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نهال و  /گیاهان گل ) ختمه (  /گیاهان ) هایبکس  ( انواع  /خاک کشاورزی وحاوی کود  /گیاهان مضر است 

تنباکو شرقی بسته  /تمباکو عسلی  /میوه و بذور و نهال و برگه و گیاه النیل  /میوه وبذور و برگه خشخاش و قات 

باتمجان / هویج / کدوی سبز / کلم / گل کلم / ذرت / پرتقال /  /چای ایرانی  /سیب درختی ایرانی  /بندی نشده 

 یر / کاهو س
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 فیلم ومجالت سکس  -11     
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  اب معدنی  -16
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