
 شناسه ها و تعرفه های محصوالت کشاورزی

 (HS)شماره تعرفه  شناسه کاال شرح تجاری کاال

   

 10011910 2008434405323 بندی تجاری، تراریختهدانه گندم دامی، فاقد بسته

 10011910 2008463637995 بندی تجاری، غیر تراریختهگندم دامی، فاقد بستهدانه 

 10011910 2002796294915 بندی تجاری، تراریختهدانه گندم دامی، دارای بسته

 10011910 2004648782115 بندی تجاری، غیر تراریختهدانه گندم دامی، دارای بسته

   

 10059010 2005585764288 بندی تجاری، تراریختهبسته دانه ذرت دامی، فاقد

 10059010 2008218213854 بندی تجاری، غیر تراریختهدانه ذرت دامی، فاقد بسته

 10059010 2004325618571 بندی تجاری، تراریختهدانه ذرت دامی، دارای بسته

 10059010 2007461485946 بندی تجاری، غیر تراریختهدانه ذرت دامی، دارای بسته

   

 23040000 2002551961182 بندی تجاری، تراریختهکنجاله سویا، فاقد بسته

 23040000 2004488682468 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله سویا، فاقد بسته

 23040000 2001519808268 بندی تجاری، تراریختهکنجاله سویا، دارای بسته

 23040000 2002793338526 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله سویا، دارای بسته

   

 23063000 2003849253239 بندی تجاری، تراریختهکنجاله آفتابگردان، فاقد بسته

 23063000 2006975759435 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله آفتابگردان، فاقد بسته

 23063000 2009963119415 بندی تجاری، تراریختهکنجاله آفتابگردان، دارای بسته

 23063000 2009923564866 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله آفتابگردان، دارای بسته

   

 23064100 2009543769287 بندی تجاری، تراریختهکنجاله کلزا، فاقد بسته

 23064100 2003441434931 بندی تجاری، غیر تراریختهکلزا، فاقد بستهکنجاله 

 23064100 2006775247167 بندی تجاری، تراریختهکنجاله کلزا، دارای بسته

 23064100 2001423257149 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله کلزا، دارای بسته

   

 23069090 2001825556873 بندی تجاری، تراریختهبستهکنجاله کنجد، فاقد 

 23069090 2005792775842 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله کنجد، فاقد بسته

 23069090 2003421273992 بندی تجاری، تراریختهکنجاله کنجد، دارای بسته

 23069090 2002614383483 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله کنجد، دارای بسته

   

 23069010 2009868583458 بندی تجاری، تراریختهکنجاله گلرنگ، فاقد بسته

 23069010 2001995221641 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله گلرنگ، فاقد بسته

 23069010 2004579483613 بندی تجاری، تراریختهکنجاله گلرنگ، دارای بسته

 23069010 2007678266417 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله گلرنگ، دارای بسته

   

 23050000 2002579547234 بندی تجاری، تراریختهزمینی، فاقد بستهکنجاله بادام

 23050000 2004812654396 بندی تجاری، غیر تراریختهزمینی، فاقد بستهکنجاله بادام

 23050000 2004114965927 بندی تجاری، تراریختهزمینی، دارای بستهکنجاله بادام



 23050000 2002219183714 بندی تجاری، غیر تراریختهزمینی، دارای بستهکنجاله بادام

   

 23061000 2009635971239 بندی تجاری، تراریختهکنجاله پنبه، فاقد بسته

 23061000 2007196743795 بندی تجاری، غیر تراریختهپنبه، فاقد بستهکنجاله 

 23061000 2002969484372 بندی تجاری، تراریختهکنجاله پنبه، دارای بسته

 23061000 2009134239355 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله پنبه، دارای بسته

   

 23062000 2005553511382 بندی تجاری، تراریختهبستهکنجاله کتان، فاقد 

 23062000 2009332598737 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله کتان، فاقد بسته

 23062000 2005475329791 بندی تجاری، تراریختهکنجاله کتان، دارای بسته

 23062000 2001234986818 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله کتان، دارای بسته

   

 23069090 2003699124428 بندی تجاری، تراریختهکنجاله منداب، فاقد بسته

 23069090 2001357762911 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله منداب، فاقد بسته

 23069090 2005668249864 بندی تجاری، تراریختهکنجاله منداب، دارای بسته

 23069090 2005897953594 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله منداب، دارای بسته

   

 23066000 2001463367358 بندی تجاری، تراریختهکنجاله پالم، فاقد بسته

 23066000 2004479421939 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله پالم، فاقد بسته

 23066000 2001319912323 بندی تجاری، تراریختهبستهکنجاله پالم، دارای 

 23066000 2001846589124 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله پالم، دارای بسته

   

 23069090 2007255394551 بندی تجاری، تراریختهکنجاله گوار، فاقد بسته

 23069090 2007673142134 بندی تجاری، غیر تراریختهگوار، فاقد بستهکنجاله 

 23069090 2001262494233 بندی تجاری، تراریختهکنجاله گوار، دارای بسته

 23069090 2003748224266 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله گوار، دارای بسته

   

 23065000 2008718885115 بندی تجاری، تراریختهفاقد بستهکنجاله نارگیل )کپرا(، 

 23065000 2004789105473 بندی تجاری، غیر تراریختهکنجاله نارگیل )کپرا(، فاقد بسته

 23065000 2003356553921 بندی تجاری، تراریختهکنجاله نارگیل )کپرا(، دارای بسته

 23065000 2002736871882 بندی تجاری، غیر تراریختهنارگیل )کپرا(، دارای بستهکنجاله 

   

 02011090 2001168644299 بندی تجاری، غیر تراریختهالشه گاو، تازه )سرد(، فاقد بسته

 02011090 2008214104767 بندی تجاری، غیر تراریختهشقه گاو، تازه )سرد(، فاقد بسته

 02012010 2003257195811 بندی تجاری، غیر تراریختهران با استخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بسته

 02022010 2003695892565 بندی تجاری، غیر تراریختهران با استخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بسته

 02013010 2009687135775 بندی تجاری، غیر تراریختهگوساله، تازه )سرد(، دارای بستهاستخوان گاو و ران بی

 02023010 2002569721932 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهران بی

 02012020 2003115349712 بندی تجاری، غیر تراریختهگوساله، تازه )سرد(، دارای بستهراسته با استخوان گاو و 

 02022020 2009444111495 بندی تجاری، غیر تراریختهراسته با استخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بسته

 02013020 2007364625562 اریختهبندی تجاری، غیر تراستخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بستهراسته بی

 02023020 2003943598692 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهراسته بی

 02012030 2003811725227 بندی تجاری، غیر تراریختهسردست با استخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بسته



 02012030 2009448422557 بندی تجاری، غیر تراریختهبا استخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بستهسینه 

 02022030 2001392343898 بندی تجاری، غیر تراریختهسردست با استخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بسته

 02022030 2009384519133 بندی تجاری، غیر تراریختهبا استخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهسینه 

 02013030 2009182898944 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بستهسردست بی

 02013030 2002132119533 دی تجاری، غیر تراریختهبناستخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بستهسینه بی

 02023030 2004464168139 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهسردست بی

 02023030 2002672214679 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهسینه بی

 02012090 2005181965483 بندی تجاری، غیر تراریختهگردن گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بسته

 02012090 2008146937949 بندی تجاری، غیر تراریختهگاه با استخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بستهقلوه

 02022090 2002135692949 بندی تجاری، غیر تراریختهگاو و گوساله، منجمد، دارای بستهگردن 

 02022090 2006993992212 بندی تجاری، غیر تراریختهگاه با استخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهقلوه

 02013090 2006991218936 بندی تجاری، غیر تراریختهفیله گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بسته

 02013090 2009795403124 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، تازه )سرد(، دارای بستهگاه بیقلوه

 02023090 2003738223264 بندی تجاری، غیر تراریختهفیله گاو و گوساله، منجمد، دارای بسته

 02023090 2001415139598 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گاو و گوساله، منجمد، دارای بستهبیگاه قلوه

 02023090 2004286761482 بندی تجاری، غیر تراریختهگوشت مخلوط گاو و گوساله، منجمد، دارای بسته

   

 02042100 2006291186762 بندی تجاری، غیر تراریخته)سرد(، فاقد بستهالشه گوسفند، تازه 

 02042100 2003822223749 بندی تجاری، غیر تراریختهشقه گوسفند، تازه )سرد(، فاقد بسته

 02042200 2002481682159 بندی تجاری، غیر تراریختهقطعات با استخوان گوشت گوسفند و بره، تازه )سرد(، دارای بسته

 02044200 2006641309634 بندی تجاری، غیر تراریختهقطعات با استخوان گوشت گوسفند و بره، منجمد، دارای بسته

 02042300 2002744594193 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گوشت گوسفند و بره، تازه )سرد(، دارای بستهقطعات بی

 02044300 2002869206542 بندی تجاری، غیر تراریختهاستخوان گوشت گوسفند و بره، منجمد، دارای بستهبیقطعات 

   

 02045000 2005386332156 بندی تجاری، غیر تراریختهالشه بز و بزغاله، تازه )سرد(، فاقد بسته

 02045000 2008941304946 بندی تجاری، غیر تراریختهبز و بزغاله، تازه )سرد(، فاقد بستهشقه 

 02045000 2006438916836 بندی تجاری، غیر تراریختهقطعات گوشت بز و بزغاله، تازه )سرد(، دارای بسته

 02045000 2002653792479 بندی تجاری، غیر تراریختهقطعات گوشت بز و بزغاله، منجمد، دارای بسته

   

 02086000 2002423933718 بندی تجاری، غیر تراریختهالشه شتر، تازه )سرد(، فاقد بسته

 02086000 2003115873297 بندی تجاری، غیر تراریختهشقه شتر، تازه )سرد(، فاقد بسته

 02086000 2009199407357 بندی تجاری، غیر تراریختهگوشت شتر، تازه )سرد(، دارای بستهقطعات 

 02086000 2001862654266 بندی تجاری، غیر تراریختهقطعات گوشت شتر، منجمد، دارای بسته

   

بندی تجاری(، تازه )سرد(، غیر شده )دارای بستهبندی)تجاری(، قطعهگوشت مرغ گوشتی 
 تراریخته

2008987705626 02071310 

بندی تجاری(، منجمد، غیر شده )دارای بستهبندیگوشت مرغ گوشتی )تجاری(، قطعه
 تراریخته

2004938456872 02071420 

 02071100 2008774101671 بندی تجاری(، تازه )سرد(، غیر تراریختهمرغ گوشتی )تجاری(، کامل )دارای بستهگوشت 

 02071200 2004816604278 بندی تجاری(، منجمد، غیر تراریختهگوشت مرغ گوشتی )تجاری(، کامل )دارای بسته

   

 02072600 2006922749665 تجاری(، تازه )سرد(، غیر تراریخته بندیشده )دارای بستهبندیگوشت بوقلمون، قطعه

 02072790 2008433789787 بندی تجاری(، منجمد، غیر تراریختهشده )دارای بستهبندیگوشت بوقلمون، قطعه

 02072400 2001767991213 بندی تجاری(، تازه )سرد(، غیر تراریختهگوشت بوقلمون، کامل )دارای بسته

 02072500 2009864502842 بندی تجاری(، منجمد، غیر تراریختهگوشت بوقلمون، کامل )دارای بسته

   

 03021400 2006569312127 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی کامل سالمون پرورشی، تازه )سرد(، فاقد بسته



 03021400 2003321826418 بندی تجاری، غیر تراریختهشکم خالی سالمون پرورشی، تازه )سرد(، فاقد بستهماهی 

 03031300 2001288292277 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی کامل سالمون پرورشی، منجمد، دارای بسته

 03031300 2002862985587 بندی تجاری، غیر تراریختهشکم خالی سالمون پرورشی، منجمد، دارای بستهماهی 

 03048100 2001411155532 بندی تجاری، غیر تراریختهفیله ماهی سالمون پرورشی، منجمد، دارای بسته

 03044100 2004365744953 ریختهبندی تجاری، غیر ترافیله ماهی سالمون پرورشی، تازه )سرد(، دارای بسته

 03034200 2002955114443 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی کامل گیدر دریایی، منجمد، دارای بسته

 03034300 2005639938755 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی کامل هوور مسقطی دریایی، منجمد، دارای بسته

 03025400 2002392665531 بندی تجاری، غیر تراریختهشکم خالی هیک دریایی، تازه )سرد(، فاقد بستهماهی 

 03036600 2003761289196 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی شکم خالی هیک دریایی، منجمد، دارای بسته

 03047400 2003357737324 بندی تجاری، غیر تراریختهفیله ماهی هیک دریایی، منجمد، دارای بسته

 03034400 2003721824555 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی کامل تن چشم درشت دریایی، منجمد، دارای بسته

 03035410 2001946447852 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی کامل بلومکرل دریایی، منجمد، دارای بسته

 03046100 2005849727628 بندی تجاری، غیر تراریختهپرورشی، منجمد، دارای بستهفیله ماهی تیالپیا 

 03036900 2006975642672 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی شکم خالی هوکی دریایی، منجمد، دارای بسته

 03049900 2003346775443 بندی تجاری، غیر تراریختهاستیک ماهی هوکی دریایی، منجمد، دارای بسته

 03047900 2006523834894 بندی تجاری، غیر تراریختهفیله ماهی هوکی دریایی، منجمد، دارای بسته

 03036300 2002272168956 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی شکم خالی کاد دریایی، منجمد، دارای بسته

 03047500 2005988682574 بندی تجاری، غیر تراریختهپوالک پرورشی، منجمد، دارای بستهفیله ماهی آالسکا 

 03048900 2004775351738 بندی تجاری، غیر تراریختهفیله ماهی حلوا سیاه دریایی، منجمد، دارای بسته

 03038900 2007585495335 بندی تجاری، غیر تراریختهماهی شکم خالی شیر دریایی، منجمد، دارای بسته

 03038900 2005136491414 بندی تجاری، غیر تراریختهشده ازون برون دریایی، منجمد، دارای بستهبندیماهی قطعه

   

 01023100 2003257311475 تلیسه گاومیش گوشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2009648439911 گاومیش گوشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهتلیسه 

 01023100 2006544905856 تلیسه گاومیش شیری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2005627913647 تلیسه گاومیش شیری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023100 2007724976378 گاومیش گوشتی و شیری )دومنظوره(، نژاد اصیل، غیر تراریختهتلیسه 

 01023100 2006392406633 تلیسه گاومیش گوشتی و شیری )دومنظوره(، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

   

 01041010 2004177884797 گوسفند نر پشمی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2009615335659 گوسفند نر پشمی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041010 2003448824753 گوسفند نر گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2009898222879 گوسفند نر گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041010 2002982119446 نر پوستی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریختهگوسفند 

 01041010 2006148752247 گوسفند نر پوستی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041010 2002944853258 گوسفند نر شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2006586402557 نر شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهگوسفند 

 01041010 2009832883773 گوسفند نر چندمنظوره، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2004962226452 گوسفند نر چندمنظوره، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041010 2005165399244 ماده پشمی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریختهگوسفند 

 01041010 2008332348524 گوسفند ماده پشمی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041010 2008835558152 گوسفند ماده گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2005479612697 رگ، غیر تراریخته گوسفند ماده گوشتی، داشتی، نژاد دو

 01041010 2003993795849 گوسفند ماده پوستی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2001579136527 گوسفند ماده پوستی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041010 2005673322633 گوسفند ماده شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2001962949859 گوسفند ماده شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته



 01041010 2001527386983 گوسفند ماده چندمنظوره، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041010 2002779681671 گوسفند ماده چندمنظوره، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041090 2004698162842 گوسفند نر چندمنظوره، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041090 2003685593236 گوسفند نر چندمنظوره، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01041090 2002276291322 گوسفند نر گوشتی، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041090 2005725753239 نر گوشتی، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته گوسفند

 01041090 2009221228718 گوسفند نر گوشتی، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01041090 2006563776422 گوسفند نر گوشتی، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

   

 01042010 2004766983533 نژاد اصیل، غیر تراریختهبز نر کرکی، داشتی، 

 01042010 2008618785551 بز نر کرکی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042010 2006997561386 بز نر گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042010 2002116377917 بز نر گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042010 2005516425282 بز نر شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042010 2007135814791 بز نر شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042010 2009432197434 بز نر چندمنظوره، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042010 2008531526776 چندمنظوره، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهبز نر 

 01042010 2006238867868 بز ماده کرکی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042010 2007692704265 بز ماده کرکی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042010 2008485266324 یختهبز ماده گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر ترار

 01042010 2008424518578 بز ماده گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042010 2005679351343 بز ماده شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042010 2006521831279 بز ماده شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042010 2006631569897 ماده چندمنظوره، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریختهبز 

 01042010 2004278792832 بز ماده چندمنظوره، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042090 2005289768519 بز نر گوشتی، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042090 2001341751228 گوشتی، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریختهبز نر 

 01042090 2006445796238 بز نر گوشتی، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042090 2008359747539 بز نر گوشتی، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042090 2007883729985 چندمنظوره، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریختهبز نر 

 01042090 2008214352115 بز نر چندمنظوره، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01042090 2005616846842 بز نر چندمنظوره، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01042090 2003223737137 چندمنظوره، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریختهبز نر 

   

 01061300 2004234574315 شتر نر گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2009795718976 شتر نر گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2003284198326 نر شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریختهشتر 

 01061300 2007632928577 شتر نر شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2008373986817 شتر نر جماز )مسابقه(، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2004355498756 نر جماز )مسابقه(، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهشتر 

 01061300 2008588582596 شتر نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2005738487343 شتر نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2003225661713 شتر ماده گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2005273268588 شتر ماده گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2006246323932 شتر ماده شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2001373216948 ماده شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهشتر 

 01061300 2009923539916 شتر ماده جماز )مسابقه(، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2003232247719 شتر ماده جماز )مسابقه(، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته



 01061300 2001363324635 ماده گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریختهشتر 

 01061300 2008144767829 شتر ماده گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2009229453941 شتر نر گوشتی، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2009899161968 شتر نر گوشتی، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2006476845974 شتر نر گوشتی، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2003263909831 شتر نر گوشتی، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2009833275449 نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریختهشتر 

 01061300 2005424683589 شتر نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01061300 2007559839215 شتر نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01061300 2009831539172 شتر نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

   

 01023100 2006496824957 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2009538137271 )بوفالو( نر گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهگاومیش 

 01023100 2004263957235 گاومیش )بوفالو( نر شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2007142975973 گاومیش )بوفالو( نر شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023100 2004291316451 )بوفالو( نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریختهگاومیش 

 01023100 2008951288348 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023100 2008626583224 گاومیش )بوفالو( ماده گوشتی، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2002569589332 گاومیش )بوفالو( ماده گوشتی، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023100 2006297433523 گاومیش )بوفالو( ماده شیری، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2003177761244 )بوفالو( ماده شیری، داشتی، نژاد دو رگ، غیر تراریختهگاومیش 

 01023100 2003164111841 گاومیش )بوفالو( ماده گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023100 2002889561946 یختهگاومیش )بوفالو( ماده گوشتی و شیری )دومنظوره(، داشتی، نژاد دو رگ، غیر ترار

 01023900 2002295941651 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023900 2005622297898 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023900 2006672804577 )بوفالو( نر گوشتی، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریختهگاومیش 

 01023900 2001362941266 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023900 2008895575687 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، کشتاری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023900 2004135476651 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، کشتاری، نژاد دو رگ، غیر تراریخته

 01023900 2003943688656 گاومیش )بوفالو( نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، پرواری، نژاد اصیل، غیر تراریخته

 01023900 2002917386323 )بوفالو( نر گوشتی و شیری )دومنظوره(، پرواری، نژاد دو رگ، غیر تراریختهگاومیش 

   

 01012910 2008974832247 اسب نر مسابقه، نژاد دو رگ

 01012910 2002233922434 اسب نر مسابقه، نژاد اصیل

 01012910 2004136623869 اسب ماده مسابقه، نژاد اصیل

 01012910 2001592961687 اسب ماده مسابقه، نژاد دو رگ

 01012100 2002748805622 اسب نر مولد، نژاد دو رگ

 01012100 2007591745222 اسب نر مولد، نژاد اصیل

 01012100 2003995527376 اسب ماده مولد، نژاد اصیل

 01012100 2008761559214 اسب ماده مولد، نژاد دو رگ

   

 01013000 2004792602927 االغ نر

 01013000 2009339847852 االغ ماده

   

 01019000 2006381589518 قاطر و استر

   

 01051110 2008435174369 روزه اجداد مرغ گوشتی، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک



 01051130 2006463196562 گذار، غیر بومی، غیر تراریختهروزه اجداد مرغ تخمجوجه یک

 01051120 2007641115933 روزه مادر مرغ گوشتی، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

 01051140 2007943579918 گذار، غیر بومی، غیر تراریختهروزه مادر مرغ تخمجوجه یک

 01051150 2003393238186 تجاری مرغ گوشتی، غیر بومی، غیر تراریخته روزهجوجه یک

 01051160 2008871544627 گذار، غیر بومی، غیر تراریختهروزه تجاری مرغ تخمجوجه یک

   

 01059490 2009924546939 مرغ اجداد گوشتی، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059490 2006756588771 گذار، غیر بومی، غیر تراریختهاجداد تخممرغ 

 01059490 2008194291833 پولت مرغ اجداد، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059490 2007376239863 مرغ مادر گوشتی، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059490 2002285188426 گذار، غیر بومی، غیر تراریختهمرغ مادر تخم

 01059490 2006961934332 پولت مرغ مادر، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059410 2009179785817 مرغ تجاری گوشتی، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059410 2008162949241 گذار، غیر بومی، غیر تراریختهمرغ تجاری تخم

 01059420 2001385138269 پولت مرغ تجاری، غیر بومی، غیر تراریخته

   

 01051210 2002654143153 روزه اجداد بوقلمون، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

 01051210 2007751913634 روزه مادر بوقلمون، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

 01051220 2009499479238 روزه تجاری بوقلمون، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

   

 01059900 2002644536424 بوقلمون اجداد، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059900 2003983138722 بوقلمون مادر، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059900 2004276891225 بوقلمون تجاری، غیر بومی، غیر تراریخته

   

 01063330 2001164486552 شترمرغ، غیر بومی، غیر تراریختهروزه مادر جوجه یک

 01063330 2009536593897 روزه تجاری شترمرغ، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

   

 01063310 2005179321745 شترمرغ مادر، غیر بومی، غیر تراریخته

 01063320 2005455407659 )استرالیایی(، غیر بومی، غیر تراریختهشترمرغ تجاری 

 01063390 2002565897798 شترمرغ تجاری )غیر استرالیایی(، غیر بومی، غیر تراریخته

   

 01051300 2004242402549 روزه مادر اردک، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

 01051300 2004187409324 روزه تجاری اردک، غیر بومی، غیر تراریختهیکجوجه 

   

 01059900 2008242954356 اردک مادر، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059900 2001347206713 اردک تجاری، غیر بومی، غیر تراریخته

   

 01051400 2008656257371 غاز، غیر بومی، غیر تراریختهروزه مادر جوجه یک

 01051400 2007214177797 روزه تجاری غاز، غیر بومی، غیر تراریختهجوجه یک

   

 01059900 2008769345637 غاز مادر، غیر بومی، غیر تراریخته

 01059900 2008371624427 غاز تجاری، غیر بومی، غیر تراریخته

   

   

   

   

 


