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أشتال - اويق ت–لمبذور كشف بأسماء األصناف المعتمدة 
 

 

 الوحدة الصنف النوع م
) أؽرال 1 اؽرال يكادًٌا(صٌُح  ؽرهح 

 تصهح أتصال صٌُح صهىس  أؽرال 2

 ؽرهح أؽرال  صهىس لطف أؽرال 3

 ؽرهح أؽرال اعكذٍَا أؽرال 4

  ؽرهح أؽرال افى كادو أؽرال 5

 ؽرهح أؽرال تشلىق   أؽرال 6

 ؽرهح أؽرال تُضهٍش أؽرال 7

 ؽرهح أؽرال ذىخ أسضً أؽرال 8

 ؽرهح أؽرال خشوب أؽرال 9

 ؽرهح أؽرال دو انضغهىل تُضهٍش أؽرال 10

 ؽرهح أؽرال صٌُح  أؽرال 11

 ؽرهح أؽرال عُة أؽرال 12

 ؽرهح أؽرال فشعًىٌ تُذوسج حهىِ  أؽرال 13

 ؽرهح أؽرال فغرك حهثً أؽرال 14

 ؽرهح أؽرال فىجىٌا  أؽرال 15

 ؽرهح أؽرال لشَفم  أؽرال 16
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 ؽرهح أؽرال كاكا أؽرال 17

 ؽرهح أؽرال كًٍكىاخ أؽرال 18

 ؽرهح أؽرال ياَجى أؽرال 19

 ؽرهح اؽرال أجاؿ أؽرال 20

 ؽرهح اؽرال تُذوق أؽرال 21

 ؽرهح اؽرال جىافح أؽرال 22

 ؽرهح اؽرال جىافح ذىذٍد أؽرال 23

 ؽرهح اؽرال جىص   أؽرال 24

 ؽرهح اؽرال جىص تٍكاٌ  أؽرال 25

 ؽرهح اؽرال حًضٍاخ أؽرال 26

 ؽرهح   k18اؽرال صٌرىٌ  أؽرال 27

 ؽرهح اؽرال صٌرىٌ عشي  أؽرال 28

 ؽرهح اؽرال صٌرىٌ ؽًالنً  أؽرال 29

 ؽرهح اؽرال صٌرىٌ يش  أؽرال 30

 ؽرهح اؽرال صٌرىٌ َثانً  أؽرال 31

 ؽرهح   125اؽرال عُة  أؽرال 32

 ؽرهح اؽرال لؾطح أؽرال 33

 ؽرهح اؽرال لهىج أؽرال 34

 ؽرهح (صٌُح)اؽرال كشويثىال  أؽرال 35

 ؽرهح اؽرال كٍىي أؽرال 36

  ؽرهح اؽرال نىصٌاخ  أؽرال 37
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 ؽرهح (lichi)اؽرال نٍؾٍا  أؽرال 38

 ؽرهح اؽرال نًٍىٌ تُضهٍش أؽرال 39

 ؽرهح اؽرال ياَجى أؽرال 40

 ؽرهح اؽرال يؾًؼ أؽرال 41

 فغٍهح اؽرال َخٍم أؽرال 42

 فغٍهح اؽرال َخٍم صٌُح أؽرال 43

 ؽرهح اؽرال وسد جىسي أؽرال 44

) تزوس 45 فهفم أنثاعى(حهى  كجى  

 تزسج  خٍاس أجشو 10 تزوس 46

 تزسج  تُذوسج  دٌاَا 3081 تزوس 47

 تزسج  تُذوسج اجشو 57 تزوس 48

 تزسج تُذوسج sun  6189 تزوس 49

 تزسج تُذوسج namo- netta تزوس 50

  كجى تارَجاٌ كالعٍك  تزوس 51

 تزسج تارَجاٌ نٍرم تشَظ  تزوس 52

  كجى تاصٌالء كهفٍذوٌ  تزوس 53

  كجى تصم اوسَانذو  تزوس 54

 كجى تصم جشاَى  تزوس 55

 كجى تصم ؽاحش تزوس 56

 كجى تصم عادا تزوس 57

 كجى تصم وٌٍ عثٍش  تزوس 58
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 كجى تطٍخ أودو  تزوس 59

 تزسج تطٍخ تالٍَك  تزوس 60

 تزسج تطٍخ كشيغىٌ  تزوس 61

  كجى تطٍخ يالنى    تزوس 62

 كجى  تمذوَظ تزوس 63

  كجى تمذوَظ عىنٍى  تزوس 64

 كجى تُذوسج  أوسٌد تزوس 65

 تزسج 259تُذوسج  َىس  تزوس 66

 تزسج 1077تُذوسج  تزوس 67

 كجى 3019تُذوسج  تزوس 68

 تزسج 3057تُذوسج  تزوس 69

 تزسج 3794تُذوسج  تزوس 70

 كجى  508تُذوسج  تزوس 71

 كجى 510تُذوسج  تزوس 72

 كجى 554تُذوسج  تزوس 73

 كجى 593تُذوسج  تزوس 74

 تزسج تُذوسج تشَذا  تزوس 75

 كجى تُذوسج ذاٌفىٌ  تزوس 76

 تزسج تُذوسج دٌاَا  تزوس 77

 كجى تُذوسج سانً تزوس 78

 تزسج تُذوسج سٌُمى تزوس 79
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 كجى تُذوسج عًا  تزوس 80

 جشاو تُذوسج ؽٍشي تزوس 81

 كجى تُذوسج كاسٌُا تزوس 82

 كجى تُذوسج كشًٌح  تزوس 83

  جى تُذوسج ٌاعًٍٍ تزوس 84

  ؽرهح ذفاح تزوس 85

 كجى  جشادج تزوس 86

  كجى جشادج دوكاخ تزوس 87

 كجى جشجٍش تزوس 88

 كجى جضس سوٌال  تزوس 89

 كجى جضس فىسذى تزوس 90

 ؽرهح خشوب تزوس 91

 تزسج خظ عهٍى تزوس 92

 تزسج خظ َىغا تزوس 93

 ؽرهح خؾخاػ صًٍُ  تزوس 94

 ؽرهح خىخ تزوس 95

 تزسج 256خٍاس  تزوس 96

 تزسج 3784خٍاس  تزوس 97

  تزسج AU3خٍاس  تزوس 98

  تزسج AU4خٍاس  تزوس 99

 كجى خٍاس اسعطى تزوس 100
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 تزسج خٍاس تشادو تزوس 101

 تزسج خٍاس تالسٌظ تزوس 102

 تزسج خٍاس جُى تزوس 103

  تزسج خٍاس دستً تزوس 104

 تزسج خٍاس دٍَجى تزوس 105

 تزسج خٍاس سوكٍد تزوس 106

 تزسج خٍاس سويً تزوس 107

 تزسج خٍاس سويٍى تزوس 108

 تزسج خٍاس عىصاٌ تزوس 109

 تزسج خٍاس فادي تزوس 110

 تزسج خٍاس َغٍى تزوس 111

 تزسج   703خٍاس تزوس 112

 تزسج     728خٍاس تزوس 113

 كجى رسج كاترٍ تزوس 114

  كجى رسج ياكظ تزوس 115

 ؽرهح سياٌ تزوس 116

 تزسج صهشج كاَذٌذ تزوس 117

 كجى عثاَخ  تزوس 118

 كجى عثاَخ سجٍرا تزوس 119

  كجى عثاَخ سوٌال تزوس 120

 كجى عثاَخ هىنش تزوس 121
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 كجى C8ؽًاو  تزوس 122

 تزسج ؽًاو أوسَج تشايى تزوس 123

 تزسج ؽًاو اَُاط دٌالَف تزوس 124

 تزسج ؽًاو اويٍجا تزوس 125

 كجى ؽًاو ذغىَايً تزوس 126

 كجى 153ؽًاو جال تزوس 127

 كجى ؽًاو جانٍا تزوس 128

 تزسج ؽًاو سًٌىٌ تزوس 129

 تزسج ؽًاو عُاٌ تزوس 130

 تزسج ؽًاو نٍىَاسدو تزوس 131

 كجى عٍٍ جشادج تزوس 132

 كجى فاصىنٍا ذًٍا تزوس 133

 كجى فاصىنٍا كاعرم تزوس 134

 كجى فاصىنٍا يانٍثى تزوس 135

 كجى فجم  تزوس 136

 كجى فجم احًش تزوس 137

 كجى فجم دستح تزوس 138

 كجى فجم فاسدا تزوس 139

 كجى  فمىط تزوس 140

 تزسج فهفم   تزوس 141

 تزسج اصفش(كاَى)فهفم  تزوس 142
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 كجى ABZ271فهفم  تزوس 143

 تزسج shipka 968فهفم  تزوس 144

 تزسج فهفم أنىاٌ تزوس 145

 تزسج فهفم ذٍهذو تزوس 146

 كجى فهفم حاس انثاعى تزوس 147

 تزسج فهفم حهى تزوس 148

 كجى فهفم حهى ذىيً تزوس 149

 تزسج فهفم دوَاخ تزوس 150

 تزسج فهفم عهكٍا تزوس 151

  تزسج فهفم ؽثكا تزوس 152

 تزسج فهفم طشؽً دوسي تزوس 153

 تزسج فهفم طشؽً دوَا تزوس 154

  كجى فهفم يكاف تزوس 155

 كجى  فىل  تزوس 156

 كجى  فىل َجشٌرا تزوس 157

 كجى لشع  تزوس 158

 كجى لشع عكاخ تزوس 159

 كجى كضتشج تزوس 160

 كجى كىعا  تزوس 161

 كجى كىعا دًٌا تزوس 162

 كجى كىعا فٍشوص تزوس 163
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 كجى كىعا يهكح تزوس 164

 كجى كىعا ًٌُى تزوس 165

 كجى نفد  تزوس 166

 كجى نفد ٌىسو تزوس 167

 كجى يهفىف  تزوس 168

  كجى أحًش brunswickيهفىف   تزوس 169

 كجى يهفىف أتٍض تزوس 170

 تزسج/كجى يهفىف أحًش سٌذ يىٌ تزوس 171

 كجى يهفىف أط كشوط تزوس 172

 تزسج يهفىف كاسدٌُال تزوس 173

  تزسج يهفىف كشدٌُال احًش تزوس 174

 كجى يهىخٍح تزوس 175

 طٍ تصم لُاس أوسي ذماوي 176

 طٍ تصم لُاس تٍد انفا ذماوي 177

 طٍ تصم لُاس عادا ذماوي 178

 طٍ ذماوي تطاطا ذماوي 179

 


