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 1400های کشت بافت دارای مجوز و تولیدات در سال فهرست شرکت

 محصوالت تولیدی مدیر/ رابط شماره تماس نام شرکت

 کشت و صنعت

 و گردشگری فجر صفا لرستان 
 خانم عرب نژاد 09132980899

 ناستهبا انجیر

 میروباالن

 پایه رویشی گیالس

 پایه رویشی گالبی

 3-02636805962 شهریار حسامی
09121873415 

 شهریار حسامی
 نهال گردو

 نهال موز

 سید مجتبی حسینی 09123054072 زیست فناوری رویش پایدار البرز
 دانه دار

 هسته دار

 دکتر فرح فراهانی 09122778171 زرینه روز

 آناناس

 سیب زمینی

 گیاه زینتی )ارقام پتوس(

 قهوه

 نهال کشت بافت گل محمدی شهرام سلحشوری 09131008001 ناژوسروین دارو 

 ترابی 09132046695 مجموعه کشت و صنعت نفیس
 آنتوریوم

 ارکیده
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 09131401988 تولید نهال طوبی
09131400649 

 محمد ابراهیمی

 امین مسعود ابراهیمی

 رویشی پسته پایه

 پایه میروباالن

 پایه رویشی گالبی

 OHF69پایه 

 پایه ماکسما

 انگور رد گلوب

 انگور فلیم سیدلس

 انگور کریمی

 انار واندرفول

 گل کاغذی

 محمد بهبهانی 09133147739 انبوه کشت اصفهان
 رز پایه پیوندی

 مینی تیوبر سیب زمینی

 09144830795 رویان پژوهش آذربایجان
09145175638 

 آقای پیام

 زارعخانم 

GN 
GF677 

M7 
PD 

 پایه رویشی گیالس

 رازبری

 انگور

 گل محمدی
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 بافت رویش سبز رازی
09057945401-
02634450019-
09354243813 

 دکتر بیژن سعادتیان

GF677, GN15, Myrobalan 29c,  پایه رویشی

پایه  Maxima 14, Maxima 60, M26, M9 ,گیالس

 Rosa damacsena ,، رویشی گالبی

 سید محمد حسینی 09395943101 کشت و صنعت جوین
، جی ان، جی پایه رویشی گالبی، کلت، 1و  5کریمیسک 

 اف، انگور، رزبری

 09183335746 زیست فناور برگاب کرمانشاه
09181316486 

 مهدی روزرخ

 شیما عالیی  
 گل محمدی

 محسن قزل سفلی 09391084158 تعاونی کشاورزی پرشین خلیج فارس

 سانسوریا لرنتین

 هاورتبا

 آگلونما رد

 آنتوریوم منیاتوری

 افوربیا میلی

 سانسوریا گلدن

 ژربرا

 امین حسن خواه 09112455232 زیست فناوری ایتاصدرا
نهال گروه محصوالت دانه خشک، دانه دار، هسته دار و 

 دانه ریز
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-03142235758 زیست فن آوری طوبی مهرگان
09396677037 

 اطمینانی

 نشا گیاهان زینتی

 بگونیا رکس

 کاالدیوم

 فیلودندرون

 آنتوریوم

 پایه های کشت بافتی درختان دانه دار و هسته دار شادی عطار 09155255918 ریز فناوری باغات پارت

 حامد محمودزاده 09148781570 اروم زیست تاک

 رویشی گالبی پایه

 OHF69 پایه

GN15 
 M7سیب 

 پایه رویشی گیالس

 60ماکسما

 29Cمیروباالن 

GF677 

 هادی یدالهی فارسانی 09133188494 آوند نهال کشت بافت

 پایه رویشی هسته داران

 پایه رویشی دانه داران

 گروه دانه خشک

 نشاء گلهای زینتی
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 ایرج رستگار 02156577151 دکتر رستگارمرکز بیوتکنولوژی 

 پایه رویشی گالبی

 GNدار هسته

 GFدار هسته

 پایه رویشی گیالس

 میروباالن

 گل محمدی)دارویی(

 استویا)دارویی(

 کراسوله)زینتی(

 کاالنکوآ)زینتی(

 هاورتیا)زینتی(

 شهریار پیراک 09128449221 دانش بنیان رویان نوین مغان

 GFپایه 

GN 
Mirobalan29C 

 پایه رویشی گیالس

 نشاء گیاه دارویی کاپاریس

 سماق

 زالزالک

 زغال اخته
 


