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أكــثـــر مــن أربـعــيـن عــاما ً في خــدمـة الـ ُمـزارع
More Than 40 Years In The Service Of Farmers
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شـركـتـنـا
 حيث اننا،تعد شركة اآلالت والمواد الزراعية من اهم وأقدم الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية
.نقدم جميع الحلول والمنتجات الزراعية من أسمدة ومخصبات وبذور وعالجات زراعية وبيطرية وصحة عامة
نعمل مع أكبر الشركات العالمية وأكثرها شهرة لتقديم األفضل واألنسب لمزارعينا وشركائنا
.ما نسعى اليه هو العمل جنبا الى جنب مع عمالئنا بما نقدمه له من بداية عمله حتى نهايته
لدينا فريق محترف من المهندسين الزراعيين واألطباء البيطريين موزعين في كافة ارجاء المملكة مع فروعنا
. جاهزين لتقديم خبراتهم ودعمهم الفني لتحقيق اهدافكم،المنتشرة

Our Company
Agriculture Machinery & Materials Company has been and still one of the leading
agriculture companies in Saudi Arabia for decades, offering a wide range of crops
protection, seeds, fertilizer, agriculture equipment’s, veterinary products and public
Health Products. We work with the largest and most recognizable companies in the
world to bring the best and most advanced technology to our farms and partners.

Our ultimate goal is to work with our client's side by side to bring a wide range of
products that fit their needs from the early stage till the delivery. With our
professional team Engineers & agronomists across the Kingdom, AMMC’ is ready to
provide their best expertise in the field with a complete solution

الخدمات

Services
• Research & Development.

.• البحث والتنمية

• trial stations.

.• محـطـات تجريبية

• Screening and trials for all activities.

.• الفـرز والتجـارب لجميع األنـشطة

• Trials in cooperation with research institute.

.• التجـارب بالتـعـاون مع معهد البـحـوث

• Field visits.

.• الزيارات المـيـدانـيـة

• Development and launching of new products.

.• تـطـويـر وإطـالق منـتـجـات جـديـدة

• After sales service.

.• خـدمـات ما بـعـد الـبـيـع

• Up-to-date market analysis.

.• مـواكـبـة تـحـلـيـل السـوق

• Smart farming.

.• الـزراعـة الذكـيـة

• Standing on the most important problems
faced by the farmer and finding solutions.

• الوقوف على أهم المشاكل التي يواجهها المزارع
.وإيجاد الحلول

• Ensure the quality of storage and distribution.

.• ضمان جودة التخزين والتوزيع

األقسام

Divisions
Crop protection

المبيدات الزراعية

Vet Services

الخدمات البيطرية

Fertilizer

األسمدة الزراعية
البذور

Seeds

الصحة العامة

Public Health

اآلالت وعدد الزراعية

Machinery & Tools
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قسم البذور
Seeds Unit

شـــــركــاؤنــا
Our Partners
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طماطم لجين
:النبات
 مناسب لمختلف الزراعات المكشوفة في،صنف هجين مبكر
 من األصناف المعروفة بغزارة االنتاج.مختلف المناطق
.ونوعية الثمار
:الثمار
 كما يوفر الصنف ثمار، متطاولة مع لون احمر داكن- بلحية
. غم160 –  غم130  وزن الثمار من.صلبة ونبات قوي

Lugain-Tomato
Plant:
An early hybrid variety, suitable for
various open fields in various regions.
Of the varieties known for their
abundance of production and quality of
fruits.
Fruit:
Elongate oval a dark red color fruit.
The variety provides firmed fruits and a
strong plant. Fruit wight 130 gm – 160
gm.
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1فلفل روكي ف
:النبات
.نبات قوي ذو سالميات قصيرة وانتاج غزير
:الثمار
 خضراء اللون لماعة ذات جدار،شكل أسطواني مخروطي
. سم2.5  سم وقطره16  طول الثمرة،سميك وحرارة عالية

Rocky F1 Hot Pepper
Plant:
Strong Plant with short inter-nodes and
high yield production.
Fruits:
Cylindrical conical shape, glossy green
color, thick wall, very hot, 16 cm length
X 2.5 cm diameter.
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1بصل أناكين ف
:النبات
صنف نهار قصير مبكر اصفر اللون وجذور قوية بلون قشرة
 مناسب ألسواق األطعمة. حجم وإنتاجية عالية.أغمق
.الطازجة
:األبصال
3- 2  مدة التخزين من.صفراء كروية طعم حريف متوسط
 االحتفاظ بقشرة بنية عالية. مم110 – 70  الحجم من.أشهر
.الجودة

Anakin F1
Plant:
Early short-day yellow variety, strong
roots, and darker skin color. high size
and yield potential. Aimed for fresh
market.
Bulbs:
Yellow, globe and mild pungent teste.
The storability from 2 -3 month. Size
from 70 – 110 mm. retained good
quality brown skin for this maturity
class.
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1 بصل كوبا ف
:النبات
،صنف اصفر اللون ذو نهار متوسط وأبصال عالية الجودة
 الصنف لديه قدرة.قشرتها داكنة وقابلة للتخزين لفترة طويلة
عالية على إعطاء أوزان كبيرة وجذور قوية ومجموع
.خضري قوي يتحمل اإلصابة باألمراض
:األبصال
 ذات طعم. أشهر8 – 6 صفراء اللون مع قدرة تخزينية من
 القشرة. مم+100 – 70 حريف وشكل كروي احجامها من
. متعددة وممتازة، المعة،ذات لون بني داكن مشرقة

CAOBA F1 Onion
Plant:
Intermediate day yellow variety with
excellent bulb quality, dark skins, and
aim for long storage. It has large size
potential and strong roots, and
stronger foliage against leaf diseases
than other standard varieties in this
type.
Bulbs:
Yellow with storability extended from
6 – 8 months, pungent taste and
globed shape. The size ranges from 70
– 100+ mm. Excellent, multiple, tightly
retained dark brown shiny skin.
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فجل سيليستا
:النبات
 قوي ومستقيم مما،صنف هجين له مجموع خضري متماسك
 قابل للتكيف ويوصى بزراعته في.يجعله سهل الحصاد
الزراعات المكشوفة والمغطاة سواء في البيوت البالستيكية او
 مستقر جدا تحت ظروف البرد والرطوبة العالية ولديه.المكيفة
 جذوره دقيقة و متماسكة و األوراق تبقى.قشرة سميكة
.خضراء لفترة طويلة مما يجعل لديه فترة تخزين طويلة
:الجذور
.حمراء مستديرة و متجانسة ذات جودة مميزة و عالية جدا

Celesta Radish
Plant:
hybrid variety It has compact, strong
and upright foliage making it easy to
harvest. adaptable and recommended
for field and high tunnel production.
very stable under cold and wet
conditions and has a very strong skin.
Has reliable, fine roots, long lasting
green leaves and can be stored for long
periods.
Bulbs:
Produces nice red round uniform bulbs
of excellent quality.
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1 بصل جاتوبا ف
:النبات
 قدرة. أصفر اللون للحصاد المبكر،صنف نهار متوسط
.إنتاجية عالية ألبصال ذات أوزان كبيرة وجودة عالية
:األبصال
 مع، لالستخدام في أسواق األطعمة الطازجة،صفراء اللون
 ذات طعم حريف وشكل. أشهر5 – 3 قدرة تخزينية من
 القشرة ذات. مم+100 – 70 كروي أحجامها تتراوح من
. متعددة ومحكمة،لون بني داكن ممتازة

Jatoba F1 Onion
Plant:
Intermediate day yellow variety for
early harvest. Larger sizing potential.
Aimed for fresh market.
Bulbs:
Yellow with storability period extend
from 3 – 5 months. Pungent taste and
global shape with size range from 70 –
100+ mm. having excellent, multiple,
tightly retained dark brown skin.
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1بصل منيرفا ف
:النبات
 يتميز الصنف بالتبكير وقوة. نهار قصير،صنف هجين مبكر
 توافق جيد ومناسب بين مجموع جذري قوي وقمم.اإلنتاج
خضرية قوية متضمنا قدرة المجموع الخضري على تحمل
 أداء جيد للغاية في.األمراض الورقية من متوسطة الى عالية
.إيران والشرق األوسط وأستراليا
:األبصال
 بيضاوية الشكل ذات لون ابيض- يوفر الصنف أبصال كروية
– 2  قابل للتخزين من. ذات احجام مميزة وتناسق عالي،مميز
. مم+100 – 70  الحجم من، أشهر4

Minerva F1 Onion
Plant:
An early short day hybrid variety. The
variety is distinguished by its early
maturity and high yield production.
Good combination of reasonably strong
roots and strong tops including where
foliage disease pressure is medium to
high. Performing very well in Iran,
Middle East and Australia.
Bulbs:
The variety provides spherical - ovalshaped bulbs with a Distinctive white
color. Distinctive sizes and high
uniformity. Storability from 2 – 4
months, size from 70 – 100+ mm.
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1بصل ممتاز ف
:النبات
 من األصناف. قصير النهار،صنف هجين مبكر أصفر اللون
 يستخدم.المعروفة في مختلف المناطق بغزارة االنتاج والتبكير
.ألسواق األطعمة الطازجة
:األبصال
 بيضاوية ذات لون اصفر لماع- يوفر الصنف أبصال كروية
3 – 2  صالبة مميزة وفترة تخزينية جيدة من،وتناسق عالي
– 70  ذات طعم نوعا ما حريف و أوزان تتراوح من.أشهر
. مم100

Mumtazez F1 Onion
Plant:
Early short-day hybrid variety. Early
with high production. Aimed for fresh
market.
Bulbs:
The variety provides bulbs of a
spherical-oval shape with a Shiny
yellow color and mild pungent taste.
High uniformity, outstanding firmness,
and good shelf life. The storability
extends from 2 – 3 months and sizes
ranges from 70 – 100 mm.
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كوسا صفا
:النبات
 صنف هجين متوسط التبكير.قوي جدا وتغطية مميزة للثمار
 من األصناف المعروفة.لمختلف الزراعات المكشوفة
.باإلنتاجية العالية وجودة الثمار
:الثمار
 تمتاز، متجانسة،ً قاعدة الثمرة منتفخة قليال،خضراء اللون
.بقدرتها على حفظ األزهار بعد القطف

Safa Squash
Plant:
Very strong and distinctive fruit
coverage. The variety hybrid medium
early for various open fields. Among
the varieties known for their high yield
and quality of fruits.
Fruit:
Green, bulbous shape, high uniformity
fruits with very good flower retention
ability.
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خيار نجم
:النبات
، انتاجية عالية،صنف هجين جديد للبيوت البالستيكية والمكيفة
.نبات مميز يوفر تغطية جيدة للثمار مع تفرعات نشطة
:الثمار
. سم١٨ - ١٦  ثمار يصل طولها من،خضراء مميزة جدا

Najem Cucumber
Plant:
A new hybrid variety for plastic tunnels
and greenhouse, High productivity
provided by the variety, distinctive
plant that provides good coverage on
fruits with fruitful branches.
Fruit:
very distinctive green color, fruits
length are 16-18 cm.
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كوسا عالية
:النبات
. تغطية أوراق جيدة ومتوسط التأخير،قوية جدا
:الثمار
. أسطواني ومتوسط الطول،أخضر فاتح

Alia Squash
Plant:
Very Strong, good leaf coverage and
medium late.
Fruit:
light green, cylindrical and medium
long.
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طماطم أسوانة
:النبات
 للزراعات المكشوفة مع قوة نبات جيدة وغطاء،محدود النمو
.خضري مميز ذو انتاجية متوسطة التبكير
:الثمار
-120  الوزن من،مستطيلة الشكل ذات لون أحمر متجانس
. ثمار كبيرة الحجم ذات صالبة وإنتاجية عالية، جرام150

Aswana Tomato
Plant:
Determinate plant, open filed variety
with good vigor and foliage cover mid
early.
Fruit:
Elongated, saladated shape. Bright red,
uniform color fruit, weight 120 – 150
gm, large size fruit with good firmness
and very high yield.
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طماطم نجمة الصحراء
:النبات
 تغطية مميزة للثمار،هجين متوسط التبكير للزراعات المحمية
.مع استمرارية في العقد
:الثمار
 حجمها من،تتميز بشكل دائري مع حجم مميز ولون جذاب
. صالبة مميزة وانتاجية عالية جدا. سم180-160

Desert Star Tomato
Plant:
A medium early hybrid variety for
plastic tunnels and greenhouses.
Distinctive coverage of the plant with
cluster continuity.
Fruit:
Circular shape with a distinctive size
and attractive color. Its size is from
160-180 cm. The variety offers
distinctive fruit toughness and
extremely high yield production.
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طماطم دينا
:النبات
 مع، نبات قوي.صنف مدور يستخدم لالستهالك الطازج
. وذو إنتاجية عالية،تغطية جيدة
:الثمار
 صالبة. جم250-200 لون الثمار موحد أحمر ناصع بوزن
.جيدة جدا وعمر تخزيني طويل

Dina Tomato
Plant:
Fresh market round variety. Vigorous
Plant, with good recovery. High overall
yield.
Fruit:
Bright red uniform fruit color, with
wight of 200 – 250 gm. Very good
firmness and long shelf life.
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 كلوز- طماطم دوروتا
:النبات
 إنتاجية عالية،عناقيد إزهار قوية ومستمرة على طول الموسم
.ومميزة
مناسب للزراعة الشتوية والربيعية في البيوت البالستيكية
وطوال السنة في البيوت المكيفة
:الثمار
.ثمار دائرية متناسقة ذات صالبة عالية ولون أحمر جذاب

Dorota Tomato
Plant:
Powerful and neutral blossom clusters
along the season. High productivity and
distinctive.
Variety Suitable for winter and spring
plantation in the plastic tunnels and
throughout the year in the
greenhouses.
Fruit:
Consistent Circular fruits with high
hardness and colorful red color.
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ذرة درايفر
:النبات
صنف ذرة سكري ذو إنتاجية عالية مناسب لالستهالك الطازج
 سم23  الكيزان ذات حجم كبير (الطول،والتصنيعي
.) سم5.2 والعرض
:حبيبات الذرة
.18  عددها في الصف الواحد حوالي،ذات لون اصفر جميل

Driver Corn
Plant:
Yellow super sweet, high yield and
recovery, suitable for processing and
fresh market with large ear (23 cm
length and 5.2 cm diameter).
Kernels:
Nice yellow color, row count 18.
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باذنجان جالين
:النبات
صنف هجين مبكر يصلح لجميع الزراعات المكشوفة
. من األصناف المعروفة باإلنتاجية العالية.والمحمية
:النبات
. ذات صالبة جيدة،بيضاوية الشكل مع لون اسود لماع

Galen Eggplant
Plant:
An early hybrid variety, suitable for all
open fields and green- houses. One of
the highly yield productive varieties.
Fruits:
Oval-shaped with a glossy black color,
good firmness fruits.
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زهرة جريتا
:النبات
 للزراعات المكشوفة بأحجام مميزة،صنف متوسط التبكير
. نبات قوي وتغطية مميزة،وتناسق عالي
:الرأس
.لون ابيض مميز وشكل كروي مع صالبة جيدة

Greta Cauliflower
Plant:
Medium early variety, open fields. The
variety provides distinct sizes and high
uniformity, strong and good vegetation
coverage.
Head:
Distinctive white color and spherical
shape with good firmness.
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فلفل جرون
:النبات
صنف هجين مبكر يصلح لمختلف الزراعات المكشوفة
.والمحمية
.صنف معروف باإلنتاج العالي وتميز ثماره
:الثمار
 استقامة، اسطوانية الشكل،ذات لون اخضر داكن لماع
. سم20-18 وصالبة عالية يصل طول الثمار

Groun Pepper
Plant:
An early hybrid variety suitable for
various open fields and greenhouses.
A variety known for its high yield and
distinctive fruit.
Fruits:
Dark green, glossy, and cylindrical in
shape and high straightness. The
variety provides high hardiness, fruits
reach 18-20 cm in length.
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ايستار كرفس
:النبات
.صنف مبكر قوي مع تحمل جيد لعملية االزهار قبل النضج
 السيقان مقرمشة.ينتج سيقان طويلة ذات ملمس مقرمش
.وتحتوي على نسبة عالية من الماء ونكهة عالية الجودة

Istar Celery
Plant:
Vigorous early variety with good
tolerance to bolting. Produces long
stalks with crispy texture. The stems
are crunchy with a high-water content
and very refined flavour.
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فلفل كريزما
:النبات
 صنف هجين. قائم مع تغطية عالية لألوراق،نبات متوسط
 يتميز، يصلح لمختلف الزراعات المكشوفة والمحمية،مبكر
 تغطية،الصنف باإلنتاجية العالية والنوعية المميزة للثمار
.مميزة ونبات قوي
:الثمار
ممتلئة ذات لون أخضر الى احمر لماعة وصالبة عالية طولها
. تماثل عالي واستمرارية ممتازة، سم١٣ - ١١

Karisma Pepper
Plant:
Medium, erect vigorous plant with
excellent leaf cover. An early hybrid
variety, blocky, green to red sweet
pepper. Suitable for various open field
and greenhouses, the variety is
characterized by high yield productivity
and distinctive quality of fruits,
excellent coverage and strong
vegetation.
Fruits:
Blocky fruit. Green to red color, glossy,
hardy fruits 11 - 13 cm long. Distinctive
high uniformity of fruits and excellent
durability
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ذرة ليجاسي
:النبات
. مفضل لالستهالك الطازج،سكري اصفر
:حبيبات الذرة
– 18 عميقة وصغيرة يتراوح عددها في الصف الواحد من
. حبة20

Legacy Corn
Plant:
Yellow sugary (su1), but appreciated for
the fresh market as well, widely
adapted for a variety of growing
conditions perform well in high heat
stress conditions with long, big ear.
Kernels:
Are deep give the variety very good
recovery and yield. small with a row
count of between 18-20.
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شمام ميزيان
:النبات
. متوسط التبكير يوفر انتاجية عالية،صنف كريمي هجين جديد
:الثمار
 احجام متوسطة مرغوبة،اسطوانية الشكل وشبكية مميزة
 لب كريمي صلب، كجم٣.٥ - ٢.٥  معدل الحجم من،تسويقيا
.وطعم مميز

Maziane Melon
Plant:
New hybrid cream variety. Medium
early variety provides high yield.
Fruits:
Characteristic cylindrical and reticulate
fruits. Medium sizes that are desirable
to market, average size from 2.5 - 3.5
kg, firm, creamy pulp, and a distinct
taste.
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طماطم ميرلي
:النبات
 يتوافق مع الزراعات المحمية،نبات قوي غير محدود النمو
.اما في البيوت المكيفة او البالستيكية
:الثمار
 ذات شكل بيضاوي، غم150 – 130 كبير الحجم وزنها من
.ممتلئ مع تجانس عالي في اللون

Mirely Tomato
Plant:
Independent variety of vigorous plant,
compatible with greenhouse and
plastic house plantations.
Fruits:
Large fruits of 130 – 150 gm, blocky
oval shape with good uniformity of
color.
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زهرة اورجانزا
:النبات
، متوسط التبكير ويصلح للزراعات المكشوفة،صنف مبكر
 يتميز بالتغطية،احجام مميزة وتناسق عالي وصالبة مميزة
.الجيدة
:الرأس
. ناصع البياض،ذو رأس دائري متناسق

Organza Cauliflower
Plant:
Early, medium early variety and
suitable for open field. Distinctive sizes,
high consistency, and distinctive
firmness. The variety provides good
coverage.
Head:
With a symmetrical circular head and
bright white color.
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طماطم كانديال
:النبات
 مناسب تما ًما،نبات مضغوط غير محدود النمو مع قوة جيدة
 مناسب للزراعات المحمية في،للظروف الدافئة والحارة
 يحقق عائد انتاج عالي بسبب قرب،العروة الخريفية والشتوية
. كما يوفر غطاء نباتي جيد،العناقيد من بعضها البعض
:الثمار
ً
 لها لون متجانس موحد أحمر،ذات شكل دائري مسطحة قليال
 قوية جدًا مع عمر، جم250-200  وزن الثمار من،ساطع
.تخزيني طويل وندبة كأس صغيرة

Candela Tomato
Plant:
Indeterminate strong compact plant
with good vigor, well suited to warm &
hot conditions, suited to protected
cropping Autumn/Winter, excellent
yields are achieved due to
compactness and short internodes and
good foliage cover.
Fruits:
Shape round, slightly flattened, bright
red uniform color, large fruit size
weight 200-250gm, very firm with long
shelf-life and small calyx scar.
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زهرة سيريا
:النبات
 مع تغطية،صنف متوسط التبكير يصلح للزراعات المكشوفة
.مميزة مع تغطية مميزة للرأس
:الرأس
 تناسق عالي في، بيضاء ناصعة،انتاجية مميزة اللون والشكل
.األحجام والشكل

Siria Cauliflower
Plant:
Medium early variety suitable for open
fields. The variety provides excellent
coverage.
Head:
High yield, distinctive color and shape
and bright white. High symmetry in
sizes and shapes.
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فاصوليا شيد
:النبات
 يوفر إنتاجية،صنف متوسط التبكير للزراعات المكشوفة
 النبات قوي ويوفر تغطية عالية.عالية وثمار مميزة الشكل
.للثمار
:الثمار
ثمار خضراء داكنة اللون ذات نوعية عالية و مميزة و مقطع
.دائري و استقامة عالية

Shead Bean
Plant:
A medium-early open crop variety,
providing high yield and distinctive
fruits. The plant is vigorous and
provides high coverage of the fruits.
Fruits:
Dark green fruits of high quality and
distinctive, circular cross-section and
high straightness.
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فلفل سونار
:النبات
، نبات قوي قائم النمو،فلفل بارد هجين مبكر حلو المذاق
 يصلح للزراعات المكشوفة.األوراق توفر غطاء جيد للثمار
.والمحمية
:الثمار
،ذات لون اخضر داكن تتحول الى حمراء المعة عند النضج
. ثمرة/  غم٢٣۰ سم) وتزن حوالي16 -  سم٩( كبيرة

Sonar Pepper
Plant:
Sweet early hybrid cold pepper, strong
plant upright, the leaves provide Good
cover for fruits. suitable for both open
field and protected cultivation (plastic
tunnels and green-houses).
Fruits:
Green, It turns into a dark bright red
when At maturity, large (9 cm x 16 cm)
and weigh About 20 g / fruit.
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فلفل تاج
:النبات
صنف هجين مبكر ويصلح لمختلف الزراعات المكشوفة
. صنف معروف باإلنتاجية العالية واالستمرارية.والمحمية
:الثمار
 متطاولة الشكل،ذات لون أخضر داكن لماع مع صالبة عالية
. سم18-16 ومميزة طولها

Taj Pepper
Plant:
An early hybrid variety, suitable for
various open field and greenhouses. A
variety known for high yield production
and durability.
Fruits:
Bright dark green color with high
hardness. The variety provides distinct,
elongated fruits, 16-18 cm long.
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ملفوف ثندرهيد
:النبات
 متوسط التبكير ويوفر، كروي الشكل- صنف هجين دائري
.تغطية مميزة للثمار
:الرأس
رؤوس كروية دائرية الشكل ذات تناسق عالي في الشكل
 احجام مميزة مرغوبة تسويقيا يصل معدل حجمها من.والحجم
. كجم٣ - ٤

Thunderhead Cabbage
Plant:
A circular-spherical hybrid variety. The
variety is medium early and provides
excellent coverage on fruits.
Head:
The variety provides spherical, roundshaped heads with high consistency in
shape and size. Distinctive, desirable,
and marketable head sizes, its size
ranges from 4 to 2 kg.
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فلفل زين
:النبات
 يصلح لمختلف الزراعات المكشوفة،صنف هجين مبكر
.والمحمية
 يوفر الصنف،يتميز الصنف بغزارة االنتاج والنوعية العالية
.تغطية مميزة ونبات قوي
:الثمار
١٧ - ١٥ ذات لون اخضر داكن لماع وصالبة عالية طولها
.سم
تتميز بالتناسق العالي في الحجم والشكل واستمرار االنتاجية
.المميزة

Zen Pepper
Plant:
An early hybrid variety, Suitable for
various open field and greenhouses.
The variety is characterized by its high
yield production and high quality.
Excellent coverage and strong
vegetation.
Fruits:
Bright dark green color and high
hardness their length is 15-17 cm. It is
characterized by high consistency in
size and shape and continuous
distinctive productivity.
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كوسا جميلة
:النبات
 متوسط،نبات مضغوط و األوراق متوسطة الحجم مرقطة
 يو ًما من الزراعة وفي45  في الربيع يبدأ اإلنتاج بعد.التبكير
 من السهل تعافي: المزايا الرئيسية. يو ًما40-35 الصيف بعد
 ولديه مقاومة لفايروس فسيفساء،النبات بعد الجفاف
 و يتميز النبات بقدرة،المستنقعات و فايروس فسيفساء البطيخ
.إنتاجية عالية
:الثمار
. و ذات طعم جيد و ممتاز.الثمار أسطوانية بيضاء مخضرة

Jamila F1 Squash
Plant:
Compact, the leaves are medium sized,
green mottled, average early variety. It
enters fruitfulness 45 days in the spring
and 35-40 days in the summer. Main
advantages: It is easy to recover after
drought, resistant to mosaic marsh and
mosaic of the watermelons, very high
yield.
Fruits:
The fruits are cylindrical, white
greenish, Taste good and excellent.
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فاصوليا هيلدا
النبات:
صنف فاصوليا عريض القرون ،متسلق يزرع في البيوت
المحمية او المكيفة ،ينمو الى ارتفاع اكثر من 2م ،يتميز
بإنتاجية عالية ذات جودة كبيرة ،نبات ذو نمو خضري قوي.
القرون:
ذات طول من  26 – 25سم بعرض 22مم ،لون البذور
ابيض واالزهار بيضاء ،تكون القرون جاهزة للقطف خالل
ثالث أسابيع من الزراعة.

Helda Bean
Plant:
The variety need to be trellised or
along poles, will grow up to more than
2m high, produce a high quality, strait
pods and extreme high yields, vigorous
growth.
Pods:
Length25-26 cm, width22 mm, seed
color white, flower color white, can be
picked during three weeks and longer.
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فاصوليا ايزابيل
:النبات
 يصل ارتفاع النبات إلى أكثر من،فاصوليا رفيعة متسلقة
.مترين
:القرون
، سم16 – 14  مم وبطول من11 – 9 ذات حجم من
 بمجموع زهري أبيض، البذور بيضاء اللون،متوسطة النضج
 يمكن قطفها خالل،اللون مستقيمة ذات جودة وإنتاجية عالية
.ثالثة أسابيع وأكثر

Isabel Bean
Plant:
Round podded climbing bean, plant
Hight 2m. Plant height indeterminate,
produce a high quality.
Pods:
Size9-11 mm, length14-16 cm, seed
color white, flower color white, straight
pods, and extreme high yields, can be
picked after three weeks and longer,
maturity mid.
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شمام عسل
:النبات
 من األصناف المعروفة في،صنف جاليا هجين مبكر جدا
.مختلف المناطق بالتبكير وقوة االنتاج
:الثمار
3 - 2 والوزنX 7" "6  حجمها،كروية الشكل الى بيضاوية
 القشرة الخارجية خشنة ذات شبكة بارزة ومميزة ولونها،كجم
 اللب الداخلي ابيض كريمي ذو طعم سكري.اخضر و برتقالي
.17 – 15  معدل المحتوي السكري من.لذيذ

Assal Melon
Plant:
An early Galia hybrid variety, known in
various regions to early and high yield
production.
Fruit:
Spherical shape - elongated, fruit size
6" X 7", weight 2 to 3 kg, sparse rind
with distinctive netting over green and
orange skin. Creamy white flesh. The
flesh sweet and delicious, the Brix are
15 – 17.
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قرع أفالون
:النبات
 من األصناف المعروفة،قرع امريكي هجين متوسط التبكير
 تغطية مميزة ونبات متوسط،في مختلف المناطق بقوة اإلنتاج
. معترش ذو مدادات،القوة
:الثمار
 تناسق،ذات شكل أسطواني – متطاول ولون اصفر مميز
.عالي في الحجم والشكل

Avalon Squash
Plant:
American squash hybrid medium early,
one of the varieties known in various
regions for its strong production,
distinctive coverage and mediumstrength plant, vine.
Fruit:
Cylindrical - elongated shape and a
distinctive yellow color, high
consistency in size and shape.
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بطيخ كرست
:النبات
 من األصناف المعروفة،صنف شارلستون هجين مبكر جدا
 نبات متوسط القوة وتغطية مميزة،بغزارة االنتاج والتبكير
.للثمار
:الثمار
 احجام، متطاولة الشكل ذات لون أخضر لماع- اسطوانية
، كجم١٧ - ١٥ يصل حجمها من, متوسطة ذات تناسق عالي
 وطعم حلو مميز, لون داخلي احمر داكن, لب صلب و سميك
.جدا

Crest Watermelon
Plant:
Charleston hybrid variety, very early, Of
the varieties known to be high yield
production and early, medium plant
with excellent vegetative coverage for
fruits.
Fruit:
Cylindrical - elongate, glossy green in
color, medium sizes with a high
consistency, reaching Its size ranges
from 15-17 kg, hard and thick flesh,
dark red interior and sweet taste Very
special.
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كوسا کيوبال
:النبات
 تغطية مميزة ونبات متوسط،صنف هجين متوسط التبكير
.القوة ذو انتاجية عالية وتناسق عالي في الحجم والشكل
:الثمار
.دائرية الشكل ذات لون أخضر مميز

Cue Ball Squash
Plant:
A hybrid variety of medium early,
distinctive coverage and mediumstrength plant. High productivity and
high consistency in size and shape.
Fruit:
Round-shaped with a distinctive green
color.
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قرع ايت بول
:النبات
 نبات متوسط القوة وتغطية،صنف هجين متوسط التبكير
. انتاجية عالية وتناسق مميز،جيدة
:الثمار
.كروية الشكل ذات لون أخضر داكن لماع

Eight Ball Squash
Plant:
A hybrid variety of early medium age,
medium plant with good coverage.
High productivity and great
consistency.
Fruit:
Round have a dark, glossy green color.
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بطيخ جرای ستون
:النبات
 صنف مميز،متوسط التبكير, صنف شارلستون هجين
. تغطية جيدة ونبات متوسط القوة،ومعروف باإلنتاجية العالية
:الثمار
 احجام، متطاولة الشكل ذات تناسق عالي- مميزة اسطوانية
٢۰ – ١٨  يصل حجمها من, كبيرة ولون اخضر داكن لماع
. لب سميك وصلب وطعم مميز حلو المذاق،كجم

Gray Stone Watermelon
Plant:
Charleston hybrid variety, medium
early, distinctive variety and known for
its high productive, good coverage,
medium-strength foliage.
Fruit:
Cylindrical - elongate in shape with a
high consistency, Large sizes, glossy
dark green color, size 18-20 Kg, a thick
and firm pulp and a distinct, sweet
taste.
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شمام حال
:النبات
 تغطية جيدة ونبات، انتاجية عالية جدا،صنف هجين مبكر جدا
.متوسط القوة
:الثمار
متوسط الوزنX 7" "6 ذات شكل كروي – متطاول بأحجام
 ذو قشرة بارزة مع لون مائل للخضار، كجم2-3 يصل من
من جهة القشرة إذا حصد مبكرا و إذا تأخر في الحصاد يكون
. اللب كريمي حلو المذاق.لون اللب الداخلي وردي اللون

Hala Melon
Plant:
A very early Galia hybrid variety with
high yield productivity, good plant
coverage and medium-strength plant.
Fruit:
Spherical shape - elongated, size from
6" X 7", wight from 2-3kg, sparse rind
with some green towards the rind if
harvested on the early side. When
harvested on the late side, may have an
attractive rose-colored area in the
flesh. The flesh Soft, creamy and very
sweet.
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بطيخ جاغوار
:النبات
 نبات مميز،صنف كريمسون سويت هجين متوسط التبكير
. انتاجية عالية،وتغطية جيدة للثمار
:الثمار
-18  ذات حجم كبير من، اسطوانية الشكل ممتلئة- متطاولة
 القشرة الخارجية مخططة باللون األخضر المتوسط. كجم20
 اللب الداخلي أحمر داكن ذو طعم.واللون األخضر الفاتح
.مميز حلو المذاق

Jaguar Watermelon
Plant:
A Crimson sweet variety is a medium
early hybrid, distinct vegetation and
good fruit coverage, high yield
production.
Fruit:
Elongated fruits - cylindrical in shape,
large size about 18 – 20 kg. The rind
having medium green stripe on light
green, from interior deep red with a
distinctive sweet taste.

49

كوسا ون بول
:النبات
 قائم ومفتوحة يضمن حصاد مستمر وسهولة في،نبات قوي
 عقد الثمار مستمر و مركز يجعل شكل النبات رائع،القطف
.مع كرات ذهبية محملة عليه
:الثمار
 لون الثمار، المعة ومشرقة دائرية الشكل، ذهبية،مستديرة
.ذهبي وذات طعم مميز

One Ball Squash
Plant:
Has a vigorous plant with an upright
and open habit assuring multiple
harvests and easy picking, continuous
and concentrated fruit setting also
make the plant a fabulous ornamental
with loaded golden balls for gardening.
Fruit:
Round, Golden with green stars, nice
young shiny fruit have a round shape A
bright golden color fruit with green
stars at both ends, and an excellent
flavor.
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شمام روبست
:النبات
 من األصناف القوية،صنف اناناس هجين متوسط التبكير
.والمميزة ذو انتاجية عالية وتناسق عالي
:الثمار
 سم و الوزن18 * 22  حجمها، متطاول- ذات شكل بيضاوي
 ذو، لب صلب وسميك وطعم حلو مميز جدا، كجم3,5 - 2,5
.لون برتقالي من الداخل

Robust Melon
Plant:
Ananas type of medium early hybrid,
strong and distinctive, high yield
productivity and consistency.
Fruit:
Oval-elongated shape, their size from
22 * 18 cm, wight from 2,8 - 3,5 kg,
with hard and thick pulp and a very
distinctive sweet taste, having orange
flesh on the inside.
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قرع والتهام
:النبات
 نبات قوي يوفر تغطية مميزة للثمار من،قرع أمريكي
 إنتاجية عالية وتناسق مميز في الحجم،الظروف الخارجية
.والشكل
:الثمار
 طول الثمرة،متطاولة – اسطوانية ذات لون اصفر لماع
. كغم1.8 – 1.36  والوزن من، سم25 – 20 يتراوح من

Waltham Squash
Plant:
American squash, A hardy plant that
provides excellent plant coverage for
fruits against environmental conditions,
high productivity and distinct symmetry
in size and shape.
Fruit:
Elongated - cylindrical of a bright
yellow color, the length of the fruit
ranges from 20 – 25 cm and the weight
averages 1.36 – 1.8 kg.
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شمام رانجلر
:النبات
.صنف ذو إنتاجية عالية من نوع توسكان
:الثمار
 سم) مع مظهر خارجي16 * 18(  ذات حجم موحد،بيضاوية
 اللب الداخلي ذو طعم، تجويف داخلي صلب وسميك،جذاب
.14 - 12  نسبة السكر بريكس من،مميز

Wrangler Melon
Plant:
A very productive Tuscan type.
Fruit:
Oval, uniform sized fruits (18 * 16 cm)
and an attractive exterior appearance,
very tight cavity and thick, firm flesh
provide excellent eating quality, sugar
content Brix 12 – 14.
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قرع بوتل ماكس
:النبات
.نبات قوي وذو قدرة عالية على اإلنتاج
:الثمار
-500  سم) و وزن كل منها60-55( طرية واسطوانية طوله
 اللب. القشرة ناعمة مع لون أخضر متجانس. جرام550
. كثير االنتاج،الداخلي أبيض مع نضوج بطيء للبذور

Bottle-Max Bottle Gourd
Plant:
Vigorous plants with prolific bearing
habit.
Fruit:
Tender & cylindrical (55-60cm) length,
each weighing 500-550g. The rind is
smooth with uniform green color. The
flesh is white with slow seed maturity.
It is a heavy yielder.
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خيار كابيتل
:النبات
صنف هجين متعدد االثمار يزرع في البيوت البالستيكية
 نبات متوسط القوة.والمكيفة في فصلي بداية الربيع والخريف
 حجم أوراق متوسطة واألفرع الجانبية شبه،بسالميات قصيرة
 صنف مبكر مناسب للزراعات ذات المدة القصيرة.متصدرة
.بإنتاجية عالية
:الثمار
 ذات، سم17 – 15  طولها من،اسطوانية متناسقة الشكل
 الثمار جذابة تتناسب مع.تضليع جميل مع لون اخضر متوسط
.العديد من األسواق

Capital Cucumber F1
Plant:
Multi fruit variety for plantings under
greenhouses in spring and early
autumn cropping seasons. Medium
vigorous plant with short internodes
and medium size leaves, semi topping
side shoots. Early variety for short cycle
cropping with good yield.
Fruit:
Cylindrical fruits with uniform shape,
15-17 cm long, nicely ribbed with
medium green color. Attractive fruits
mating many needs of markets.
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شمام ريم
:النبات
 نبات قوي مع تغطية،صنف اناناس بنمط شبكي بدون بروز
– 6  ينتج من. يتوافق مع الزراعات الخارجية،خضرية عالية
. حبات لكل شجرة8
:الثمار
 بيضاوية الشكل مع، كغم3.5 – 2.8 معدل وزن الثمار من
شبكة برتقالية صفراء منتظمة للغاية ولحم أبيض كريمي مع
. نكهة حلوة المذاق.تجويف صغير جدًا

Reem F1 Melon
Plant:
Ananas type, netted rind without
sutures. Vigorous plant with very good
cover. Well adapted for outdoor
plantings. Produces 6-8 marketable
fruits.
Fruit:
Average fruit weight from 2.8-3.5 kg.
Oval fruit shape with very regular
yellowish orange netting and creamy
white flesh with very small cavity.
Sweet taste flavor.
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بطيخ سامبو
:النبات
 يوم اعتمادا75 – 70  مبكر ينضج بعد،بطيخ بيبي السكري
 قابل للتكيف مع العديد، عالي اإلنتاجية،على موعد الزراعة
من المناخات والمناطق وقابل للتكيف مع العديد من المناطق
.في الشرق األوسط
:الثمار
الثمار بيضاوية الشكل متجانسة ذات قشرة قوية لها لون
 تحافظ على لونها،أخضر غامق مع وجود تعريق بلون أسود
12 – 9  وزن الثمار يتراوح من.لفترات طويلة بعد الحصاد
 اللحم أحمر. و لها قدرة جيدة على عدم تساقط الثمار،كغم
 جودة طعم ممتازة مع قوام لحمي.داكن صلب وحلو للغاية
 ثمار عالية الجودة مناسبة للعديد من احتياجات.مقرمش
.السوق

Sambo f1 Watermelon
Plant:
Sugar baby early variety matures on 7075 days of planting depending on date
of planting. Highly productive.
Adaptable for many climates and
regions and adaptable for many areas
in the Middle East.
Fruit:
Oval uniform fruits with strong rind has
a dark green color with black stripes,
keeps its color for long periods after
harvesting. Wight from 9 – 12 kg, with
good holding ability. Dark red flesh
solid and highly sweet. Excellent eating
quality with crispy flesh texture. High
quality fruits suitable for many market
needs.
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شمام اريج
:النبات
صنف اناناس هجين متوسط التبكير يصلح للزراعات
 صنف معروف. نبات قوي وتغطية عالية للثمار.المكشوفة
.بغزاره انتاجه ونوعيه ثماره
:الثمار
 متطاولة مميزة ومتناسقة بالشكل- ثمار بيضاوية الشكل
 اللب صلب وسميك بلون كريمي. كجم٣- ٢  بمعدل،والحجم
.وطعم مميز حلو المذاق

Areej Melon
Plant:
Ananas variety is medium early hybrid.
Suitable for open fields. Strong plant
and high fruit coverage. A variety
known for its abundance production
and high quality of fruits.
Fruit:
Oval-shaped - distinctive elongated and
uniform in shape and size, with weight
2-3 kg. The flesh is firm and thick, with
a creamy color and a distinctive sweet
taste.
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فاصوليا برونكو
النبات:
صنف له قدرة عالية على التكيف مع مدى واسع من ظروف
النمو المختلفة ،له نمو خضري من متوسط الى كبير ويحمل
قرونه على قمة النبات (تزهير قمي) و ذو قدرة إنتاجية عالية.
القرون:
مستقيمة ،عالية الجودة ،يتراوح طولها من  14 – 13.5سم
ذات لون خارجي اخضر غامق.

Bronco Bean
Plant:
Highly adaptable to a broad range of
growing conditions. It produces a
medium to large bush, with pods set
high in the plant. High yield potential.
Pods:
Straight, of good quality, range from
13.5-14 cm in length, external color
dark green.
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خس کارتاجانوفا
:النبات
 نبات متوسط القوة وانتاجية.خس ايسبرج ومتوسط التبكير
.ذات تناسق عالي
:الرأس
. مفلطح الشكل- راس كروي

Cartaganova Lettuce
Plant:
Lceberg variety, medium early
production. Plant of medium strength
and yield of high uniformity.
Head:
Spheroidal – oblate head shape.
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بصل سيلون
:النبات
 لدى. إنتاج مبكر ومميز.صنف نهار قصير هجين ومبكر
الصنف مرونة عالية لالستخدام في أسواق األطعمة الطازجة
.او التصنيعية
:األبصال
 تناسق عالي في الحجم، مفلطحة ذات لون أحمر داكن- كرويه
.والشكل

Ceylon Onion
Plant:
Early Short day hybrid variety. Early and
distinguished production. flexible
variety that is well suited for both Fresh
Market and processing.
Bulbs:
Spherical - flat, dark red bulb, high
uniformity in size and shape.

61

كوسا كلودينا
:النبات
 نبات.صنف هجين متوسط التبكير للزراعات المكشوفة
 انتاج عالي ونوعية.متوسط القوة ذو انتاج مركز وغزير
 النبات. يتميز بإنتاجه الوفير وتجانس ثماره،مميزة للثمار
.مفتوح مما يعني سهولة في عملية القطاف
:الثمار
 مستقيمة، ذات مواصفات تسويقية عالية،مميزة النوعية
 خضراء،متماثلة بلون اخضر المع و يمكن قطافها مع الزهرة
.ممتلئة

Claudina Squash
Plant:
A medium early hybrid variety for open
field cultivation. Medium strength plant
with concentrated and abundant
production. characterized by abundant
yield and homogeneity of fruits. High
production and distinctive quality of
fruits. The plant is open, which means
easy harvesting.
Fruits:
High quality fruits with high marketing
characteristics. The flat, symmetrical
fruits of a bright green color can be
picked with the flower. Plump green
fruits.

62

بطيخ إكسيدرا
النبات:
صنف بطيخ جديد من شركة سيمينيس يمتاز باإلنتاج العالي
والمبكر ،مجموع خضري قوي ،تغطية جيدة للمجموع
الخضري.
الثمار:
متطاولة ،نسبة عالية ذات الحجم الكبير (أكثر من  14كغم)،
يمتاز بالتبكير واإلنتاجية العالية وشكل و حجم ثمار موحد،
القشرة الخارجية مخططة باللون األخضر المتوسط و
األخضر الفاتح ،المحتوى السكري يساوي .13

Exhedra Watermelon
Plant:
Exhedra is the new watermelon variety
of Seminis, with good earliness and
yield. Strong vigor plant with good
coverage.
Fruits:
Large, elongated fruit shape (Over 14
Kg), uniform size, early. The rind having
medium green stripe on light green,
average brix degrees 13.
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طماطم جانميت
النبات:
صنف هجين غير محدود النمو يصلح للزراعة في البيوت
المحمية ،نبات قوي جدا مع فترة إنتاجية طويلة ،عناقيد
متقاربة جدا (سالميات قصيرة).
الثمار:
ثمار عالية الجودة ومتجانسة ،صلبة ذات فترة تخزينية طويلة،
لون احمر جذاب ،متوسط وزن الثمار متقارب جدا على طول
الموسم حوالي  250-220غم ،الثمار الوسط والصغير نادرة
جدا .ال يتشكل الكتف األصفر للثمرة وانما تبقي بلون اخضر
موحد لكل أجزاء الثمرة في فترة ما قبل النضج باإلضافة الى
تحمل التشقق.

Ganimet Tomato
Plant:
F1 Variety indeterminate suitable for
tunnels and greenhouse planting,
compact, strong and vigorous plant
with long production period.
Fruits:
Bright outer red color, fruit firmness,
average 220 - 250 gr. It has high fruit
quality with fruit weight and uniform
fruit type. Long shelf life with hard
fruit, It does not form yellow shoulders
with its uniform green color and is
tolerant to cracking.
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فلفل جرين روكت
:النبات
 يصلح لمختلف الزراعات. متوسط التبكير،فلفل حار هجين
.المكشوفة والمحمية
.من األصناف المميزة بقوة االنتاج واستمراريتها
:الثمار
 يصل، لون اخضر داكن.ذات نوعية مميزة وعالية الجودة
. سم١٩ - ١٧ طولها من

Green Rocket Pepper
Plant:
Hybrid hot pepper, medium early
production. Suitable for various open
and plastic tunnels crops. Of the
distinguished varieties with strong
production and durability.
Fruits:
Distinctive, high-quality, dark green in
color, and their length ranges from 1719 cm.
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خيار ليساي
:النبات
صنف شتوي هجين للزراعات المحمية في البيوت البالستيكية
. نبات قوي ومتفرع.والمكيفة
:الثمار
. سم١٧ مميزة الشكل ذات لون أخضر لماع طويله نسبيا

Lysai Cucumber
Plant:
A hybrid winter variety for plastic
tunnels and green houses. A strong and
branched plant.
Fruits:
Distinctive shape with long glossy
green color 17 cm.
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ملفوف منزانيا
:النبات
 فترة الغطاء النباتي.صنف ملفوف هجين جديد من سيمينيس
 الصنف مناسب لكل من السوق. يوم110-100 تدوم من
بين اإلنتاجيةMenzania  يجمع.الطازج وصناعة التعليب
.العالية والذوق الممتاز
:الرأس
سا مسطحة وكبيرة ومتجانسة وعالية
ً يشكل النباتات رؤو
الجودة تكون مسطحة قليالً مع أوراق مغلفة كبيرة ذات نوعية
 متوسط الوزن. الرؤوس ذات اللون األزرق واألخضر.جيدة
. كجم4.5 - 3.5

Menzania Cabbage
Plant:
New hybrid cabbage from Seminis,
Vegetation period 100-110 days. The
hybrid is suitable for both the fresh
market and the canning industry.
Menzania combines high yield and
excellent taste.
Head:
Plants form flat, large, uniform, high
quality, round slightly flattened heads
with big wrapper leaves of good
quality. heads with blue-green color
and slender structure. The average
weight of 3.5 – 4.5 kg.
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كوسا نجد
:النبات
 نبات قوي يوفر تغطيه،صنف هجين للزراعات المكشوفة
.جيده للثمار
:الثمار
. مستقيمة متماثلة بلون اخضر المع،اسطوانية الشكل متطاولة

Najd Squash
Plant:
A hybrid variety for open field. A strong
plant that provides good vegetative
coverage for fruits.
Fruits:
Elongated cylindrical in shape,
symmetrical straight of a bright green
color.
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خيار نوفو
:النبات
صنف هجين للزراعات المحمية في البيوت البالستيكية
. نبات قوي النمو وتفرعات جانبية مثمرة متوازنة.والمكيفة
.انتاجيه مميزه وتحمل جيد للبرد
:الثمار
١٧ - ١٥ أسطوانية مستقيمه ذات لون أخضر المع طولها من
.سم

Nouvo Cucumber
Plant:
A hybrid variety for plastic tunnels and
greenhouse. Strong growing plant with
balanced fruiting side branches.
Excellent productivity.
Fruit:
Straight, cylindrical fruits of a bright
green color, 15-17 cm long.
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کوسا کوين
:النبات
 نبات قوي.صنف هجين متوسط التبكير للزراعة المكشوفة
 يمتاز الصنف بموسم قطاف طويل،يوفر تغطية جيدة للثمار
.نسبيا وانتاجه العالي
:النبات
 نبات قوي.صنف هجين متوسط التبكير للزراعة المكشوفة
 يمتاز الصنف بموسم قطاف طويل،يوفر تغطية جيدة للثمار
.نسبيا وانتاجه العالي

Queen Squash
Plant:
A medium early hybrid variety for open
field. Strong plant that provides good
coverage on fruits. The variety is
characterized by a relatively long
harvest season and high productivity.
Fruits:
cylindrical, elongated, glossy dark
green in color Straightforward and
symmetric.
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خيار رابح
:النبات
.ذو إنتاجية عالية وجودة ثمار رائعة باإلضافة إلى التبكير
 ثمار لكل4-3( النبات متوازن ومعتدل مع عقد ثمري متعدد
 الصنف معروف جيدًا بأدائه المتسق وقدرته الجيدة،)عقدة
.على التكيف ومميز في زراعة البيوت المكيفة
:الثمار
 طول الثمرة،ذات لون أخضر طازج ولها شكل جيد ومتماثل
. سم16 – 14 حوالي

Rabeh Cucumber
Plant:
Is well known for its high yield
potential and nice fruit quality in
addition to earliness. The plant has
moderate balanced vigor with Multi
fruit (3-4 fruits per node). Variety well
known for its consistent performance
and good adaptability and
distinguished in greenhouses.
Fruits:
Uniform and straight with14-16 cm
length, fresh green color, and medium
ribs.
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بصل ريد مايدن
:النبات
،صنف احمر نهار قصير ذو قدرة إنتاجية عالية وتبكير عالي
. والمجموع الجذري قوي،البصيالت تمتاز بقمم قوية
:األبصال
 القشرة الخارجية ذات لون، كروية الشكل،ذات جودة عالية
، الحجم متوسط الى كبير، تجانس عالي وقت الحصاد،احمر
 نسبة الرؤوس الغير مزدوجة أكثر،لون اللحم الداخلي احمر
.%90 من

Red Maiden Onion
Plant:
Short day variety provides growers with
a high quality, early maturing red with
strong tops and reliable bulb
characteristics and vigorous Root
System.
Bulbs:
High Quality Bulbs, globe shape, red
external color, high uniformity at
harvest, the size is medium-large, the
flesh color red and the percentages of
onions with single centers more than
90%.
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بصل ريدو
:النبات
 من األصناف المعروفة في مختلف.صنف هجين نهار قصير
 لدي الصنف مرونة في استخدامه.المناطق باإلنتاجية العالية
.اما لسوق األطعمة الطازجة او التصنيعية
:األبصال
ذات لون احمر داكن مميز اللون ومتوسط االحمرار من
 فترات. متوسط التبكير وتجانس عالي لألبصال.الداخل
.تخزينية مميزة تحت الظروف المالئمة

Redo Onion
Plant:
A hybrid variety for short day. Of the
varieties known in various regions with
high productivity. flexible variety that is
well suited for both Fresh Market and
processing.
Bulbs:
The variety provides a distinctive dark
red color bulb and medium red
internal. Medium early yield and high
uniformity. Distinguished storage
periods under appropriate conditions.
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فاصوليا سيبارس
:النبات
 يتميز،صنف ممتاز ألسواق األطعمة الطازجة والتصنيعية
.بتكيفه العالي للحصاد الميكانيكي والقطف السهل
:القرون
. اخضر داكن ذات طعم ومذاق عالي الجودة، متماثلة،مستقيمة
 سم تحمل على قمة النبات (تزهير14 القرون ذات طول
.قمي) فتبقى بعيدة عن سطح التربة ويجعل حصادها أسهل

Sybaris Bean
Plant:
A great for either the fresh or
processing markets, Sybaris is well
adapted to machine harvest and picks
easily.
Pods:
Straight, uniform, dark green pods of
high eating quality and flavor. The 14
cm pods are set high in the plant,
keeping them off the soil surface and
making harvest a breeze.
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ملفوف اورينتال سوبر كروس
:النبات
 لالستخدام الطازج ومتحمل، الساق مرتفع،كبير الحجم
.للحرارة
:الرأس
. ذو شكل مفلطح وصلب، كغم5 – 4  يزن من،أخضر مزرق

Oriental Super Cross Cabbage
Plant:
Large size with high stem for fresh use
and of heat tolerance.
Head:
Blue green color, wight 4-5 kg, flat
shape and very firmed solid.
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فلفل انهايم
:النبات
 مناسب لالستهالك. ذو أوراق جيدة لحماية الثمار،فلفل حار
.الطازج أو التجفيف
:القرون
. حجرات3 – 2 تتكون من

Anaheim Pepper
Plant:
Hot pepper, the plant has good leaves
to protect the fruits. Suitable for fresh
consumption or drying.
Pods:
Consist of 2 to 3 compartments.
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بطيخ شارلستون جرای
:النبات
 تناسق عالي ونبات قوي،صنف شارلستون متوسط التبكير
.يوفر التغطية المناسبة للثمار
:الثمار
 احجام كبيرة ذات قيمة تسويقية،اسطوانية الشكل – متطاولة
. لون اخضر داكن لماع،عالية

Charleston Gray Watermelon
Plant:
A Charleston variety, medium early,
high uniformity and strong plant
coverage for fruits.
Fruits:
Cylindrical - elongated fruits, Large fruit
size with high marketing value, a shiny
dark green color.
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بامية كلمسون سباينلس
:النبات
 ذو انتاجية عالية.صنف كلمسون امريكي متوسط التبكير
. نبات قوي وتغطية جيدة.وتناسق مميز
:الثمار
.يوفر الصنف ثمار خضراء اللون داكنة ومتوسطة الحجم
ثمار متناسقة جدا مضلعة ذات لون أخضر ناصع وعديمة
.األشواك

Clemson Spinless Okra
Plant:
A Clemson variety medium early. High
yield productivity and great uniformity.
Strong plant and good coverage.
Fruits:
The variety provides dark green fruits
of medium size. Very symmetrical,
ribbed fruits of a bright green color
without spines.
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بطيخ جي ستار
:النبات
. نبات جيد وتغطية متوسطة،صنف كريمسون متوسط التبكير
:الثمار
 ذات لون اخضر داكن مخطط، مفلطحة الشكل- كروية
. لب قاسي وسميك وطعم حلو مميز،وانتاجية مميزة

Jaystar Watermelon
Plant:
A Crimson variety, medium early. Good
plant and medium plant coverage.
Fruits:
Spherical - flattened fruits, dark green
striped and productive. Hard and thick
pulp with a distinct sweet taste.
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كوسا لمار
:النبات
 من األصناف المعروفة،صنف انيتا هجين متوسط التبكير
 تغطية مميزة للثمار من الظروف،بغزارة االنتاج والنوعية
.الخارجية
:الثمار
. مستقيمة ولون اخضر داكن،متطاولة متوسطة الحجم

Lamar Squash
Plant:
Anita type hybrid variety, medium
early, Of the varieties known for high
yield production and fruit quality,
excellent plant coverage of the fruits
from stressful environmental
conditions.
Fruits:
Elongated of medium size, straight and
dark green in color.
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طماطم ريد ستون
:النبات
 نبات، تغطية جيدة،صنف متوسط التبكير للزراعات المكشوفة
..متوسط وانتاجية جيدة
:الثمار
. ذات لون أحمر داكن وصالبة جيدة،بيضاوية – مربعة

Red Stone Tomato
Plant:
Variety of medium early open fields,
good plant coverage and medium
vegetation growth, high yield
production.
Fruits:
Oval-square fruits, dark red in color and
have good toughness.
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طماطم صن روك
:النبات
 يتميز، للزراعات المكشوفة،صنف هجين متوسط التبكير
.الصنف باإلنتاج العالي والنوعية المميزة وتغطية جيدة للنبات
:الثمار
.ذات شكل بيضاوي – مربع وصالبة مميزة

Sun Rock Tomato
Plant:
A medium early hybrid variety, for open
fields. The variety is characterized by
high yield potential and distinctive
quality and good coverage.
Fruits:
Oval-square-shaped with distinctive
hardiness.
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بطيخ صن شيد
:النبات
 نباته نشيط،صنف مميز جرى تطويره من ساللة شارلستون
. اوراقه عريضة وكثيفة تقي الثمار من حروق الشمس،وقوي
:الثمار
مستطيلة متوسطة الحجم الى كبيرة قشرتها متوسطة السماكة
 اللب،صلبة لونها أخضر فاتح تعلوه عروق خضراء متقطعة
. حلو المذاق،احمر اللون

Sun Shade Watermelon
Plant:
A distinctive variety that was
developed from the Charleston strain,
its vigorous plant, Its wide and dense
leaves protect the fruits from sunburn.
Fruits:
Rectangular, medium to large, with
medium thickness, A light green solid
with intermittent green veins, The flesh
is red Color, sweet in taste.
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بصل تكساس ايرلي وايت
النبات:
صنف عادي ابيض ،نهار قصير و نبات قوي ومقاوم لظهور
الشماريخ الزهرية و تكون النورات.
األبصال:
كبيرة الحجم ،كروية الشكل يصل احجامها من  12سم – 15
سم عند النضج .الحصاد عند  105أيام من وقت زراعة
األشتال.

Texas Early White Onion
Plant:
Short day, open pollinated, white onion
variety with great vigor and boltresistance.
Bulbs:
Large, globe shaped, 5–6-inch bulbs at
maturity. Harvest about 105 days from
transplants.
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شمام يلو كناري
:النبات
، ذو انتاجية عالية وتناسق مميز،صنف كناري متوسط التبكير
.تغطية متوسطة للنبات وتناسق جيد
:الثمار
. بيضاوي-  شكلها متطاول،ذات لون اصفر لماع

Yellow Canary Melon
Plant:
A Canary variety, medium early, high
yield production and distinctive
consistency. Medium plant coverage
and good consistency.
Fruits:
Bright yellow color, elongated shape oval.
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101 برسيم كاف
:النبات
صنف مطور ومحسن في الواليات المتحدة االمريكية على أن
يتكيف مع المناخ الخاص بمناطق الشرق األوسط ويتوافق مع
.مناطق المناخ الصحراوي
:موعد الزراعة
 آذار15  كانون الثاني (يناير) الى15 الموعد األول ويبدأ من
15  آب (أغسطس) إلى25  الموعد الثاني ويبدأ من،)(مارس
.تشرين الثاني (نوفمبر) لجميع مناطق المملكة

CUF 101 Alfalfa
Plant:
American developed and improved
variety known in the Middle East for its
climate adaptation and consistent in
low desert climates areas.
Planting Date:
The first date starts from January 15 to
March 15, the second date starts from
August 25 to November 15 for all
regions of the Kingdom.
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برسيم جرين ماستر
:النبات
 صنف معروف باإلنتاجية العالية.صنف محسن امريكي
 مناسب لمختلف الزراعات.واالستمرارية مع الجودة العالية
.في مختلف المناطق
:موعد الزراعة
 آذار15  كانون الثاني (يناير) الى15 الموعد األول ويبدأ من
15  آب (أغسطس) إلى25  الموعد الثاني ويبدأ من،)(مارس
.تشرين الثاني (نوفمبر) لجميع مناطق المملكة

Green Master Alfalfa
Plant:
Dark green excellent lateral branching.
American improved variety, Suitable for
different segmentations in different
regions. A variety known for high
productivity and continuity with High
quality.
Planting Date:
The first date starts from January 15 to
March 15, the second date starts from
August 25 to November 15 for all
regions of the Kingdom.
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برسيم ميراج سوبر
:النبات
 مناسب لمختلف الزراعات في مختلف.صنف محسن امريكي
 انتاجية مميزة في الظروف المختلفة في جميع،المناطق
.المناطق والمواسم
:موعد الزراعة
 آذار15  كانون الثاني (يناير) الى15 الموعد األول ويبدأ من
 آب (أغسطس) إلى25  الموعد الثاني و يبدأ من،)(مارس
. تشرين الثاني (نوفمبر) لجميع مناطق المملكة15

Alfalfa Mirage Super
Plant:
American improved variety. Suitable
for different crops in different regions,
distinctive productivity in different
conditions in all regions and seasons.
Planting Date:
The first date starts from January 15 to
March 15, the second date starts from
August 25 to November 15 for all
regions of the Kingdom.
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اتصل بنا

Contact us

المكتب الرئيسي جدة
+966 (12) 6534325 :هاتف

Head Office Jeddah
Tel: +966 (12) 6534325

الرياض
+966 (11) 4768430 :هاتف

Riyadh
Tel: +966 (11) 4768430

الخرج

Al Kharj
Tel: +966 (11) 5501678

+966 (11) 5501678 :هاتف

Buraida

بريدة
+966 (16) 3249932 :هاتف

Tel: +966 (16) 3249932

الرقم الموحد
920011133 :هاتف

Consolidated
Tel. No: 920011133

اإليميل

E-mail
ammc.sa@ammc-sa.com

ammc.sa@ammc-sa.com

الموقع اإللكتروني

Website
www.ammc.com.sa

www.ammc.com.sa
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