
                              لیست محصوالت رازک شیمی                  

 
 

3واحد–72پالكبلوارآرش-خيابانشهيددستگردی-خيابانشريعتيآدرس: 

90302097309همراه:77332337تلفه:

 شركت رازك شيمي 
 )بب مسئوليت محدود(

 744شوارُ ثبت: 

 

 
 

 حذاقل هیساى سفارش بستِ بٌذی ًام هحصَل ردیف
 کیلَگرم 022 کیلَگرم 1 کَد کالت آّي فرٍتاپ 1

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 1 کَد کالت آّي گریي استار 0

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 1 کالت آّي گریي استار هیکرٍگراًَلکَد  3

 کیلَگرم 222 کیلَگرم 02 کَد کالت آّي فلِ پَدری 7

 کیلَگرم 222 ا کیلَگرم ت آّي فَیل شذُ پَدریکَد کال 2

 کیلَگرم 222 کیلَگرم 02 کَد کالت آّي فلِ هیکرٍگرًَل 6

 کیلَگرم 222 کیلَگرم 1 کَد کالت آّي فَیل شذُ هیکرٍگراًَل 4

 لَگرمیک 022 کیلَگرم 02ٍ  12 سَلَپتاس 8

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 استار زاگرا  NPK(20-20-20)کَد 9

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 استار زاگرا  NPK(12-12-36)کَد 12

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 استار زاگرا  NPK(15-5-30)کَد 11

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 استار زاگرا  NPK(30-10-10)کَد 10

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 استار زاگرا  NPK(10-52-10)کَد 13

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 1 پَدری 92ّیَهیک   17

 کیلَگرم 022 کیلَ گرم 7 کیلَیی7پَدری  92ّیَهیک  12

 کیلَگرم222 کیلَگرم 02 ّیَهیک پَدری فلِ 16

 کیلَگرم 022 کیلَگرم12ٍ02 ًیترات کلسین کریستال 14

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 ًیترات پتاسین 18

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 سَلفات هٌیسین 19

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 ٪37سَلفات رٍی  02

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 ٪ 07سَلفات هس  01

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 12 سَلفات آّي 00

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 02 سَلفات هٌگٌس چیٌی 03

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 02 هًََآهًَیَم فسفات 07

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 02 اسیذ آهیٌِ 02

 کیلَگرم 022 مکیلَگر 02 فَلَیک اسیذ 06

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 02 %42گَگرد بٌتًَیت دار 04

 کیلَگرم 022 کیلَگرم 02 %هیکرًٍیس99ُگَگرد  08



                              لیست محصوالت رازک شیمی                  

 
 

3واحد–72پالكبلوارآرش-خيابانشهيددستگردی-خيابانشريعتيآدرس: 

90302097309همراه:77332337تلفه:

 شركت رازك شيمي 
 )بب مسئوليت محدود(

 744شوارُ ثبت: 

 

 حذاقل هیساى سفارش بستِ بٌذی ًام هحصَل ردیف

 لیتر 022 لیتر1 ٪6کَد هایع آّي  1

 لیتر 022 ا لیتر K٪72کَد هایع پتاس باال  0

 لیتر 022 ا لیتر کَد ّیَهیک هایع 3

 لیتر 722 لیتر 2 کَد ّیَهیک هایع 7

 لیتر 022 ا لیتر ٪11بر  –کَد هایع کلسین  2

 لیتر 022 ا لیتر ٪8کَد هایع بر  6

 لیتر 022 ا لیتر ٪17کَد هایع رٍی  4

 لیتر 022 ا لیتر ٪11کَد هایع کلسین  8

 لیتر 022 ا لیتر ٪17کَد هایع هس  9

 لیتر 022 ا لیتر ( 12-12-12کَد هایع)  12

 لیتر 022 ا لیتر ) گلخاًِ(( 12-3-3کَد هایع ) 11

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص خیار 13

 لیتر 022 ا لیتر فرًگی کَد هایع هخصَص گَجِ 17

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص پستِ 12

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص گٌذم 16

 لیتر 022 ا لیتر َص ررتکَد هایع هخص 14

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص سیب زهیٌی 18

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص برًج 19

 لیتر 022 ا لیتر قٌذکَد هایع هخصَص چغٌذر 02

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص پٌبِ 01

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص زعفراى 00

 لیتر 022 ا لیتر ٍ صیفی جات کَدهایع هخصَص سبسیجات 03

 لیتر 022 ا لیتر کَد هایع هخصَص هیَُ جات 07

 لیتر 022 ا لیتر NutriAminoکَد هایع  02


