هر کارتنچینرورالایپرودیون+کاربندازیم فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

38WP %60 کیلوگرم در هر کارتنچینباوستینکاربندازیم فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

39WG %50 کیلوگرم در هر کارتنچیناستروبیکرزوکسیم متیل گرمی در جعبه/ 10 بطري 200

40WP %50 کیلوگرم در هر کارتنچینبنلیتبنومیل فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

41EC %25  لیتر در هر کارتنهندتیلتپروپیکونازول / و12 COEX بطري نیم لیتري

42EW %20 لیتر در هر کارتنچینتوپاسپنکونازول و10 سی سی  در جعبه/ بطري 100

43WP70% کیلوگرم در هر کارتنچینتوپسینتیوفانات متیل فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

44WP75% کیلوگرم در هر کارتنچینداکونیلکلرتالونیل فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

45WDG80% کیلوگرم در هر کارتنهندکوزانسولفور فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10

46WP %80  کیلوگرم در هر کارتنهنددیتان ام 45مانکوزب فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10
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47EC %57 لیتر در هر کارتنچیناومایتپروپارژیت / و10 COEX بطري یک لیتري

کیلوگرم در هر پالتاسپانیا-سولفات پتاسیم48 کیلوگرمی / 1050 کیسه 25

با عناصر میکرو (کریستافید)49 NPK کیلوگرم در هر پالتاسپانیا-کود 10-50-10 کیلوگرمی / 1050 کیسه 25

با عناصر میکرو (کریستافید)50 NPK کیلوگرم در هر پالتاسپانیا-کود 12-12-36 کیلوگرمی / 1050 کیسه 25

با عناصر میکرو (کریستافید)51 NPK کیلوگرم در هر پالتاسپانیا-کود 15-5-30 کیلوگرمی / 1050 کیسه 25

با عناصر میکرو (کریستافید)52 NPK کیلوگرم در هر پالتاسپانیا-کود 20-20-20 کیلوگرمی / 1050 کیسه 25

(ارتو-ارتو 1/8)53 Green Farm کیلوگرم در هر کارتنچین-کود کالت آهن جعبه یک کیلوگرمی/ 10

(ارتو-ارتو 3/6)54 Green More کیلوگرم در هر کارتناسپانیا-کود کالت آهن جعبه یک کیلوگرمی/ 10

(ارتو-ارتو 3/0)55 Master Field کیلوگرم در هر کارتنچین-کود کالت آهن جعبه یک کیلوگرمی/ 10

(ارتو-ارتو 5/2)56 Ortofer کیلوگرم در هر کارتناسپانیا-کود کالت آهن جعبه یک کیلوگرمی/ 12

57Lidafol Zn-Mn لیتر در هر کارتناسپانیا-کود مایع روي- منگنز بطري یک لیتري / و12

کیلوگرم در هر کارتنهند-هیومیک اسید 58%80 فویل آلومینیومی یک کیلوگرمی/ 10
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