لیست نهال های مجموعه فردین کشت
نهالستان بابل
 بزرگترین نهالستان ایران ،تولید کننده نهال های مجوز دار سالم و با اصالت
 کلیه نهال ها با ضمانت اصالت و عاری بودن از هرگونه آفت و بیماری در نایلکس و به صورت گلدانی به
شما عرضه می گردد.
 ارسال از طریق اتوبوسرانی و باربری ( بزودی از طریق تیپاکس به سراسر ایران)
 به دلیل حجم باالی سفارشات عمده و عدم امکان پذیرایی شایسته از مراجعه حضوری معذوریم.
 هزینه ارسال بصورت پس کرایه با مشتریان می باشد.
 عکس نهال واقعی ارسالی در سایت فردین کشت (  ) www.fardinkesht.comموجود است.
 باربری و یا انبار ترمینال موظف به تحویل نهال سالم به مشتریان می باشد
 درصورت معیوب و غیرقابل استفاده بودن از تحویل خودداری و با ما تماس بگیرید.
 ارسال سفارشات به صورت هفتگی انجام خواهد شد.
 تحویل نهال یک هفته تا ده روز زمان خواهد برد.
 هزینه ارسال نهال برای هر شهر بستگی به مسافت بین  15تا  30هزار تومان بصورت پس کرایه خواهد
بود.
 جهت سفارش بهترین و سریعترین روش مراجعه به سایت فردین کشت (  )www.fardinkesht.comبوده
و یا می توانید لیست نهال های درخواستی را به تلگرام و یا واتس آپ  0917 20 20 425واحد سفارشات
فردین کشت اعالم نمائید.
 در صورتی که نهال مورد نظر شما در لیست زیر موجود نبود می توانید به واحد سفارشات ما اعالم نموده
تا در صورت امکان برای شما فراهم نماییم.
 جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید عمده ،تجاری می توانید با واحد سفارشات شرکت تماس بگیرید
0917 20 20 425
 جهت مشاوره فقط در واتس آپ و تلگرام به خطوط زیر پیام ارسال نمایید.
0919 70 50 360 - 0917 20 20 400

ردیف

1

2

3

4

5

نام محصول

نهال هلو کرست
زودرس پیوندی دو ساله

نهال هلو زعفرانی هسته جدا
میانرس پیوندی

نهال هلو آلبرتا
دیر رس پیوندی دو ساله

نهال نارنگی ژاپنی زودرس گلدانی

نهال نارنگی پیج
دوساله زودرس گلدانی

قیمت (تومان)

25000

25000

25000

40000

40000

عکس

6

7

8

نهال نارنج پاکوتاه
مینیاتوری آپارتمانی

نهال میوه فیجوا یا
فوجیا سبز پربار

نهال مارچوبه انگلیسی
 2ساله

40000

28000

30000

9

نهال لیمو سنگی فوق پربار

25000

10

نهال لیمو خارکل خوشه ای پربار

25000

11

نهال لیمو ترش فری

48000

12

نهال لیمو ترش چهار فصل پاکوتاه

30000

13

نهال لیمو ترش توسرخ
دوساله گلدانی

150000

14

نهال لیمو ترش پرشین الیم

25000

15

نهال لیمو انگشتی یا خاویاری

45000

16

17

18

19

20

نهال گیالس سورینام یا ستاره ای
 2ساله

نهال گیالس تکدانه پیوندی مشهد

نهال گوجی بری مشکی
دو ساله گلدانی پربار

نهال گوجی بری فوق پربار
 -یکساله

نهال گوجی بری فوق پربار
 -دوساله

120000

25000

95000

45000

65000

21

22

23

24

25

نهال گواوا قرمز شیرین
 2ساله گلدانی

نهال گالبی پر محصول مصری پیوندی

نهال گالبی بیروتی
پیوندی گلدانی

نهال گالبی اسپادانا
پیوندی دوساله زودرس

نهال گریپ فروت
پیوندی دوساله

45000

35000

50000

30000

30000

26

27

28

29

30

نهال گردوی چندلر
پیوندی گلدانی

نهال گردو خوشه ای فوق پربار

نهال گردو پکان آمریکایی
پربار گلدانی

نهال کیوی طالیی
دوساله پربار

نهال کیوی تو سرخ بدون پرز پیوندی

120000

45000

50000

45000

55000

31

32

33

34

35

نهال کامکوات یا پرتقال مینیاتوری
پر محصول  2ساله

نهال فندق
دو ساله گلدانی پربار

نهال فالسا بذری یکساله گلدانی

نهال شلیل سایکینگ زود رس پیوندی
دوساله

نهال شاه توت
دو ساله پربار اصیل ایرانی

35000

48000

150000

25000

35000

36

37

38

39

40

نهال سیب سبز گران اسمیت
پیوندی  2ساله

نهال سیب تو سرخ درجه یک

نهال سیب تک شاخه پاکوتاه گلدانی
پایه M7

نهال زیتون میشن آمریکایی
پر بار دوساله

نهال درخت سماق اعالی ایرانی

30000

30000

58800

30000

40000

41

42

43

44

45

نهال درخت دست بودا

نهال دراگون فروت قرمز گلدانی
دو ساله

نهال خرمالو موزی پیوندی

نهال خرمالو گوجه ای پربار
پیوندی دوساله

نهال جک فروت بزرگترین میوه دنیا

40000

55000

30000

30000

98000

46

47

48

49

50

نهال توت موزی آمریکایی میوه درشت

نهال توت فرنگی پربار کاماروسا پک
نایلکسی  8عددی

نهال تمشک بدون تیغ خوشه ای
فرانسوی  3عددی

نهال پوملو ویتنامی توسرخ

نهال پشن فروت طالیی برزیلی
 2ساله پربار درشت

45000

30000

40000

48000

55000

51

52

53

54

55

نهال پشن فروت ارغوانی
فوق درشت آفریقایی

نهال پرتقال والنسیا
دوساله گلدانی

نهال پرتقال توسرخ کشیده اسپانیایی
پیوندی دوساله

نهال پرتقال توسرخ کارارا پیوندی
دوساله گلدانی

نهال پرتقال توسرخ تاراکو پیوندی
دوساله گلدانی

58000

38000

38000

39800

39800

56

57

نهال پرتقال تامسون
 2ساله گلدانی پربار

نهال به اصفهان پیوندی
دوساله گلدانی

40000

45000

58

نهال بالنگ پیوندی یکساله پربار

30000

59

نهال آووکادو گلدانی یکساله

58000

60

نهال آلو قرمز یا آلو امریکایی سرخ
گلدانی درجه یک

35000

61

62

نهال آلو شابلون موریتانی دوساله

نهال آلو شابلون سوپر دیر رس
پیوندی دوساله

25000

25000

63

نهال انگور فرنگی یا انگور ژاپنی

45000

64

نهال انجیر گالبی یا انجیر سه فصل

28000

65

نهال نارنگی کلمانتین
دوساله گلدانی

30000

66

67

68

69

نهال شلیل انجیری پیوندی
دو ساله گلدانی

نهال هلو انجیری پیوندی
دوساله پربار گلدانی

نهال ازگیل ژاپنی درشت پر محصول
 2ساله گلدانی

نهال سیب دورنگ پربار زودرس
2ساله گلدانی

30000

30000

30000

30000

نهالستان کرج (نهال های کشت بافت)
کشت بافت چیست؟
کشت بافت را کشت درونشیشهای یا ریزازدیادی درون شیشه نیز میگویند که در آزمایشگاه انجام میپذیرد .به طوری که یکی از
اندامهای گیاه در بستر کشتی عاری از آلودگی که با فرمولی خاص و منحصر به هر گیاه کاشته شده و شرایط دمایی و نوری آن به
صورت مصنوعی و در اتاقک رشد تنظیم میشود .برای ایجاد محیط کشت از هورمونهای گیاهی استفاده میشود و چگونگی ترکیب
این مواد برای هر استفاده برای گیاه و به دست آوردن پروتکل برای آن از قسمتهای تخصصی آزمایشگاه است .پس از آنکه گیاه
درون شیشه و در شرایط خاص رشد کرد و مواد غذایی درون شیشه را مصرف نمود .باید برای سازگاری در شرایط گلخانهای کشت
در خاک یا پرلیت قرار بگیرد تا در مرحله بعد برای کشت در گلدان و استفاده در بازار فروش آماده شود.
نهال تولیدی عاری از هرگونه ویروس و بیماری بوده و کل مزرعه  ،اگر به صورت تجاری کاشته شود درختانی یک دست و خوش
فرم با باردهی بسیار باال خواهد داشت.

 بزرگترین مرکز کشت بافت ایران ،تولید کننده نهال های مجوز دار سالم و با اصالت
 کلیه نهال ها با ضمانت اصالت و عاری بودن از هرگونه آفت و بیماری و به صورت گلدانی به شما عرضه
می گردد.
 ارسال از طریق اتوبوسرانی از کرج و اسنپ در تهران
 امکان تحویل حضوری در کرج
 هزینه ارسال بصورت پس کرایه با مشتریان می باشد.
 عکس نهال واقعی ارسالی در سایت فردین کشت (  ) www.fardinkesht.comموجود است.
 انبار ترمینال موظف به تحویل نهال سالم به مشتریان می باشد
 درصورت معیوب و غیرقابل استفاده بودن از تحویل خودداری و با ما تماس بگیرید.
 ارسال سفارشات به صورت هفتگی انجام خواهد شد.
 تحویل نهال یک هفته تا ده روز زمان خواهد برد.
 هزینه ارسال نهال برای هر شهر بستگی به مسافت بین  15تا  30هزار تومان بصورت پس کرایه خواهد
بود.
 جهت سفارش بهترین و سریعترین روش مراجعه به سایت فردین کشت (  )www.fardinkesht.comبوده
و یا می توانید لیست نهال های درخواستی را به تلگرام و یا واتس آپ  0917 20 20 425واحد سفارشات
فردین کشت اعالم نمائید.

 در صورتی که نهال مورد نظر شما در لیست زیر موجود نبود می توانید به واحد سفارشات ما اعالم نموده
تا در صورت امکان برای شما فراهم نماییم.
 جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید عمده ،تجاری می توانید با واحد سفارشات شرکت تماس بگیرید
0917 20 20 425
 جهت مشاوره فقط در واتس آپ و تلگرام به خطوط زیر پیام ارسال نمایید.
0919 70 50 360 - 0917 20 20 400

ردیف

1

2

3

4

نام محصول

نهال لوگان بری
کشت بافتی یکساله

نهال بلوبری سان شاین پاکوتاه
آپارتمانی پربار کشت بافتی

نهال بلوبری کشت بافتی
یکساله کانادایی

نهال پشن فروت ارغوانی کشت بافتی

قیمت (تومان)

58000

58000

58000

58000

عکس

5

6

7

8

نهال رزبری زرد
کشت بافتی یکساله

نهال رزبری قرمز

58000

58000

کشت بافتی یکساله

نهال گوجی بری زرد
کشت بافتی یکساله

نهال گوجی بری قرمز
کشت بافتی یکساله

58000

58000

