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İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER

ingredients

2-3 Domates / Tomato

 4-6 Biber / Pepper

7  Dolma biber / Pepper

 7-8 Hıyar / Cucumber

8-11 Fasulye / Bean

                            11 Kuru Fasulye / Dry Beans

                             11-12  Barbunya / Kidney Beans

12 Bezelye / Peas

      Bamya / Okra

      Maydanoz / Parsley

 13-14 Marul / Lettuce

 14 Roka / Rocket

                             15 Tere / Cress

15-16 Ispanak / Spinach 

 16-17 Lahana / Cabbage

17 Kabak / Squash

17-18 Patlıcan / Eggplant

 18 Mısır / Corn

 19 Turp / Radish

19-20 Soğan / Onion

20  Pırasa / Leek

 20 Bakla / Broad Bean

                                    21  Havuç / Carrot

21-22 Karpuz / Watermelon

 22-23 Kavun / Melon

24 Ekim-Dikim Tablosu 



Oturak tipte dometes çeşididir.
Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Orta erkenci bir çeşittir. (80-85 gün)
Meyveleri yuvarlaktır, serttir ve kırmızı renklidir.
Meyvelerin sap kısmı hafif dilimlidir.
Kalın kabuklu olup,nakliyeye uygundur.
Dekara ortalama verimi 6-8 ton'dur.

• Suitable for open field production
• Mid early variety (80-85 days from planting date)
• Fruits are very strong and flesh colour is red.
• Suitable for LSL and storage
• 6-8 ton/1000m2 hervest yield is avarge

Falcon Domates / Tomato

İlkbahar açık saha ve sera yetiştiriciliğine uygun hibrit sırık domates çeşididir. 
Meyveler ortalama 160-180 g ve yuvarlak şekillidir.  
Meyveler yeşil omuz yapmamakta koyu kırmızı uniform renk almaktadır. 
Adaptasyon yeteneği yüksektir. 
Meyveler çatlamaya toleranslıdır. 
Yüksek verimlidir. 
TYLCV, TMV, Fol-0,1 , FOR, Va, N toleranslıdır. 

Oturak tipte domates çeşididir.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun domates çeşididir.
Erkenci olup 72 günde hasada gelir.
Meyveler ortalama 220-230 g ağırlığında ve uniform iriliğe sahiptir.
Meyveler saplı kopmaktadır. 
Meyvelerin raf ömrü uzundur.
Bitki yapısı oldukça kuvvetlidir.
C5, TMV, V ve F0-1 toleranslıdır.
Yüksek verimlidir.

• Tomato variety suitable for open field production early variety, average maturity,72 days 
• Fruits are very uniform in size and has average 220-230 g weight. 
• Jointed fruits.
• Strong plant habit.
• LSL.
• Tolerant to C5, TMV, V, and F0-1
• High yield.

Domates / Tomato

Domates / TomatoRain Hard F1

Ceres F1

• Indeterminate hybrid tomato variety.
• Suitable for open field production in spring and also green  house production.
• Uniform deep red color.
• No green shoulder.
• Uniform shape and size with 160 -180 g fruit weights. 
• Tolerant to cracking.
• Tolerant to TYLCV, TMV, Fol-0,1, FOR, Va, N.
• High yield.

• Autumn, late spring, indoor / outdoor.
• Vigorous, well balanced.
• Well fruit set, short inter nodes.
• Harvest period is long and early variety.
• High adaptation ability.
• Tolerant to Fol -0,1,2, FF, V, N, TMV, Va.
•  Weight average 300-350 g, firm & quality fruits,bright dark red, LSL, suitable for export.

Domates / TomatoRain Eskiköy (2023 F1) 
Sırık köy tipi, açık ve kapalı alan yetiştiriciliğine uygun domates çeşididir.
Yarı kapalı ve çok güçlü bitki, Tepe sürümü çok güçlüdür.
Üst salkımlarda meyve sürümü yüksek, boğum araları ve salkım sapı kısadır.
Erkenci bir çeşittir. Adaptasyonu çok iyidir ve güçlü kök yapısına sahiptir.
Fol - 0,1,2, FF, V, N, TMV, Va toleranslıdır. 
Meyve ağırlığı 300-350 g’dır. Salkımlarda çiçek dökümü yapmaz.
Kaliteli ve lezzetli meyvesi, koyu kırmızı renge sahiptir.
Raf ömrü ve hasat periyodu uzundur ve ihracata uygundur.

Rain Harika F1

Domates / Tomato

Sırık sofralık domates, 
Ana sezon sera ve açık tarla üretimine uygundur.
Erkenci yüksek verimli, sağlam ve güçlü yapılı, 
Adaptasyon kabiliyeti yüksek, uniform boğum araları kısa, 
Salkım da sıralı meyve tutumu V,FF,P 
Raf ömrü uzun nakliyeye dayanıklıdır.

Domates / TomatoTT 1000 F1 

• Indeterminate fresh market tomato, 
• High yield,strong, high ability of adaptation, uniform, short node range
• In row fruit setting on cluster V,FF,P
• Suitable in greenhouse and on open field.

Yer tipi domates çeşididir.
Kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz, yuvarlak şekilli hafif baharatlı sulu ve 
lezzetli bir çeşittir.
Ortalama meyve ağırlığı 45-50 gramdır.
Yetişme şartların bağlı olarak 30-35 günde hasata gelen, erkenci bir 
çeşittir. 

• Red skin color, small size and round in shape,
  slightly spicy.
• Avarage weight is 45-50 g.
• Early variety.

Rio Grande

Açık tarla yetiştiriciliğinde kullanılan yer domatesi çeşitidir. 
Meyveler yuvarlağa yakın hafif oval şekilli,   sert kabuklu ve koyu kırmızı renktedir. 
Meyveler ortalama 150 gr. ağırlığındadır, 80-85 günde hasada gelir, dekara verimi 
6-8 tondur.
Genellikle sofralık olarak kullanılmakta olup salça sanayisine de uygundur.
Nakliyeye dayanıklıdır. 
Adaptasyon yeteneği iyidir ve bu nedenle ülkemizin hemen hemen her bölgesinde 
yetiştiriciliği yapılabilir.

H- 2274

• Determinate tomato.
• Suitable for open field production for fresh market.
• Globe round fruit shape.
• Good in firmness, deep red color. 
• Avarage fruit weight is 130-150 gr., Maturity 80-85 days.
• Very good adaptation ability.
• Tolerant to transportation.

Domates / Tomato

Yüksek verimli ve güçlü bitki yapısına sahip habitusu en önemli özelliğidir.
160-190 gr köşeli yuvarlak, sert iri meyve ve yüksek brix oranına sahiptir.
Kasalık ve sanayi tüketimine uygundur.
LSL (Nakliyeye dayanıklıdır).
V, F3, N, Pst, TYLCV, TSWV toleransı vardır.

Domates / Tomato

• Habitus, highly productive and strong plant structure.
• 160-190 gr angular round, hard large fruit and high brix rate.
• Suitable for cash register and industrial consumption.
• LSL (Shipping resistant).
• Tolerant to V, F3, N, Pst, TYLCV and TSWV.

2 3



Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun biber çeşididir.
Erkenci bir çeşittir ve 50-55 günde hasat edilmeye başlanır.
Hasat periyodu uzundur. Meyveler 20-25 cm. uzunluğunda, parlak koyu yeşil 
renkli, gevrek, sap kısmı çok hafif körüklü, konik ve sivri şekillidir.
Meyveler tatlıdır, kartlaşmaya doğru acılaşır. Sofralık kalitesi yüksektir.
Dekara verimi ortalama 4,0 - 4,5 ton’dur. Nakliyeye dayanıklıdır.

• Open pollinated pepper variety.
• Suitable for both open field and high tunnel production.
• Early variety, maturity days 50-55 days.
• Long harvest period.
• Fruit length is 20-25 cm, shiny dark green in color and straight fruits.
• High yield. 

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun acı bir biber çeşididir.
Bitki yapısı kuvvetlidir ve 50-60 cm yüksekliğindedir.
Meyveler 18-21 cm uzunluğunda orta koyu yeşil renklidir. 
55-60 günde hasada gelir.
Dekara verimi 3,5-4 ton civarında verimli bir çeşittir.

• Open pollinated hot pepper.
• Fruits are 18-21 cm in length. 
• Long and straight fruits are medium green in 
  color.
• Strong plant habit. 
• Maturity days 55-60 days.
• 3,5-4 ton/1000m2 hervest yield is avarge. 

Biber / PepperMenderes Kıl Acı

Yalova Çorbacı 12 Biber / Pepper

Farklı iklim şartlarına hızlı uyum sağlayabilen, açık tarla yetiştiriciliğine 
uygun bir çeşittir.
Bitkiler yüksek boyludur.
Meyveler 22-25 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm çapında, parlak sarı renkte, tatlı, 
ince, uzun, sivri ve sap tarafı körüklüdür.
Dekara verimi ortalama 3-4 ton’dur.
Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.

• Open pollinated sweet pepper. 
• Fruits are 22-25 cm in length, with 1,5 cm 
  diameter.
• Suitable for open field production.
• Color of fruits are light yellow.
• Use in both fresh market and pickling.
• High yield.

Sera Demre 8 Biber / Pepper

Hasat periyodu uzun ve açık tarla yetiştiriciliği yapılan biber çeşididir.
60-70 günde hasada gelir. 
Bitki alçaktan dallanır.
45-50 cm yüksekliğinde bitkiler toplu görünüm arzeder.
Meyveler tatlı, açık yeşil renkte, sap tarafı körüklü, 17-18 cm boyunda, 1,6 cm 
çapında, sivri uçludur.
Ortalama verimi 3-4 ton’dur.
Turşuluk ve sofralık olarak kalitesi yüksektir.

Biber / PepperÇetinel 150

• Open pollinated sweet pepper. 
• Average fruit length is 17-18 cm with 1,6 
  cm diameter.
• Used in both fresh comsumption and pickling.
• Strong plant habit.
• Maturity 60-70 days.

Yalova Çarliston 341 Biber / Pepper

Çarliston tipinde orta erkenci bir çeşittir.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur, kapalı seralarda da üretilebilir.
Meyveler sarımsı açık yeşil renkte, orta kalınlıkta, konik ve ucu sivri şekilli, 
gevrek, tatlı bir çeşittir.
Meyveler 18-20 cm uzunluğunda 2-3 cm çapındadır.
60-65 günde hasat edilmeye başlanır.
Dekara verimi ortalama 3-4 ton’dur.
Nakliyeye dayanıklıdır. Taze tüketimi yapılır.

• Open pollinated sweet pepper variety.
• Fruits are yellow color and has conical shape.
• Length of fruits are 18-20 cm.
• Maturity 60-65 days.  
• Strong plant habit.
• High yield. 

• Open pollinated sweet pepper.
• Suitable for open field production
• Fruit length is average 18-22 cm.
• Long and straight fruits.
• High yield. 

Biber / Pepper

Biber / Pepper

Tatlı Kıl Sivri

Orta erkenci ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun hafif acı bir çeşittir.
Bitkiler 60-65 cm boylanmakta ve alçaktan dallanan özelliktedir.
Meyveler ince, uzun, yeşil renkli ve çok acıdır.
Meyvelerin sap kısımları körüklüdür, meyve uzunlukları 18-20 cm çapı 
1,5 cm civarındadır.
60-65 günde hasada gelir, hasat süresi uzundur.

• Open pollinated hot pepper,
• Avarage fruit length 18-20 cm with 1,5 cm 
  diameter. 
• Maturity  60-65 days. 
• Suitable for open field production.

Ilıca 256

Uzun, ince yeşil meyvelere sahip tatlı bir biber çeşididir.
Meyve tutum oranı yüksek, oldukça verimli bir çeşittir. Meyve uzunluğu 
ortalama 18-22 cm’dir.
Bitki yapısı kuvvetlidir.
Düzgün meyveleri pazarda yüksek oranda alıcı bulmaktadır.

Farklı iklim şartlarına hızlı uyum sağlayabilen, açık tarla yetiştiriciliğine 
uygun tatlı bir çeşittir. 
Bitkiler yüksek boyludur. 
Meyveler 22-25 cm uzunluğunda, 1,5-2 cm çapında, parlak sarı renkte, 
tatlı, ince, uzun, 
Sivri ve sap tarafı körüklüdür. 
Dekara verimi ortalama 3-4 ton’dur. 
Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.

Sarı Sivri Çorbacı

• Can quickly adapt to different climatic conditions.
• Open pollinated sweet pepper. 
• Plants are tall high.
• Fruits 22-25 cm long, 1.5-2 cm in diameter, bright yellow, sweet, thin, long,   
  pointed and handle side of the bellows. 
• Dekar average yield is 3-4 tons.
• Fresh consumption and used as pickling. 

Biber / Pepper
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Biber / Pepper

Konik yapıda hibrit kapya biber çeşididir.
Açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Bitki habitüsü toplu ve kuvvetlidir.
Meyve tutum oranı yüksektir.
Meyveler koyu kırmızı renklidir ve 16-18 cm uzunluğundadır.
Yüksek verimlidir.

• Hybrid capia type sweet pepper.
• Suitable for open field production.
• High fruit setting. 
• Deep red color. 
• Conical shape, 16-18 cm fruits.
• Strong plant habit. 
• High yield. 

Konik yassı yapıda hibrit kapya biber çeşididir.
Açık saha ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.
Bitki habitüsü toplu ve kuvvetlidir. Meyve tutum oranı yüksektir.
Meyveler koyu kırmızı renklidir ve 16-20 cm uzunluğundadır.
Yüksek verimlidir. TSW  virüsüne yüksek tolerans gösterir.
Yarı konik ve yassı meyvelere sahiptir.

• Hybrid capia type sweet pepper.
• Suitable for open field production.
• High fruit setting. 
• Deep red color. 
• Conical shape, 16-20 cm fruits.
• Strong plant habit. 
• High yield. 
• High tolerant to TSW. 

Rain Red F1

Biber / PepperRain Target F1 TSW

• Open pollinated capia type sweet pepper. 
• Fruits are flat and conical in shape. 
• Average fruit weight is 80-90 g.
• Fruit Length is 17-19 cm.
• Suitable for open field production.
• Strong plant habit.
• Generally use for paste, roast and grilling.

Biber / PepperYalova Yağlık 28
(Bulgar iri kapya)

Bitki fazla boylu değildir, koyu yeşil yapraklı olup kuvvetli gelişme gösterir.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun iri ve yassı meyveli biber çeşididir.
Meyveler basık yassı konik şekilli, olgunlaştığında koyu kırmızı renkli ve 
tatlıdır.
Meyve eti kalınlığı 4-5 mm ve 80-90 g ağırlığında ve 17-19 cm uzunluğundadır.
Dekara verimi ortalama 3,5 - 4,5 ton’dur.
Salçalık, közlemelik, kurutmalık ve taze tüketimde kullanılır.

Üç burun tipi biber çeşidimizdir.
Plastik tünel ve açık saha yetiştiriciliğine uygundur.
Meyveleri 10-12 cm. uzunluğunda, 2,5-3 cm. çapındadır.
Düzgün şekillidir. YeşiI renklidir.
Dekara verimi ortalama 3-4 ton'dur.

• Mazamort type.
• Suitable for open freld and plastic tunnel production.
• Fruit size is 10-12 cm.
• Harvest yield is avarge
• 3-4 ton/1000m2

Mazamort(üçburun) Biber / Pepper

Dolmalık biber çeşididir. Bitkiler kuvvetli gelişir. 
Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygundur. 
Akdeniz bölgesinde son turfanda yetiştiricilikte tercih edilir. 
Meyveler bitkide dik durur. 
Yüksek verimlidir.

• Open pollinated sweet dolma type pepper. 
• Generally prefered in Akdeniz area. 
• Suitable for both open field and tunnel production. 
• Fruits face to up. 
• High yield.

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkenci, dolmalık biber çeşididir. 
Bitkiler orta yüksekliktedir ve kuvvetli dallanma gösterir. 
50-55 günde hasada gelir. 
Meyveler 6-7 cm boyunda, 4-5 cm çapında, yeşil, ince etli, tatlı ve 
3-4 loblu olup aşağıya doğru bakar. 
Dekara verimi ortalama 3,5 - 4 ton’dur.

• Open pollinated sweet dolma type pepper. 
• Strong plant habit.
• Early maturity as 50-55 days. 
• Fruits are 6,7 cm in length and 4-5 cm in width. 
• Thin fruit wall and very attractive fruit color. 

Biber / PepperKandil

Rain Hunter F1 Hıyar / Cucumber

• Hybrid cucumber variety.
• Suitable for open field production.
• Fruit length is 13-15 cm. 
• Medium green fruit color.
• Medium early maturity.  High yield.
 

Hıyar / CucumberBeith Alpha F1

Oturak tipi hıyar çeşididir.
Beith Alpha tipi, açık tarla yetiştiriciliğine uygun hıyar çeşididir.
Yüksek oranda dişi çiçek oranına sahiptir.
Erkenci bir çeşittir. 2,5 cm çapı, 16-18 cm boyu vardır.
En önemli özelliği, yüksek sıcaklarda üstün döl tutuşudur.
İç boşluk yapmaz, çekirdek oranı yok denecek kadar azdır.
Koyu ve parlak kabuk rengine sahiptir.
CMV, PMR, DMR hastalıklarına yüksek toleranslıdır.

• Beith Alpha type is suitable for open field cultivation of cucumber.
• It has a high proportion ratio of female flowers.
• Early variety. High tolerant: CMV/PMR/DMR.
• The most important feature is the high temperatures superior handling offspring.
• 2,5 cm diameter, are 16-18 cm long.
• Does interior space is almost no core rate.
• Dark and a bright skin color.

11B14 Biber / Pepper

Oturak tipi hıyar çeşididir.
Geniş adaptasyon özelliğine sahip, açık tarla yetiştiriciliğine uygun, 
orta erkenci bir çeşittir. 
Silindirik meyve yapısına sahiptir. 
Meyveler 13-15 cm boyunda ve parlak yeşil renktedir. 
60-65 günde hasat edilmeye başlanır.
Yüksek verimlidir. 
Taze tüketime uygundur. 
Meyveler acılaşmaz.
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Erkencidir.
Baskın dişi karakterlidir.
Yaygın ve kuvvetli bitki yapısına sahiptir.
Turşuda iyi renk alır.
Yalancı mildiyöye toleranslıdır.
İç boşluk yapmaz, yüksek verimlidir.

Turşuluk Hıyar/ CucumberRain Fantom F1

• It is early.
• Is the dominant female characters.
• Has an extensive and strong plant structure.
• Gets the best color in the marinade.
• Tolerant to: DM.
• Does interior space is highly efficient.

Galaksi F1 Turşuluk Hıyar/ Cucumber
% 100 dişi çiçeklere sahip partonakarp turşuluk hıyar çeşididir.
PM - DM, CCa, Va, CMV ye toleranslıdır.
İlkbahar ve sonbahar açık alan turşuluk hıyar üretimine uygundur.
Turşuluk kalitesi yüksektir. İç boşluk ve erime yapmaz.
Turşu fabrikalarının isteklerini karşılayan renk ve elek boy / çap oranına 
sahiptir. (3;1 - 3;4)
Yüksek verimli ve uzun hasat periyoduna sahiptir.
45-50 gün ortalama hasat olgunluğuna sahiptir.

• It is early. (45-50 days).
• Is the %100 female flowers characters.
• Has an extensive and strong plant structure.
• Gets the best color in the marinade.
• Tolerant to: PM-DM, CCa, Va, CMV.
• Does interior space is highly efficient.

Oturak fasulye çeşididir.
Bitki yapısı kuvvetlidir. 
Baklaları 1,6 cm eninde 15-16 cm boyunda ve oldukça düzgündür. 
Baklalar orta koyu yeşil albenili renkte ve kılçıksız yapıdadır. 
Orta erkencidir. 
Turfanda yetiştiricilik için özellikle tercih edilir. 
Yüksek verimlidir.

Sarıkız

• Open pollinated bean variety.
• Romano type, brown seeded.
• Pods are 15-16 cm in lengt and 1,6 cm in width. 
• Stringless.
• Medium-early maturity. 
• Straight pods have attractive color.
• High yield.  

Fasulye/ Bean

Oturak tipi hıyar çeşididir.
Adaptasyon kabiliyeti yüksek, standart bir çeşittir. 
Meyveleri 14-17 cm boyunda, parlak yeşil ve silindirik şekillidir. 
Hasat süresi uzun, orta erkenci ve yüksek verimli bir çeşit olup 
acılaşma yapmaz.

Beith Alpha O.P.

• Open pollinated cucumber variety.
• Suiatable for open field production.
• Very good adaptation ability.
• Fruits are 14- 17 cm in length, medium-green  in  color.
• High yield. 

Hıyar / Cucumber

Sırık fasulye çeşididir.
Meyve uzunluğu 18-20 cm ve ovalimsi yapıdadır.
Ortalama 2-2,5 ton taze verime sahiptir. 
Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir. 
Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
Tohum rengi beyazdır.
Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

• Inderteminete type bean variety.
• Flet pods are 18-20 cm.
• White seeded variety.
• Dekar yield is around 2-2,5 tons.
• High tolerant to BCMV.

Alman Ayşe Fasulye/ Bean

Fasulye/ Bean

• Pole bean.
• Maturity is 58-60 days and have long harvest period.
• Flat pods are 22-23 cm length. Very flavorful bean.
• Vining olant reaches up to 2,4-2,5 meter tall and 90 cm width.
• Stringless pods. White seeded variety. Tolerant to: CBMV.
• High yield as double comparing to older varieties.

Helda

Sırık Fasulye çeşididir.
58-60 günde hasat olgunluğa ulaşır. Baklaları yassıdır.
22-23 cm uzunluğundadır. Bitki 2,5 metreye kadar boylanır.
Bitki oldukça kuvvetli olup, 90 cm’ye kadar genişliğe ulaşabilmektedir.
Islah edilen fasulyelerde lezzet azalmakla beraber bu çeşidin lezzeti oldukça güzeldir.
Fasulye mozaik virüsüne (CBMV) toleranslıdır.
Baklalar büyük olsa bile kılçıksızlığını muhafaza edebilmektedir.
Beyaz tohumludur. Eski eşitlere göre iki kat daha verimlidir.

• Open pollinated bean variety.
• Romano type.
• Early maturity. 
• Flat pods are very straight.
• High Yield.

Fasulye/ BeanGina

Oturak Fasulye çeşididir.
Romano tipi fasulyedir.
Yassı baklaları oldukça düzgündür.
Baklaları kılçıksız orta yeşil renklidir.
Erkenci bir fasulye çeşididir.
İlk ve son turfanda yetiştiricilikte özellikle tercih edilir.
Yüksek verimlidir.

Sırık bir fasulye çeşididir. 
Ekimden itibaren 65-70 günde hasada gelir. 
Tohum rengi beyaz ve yuvarlak şekillidir. 
Dekara verimi 2-2,5 ton civarındadır.

• Is a pole bean.
• Income from planting to harvest 65-70 days.
• Seed color is white and round in shape. 
• Dekar yield is around 2-2,5 tons.

Öz Ayşe Fasulye/ Bean
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Oturak Fasulye çeşididir.
Bitki yapısı güçlü habitüsü orta yapıdadır.
Baklalar oldukça düzgün ve 1,4 cm en 14-15 cm boyunda, kılçıksızdır.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
Hem taze tüketim hem de sanayi kullanımına uygun bir çeşittir.
BCMV’ye dirençlidir.
Yüksek verimlidir.

• Open pollinated bean variety.
• White seeded.
• Flat pods are 14-15 cm in length and 1,4 cm width.
• Medium green color.
• Stringless.
• Suitable for open field production, for fresh market and tolerant to BCMV.

Sahra VR Virüs DirençliFasulye/ Bean

Oturak tipte beyaz barbunya çeşididir.
Danesi beyaz renkli baklası açık yeşilden olgunlaşarak beyaz renge dönüşür.
Yüksek verimli ve pazar değeri yüksektir.
Toprak ve kök hastalıklarına toleranslıdır.
İlk hasat süresi ortalama 45-50 günde başlar.

• Open pollinated kidney bean variety.
• White poad colour. 
• White seeded.
• Flat pods are 10-14 cm in length and 1,2 - 1,4 cm width.
• Stringless.
• Suitable for open field production, for fresh market and canning to BCMV.
•  Harvest date is beetwen 45-50 days.

Rain Karlı Barbunya Fasulye/ Kidney Beans

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun.
Bitki uzun ömürlü, kuvvetli yapılı bol yapraklı oturak fasulye çeşididir.
Meyvesi sarı renklidir; bakla şeklinde yassı olup 10-14 cm uzunluğundadır.
Tane rengi beyazdır.
Hasada gelmesi ortalama 50-55 gündür.
Taze tüketim için uygun konservelik olarak da kullanılan bir çeşittir.
1 dekara gerekli tohum miktarı 5-8 kg.
Ekim derinliği 3-5 cm dir. Tahmini çimlenme süresi 6-10 gündür.
Tavsiye edilen ekim zamanı ilkbahar ve sonbahardır.

• Open pollinated bean variety.
• Yellow poad colour. 
• White seeded.
• Flat pods are 10-14 cm in length and 1,2 - 1,4 cm width.
• Stringless.
• Suitable for open field production, for fresh market and canning to BCMV.
•  Harvest date is beetwen 50-55 days.

Rain ERBAL Virüs DirençliFasulye/ Bean

Magen orta erkenci ve yassı bodur fasulye çeşididir.
Uniform, düz  ve kılçıksız baklaları olan çeşittir.
Bakla yüzeyi pürüzsüz ve açık yeşil renklidir.
Baklaları ortalama 18-20 cm uzunluğunda ve 1.3-1.6 cm enindedir.
Uzun, dar ve yüksek kaliteli baklalara sahiptir. 
Yüksek hasat verimine sahiptir.
Taze tüketim de kullanılabilir. İlkbahar ve sonbahar ekimler için uygundur.
Fasulye Mozaik Virüsü’ne yüksek toleranslıdır. Tohum rengi kahverengidir.

• Open pollinated bean variety.
• Green poad colour. 
• Brown seeded.
• Flat pods are 18-20 cm in length and 1,3 - 1,6 cm width.
• Stringless.
• Suitable for open field production, for fresh market and tolerant to BCMV.

Rain MAGEN Virüs DirençliFasulye/ Bean
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Erkenci Romano tipinde oturak fasulye çeşididir.
Bitki yapısı oldukça güçlü ve orta yapıdadır.
Baklalar 14 - 15 cm uzunlukta, 1,2 - 1,4 cm enindedir.
Oldukça düzgün ve kılçıksızdır.
Hem taze tüketim hem de sanayi kullanımına uygun bir çeşittir.
Açık tarla yetiştiriciğine uygundur.
Makinalı hasat yapılabilir.
Fasulye adi mozaik virüsüne (BCMV) toleranslıdır. Yüksek verimlidir.

• Open pollinated bean variety.
• Romano type.
• White seeded.
• Flat pods are 14-15 cm in length and 1,2 - 1,4 cm width.
• Medium gren color.
• Stringless.
• Suitable for open field production, for fresh market and canning to BCMV.

Romano 26 VR Virüs DirençliFasulye/ Bean

Yarı oturak şeker kuru fasülye çeşididir.
Taneleri beyaz ve yuvarlak yapıdadır.
Yüksek verimli bir çeşittir.
90-110 gün arasında hasata gelir.

Şahin 90

• Dry bean veriety.
• Open pollinated bean variety.
• Seed color is white and round in shape.
• Dry harvest time is averege 90-110 days.

Kuru Fasulye / Dry Beans

Oturak tipte erkenci barbunya çeşididir.
Bitki yapısı orta güçlü, daneler kırmızı üzeri beyaz kırçıllı, üniform olgunlaşan 
düzgün bakla yapılıdır.
Bakla uzunluğu ortalama 15-17 cm ve kılçıksızdır.
Tohumlar krem zemin üzerine kırmızı beneklidir.
Taze tüketim yanında sanayide de kullanılmaktadır.

• Early, determinate borlotto bean.
• Straight and attractive pods mature uniformity.
• Strong plant structure.
• Pods size are 15-17 cm and fibreless.
• Seeds are red and cream speckled.
• Suitable for fresh market and processing.

Barbunya Fasulye/ Kidney BeansRain Heka (Oturak)

İlkbahar ekimleri için uygun sırık çeşittir.
Bakla uzunluğu 20-22 cm, eni 2cm dir. 
Olgunlaşma gün sayısı 75-80 gündür.
Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine koyu kırmızıdır.
Yüksek verimi sayesinde tercih sebebidir.

• Suitable for spring production.
• Early, indeterminate borlotto type kidney bean.
• Pods size 20-22 cm, 2 cm width. 
• Harvest dete is beetwen  70-80 days. 
• Seeds are red and cream speckled.
• High yielt.

Barbunya Fasulye/ Kidney BeansRain Heka (Sırık)
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Güçlü kök ve bitki yapısına sahip.
Yüksek adaptasyon kabiliyeti, orta erkenci.
Sırık fasulye çeşididir.
Meyve ve Tohum: 20-22 cm meyve uzunluğu.
Yassı meyve yapısı.

• Strong root and plant structure.
• High adaptability, medium early.
• Pole bean variety.
• Fruit and Seed: 20-22 cm fruit length.
• Flat fruit structure.

Panter

Koyu yeşil renkli, bitki yapısı güçlü olup, uzun bir hasat 
periyoduna sahiptir. 
Taze ve kuru olarak tüketime uygun çiçek bamya çeşididir.

Geniş yapraklı maydanoz çeşididir.
Bitki yapısı sık, genel görünüşü geniş ve uzundur.
Yapraklar büyük ve düz kenarlı, yaprak rengi  yeşil olup yaprak uçları sivridir.
Yıllara ve bakım şartlarına göre yılda ortalama 
5-6 defa biçim yapılabilir.
Aroması yüksektir.
Demet olarak hasat edilir.
Taze tüketimi yapılmaktadır.

• Open pollinated parsley variety with medium   
  large leaves. 
• Dark green leaf color. 
• Harvestable 5-6 times in one year. 
• Suitable for fresh consumption and dry industry.

Maydanoz/ Parsley

Bamya / OkraSultani

D’Giant Italiana

• Dark green colour
• Suitable for fresh and dry useing market
• Strong plant and habit.
• Long harvest period.

Utrillo - Bon Bon Bezelye/ Peas

İri taneli bir bezelye çeşididir. 
Baklalar yeşil renkte 11-12 cm uzunluğunda ve 
9-10 tanelidir. 
75-80 cm civarında boy yapar. 
Yüksek kalitesiyle pazar tüketimine uygundur. 
Genelde taze tüketilen bir çeşittir. 
Olgunlaşma süresi erkendir.

• Open pollinated pea variety.
• Early in maturity.
• Large pods with 9-10 seeds.
• Strong plant habit.
• Suitable for fresh market.
• High yield.

Fasulye/ Bean

• Open pollinated cos type lettuce.
• Medium green color. 
• Thin leaves are crispy.
• Maturity 100 days. 
• Head weight is 900-1000 g. 
 

Marul/ Lettuce

Marul/ Lettuce

Yedikule 5701

Bitki yapısı orta-iri büyüklüktedir. 
Dalgalı-kıvırcık yapılı yapraklar orta koyu yeşil renktedir. 
Kök yapısı kuvvetli ve taban kısmı kapalılığı çok iyidir. 
Hasat sonrası dayanım süresi uzundur.
Soğuğa toleransı oldukça fazladır. Ortalama baş ağırlığı yüksektir. 
Hasatta yaprak kırılganlığı çok düşüktür. 
Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygun çeşittir. 
Baş büyüklüğü uniformdur. Yüksek verimlidir.

• Strong plant. Strong roots.
• Medium-large size. High yield. 
• Medium green leaf color.
• Good tolerance to cold.
• Uniform size and head weight.
• Suitable for open field and green house production.

Olenka

İri ve sıkı baş bağlar.
Başları dikine oval yapıdadır.
Yaprak rengi açık yeşil, ince yapılı ve gevrektir.
Yaprak üzeri damarlar incedir.
Ortalama 100 günde hasata ulaşır.
Ortalama baş ağırlığı 900-1000 gramdır.
Soğuğa toleranslı olup, vejetasyonun çok sıcak günlere getirtilmemesi 
tavsiye edilir. 

Geç sapa kalkan, orta yeşil yapraklı kıvırcık tip tek kök marul çeşididir. 
Sahil bölgelerinde sonbahar, kış, erken ilkbahar ve erken yaz yetiştiriciliğine uygundur. 
Serin karasal bölgelerde  geç ilkbahar, yaz ve erken sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.  
Olgunluk süresi yetiştirme dönemi ve iklim koşullarına bağlı olarak ortalama; 
sıcak dönemlerde 40 – 50,  soğuk dönemlerde 70 - 80 gündür. 
Baş yapısı oldukça homojen, yaprakları kalın, sulu ve gevrektir. 
Bitki yüksek ve yoğun yaprak sayısı ile hacimlidir. 
Yaprak kırılganlığı düşük, raf ömrü uzun, pazar değeri açısından istenen bir çeşittir.
Marul Mildiyösünün ( Bremai Lactucae- DM) 16-30-34 ırklarına dirençlidir.

• Late handle shield, medium green leaf lettuce, curly type cultivar  is our single root.
• Coastal regions in our fall, winter, early spring and early summer are , suitable for cultivation.
• In our continental regions cool late spring, summer and early fall are suitable for cultivation.
• Maturity period; In warm period 45-55, in the cold season is 70-80 days.
• Head structure is quite homogeneous, leaves thick, juicy and crispy.   
  The plant is bulky and heavy with high number of leaves.
• Leaf fragility is low, long shelf life, is a kind desired in terms of market value.
• Tolerant to ( Bremai Lactucae- DM) 16-30-34 and LMV

Marul/ LettuceRain Summer

Sera ve açık alan üretimine uygundur.
Geç sonbahar, kış, erken ve geç ilkbahar üretimine uygundur.
İyi bakım şartlarında 900-1000 gr üniform meyve yapar yapraklarda kırılma görülmez.
Yavaş sapa kalkar, yaprak uç yanıklığına ve yaprak bitine karşı yüksek tolerans.
B1 16-21,23 ırklarına ve Nr:0 ırkına toleranslıdır.

• Suitable for greenhouse and open field production.
• Suitable for late autumn, winter, early and late spring production.
• Produces 900-1000 gr of uniform fruit under good maintenance conditions, 
   and leaves are not broken.
• Slow stem lift, high tolerant to leaf blight and aphids.
• Tolerant to B1 16-21,23 and Nr:0.

Marul/ LettuceRain Berk
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Açık tarla yetiştiriciliği uygun olup, orta erkenci, standart kıvırcık marul çeşididir.
Bitki yeşil, kıvırcık, dalgalı yapraklı görünümlüdür.
Yapraklar çok lezzetli ve gevrek yapılıdır.
Ortalama ağırlığı 400-600 g’dır. Taze tüketilen, sofralık bir çeşittir.
Hasat olum süresi yaklaşık 60-65 gündür.
Erken hasat yapıldığında, demet haline getirilip satılabilir.
Normal olum döneminde baş olarak satılır.
Yüksek verimli, kaliteli bir çeşittir.

• Open field cultivation is appropriate, medium early standard lettuce varieties.
• Plant green, curly, wavy leaf is looking. The leaves are very tasty and crispy done.
• The average weight of 400-600 g. Harvest time is approximately 60-65 days.
• Consumed fresh, is a kind of table. High efficiency, is a kind of high quality.
• Early harvesting, bunch, resuspended sold, sold per my period was normal.

Green Wave Marul/ Lettuce

Dalgalı yapraklara sahip kıvırcık tip marul çeşididir.
Diğer marul çeşitleriyle kıyaslandığında sıcaklara  daha toleranslıdır.
Ortalama  60-65 günde hasat edilebilir.
Hasat zamanına göre demet veya tek kök olarak pazara sunulmaktadır.
Baş ağırlığı 600-750 g arasındadır.

055 Arapsaçı

• Open pollinated leaf type lettuce.
• Tolerant to warm weather comparing to others.
• Maturity 60-65 days.
• Plant weight is average 600-750 g.

Marul/ Lettuce

Bitki yapısı güçlüdür. 
Yaprakları düzgün ve albenilidir. 
Yaprak kenarları lopludur. Yapraklar uzun, oval ve yeşil renklidir.
Aroması mükemmeldir. 
Erkenci bir çeşittir. Olgunlaşma süresi  30-40 gündür.
Demetlenerek taze olarak satışa sunulur.
Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, 
Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.

Roka/ RocketRainrok

• Plant structure is strong.
• The leaves are smooth and alluring.
• The leaves are lobed edges. The leaves are long, oval and green.
•  Aroma is perfect. In case bundle is sold as fresh.
• Ripening time is 30-40 days. Early variety.
• Marmara, Thrace, Aegean, Black Sea, Mediterranean Sea, Central Anatolia, Eastern Anatolia, 
   is grown in the South Eastern Anatolia.

Rain Winner Marul/ Lettuce
Kıvırcık tip marul çeşididir. Yaprak rengi orta - koyu yeşildir.
Baş yapısı büyük, dalgalı kıvırcık  oldukça lezzetlidir.
Geniş adaptasyon yeteneği sayesinde ılıman sahil bölgelerde ve geçit bölgelerin de  her 
dönem ve özellikle geç sonbahar üretimi için uygundur.
Serin karasal bölgelerde geç ilkbahar ve erken sonbahar üretimine uygundur. 
Ortalama baş ağırlığı uygun iklim ve yetiştirme koşullarında 700 – 1.000 g’dır. 
Olgunluk süresi yetiştirme dönemi ve iklim koşullarına bağlı olarak sıcak dönemlerde 45 – 50 
gün, soğuk dönemlerde 65 – 85 gündür.
Hastalık dayanımı Marul mildiyosunun 16-28,32 ırklarına, yaprak bitine ve mozaik virüsüne 
toleranslıdır.

• Curly lettuce variety types. Go structure is large, wavy curls are quite tasty.
• Thanks to its wide adaptability also in temperate coastal regions and the passage of each semester and is 
   particularly suitable for production in late autumn.
• In late spring and cool continental region is suitable for early autumn production. Leaf color is 
  medium - dark green.
• Average head weight is in accordance with the climate and growing conditions 700 - is 1.000 g.
• Depending on the maturity period of the breeding period and climate conditions in the hot period of 45 - 50 
days, in the cold  season 65 - is 85 days.
•  Tolerant to 16-28.32 strains of lettuce downy mildew, aphid and mosaic virus.

Bitki yapısı güçlüdür. Yaprakları düzgün ve albenilidir. 
Yaprak kenarları dişlidir. Yaprakları gevrek ve baharlıdır. 
Aroması mükemmeldir. 
Yapraklar uzun, oval, parçasız ve yeşil renklidir.
Erkenci bir çeşittir. Olgunlaşma süresi  30-40 gündür.
Demetlenerek taze olarak satışa sunulur.
Marmara, Trakya, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, 
Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilir.

• Plant structure is strong. The leaves are smooth and alluring.
• The leaves are toothed edges. The leaves are crispy and spicy. Aroma is perfect.
• The leaves are long, oval, non-segmented and is colored green.
• Early variety. Ripening time is 25-30 days.
• In case bundle is sold as fresh.
• Marmara, Thrace, Aegean, Black Sea, Mediterranean Sea, Central Anatolia, Eastern Anatolia, 
  is grown in the South Eastern Anatolia.

Rainter Tere/ Cress

Panorama F1 Ispanak/ Spinach
Kuvvetli kök yapısına sahiptir. 
Yaprakları geniş ve orta koyu yeşil renge sahiptir.
Soğuk şartlarda kök sistemi iyi gelişir.
Kış şartlarına dayanımı mükemmeldir. Makineli hasada uygundur.
Bitki gelişimi hızlıdır. Bitkiler kırılgan değildir.
Demetlemeye uygun çeşittir. Bitki sapları uzun yapılıdır.
Hem taze tüketim, hem de sanayiye uygun çeşittir.
Geç sonbahar yetiştiriciliği için tavsiye edilir.
Erkencidir. Peronosporanın 1-12 ırklarına toleranslıdır.

• Very strong root system.
• Leaves have wide blade with medium dark green color.
• Very good root development in cold conditions.
• High tolerance to winter conditions. Fast plant growth.
• Suitable to bunching.Long leaf stalk. Suitable to mechanical harvest.
• Suitable for fresh market and processing. Advised to late autumn production.
• Tolerant to peronospora 1-12. Early variety.

Peronospora
1-12 Irklarına

Dayanıklı

Ispanak/ Spinach

Peronospora 1-6 ırklarına dirençlidir. 
Yapraklar koyu yeşil renkli , kuru madde oranı oldukça yüksektir. 
Toprak üstü yayvan gelişim özelliğine sahiptir. 
Demetlenebilir bitki yapısına sahiptir. 
Pembe-kırmızı köklüdür. 
Soğuklar sonrası gelişimi hızlıdır.

• Hybrid spinach variety.
• Resistance to Peronaspora 1-6 races.
• High dry matter.
• Growing ability in cold weather.
• Medium early maturity.
• Spread growth habit. 

Vena F1 Peronospora
1-6 Irklarına

 Dayanıklı

Üç köşeli yaprak tipine sahip asya tipi ıspanak çeşididir. 
Erkencidir. Hızlı gelişim gösterir.
Kök yapısı çok kuvvetlidir. Bitki sapı uzundur.
Demetlemeye uygun çeşittir. Bitkiler kırılgan değildir.
Yaprakları geniş ve orta koyu yeşil renge sahiptir.
Taze tüketime uygundur.
Peronosporanın 1-9 ırklarına dayanıklıdır.

Oryantal F1

• Asian type spinach have pointed leaves.
• Early variety. Fast plant grow.
• Strong root system. Long leaf stalk.
• Suitable to bunching.
• Medium dark green leaf color.
• Suitable to fresh market.
• Tolerant to peronospora 1-9.

Ispanak/ Spinach Peronospora
1-9 Irklarına

Dayanıklı
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Peronasporanın 1-4 ırklarına toleranslıdır.
Yüksek verimlidir.
Hastalık dayanımlıdır.
Yüksek kuru madde oranına sahiptir.
Soğuk havalarda faaliyetlerine devam eden  güçlü bitki yapısına sahiptir.
Demetlemeye uygun kuzu kulağı tipi yaprakları vardır.
Kırmızı-pembe kök yapısına sahiptir.

• Hybrid spinach variety.
• Resistance to Peronaspora 1-4 races.
• High dry matter. Growing ability in cold weather.
• Medium early maturity.
• Spread growth habit. Red roots

Rainsistoflay F1
                     

Ispanak/ Spinach Peronospora
1-4 Irklarına

Dayanıklı

Geniş yapraklı ıspanak çeşididir.
Yaprakları dolgundur.
Sapı orta uzunluktadır.
Yaprakları koyu yeşildir.
Pürüzsüz ve yaprak uçları ovaldir.
Hızlı gelişme gösterir.
Toprak üzerinde yayvan olarak görünür.
Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır.
Verimli bir çeşittir.

Matador

• Open pollinated spinach variety.
• Wide and thick leaves. 
• Dark green color.
• Spread growth habit.
• Very good adaptation ability. 

Ispanak/ Spinach

Başlar ortalama 4-5 kg ağırlığında, hafif basık, yuvarlak ve sıkı yapıdadır.
Dış yaprak rengi yeşil, iç yaprakları ise beyaz ve çok incedir.
Sarmalık ve turşuluk olarak kullanılır.
Orta erkenci çeşittir, dikimden sonra ortalama 
90-95 günde hasat olgunluğuna ulaşır.
Değişik iklim ve toprak şartlarına adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması 
nedeniyle bütün bölgelerimiz için tavsiye edilir.

Beyaz Lahana/ CabbageYalova 1

• Open polinated white cabbage.
• Heads are average 4-5 kg.
• Slightly oblate round heads.
• Suitable to stuffing and pickling.
• Medium-early maturity.
• Very good adaptation ability.

• Hybrid spinach variety.
• Matador typee leaves.
• Resistance to peronospora 1-9 races.
• High dry matter.
• Spread growth habit.
• Cold tolerance. High yield.
• Root structure is very strong.

Ispanak/ SpinachNavara F1

Peronasporanın 1-9 ırklarına toleranslıdır.
Yüksek verimlidir.
Hastalık dayanımlıdır.
Yüksek kuru madde oranına sahiptir.
Soğuk havalarda faaliyetlerine devam eden güçlü bitki yapısına sahiptir.
Sürgün sayısı fazladır.
Kök yapısı çok kuvvetlidir.

Peronospora
1-9 Irklarına

Dayanıklı

11

Beyaz başlı bir lahana çeşididir.
Baş şekli yassı ve ortalama 3,5 kg ağırlığındadır.
Dış yaprakları mumlu gri-yeşil renkte olup, başlar 2 yaprakla örtülüdür.
Başın yerden yüksekliği 12 cm, açık yaprak sayısı 10 olan bu çeşidin ortalama 
verimi 5 ton’dur.
Sarmalık olarak tercih edilir.

• Open polinated white cabbage.
• Heads weights are average 3,5 kg.
• Oblate-round heads.
• Prefered for stuffing.
• High yield.

Beyaz Lahana/ CabbageYalova Sarmalık

Silindirik şekilli ve açık yeşil renk meyveli kabak çeşididir.
Bitki yapısı orta kuvvetlidir.
Meyveleri dolmalık ve kızartmalık olarakdeğerlendirilir.
Orta erkencidir.

Sakız 5801 Kabak/ Squash

Olgunlaşma süresi orta geçtir.
Başlar oval koyu kırmızı renklidir.
Sıkı yapılı başlar ortalama 1 kg civarıdır.
Taze ve turşuluk tüketime uygundur.

• Open polinated red cabbage variety..
• Oval head shape with average 1 kg weights.
• Suitable for fresh consumption and pickling.

Kırmızı Lahana/ CabbageMohrenkof

Patlıcan/ Eggplant

Erkenci bir patlıcan çeşitidir. 70-75 günde hasata gelir.
Hemen hemen bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.
Bitkiler dallı ve 100-125 cm yüksekliktedir.
Meyveler, silindirik yapıda, ince kabuklu ve küt uçludur.
Parlak koyu mor-siyah renk meyveler beyaz etli, az çekirdekli, 25-30 cm 
uzunluğundadır.
Meyveler hasat döneminde 200-300 g civarındadır.
Bakım şartlarına göre dekara verimi ortalama 3-4 ton’dur.
Acılaşma göstermez, kızartmalık ve yemeklik olarak kullanılır.

• Open pollinated eggplant variety. 
• Early maturity. Fruits are cylindrical shape.
• Strong plant habit. 
• Very nice and straight fruits. 
• Shiny dark purple-black color.

Aydın Siyahı

• Type of zucchini with cylindrical shape and light green fruit.
• Plant structure is medium vigorous.
• Fruits are considered as stuffed and fried.
• Medium early.
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• Open pollinated eggplant variety. 
• Medium early maturity. 
• Cylindrical fruit shape and dark purple-black color. • Flesh color is white. 
• Skin of fruits is thin. 
• Fruits are 20-25 cm in length with 5-6 cm diameter. • High yield.

Patlıcan/ EggplantKemer 27
Olgunlaşma süresi orta erkendir.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
Meyveler silindirik görünümlüdür. Meyve içi çekirdeklilik azdır.
Meyveler beyaz etli, ince kabukludur.
Küt uçlu meyveler parlak ve siyahımsı renktedir.
Meyveler acılaşma göstermez, hasat döneminde 20-25 cm boyunda, 5-6 cm 
çapındadır.
Dekara verimi yıl ve bakım şartlarına göre ortalama 3-4 ton’dur.
Yemeklik kalitesi yüksektir.

Rain Hazar F1 Tatlı Mısır/ Sweet Corn
Ana sezon hibrit tatlı mısır çeşididir.
Bitki yapısı kuvvetli ve yatmaya dayanıklıdır. 
Koçanları 20- 22 cm uzunluğunda, koçan çapında 16 civarında dane bulunur.
Bitki normal şartlarda tek, iyi bakım şartlarında ise çift koçanlıdır.
Uç doldurması iyidir.
Şoklama, konservelik, çerezlik ve taze tüketim için uygundur.

• Hybrid sweet corn variety.
• Suitable for fresh and proceesing production.
• Low grain moisture in harvest.
• Strong plants.
• Corn cob length is 20-22 cm. 

Hibrit Mısır Macari F1 Mısır/ Corn
FAO 590-600 grubunda bir mısır çeşididir.
Bitki boyu ortalama 310-330 cm’dir.
Yatmaya toleranslıdır.
Koçan yüksekliği ortalama 100-115 cm’dir.
Hasatta rutubet oranı düşüktür.
Tane dökmeye toleranslıdır.
Eşelek rengi beyazdır.

• Hybrid corn variety.
• Suitable for grain production.
• Height of plant 310-330 cm.
• Tolerant to lodging.
• Low grain moisture in harvest.
• Strong plants.

Tanede Teknolojik Özellikler 
a.Ham Protein % 7,72
b.Ham Yağ: %  3,19
c.Nişasta: % 60,06
d.Ham Kül : %0,950

Adaptasyon yeteneği yüksek bir patlıcan çeşididir.
Siyaha yakın mor meyveleri 22-30 cm uzunluğunda ve 7-8 cm çapındadır.
Meyve eti beyaz ve yumuşaktır.
Taze tüketime, konserve ve turşu yapımına uygun olan bu çeşidin ortalama verimi 
5 ton’dur.

Pala 49

• Open pollinated eggplant variety. 
• Suitable for open field production. 
• Fruit color is very dark purple-black, 22 - 30 cm in 
  length and 7 - 8 cm diameter. 
• Suitable to fresh market and canning industry. 
• High yield.

Patlıcan/ Eggplant

İri yapılı, koyu kırmızı renkli, yuvarlak görünüşlü ,çok tercih edilen kırmızı turp 
çeşididir.
Meyvelerin et renkleri beyaz, sulu, gevrek ve çok lezzetlidir.
Tarlada hasat süresince iç kısmı koflaşma yapmadan beklemeye dayanıklıdır.
Sofralık olarak tüketilmektedir.
Bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.

Turp/ RadishKırmızı İri (Antep)

• Medium  size, globe- round shape, red skin  color.
• Inside color is white, crispy and spicy in taste. 
• Tolerant to a little bit late harvest.

Kısa gün soğan çeşididir.
Akdeniz ve kışı ılımlı geçen bölgelerde, sonbahar ekimi için tavsiye edilir.
170-200 günde hasat olgunluğuna erişir.
Çok erken ekimlere tavsiye edilmez çünkü sapa kalkma görülebilir.
Depolama ömrü 2-4 ay civarı olduğundan kısa sürede pazarlanması gerekir.
Kabuk rengi açık kahverengi ve ters yumurta şekillidir.

Kısa gün soğan çeşididir.
Kabuk rengi açık kahverengidir.
Erkencidir.
İdeal tohum ekim zamanı sıcaklığa bağlı olarak Eylül-Ekim-Kasım aylarıdır.
İç rengi beyazdır. Şekli yuvarlağa yakın, hafif basıktır.
Depolama ömrü uzun değildir.
Yüksek verimlidir.

• Open pollinated onion variety.
• Short day onion. Early variety.
• Pale brown skin color.
• Flesh color is white.
• Not suitable for long storage.

Texas Early Grano

• Short day onion variety.
• Adabted to Mediterranean area and to places where has mild climates.
• Maturity day between 170-200.
• Not adviced for very early sowings because of bolting tendency.
• Storage period of this variety is 2-4 months.
• Wide obovate shaped bulbs with light brown skin color.

Soğan/ Onion

Soğan/ Onion

Rain Day

Kabuk rengi kırmızı, et rengi beyaz, yuvarlak şekilli, hafif baharlı sulu ve lezzetli 
bir çeşittir.
Ortalama meyve ağırlığı 45 - 50 gramdır.
Yetişme şartlarına bağlı olarak 30 - 35 günde hasada gelen, erkenci bir çeşittir.

• Red skin color, small size and round in shape,     
• Slightly spicy, avarage wight is 45-50 g.
• Early variety.

Cherry Belle Turp/ Radish
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Çok güçlü kök yapısı. 
Uzun bitki, 4-5 kalın ve güçlü gövde. 
Geniş ve oval yapraklı. Erkenci. Soğuk direnci çok yüksek.
30-33 cm meyve uzunluğu. 
3-4 cm meyve genişliği. Her meyvede 7-8 tohum. 
Uzun ve krem rengi tohum.

Bakla Histal

• Medium-Early variety, 
• Used for both fresh market and processing, fruits are cylindrical in shape 
  and avarage 30-33 cm in length.
• Large pods with 7-8 seeds.

Bakla/ Broad Bean

• High plants with white and long parts at bottom.
• Adaptation ability is too high and adviced for different growing areas.
• White part is more cm less 50 cm in length with 3-4 cm diameter.
• Medium early variety.
• Suitable for frozen and fresh exportation.
• High yield.

Pırasa/ Leekİnegöl 92

Gövdesi uzundur.
Alt beyaz etli bölümü de uzun olduğundan özellikle tercih edilir.
Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
Hemen her bölgeye uyum sağlamıştır.
Yenilen beyaz kısmı yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 3-4 cm çapındadır.
Orta erkenci bir çeşittir. İhracat içinde tercih edilmektedir.
Yüksek verimlidir.

Soğan/ Onion

Uzun gün soğan çeşididir. Olgunlaşma süresi geçcidir.
Kabuk sayısı fazla, kabuk rengi kahve-bronzdur.
Depoda kabuk oluşturma özelliği bulunmaktadır.
İdeal tohum ekim zamanı sıcaklığa bağlı olarak Şubat-Mart ayıdır.
Tohumdan baş soğan elde etmeye uygundur.
Depolama ömrü uzundur.
İç rengi beyazdır. Şekli yuvarlağa yakındır.
Yüksek verimlidir. 

• Open pollinated onion variety. 
• Long day onion.
• Medium late maturity. 
• Very good storage ability. 
• Globe round shape. 
• Skin color is bronze-brown. 
• Number of skin is ideal for long storage. 

Rain Star

Soğan/ Onion

Uzun gün orta erkenci soğan çeşitidir.
Yumru şekli topaç kabuk rengi mordur.
Et rengi kırmızıdır.
Depo ömrü 4-5 ay olup depolamaya uygundur.
Olgunlaşma gün sayısı 100-105 gün.
Balık soğanı diye bilinen emrebey, tek merkezli oldukça kaliteli bir çeşittir.

• Long day medium, early onion variety.
• Tuber shape dreidel, Shell color purple.
• Flesh color is red. 
• Storage life is 4-5 months and it is suitable for storage.
• Number of days to maturity 100-105 days.
• Emrebey also known as fish bulb, its a very high quality variety with a single center.

Emrebey 

Oldukça düzgün şekilli meyveleri albenili renge sahiptir. 
Meyve ucu kütdür. 
Meyve göbek dokusu ince yapılı ve odunsu  özellik göstermez. 
Orta erkenci ve yüksek verimlidir. 
Soğuğa toleranslıdır. 
Meyve boyu ortalama 22 cm civarıdır.

Scarlet Nantes

• Medium-Early variety, 
• Used for both fresh market and processing, fruits are cylindrical in shape 
  and avarage 22 cm in length.
• Sweet in taste and juicy,
• Small cored.

Karpuz/ Watermelon

Havuç/ Carrot

Orta geçcidir.
Ortalama meyve ağırlığı 10-11 kg’dır.
Bitki yapısı kuvvetli olup, meyveyi kapatmaktadır.
Meyve yüzeyi düzgün, yivsiz ve geniş koyu yeşil çizgilidir.
Meyve çiçek burnu kısmında incelme yok, nakliyeye dayanıklıdır.

• The mid late. 
• The average fruit weight is 10-11 kg. 
• Plant is strong, it is off the fruit. 
• Fruit surface is smooth, smooth-bore and large dark green stripes. 
• No thinning of the fruit blossom nose portion is resistant to shipping..

Karpuz/ WatermelonRain Panter F1

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun karpuz çeşididir.
Bitki ve tevek yapısı oldukça kuvvetlidir.
Meyve şekli semi-oblongtur.
Olgunlaşma süresi standart Crimson Sweet’e göre 5-7 gün daha erkencidir.
Ortalama meyve ağırlığı 10-11 kg’dır.
Kabuk kalınlığı ideal olup, nakliyeye uygundur.
Liflik ve çekirdeklilik azdır.
Meyve iç rengi Crimson kırmızısıdır.

• Open pollinated watermelon variety.
• Earlier than standart Crimson Sweet.
• Semi-oblong  to round fruits are 10-11 kg in 
  weight.
• Strong plant habit and very good fruit coverage.
• Crimson red flesh color, very good taste.

Süper Crimson
                      Sweet 

Geniş adaptasyon özelliğine sahip, bütün bölgelerimizde tercih edilen orta 
erkenci bir karpuz çeşididir.
Meyve şekli yuvarlak çok hafif oval, meyve et rengi kırmızı ve lezzetli, kabuk 
rengi açık yeşil üzerine kalın yeşil çizgilidir.
80-85 günde hasat edilebilir.
Meyve ağırlığı ortalama 8-12 kg civarındadır.
Nakliyeye dayanıklıdır.

Karpuz/ WatermelonCrimson Sweet

• Open pollinated watermelon variety.
• Strong plant habit.
• Medium early maturity.
• Fruit skin has dark gren stripes on a light gren 
  background.
• Flesh is red and very good taste.
• Fruits are 8-12 kg in weight.
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Kavun / Melon

Açık tarla hibrit Kırkağaç çeşididir.
Çok verimli ve brix oranı yüksektir.
Nakliye için uygundur.
Fol 0-2 ve PMR’ye toleranslıdır.

• Suitable for open freld production 
• Very proctive variety
• High brix (10-12)
• Suitable for storage and LSL
• Resistence to fol 0-2 and PMR

Special Kırkağaç F1

Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
13-14 brix kuru oranı vardır. 2-3 kg meyve iriliğine sahiptir.
Fol 0-2, PM hastalıklarına toleranslıdır.
Çok yüksek verimli bir çeşittir.
Raf ömrü çok uzun ve nakliyeye dayanıklıdır. 
Kabuk, iç oranı mükemmeldir.
Kendine has , aroma ve tadıyla beğenilen bir çeşittir.

Ata Bey F1

Argos F1

• Suitable to greenhouse and open field productions.
• Average 13-14 Brix rate
• Average 2-3 kg weight at the each fruit.
• Tolerant to ; Fol 0-2, DM
• Very Productive variety
• LSL and Good Storage
• White flesh and yellow skin

Kavun / Melon

Kavun/ Melon

• Very big classic ananas
• Pale Creamy flesh
• Continental adaptation
• Extra early season
• Perfectly oval. Very productive with strong vine
• Size 4,(4.0 kg average). Very Sweet and tasty flesh (brix 12)
• Recommended for local middle eastern markets

Kavun/ MelonRain Anamax F1

2,5 - 3,0 Kg meyve iriliğine sahiptir. 13-14 brix kuru oranı vardır.
Yüksek Brix. ( Çok tatlıdır. )
Kabuk Rengi,  sarı renk alır. Et rengi krem beyazdır.
Çok yüksek verimli bir çeşittir. (Bir bitkide ortalama 3-4 meyve )
Yeşil olgunlaşma ve depolama ömrü çok uzundur.
Orta Erkenci ( Dikimden hasata gün sayısı 75- 80 gündür.) 
For 0 - 2 ve PMR küllemeye dirençlidir.
Orta boşluğu azdır. Depolamaya uygundur.
Açık  tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.

• Suitable to greenhouse and open field productions.
• Average 13-15 brix rate
• Average 3-4 kg weight at the each furit.
• Tolerant to; For 0-2 and PMR.
• LSL, Good Storage
• White flesh and yellow skin
• Very productive variety..

Çok Büyük Meyveli Ananas kavun çeşididir.
Krem et rengine sahiptir
İç Bölgelere de adaptedir. Çok Erkencidir.
Mükemmel Oval yapıs vardır. Çok Verimli yapıdadır.
Ortalama 4,0 kg meyve iriliğine sahiptir.
Çok tatlı ve aromatik tadı vardır. Brix oranı 12 dir.
Fol 0-2 ve PMR toleranslıdır.
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Erkencidir.
Meyve şekli yarı oblong’dur.
Meyve eti rengi koyu kırmızıdır.
Ortalama ağırlığı 10-11 kg’dır.
Dış kabuğu kalın olup nakliyeye dayanıklıdır.
Fusarium 1, PMR, Antraknoz’a toleranslıdır.
Bitkinin kol atımı ve meyve örtümü mükemmeldir.

Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
Bitki ve tevek yapısı kuvvetlidir.
Meyve şekli oblongtur.
Crimson Sweetler’e göre daha erkenci ve verimlidir.
Kabuk yapısı nakliyeye uygundur.
Çekirdek azdır.

• Open pollinated watermelon varety.
• Indoor and outdoor production.
• Fruit shape is oblong.
• Earlier than standart Crimson Sweet varieties.
• Strong plant habit and very good fruit coverage.
  

• Early variety.
• Its fruits are oblong in shape.
• Its fruit is deep red in color.
• Average fruit weight of 10 to 11 kg.
• It has a thick outer skin and is resistant to 
  transportation.
• Tolerant to Fusarium 1, PMR, Anthracnosis.
• It has excellent branching and fruit covering.

Karpuz/ WatermelonCrimson Wonder F1

AU - PRODUCER Karpuz/ Watermelon

Meyveler 3-5 kg ağırlığında, sert kabuklu ve alttan basık yuvarlak şekillidir.
Orta erkenci bir çeşittir. Nakliyeye dayanıklıdır, raf ömrü uzundur.
Kabuk rengi sarı-turuncu üzerinde koyu yeşil-siyah beneklidir, yüzeyi kırışıktır.
Meyve içi sıkı, lifsiz ve suludur, çok lezzetlidir.
100-110 günde hasat edilmeye başlanabilir.
Dekara verimi yıl ve bakım şartlarına göre ortamla 3-3,5 ton arasındadır.
Bütün bölgelerimizde üretimi yapılmaktadır
Sofralık olarak kullanılır ve ihracata uygundur.

• Open pollinated Turkish variety.
• Fruit shape is oblate round. 
• Fruit ground color is yellow-orange and black spots on it.
• Flesh is juicy, very good taste and grrenish yellow color.
• Resistance to transportation. Maturity 100-110 days.
  

Kırkağaç 637 Kavun/ Melon

Orta erkencidir.
Meyve şekli yarı oblong’dur.
Meyve eti rengi koyu kırmızıdır.
Ortalama ağırlığı 9-10 kg’dır.
Dış kabuğu kalın olup nakliyeye dayanıklıdır.

• Mid-early variety.
• Fruits are oblong in shape.
• Fruit is deep red in color.
• Average fruit weight of 9 to 10 kg.
• It has a thick outer skin and is resistant to transportation.

  

Early Crimera F1 Karpuz/ Watermelon
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EKİM - DİKİM TABLOSU
1 gr.daki

Tohum Adedi
1 Dekardaki
Bitki Adedi

Sıra
Düzeni

Sıra
Arası

Tahmini
Çimlenme

Süresi

Ekim
Derinliği

(cm)

1 Dekar için 
Gereken Tohum Miktarı (gr)

Fide Ekimi Doğrudan Ekim

Domates

Hıyar

250-300 2000 30-40 120-140 25 80-100 5-7 3

30 1000-2000 30-40 110-120 50 100 4-7 2-2,5

Biber 120-140 4700 30 70 40-50 7-10 3

Patlıcan 200-300 3500-4000 40 70-90 20-30 7-10 3

Kabak 6-8 800-1000 90 140 30 150 4-7 5

Marul 800-900 6000-8000 25-30 50 50 100 3-7 0,5-1

Karpuz 10-25 700-800 90 140 50 150 5-8 2,5-3

Lahana 280-300 3000 50 90 30 200 3-5 1-2

Kavun 24 700-800 90 140 150 4-7 2,5-3

Soğan 200 40.000-60.000 5-10 25-30 300-500 5-7 0,5-1

0,5-1

Barbunya

Fasulye 2-3 30.000 5-10 50-70 8.000
10.000 4-8 5

2-3 30.000 5-10 50-70 8.000
10.000 4-8 5

Maydanoz 500
500

500

160.000 2-5
4-5

4-5

20
15-20

15-20

300-500
1000-1500 g

1000-1500 g

14-28 0,5-1

Roka

Tere

Havuç 600 50.000
60.000

15 20 150-200 7-10 0,5-1

Pırasa 350 35.000-45.000 15 35-70 110-120 5-7 1-2

Bezelye 4 42.000 10 35-50 18.000
20.000 4-7 5-6

Turp 100 70.000-80.000 10 20-25 600-800 3-5 1-2

Ispanak 100 40.000-60.000 5-10 25-30 700-1.000 8-10 1-2

Yonca 460 5-10 20 2.000-3.000 3-5 0,5-1

0,5-1

Mısır 2-3 6.500 (tane)
8.000 (slaj)

18-20 (tane)
14-16 (slaj)

70 7.000
8.000 (adet)

5-8

3-8

3-8

3-5

ÜRÜNLER
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Türkiye Adres: 
Birlik Mah. 428. Cad. 11/3 Çankaya/ANKARA 

Tel: (312) 496 30 51-54-62  Fax: (312) 496 30 63
Holland Adress: 

P.O.Box 3, 1608ZG Wijdenes, The Netherlands
France Adress:

14 Chemin Des Course, 31 000 Toulouse (RSF)
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