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TOHUMCULUK A.Ş.

Neobi Tohumculuk A.Ş.;
Sebze ve yem bitkilerinde, araştırma ve ıslah konusunda çalışmayı hedeﬂeyerek, tohumluk üretimi, ihracatı,
ithalatı, pazarlaması ve benzeri konularda çalışmak amacıyla 1997 yılında İzmir’de kurulmuştur.
Neobi Tohumculuk A.Ş.; çiftçilerimize ‘’Ne Ekersen Onu Biçersin’’ atasözümüzde de ifade edildiği gibi; bol ve
bereketli mahsul biçip, hasad edecekleri en uygun ve global rekabette ayakta kalıp kazançlı çıkacakları garantili,
güvenilir tohumları temin etmeyi birinci vazife ve amaç olarak belirlemiştir.
Kuruluşumuz; kendi ıslah programlarından geliştirilen ve yurtdışından temin ettiği sebze ve yem bitkilerine
ait çeşitleri, farklı bölgelerde çiftçi şartlarında denedikten sonra, üstün özellikli ve verimli olanları üreticimizin
hizmetine sunmaktadır.
Üretim alanlarımız uzman teknik personelimizle titizlikle kontrol edilmekte olup çeşit saﬁyeti ve birim alandan yüksek verim sağlama amacına yönelik çalışmalar tarafımızdan tüm bilimsel gerekleri yerine getirilerek
yapılmaktadır.
Üretilen tohumlar tohum işleme tesisimizde detaylı ve hassas eleme işlemi, kurutma ve kalite kontrol işlemlerinden sonra uygun şartlarda nem kontrollü soğuk hava depomuzda muhafaza edilir. Ekim zamanında tohumlar
ilaçlama ve paketleme yapılarak ülkemiz genelinde piyasaya sunulmaktadır.
22 Eylül 2005 tarihinde Neobi Tohumculuk A.Ş.’nin sebze ve tarla bitkilerinde özel araştırma kuruluşu statüsü
tescil edilmiştir. Bu tarihten itibaren Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek,
üreticinin alın terini kazanca dönüştürecek yeni sebze ve yem bitkileri çeşitlerini ülkemiz tarımına kazandırmak
için Yerli ve Milli bakış açısıyla, canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda ülkemizin değişik bölgelerinde tür ve çeşit bazında denemeler yapılmakta olup, yeni ıslah edilen çeşitlerimizi ülkemiz tarımının hizmetine
sunmayı hedeﬂemektedir.

Neobi Seeds Co. Inc.
is a seed company with head ofﬁce in İzmir of Turkey. Establishment year is 1997. We are seed producer, whole
seller, importer and exporter. We cover all the areas of Turkey with more than 20 sales agronomist staff. We handle
greenhouses in Antalya and Aegean and research stations in two locations, Bayındır and Konya.
Research and Development Activities
Having maintained necessary facilities, Neobi Seeds Company was authorized as private agricultural research
company on 22 September 2005. After the registration of research company we gave additionally importancy to the
relations with the local and worldwide breeders, breeding companies, research institutes and Universities to
maximize the testing material. We have experienced technical staff to measure the results of each material in
different climate areas of Turkey and worldwide. We are very interested to cooperate with seed companies to
demonstrate our material. Trials have been started to be carried out on various crops such as tomato, cucumber,
eggplant, lucerne at different parts of Turkey to determine high-yielding varieties with good adaptation capability
to different climatic zones of the country.
You reap what you sow.
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ARGE FAALİYETLERİMİZ;

TRİTİKALE ISLAH ÇALIŞMASI

YONCA ISLAH ÇALIŞMASI

YONCA VERİM DENEMESİ

YONCA ISLAH ÇALIŞMASI

YONCA VERİM DENEMESİ

SEBZE DENEMESİ

BUĞDAY VERİM DENEMESİ

YONCA LABORATUVAR ÖRNEKLERİ

DENEME KURULMASI

KAVUN F1 DENEME-DEĞERLENDİRME

BUĞDAY DENEME HASATI

BUĞDAY-TRİTİKALE DENEME HASATI

HIYAR F1 DENEME-DEĞERLENDİRME

BİBER

KAVUN
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ÜRETİM - KONTROL - DEPOLAMA - SEVK
TANITIM FAALİYETLERİMİZ;

TRİTİKALE ÜRETİM HASATI

FASULYE ÜRETİM HASATI

TRİTİKALE TARLA KONTROLÜ

TOHUM TEMİZLEME HATTI
LABORATUVAR

TOHUM İLAÇLAMA
ÜRETİM
ALANINDAN SEVK

LABORATUVAR

FUAR
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YEM BİTKİLERİ
YONCA - Queen
• Geniş adaptasyon kabiliyeti ve yüksek kardeşlenme oranı vardır.
• Bol yapraklı yapısı sayesinde daha kaliteli yem oranı oluşturabilmektedir.
• Yeşil ot verimi, ilk yıl 6-8 ton/da, sonraki yıllar 14 ton/da civarındadır.
• Yılda bölgesine göre değişmekle birlikte 4-7 biçim yapılabilmektedir.
• Antraknoz (Irk 1), fusarium ve fitoftora kök çürüklüklerine, bezelye,
mavi yonca ve noktalı yonca aﬁdlerine yüksek dayanıklı, kök ur nematoduna
orta dayanıklı, bakteriyel çürüklük ve gövde nematoduna dayanıklıdır.
• Registered on behalf our company.
• Resistant to winter cold.
• Green forage yield; 1.st year 6-8 ton/da, next years is about 14 ton/da.
• Dry yield is 3-4 ton/da/year.
• Can be cutted 4-7 times a year.
• Highly resistant to anthracnose (Race 1), fusarium wilt, phytophthora root rot,
pea aphid, blue alfalfaaphid and resistant to bacterial wilt, stem nematode and
root-knot nematods.

YONCA - Kalender
• Ilıman ve sıcaklık oranı yüksek bölgelerde tercih edilen sahil tipi
yonca çeşidimizdir.
• Yeşil ot verimi, ilk yıl 6-8 ton/da, sonraki yıllar 14-18 ton/da’dır.
• Kuru ot verimi, ilk yıl 1,5-2 ton/da, sonraki yıllar 3,5-4 ton/da’dır
• Antraknoz (Irk1), fusarium,kök çürüklüğü ve noktalı yonca afidine
yüksek oranda, verticillium ve bezelye aﬁdine orta derecede dayanıklıdır.
• Registered on behalf of our company.
• Suitable for cultivation at seaside areas with dormancy level 9.
• It is resistant to winter cold.
• Green forage yield: 1.st year: 6-8 ton/da, next years 14-18 ton/da.
• Dry yield: 1.st year 1,5-2 ton/da, next years 3,5-4 ton/da.
• Can be cutted 6-8 times a year.
• Highly resistant to anthracnose(Race 1), fusarium, phytophthora root rot,
spotted alfalfa aphid and resistant to verticillium, pea aphid.

YEM ŞALGAMI- Siloganova
• Ana ve ara ürün olarak yetiştirilir. Yumru ve yaprakları hızlı gelişir.
• Yumru ve yaprakları büyük baş ve küçük baş hayvanlar tarafından sevilerek yenilir.
• Dekara atılan tohum miktarı az olması sebebi ile ekim ve tohum maliyeti düşük
olup, bu alanda en ucuz yem girdisi sağlayan bitkilerin başında gelmektedir.
• Düzenli olarak hayvanlara verildiğinde günlük 5 litreye varan süt artışı sağlama
potansiyeli vardır Ağustos-Aralık aylarında Ege, Akdeniz, Marmara bölgesi,
Temmuz- Eylül aylarında Karadeniz bölgesinde ekilir.

• Siloganova is a turnip variety owned by NEOBİ Seed Co. Inc.
• A purple coloured on the upper part and short foliage. For early autumn crops.
• Siloganova is a top quality and heavy yielding.
• Siloganova is the leading variety at its market.
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YEM BİTKİLERİ
SÜT OTU (Ryegrass) - RAMBO
• Rambo, geniş yapraklı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar
tarafından severek tüketilen ve kolay sindirilebilen tek yıllık
yem bitkisidir.
• Kullanım şekli; otlatma, yeşil ot ve kuru ot olarak yapılabilir.
Günlük olarak büyük baş bir hayvan, sorunsuz olarak 150 kg.
kadar yaş ot tüketebilir.
• Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde Eylül-Ekim
aylarında, Orta ve Doğu Anadolu'da Eylül başında ekilmesi
tavsiye edilir.
• Biçimden sonra Tetraploid yapısı sayesinde hızlı büyüme
yeteneğine sahiptir. İklim koşullarının ve bakımın iyi olması
şartıyla 4-5 biçim yapılabilir.
• 18-24 °C arasında en iyi gelişmeyi gösterir.
• Donlara karşı dayanıklıdır.
• Dekara yaş ot verimi yılda 10-16 ton arasındadır.
• Dekara kuru madde verimi yılda 1200-2000 kg arasındadır.
• Bitki boyu 30-40 cm arasında iken biçim yapılmalıdır.
• Dekara 5 kg tohum kullanılır.
• Genelde tek başına yetiştirilmekte olup farklı yem bitkileri ile
karışım halinde de ekimi yapılmaktadır.
• Rambo (Lolium multiflorum westerwoldicum) is registered
product by NEOBİ Seeds A.Ş.
• Using types silage, hay and graze.
• A cow can eat 150 kg daily without any trouble.
• In good climate condition can be cut 4-5 times.
• In 18-24 °C performs very well.
• Resistant to frost.
• One year green hay yield, 10-16 ton/da.
• One year dry matter yield, 1,2-2 ton/da.
• Cutting height 30-40 cm.
• Seed sowing rate: 5kg/da.

KORUNGA - Lütﬁ Bey
• Çok yıllık bir yem bitkisidir(~4 yıl)
• Korunga verimsiz ve kıraç arazilerde gelişebilme kabiliyetine
sahiptir.
• Soğuk iklim şartlarına ve kurak şartlara dayanımı yüksek bir
yem bitkisidir.
• Dekara kuru ot verimi soğuk bölgelerde 700 kg civarı,
ılıman ve bölgelerinde bu rakam 1000 kg ı bulabilmektedir.
• 100 cm e kadar boylanma yeteneğine sahiptir.
• Dekara gerekli tohum miktarı 12 kg’dır.
• Ilıman iklim olan ve sahil bölgelerinde sonbahar aylarında
ekilebilir.
• Soğuk bölgelerde ise bahar ayında ekim tavsiye edilmektedir.

SAINFOIN

• Forage plant life is 4 years.
• Resistant to cold and rainless.
• Cattles and sheeps like to eat, contain %17 protein.
• Suitable for grazing
• In rainless area yield is good.
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YEM BİTKİLERİ
TRİTİKALE (Yazlık) - Ege Yıldızı
• Yazlık (sahil kuşağı ve ılıman bölgeler) için soğuğa ve kurağa dayanıklı.
• Kullanım şekli; Yemlik dane, kuru ot, yeşil ot, silaj.
• Beyaz kılçıklı, başak rengi beyaz, dane rengi kırmızıdır.
• Bitki boyu 120-140 cm arasında orta erkenci bir çeşittir.
• Kardeşlenme durumu iyi ve yatmaya dayanıklıdır.
• İçerdiği protein %12, ham yağ %3.85 ve ham selüloz %2.6’dır.
• Yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.
• 2. ve 3. sınıf tarım arazilerinde arpa ve buğdaya göre daha fazla
verim potansiyeline sahip bir bitkidir.
• Verim özellikleri ortalama 690 kd/da. Maksimum 850 kg/da.
• Ege Yıldızı is spring triticale variety.
• Resistant to cold and rainless climate condition. (coastal area)
• Grain colour is red, ear colour is white. Ears have awns.
• Plant height is 120-140 cm, medium early.
• Resistant to wind damage. • Resistant to leaf diseases.
• Fodder yield contain %12 protein, %3.85 raw oil, %2,6 raw cellulose.
• In 2nd and 3th grade agricultural area yield is better than
wheat and barley. • Yield is 690 kg/da and maximum 850 kg/da.

TRİTİKALE (Yazlık) - Mehmet Bey
• Yazlık (sahil kuşağı ve ılıman bölgeler) için soğuğa ve kurağa dayanıklı.
• Kullanım şekli; yemlik dane, kuru ot, yeşil ot, silaj.
• Beyaz kılçıklı, başak rengi beyaz, dane rengi kırmızıdır.
• Bitki boyu 125-145 cm arasında erkenci bir çeşittir.
• Yüksek kardeşlenme oranı ve yatmaya karşı en üst düzey dayanım.
• Mehmetbeey is spring triticale variety.
• Resistant to cold and rainless climate condition. (coastal area)
• Grain colour is red, ear colour is white. Ears have awns.
• Plant height is 125-145 cm, medium early.
• Resistant to wind damage.
• Resistant to leaf disease.
• Fodder yield contain %12 protein, %3.85 raw oil, %2,6 raw cellulose.
• In 2nd and 3th grade agricultural area yield is better than wheat and barley.
• Yield is 700 kg/da and maximum 880 kg/da.

ARPA - İmbat
• Başakları 6 sıralı, orta uzunlukta ve tam eğik görünümdedir. Bundan dolayı
başak kırılması görülmez.
• Uzun kılçıklı başak yapısına sahiptir. Bu nedenden dolayı kuş zararı görülmez.
• Bitki boyu 110-125 cm olup, Yazlık yatmaya dayanıklıdır. Dane dökmez.
• Rastığa ve küllemeye dayanıklı, kara pasa orta derecede dayanıklı.
Kahverengi pasa orta hassas dayanıklıdır.
• Spike: six-rowed, medium-length
• The attitude of ear is recurved and so it is resistance to lodging.
• The spike is long and awned and so the bird damage is not seen.
• Plant height: medium – long
• The grains are middle size, light yellow and homogen.

OT TİPİ YEM ŞALGAMI - Oxford
• Tek yıllık bir kış bitkisidir.
• Kurusu %18-22 arasında protein oranına sahip bir yem bitkisidir.
• Sulu alanlarda dekara verimi 10-15 ton arasındadır.
• Ege ve Marmara Bölgesinde Eylül-Kasım ayları arasında, İç Anadolu
bölgesinde Ağustos sonu ve Ekim ayları arasında ekilir.
• Dekara 1 kg tohum atılması önerilir.
• Oxford is suitable for winter season and plant life time is one year.
• Fodder yield contain %18-22 protein.
• In watery area, yield is 10-15 ton/da.
• In the sow seed 1kg/da use.
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HİBRİT SEBZELER
DOMATES OTURAK - Desire F1
• Erkenci, oturak, sofralık tarla domatesidir. Normal şartlarda 70 günde hasada gelir.
• Bitki yapısı çok güçlüdür. Yaprakları meyveleri kapadığı için hasada kadar meyveyi
güneş yanıklarından korur.
• Meyveler standart büyüklükte olup 210-230 g ağırlığındadır. Çatlama yapmayan
meyvelerin lezzeti, kalitesi ve renklenmesi mükemmeldir.
• Meyveler orta sert olup nakliyeye dayanıklıdır.
• Hybrid seed variety.
• Desire F1 is fresh, determinate, early maturing in open field.
• Very vigorous, and the leaves covers well the fruits from sun lights.
• Average fruit’s weight is 210 – 230 g. Fruits with resistance to cracking have a good
quality and colour.
• Resistant to nematot, Fusarium, Alternaria, Stemphylum (race 1. and 2.).

DOMATES SIRIK - Tuana F1
• Örtü altı ve açık alan yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. Özellikle güz dönemi
ekimlerde, örtü altı yetiştiriciliği için yüksek performans göstermektedir.
• Orta büyüklükteki sert meyve yapısı ve parlak kırmızı rengi ile uzun raf ömrü,
ihracata yönelik üretimde yüz güldürmektedir.
• Seyrek ve orta kuvvetli bitki yapısı ile örtü altında hava dolaşımına olanak
sağlamaktadır.
• Olgunlaşma döneminde, yeşil omuz (Green Back) yapmaz. Kök çürüklüğü
(rhizoctonia spp., phytophthora spp., sclerotinia spp., v.b...) etmenlerine karşı
toleransı yüksektir.
• Hybrid tomato variety.
• Tuana F1 is a vigorous, indeterminate pole tomato variety suitable for early fall and
fall in greenhouse.
• The slightly flattened globular fruits being deep red colour at maturity and very firm.
• A slighlty open habitus with small leaf. Developed for use as a cluster tomato.
• Resistant to blotchy and to cracking.

DOMATES SIRIK - Nova F1
• Erkenci.
• Sert ve mükemmel kırmızı renk.
• 190-200 gr meyve.
• Baharlık.
• Hastalık dayanımları; ToMV, TYLCV, TSWV, V, F 0,1
• Early.
• Firm fruit and perfect red color.
• 190-200 g of fruit.
• Spring.
• Disease resistance; ToMV, TYLCV, TSWV, V, F 0.1

DOMATES OTURAK 5411 - F1
• Açık tarla oturak domatesi çeşidimizdir.
• Erkenci.
• 200-230 gr meyve ağırlığı.
• Sert ve nakliyeye dayanıklı meyve.
• Hastalık dayanımları; V, F 0, 1, N
• It is our open field tomato variety.
• Early. 200-230 g fruit weight.
• Hard and transport-resistant fruit.
• Disease resistance; V, F 0.1, N
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HİBRİT SEBZELER
DOMATES OTURAK - Orhun F1
• Erkenci.
• 200-230 gr meyve.
• Kaliteli,sert, nakliyeye dayanıklı meyve.
• Güçlü bitki yapısı, yapraklar meyveyi örter.
• Hastalık Dayanımları: TYLCV, ToMV, V, F
• Early.
• 200-230 gr fruit.
• High quality, hard, transport-resistant fruit.
• Strong plant structure, leaves cover the fruit.
• Disease Resistance: TYLCV, ToMV, V, F

DOMATES OTURAK - Mas 1001 F1
• Yarı sırık köy domatesi çeşidimizdir.
• Meyve ağırlığı ortalama 300-330 gr.
• Sert meyve yapısı ve uzun raf ömrü.
• Açık tarla, açık sırık ve örtü altı sırık yetiştiriciliğine uygundur.
• It is our semi-pole village tomato variety. Fruit weight is 300-330 gr.
• Firm fruit structure and long shelf life.
• It is suitable for open field, open pole and greenhouse pole growing.

ISPANAK - Ekvator F1
• Erkencidir.
• Bitki yapısı güçlüdür ve yarı dik büyür.
• Yaprakları koyu yeşil renkli ve düzdür.
• Verimli ve kırılmayan yaprak kalitesine sahiptir.
• Güzlük, kışlık ve baharlık ekime uygundur.
• Ispanak mildiyösünün 1,2,3 ve 4. ırklarına dayanıklıdır.
• It’s a hybrid spinach variety suitable for fresh market and processing
• It is a semi-erect variety
• It has got large, round, smooth leaves with dark-green color
• It has got resistance to 4 races of spinach mildew

BROKKOLİ - Olympus F1
• Hibrit tohum çeşididir.
• Direkt tohum ekiminde, ortalama erkenciliği 97 gündür.
• Bitkisi orta yükseklikte, baş rengi mavi-yeşildir. Başı sıkı ve yüksek kubbeli,
tohum evcikleri mükemmeldir.
• Yaprak mildiyösüne toleranslıdır.Geniş adaptasyon yeteneğine sahiptir.
Pazar ve sanayi tüketimine elverişlidir.
• Hybrid seed variety.
• It has a mean early 97 days at direct seed planting.
• The plants are medium tall. Head colour is bluish-green. Head is a variety
with firm and high dome. Seed homes is very good.
• Highly adaptable. Suitable for fresh market and processing.
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HİBRİT SEBZELER
HIYAR OTURAK - Okka F1
• Açık tarla üretimine uygundur,
• Beith alfa tipinde geleneksel tat ve aromaya sahiptir.
• Erkencidir. Yaklaşık 60 günde hasada gelmektedir.
• Parlak ve pürüzsüz meyve yüzeyine sahiptir.
• It’s an early hybrid cucumber suitable for open field cultivation
• The fruit length is 16-18 cm and the diameter is 3-4 cm
• It can be harvested in 60 days after transplanting

HIYAR SIRIK - Abide F1
• Bahar ve geç bahar yetiştiriciliğine uygundur.
• Multi, boğum araları kısa ve yüksek verimlidir.
• Parlak,koyu yeşil ve hafif damarlı 17-18 cm meyve.
• Uzun süreli hasat periyodu.
• Mildiyo ve küllemeye yüksek toleranslıdır.
• Parthenocarpic, multi fruit, semi strong plant,
• Very early
• Dark green color 17-18 cm, slightly veined.
• Cultivation: autumn, spring and summer season in greenhouse.

HIYAR SIRIK - Lodos F1
• Silor tipi mini hıyar çeşidimizdir.
• Meyve uzunluğu 9-11 cm
• Kaliteli ve albenili meyve.
• Yüksek verimli.
• Sıcak performansı mükemmel.
• Mükemmel tat ve aroma.
• Parthenocarpic, multi fruit, semi strong plant, small leaves.
• Green colour fruits, smooth, 9-11 cm, suitable for daily harvest
• Cultivation: Autumn and spring seasons in greenhouse

FINDIK TURP / RADISH - Red Drop F1
• 12 ay yetiştiriciliği yapılabilir.
• Güzel kırmızı renkli sulu, lezzetli, sofralık tüketime uygun bir
fındık turp hibritidir.
• Meyve şekli tam yuvarlak ve çok düzgündür.
• Şekil bozukluğu yapmaz. Yaprak aksamı çok fazla değildir.
• It can be cultivated for 12 months.
• Fruit size 30-40 gr.
• Maturity is: 30-40 days.
• A beautiful red colored, juicy, delicious, hazelnut radish hybrid
suitable for table consumption.
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STANDART SEBZELER
DOMATES - Çeri
• Olgunlaşma süresi tohum dikiminden itibaren 80-90 gün arasındadır.
• Bitki yapısı güçlüdür
• Bitki yarı sırık olduğu olduğu için askıya alındığında uzama yeteneğine sahiptir.
• Meyveler parlak koyu kırmızı renkli yuvarlak ve ortalama 25-30 gr arasındadır.
• Cherry type tomato
• Fruits are round, small and red in colour
• Productive and medium-early type (80-90 day)

DOMATES - Ege Pembesi
• Sofralık bir çeşittir.
• Orta erkencidir. 80-85 günde hasada gelmektedir.
• Güçlü bitki yapısına sahiptir. Yapraklar meyveleri örter.
• Meyveleri iri, basık yuvarlak, pembe,hafif dilimli olup çatlama görülmez.
• Yaklaşık 300 gr meyve ağırlığı vardır.
• Çok lezzetli bir çeşittir.
• It's a determinate type, open-pollinated tomato variety suitable for
open field production
• The fruits are pink-colored, 300 grams with thin peels
• It can be harvested in 80-85 days after transplanting
• It has got a delicious taste

DOMATES - Falcon
• Sofralık özelliğe sahip bir yer çeşididir.
• Orta erkenci bir çeşittir. 80-85 günde hasada gelmektedir.
• Bitkisi kapalı, çok kuvvetli dallanır ve meyveleri tamamen örter.
• Meyveleri sert, iri, yuvarlak, koyu kırmızı olup çatlama görülmez.
• Adaptasyon kabiliyeti yüksek, toprak seçiciliği yoktur.
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
• Open-pollinated seed variety.
• Falcon is a determinate variety for fresh use.
• The plants are compact and vigorous and have excellent closures on fruits.
• The fruits are deep red in colour, firm, big, globular and resistant to cracking.
• Well adapted to open field production.
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STANDART SEBZELER
DOMATES - SC 2121
• Oturak bir domates çeşididir
• Erkenci bir çeşit olduğu için ilkbahar üretimi için idealdir
• Meyve ağırlığı ortalama 140-180 gr’dır
• Meyveleri dalından saplı kopar.
• Meyveleri iri, dilimsiz ve ince kabukludur
• Fide dikiminden 70 gün sonra hasada gelir.
• Open-pollinated tomato variety.
• SC 2121 is a variety for fresh use.
• The fruits are flattened globular, in deep red colour and resistant to
cracking at maturity.
• Early maturing variety and well adapted for open field.
• Suitable for spring and fall production.

DOMATES - H2274
• Açıkta tarla yetiştiriciliğine uygun sofralık ve sanayi tipi oturak bir çeşittir.
• Orta erkenci bir çeşittir. 80-85 günde hasada gelmektedir.
• Meyveleri yuvarlak, rengi kırmızıdır.
• Meyveleri kalın kabuklu ve sert olduğundan nakliyeye uygundur.
• Bitki yapısı kuvvetli ve bol yapraklıdır.
• Adaptasyon kabiliyeti yüksek olup toprak seçiciliği yoktur.
• Open-pollinated seed variety.
• H 2274 is determinate type, suitable for fresh use and processing.
• The fruits are globular, red colour. The fruits are very firm and suitable
for transportation.
• The plant habit is vigorous with a lot of leaves.
• High adapted and doesn't select the soil.

DOMATES - Rio Grande
• Sanayiye uygun, genellikle salçalık ve kurutmalık olarak kullanılır.
• Meyvesi uzun, düzgün, parlak renkli ve sıkı yapılıdır.
• Meyveleri kalın kabuklu ve nakliyeye dayanıklıdır.
• Orta erkencidir.
• Open-pollinated tomato variety.
• Suitable for processing tomato.
• The fruits are pear shaped, uniform, shiny red and firm.
• The fruits are resistant to shipping. Mid-early maturity.
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STANDART SEBZELER
BİBER ACI - Ege Acı Sivri
• Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun acı biber çeşididir.
• Sofralık olup turşuluk olarak ta kullanılmaktadır.
• Meyveleri ince uzun, sivri, sarı-yeşil renkli, sap kısmına yakın körüklüdür.
• Bitki gövdesi kuvvetli, dallanması az ve dağınıktır.
• Open-pollinated seed variety.
• It is used for fresh market and suitable for pickling.
• Fruits are long- conical, sharp, yellowish.
• Vigorous plants with a few untidy branches.

BİBER HAFİF ACI - Serademre 8 (Demre Sivrisi)
*Özel seleksiyon çeşit*
• Demre sivrisi biberlerden özel seleksiyon yolu ile elde edilmiştir.
• Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun ve hafif acı biber çeşididir.
• Meyvesi uzun, ince, parlak, yeşil renkli, kalın etli, körüksüz, yüzeyi düzgündür.
• Meyvelerin sap tarafı boğumlu, uç kısmı sivridir.
• Bitkisi kuvvetli olup çok dallı bir gelişme gösterir.
• İlk başta tatlı olan meyveler dalında bekletildiğinde haﬁf acılaşma özelliği göstermektedir.
• İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim alınabilmektedir.
• Demre is grown both on open field and greenhouse and moderately hot in taste.
• Fruit is long conical, thin, shiny green colour, thick flesh, smooth.
• Their most remarkable property is the absence of bellowing at the stalk and pointed at the end.
• Vigorous plant habit with a lot branches.

BİBER ACI - Ilıca 256
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci ve sofralık bir çeşittir.
• Bitki boyu 50-60 cm, alçaktan çok dallı ve çok yapraklıdır.
• Meyveler uzun sivri, konik ve yeşil renklidir.
• Meyveleri parlak kabuklu ve eti sulu yapıdadır.
• Ortalama meyve uzunluğu 18-20 cm, çapı 1,4 cm olup tadı acıdır.
• Open-pollinated seed variety.
• A pepper variety is medium-early, hot in taste and excellent choice
for fresh market purposes.
• Fruits are long, thin flesh, dark green in colour.
• Fruits are bellowed at the stalk, pointed at the end.

BİBER ACI- Menderes (Kıl Acı)
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun Yeşil, Acı, Sivri bir biber çeşididir
• Bitki boyu 50-60 cm, meyveler 19-23 cm uzunluğundadır
• Meyveler ince ve sap kısımları haﬁf körüklüdür.
• 55–60 günde hasada gelir. Hasat periyodu uzundur.
• Dekara verimi 3,5-4 ton civarında verimli bir çeşittir.
• Open-pollinated variety.
• Suitable for fresh use and pickling.
• Fruit colour light green.
• Medium earlier progress.
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STANDART SEBZELER
BİBER ACI - Akhisar Yakan
• Yakan biber turşusu için kullanılmaktadır.
• Meyve rengi sarı tonuna yakındır.
• Turşuda sararma kalitesi konserve üretimi yapanları memnun etmektedir.
• Meyveleri 6-7 cm uzunluğunda, 8-10 mm çapındadır.
• It is used for hot pepper pickles.
• Fruit colour is close to yellow tone.
• The yellowing quality in pickles satisfies the canned food producers.
• Fruits are 6-7 cm in length and 8-10 mm in diameter.

BİBER ACI - Çiçek Süs (Yediveren)
• Sivri şekilli, küçük meyveli acı bir biber çeşidi olup turşuluk olarak kullanılmaktadır.
• Koyu yeşil meyveler bitkinin üzerinde yukarıya doğru bakar.
• Bitkiler orta boylu olup dipten dallanmaktadır.
• Open-pollinated seed variety.
• A pepper variety is hot in taste, sharp shaped with small fruit and for pickling use.
• The fruits are dark green in colour and the fruits top looks to up on the plant.
• The plants are in medium tall and branchs comes out lower on the stem.

BİBER ACI - Eyfel (Frenk Biberi)
• Sivri Frenk Biber çeşididir.
• Turşuluk konserve üretimi için yoğun kullanılmaktadır.
• Turşuda sararma kalitesi mükemmeldir.
• Meyveleri kızardıktan sonra da kullanılmaya elverişlidir.
• Frenk Pepper variety.
• It is used extensively for canned pickles.
• The yellowing quality in pickles is excellent.
• It is also suitable for use after the fruits are browned.

BİBER ACI - Şahnalı
• Taze sofralık olarak kullanılan acı bir biber çeşididir.
• Meyveleri koyu yeşil renkli, oldukça uzun, sivri uçlu ve sap kısmına doğru körüklüdür.
• Meyve et yapısı kalın ve gevrektir.
• Meyve boyu 19-23 cm uzunluğundadır.
• Bitkileri orta boylu ve dipten dallanır.
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun olup yüksek verimlidir.
• Şahnalı is variety hot taste used fresh market.
• Fruits are dark green colored, long-conical, sharp and belows near stalk.
• The plants are medium tall and branch out is low on the stem.
• It has high yield and suitable grown open field.
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STANDART SEBZELER
BİBER ACI - Tepecik Yakan

*özel seleksiyon*

• Yakan biber popülasyonlarından özel seleksiyon ile elde edilmiş biber çeşidimizdir.
• Turşuluk yapımına elverişlidir
• Meyveleri 5 cm uzunluğunda, 8 mm çapındadır.
• Meyveler bitkide yukarı doğru bakmaktadırlar.
• Meyve rengi açık yeşil tonda olup turşuda mükemmel sararma kalitesine sahiptir.
• Meyveleri sapından kolay ayrılması hasatta büyük kolaylık sağlamaktadır.
• Open-pollinated variety.
• Suitable for pickling.
• Fruit length 5 cm, 8 mm calibre.
• Fruits are on the top of plant and stand.

BİBER ACI - Zoka (Balık Biberi)
• Taze tüketim ve turşu yapımında kullanılan bir çeşittir.
• Meyve rengi açık yeşil, meyve uzunluğu 4-7 cm’dir.
• Fruits are 4-7 cm. long.
• Light green colour.
• Matured fruits are red colored.
• Hot. High yielder.

BİBER HAFİF ACI-APOLLO (Acı Üçburun)
• Turşuluğa elverişli, çok verimli, tadı orta acılıktadır.
• Meyvesinin ucu üçburunlu olup 7-8 cm uzunluğunda, 2 cm çapındadır.
• Meyve rengi normal yeşil renkte olup tam olgunlukta kırmızıya döner.
• Medium hot taste
• Suitable for pickling and highly productive.
• Fruit top has three point, 7-8 cm long and 2 cm wide.
• Maturity time fruit turn to red from green.

BİBER TATLI - MOZART (Tatlı üçburun)

*özel seleksiyon*

• Türkiyedeki köy tipi biberlerden özel seleksiyon yöntemi ile geliştirdiğimiz bir çeşittir.
• Örtü altı yetiştiriciliği ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
• Meyvesinin ucu üç burunlu olup 10-12 cm uzunluğundadır.
• Meyve rengi koyu yeşil renktedir.
• Open-pollinated variety. Sweet pepper.
• Suitable for open field and cover production.
• Fruit top is three pointed, length 10-12 cm.
• Fruit colour is dark green.
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STANDART SEBZELER
BİBER HAFİF ACI - Yürek (Kardoula)

*özel seleksiyon*

• Turşuluk ve konservelik olarak kullanılan bir çeşittir.
• Meyve uzunluğu 4-7 cm arasındadır. Konik (üçgen) formunda bir meyve yapısı vardır.
• Yurtdışı ihracatçısının tam istediği özellikleri taşımaktadır.
• It is a variety that is used for pickling and canning.
• Fruit length is between 4-7 cm. It has a conical (triangular) fruit structure.
• It has the features that foreign exporters want exactly.

BİBER TATLI - Doru 16 (Dolma Biber)
• Diğer dolma çeşitlerine nazaran en iri meyve yapısına sahiptir.
• Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygun dolmalık tatlı biberdir.
• Meyvesi ince etli, sarı yeşil renkte olup ucuna doğru biraz sivrilmektedir.
• Meyveler 8 cm boyunda, meyve eni 5 cm dir.
• Meyveler 3-4 lobludur.
• Open-pollinated seed variety.
• Medium early dolma type is a sweet pepper variety suitable for both open
field and under plastic house.
• Peppers have average 3-4 lobs, yellowish - green colour, medium thick skin,
pendulous setting on the branch.

BİBER TATLI - Kandil Dolma
• Meyveleri yere doğru bakan, yeşil renkli, ince kabukludur.
• Türkiye pazarında en çok ekilen dolma biber çeşididir.
• Meyvelerinin aşağıya doğru bakmasından ötürü çiçek burnu çürüklüğü görülmez.
• Ortalama meyve uzunluğu 7-8 cm, çapı 5-6 cm’dir. İnce kabukludur.
• Meyveler 3-4 lobludur.
• Dikimden itibaren ilk hasada 50-55 günde gelir.
• Dekara iyi bakım şartlarında 4 tona kadar ürün verebilmektedir.
• Open-pollinated seed variety.
• Medium early, blocky type and sweet pepper variety.
• Fruits are 7-8 cm. long, 3-4 lobed, 1-1.5 mm. thin walled, green coloured.
• Medium plant habitus.

BİBER TATLI - 11 B 14 Dolma Biber
• Bitki yapısı kuvvetli olup çok dallı ve topludur.
• Meyveleri bitki üzerinde yukarıya doğru bakar.
• Meyve rengi pazar olum devresinde açık yeşildir ve et yapısı diğer dolmalık
çeşitlere göre daha kalındır.
• Erkenci bir çeşittir. Dikimden itibaren 50-55 günde ilk hasada gelir.
• Suitable for open field production. Light green colour.
• Dolma type.
• Fruits looks upwards. Fruits are 6-7 lenght and 4-5 cm in diameter.
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STANDART SEBZELER
BİBER ACI - Çoşkun (Biberiye)

*özel Seleksiyon*

• Biberiye diye bilinmektedir.
• Meyveler bitkide dik konumda durur ve konik (üçgen) yapısındadır.
• Meyvelerin uzunluğu 2-3 cm ve sarı renktedir.
• Turşuluğa elverişli ve çok verimlidir.
• Open-pollinated variety.
• In Turkish it called “BİBERİYE”
• Fruits are on the top of plant and stand.
• Fruit length 2-3 cm
• Fruit colour is yellow.
• Suitable for pickling
• High yield.

BİBER TATLI - Kiraz
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
• Meyveler yeşil renginden sonra koyu kırmızı rengini almaktadır.
• Meyveleri aşağı bakmaktadır.
• Meyve boyu 2-3 cm, meyve çapı 2,5-3 cm dir.
• Sweet pepper.
• Open field variety. Fruit colour is green. Matured colour is red
• Fruits looks downwards.
• Fruit lenght 2-3 cm and diameter is 2,5-3 cm.

BİBER TATLI - Tomby (Domates Biberi)

*özel seleksiyon*

• İhracatçımızın isteklerini göz önüne alarak özel seksiyon yönetimi ile
geliştirdiğimiz domates biberi çeşidimizdir.
• Turşu, kurutma, dondurulmuş gıda ve salça sanayinde kullanılır.
• Yeşil renkte olan meyveler olgunlaşınca koyu kırmızı rengini almaktadır.
• İçi oyulup turşuda dolguya gelme özelliği mükemmeldir.
• Meyvesi kırmızı, kalın etli, tatlı ve basık şekillidir.
• Meyve boyu 4-5 cm, meyve çapı 7-10 cm dir
• Open-pollinated process pepper variety.
• A pepper variety is use for pickling, drying, freezing food and paste industry.
• The fruit is red, thick walled, sweet in taste and tomato shaped.

BİBER TATLI - Çalabı İri Yağlık

*özel Seleksiyon*

• İri yağlık ve salçalık biber çeşitlerinden geliştirdiğimiz özel seleksiyon biber çeşidimizdir.
• Kalın etli, çok verimli ve tatlı bir biber çeşididir.
• Salça yapımında ve közlemelik olarak kullanılır.
• Meyvesi yassı eliptik kesitli ve çok büyüktür.
• Meyve uzunluğu 18 cm, meyve eni 7-8 cm.
• Bitki orta boylu olup alçaktan dallanır.
• İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim verebilme potansiyeline sahiptir.
• Thick wall fruit, sweet and very high yield.
• Use for processing to paste and cook on the embers / barbecue.
• Fruit is conical and very big.
• The plant is medium tall and branch out is low on the stem.
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STANDART SEBZELER
BİBER TATLI-Yalova Çarliston

*özel seleksiyon*

• Yalova çarliston biberlerinden verim potansiyeli yüksek bitkilerin seçilerek
selekte ettiğimiz çeşidimizdir.
• Bitki boyu orta ve sivri yapraklı olan sofralık tatlı biber çeşididir.
• Meyveleri uzun, konik şeklindedir.
• Etli, açık yeşil-sarı renkte, dış görünüşü düzgün olup lezzetli bir çeşittir.
• Meyve uzunluğu 18-20 cm, meyve çapı 2,5-3 cm dir.
• Hasada 55-60 günde gelmektedir.
• İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim verebilme potansiyeline sahiptir.
• Yalova Çarliston is sweet pepper variety with medium plant height, sharp leaves
and good for fresh and fried use.
• Fruits are long conical straight, smooth, crispy with yellowish-light green in colour.

BİBER HAFİF ACI - Terra (Makedon Biberi) *özel Seleksiyon*
• Makedon biberi türlerinden özel seleksiyon ile geliştirilmiş bir çeşittir.
• Orta acılıktadır. Turşu yapımına elverişlidir.
• Meyvesi açık yeşil renklidir. Olgunlaştığında kırmızı olur.
• 10-12 cm uzunluğunda, 1,5 cm çapında meyve verir.
• Kabuğu kalın etlidir (1,2 mm). Ortalama meyve ağırlığı 5 gramdır.
• Çok verimlidir.
• TERRA is a pepper makedon type.
• It is medium hot in taste.
• Suitable for pickle.
• Light green fruits turning to red at maturity.
• The fruit is 10-12 cm in lenght and 1.5 cm diameter.
• Very high yielding.

BİBER TATLI - Bağcı Çarliston
• Taze olarak sofralık, kızartmalık ve turşuluk niteliklerine sahiptir.
• Meyveleri uzun konik, tatlı ve sarı-yeşil renktedir.
• Meyveleri kalın etli olup dayanıklı bir çeşittir.
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
• Open-pollinated seed variety.
• Medium early type is suitable for fresh market, pickling and frying.
• Fruits are sweet, long- conical, and yellowish light- green colored.
• Fruits are slightly ribbed, thick walled and thick skinned.
• Suitable to growing in open field.

BİBER TATLI - California Wonder

*özel seleksiyon*

• Salça ve konserve sanayiinde kullanılan bir biber çeşididir.
• Meyveleri 4 loblu, meyve uzunluğu 10-13 cm dir.
• Meyveleri koyu yeşil olup sonradan koyu kırmızı rengini almaktadır.
• Yurtdışı ihracatçısının istediği özellikleri taşımaktadır.
• 65-75 günde olgunlaşır .
• Heavy, smooth-skinned peppers
• Peppers turn a lovely red
• One of the standards for bell peppers
• Open-pollinated seeds
• Matures in 65-75 days
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STANDART SEBZELER
BİBER TATLI - Seyrek (Tatlı Kıl)

*özel seleksiyon*

• Tarafımızdan pazar istekleri göz önüne alınarak tatlı kıl biber içinden özel seleksiyon
yöntemi ile yenilediğimiz çeşidimizdir.
• Sofralık olarak kullanılır.
• Bitkiler 50-60 cm boyundadır.
• Meyveler sap tarafı çok hafif körüklü 18-25 cm uzunluğunda tatlı, ince, sivri
konik ve yeşil renktedir.
• Sweet for pickling and fresh market.
• The fruit is light green colour and compact plant.
• Suitable in open field and medium early.

BİBER TATLI - Yalova çorbacı
(Lombardi-Sarı sivri çorbacı)

*özel seleksiyon*

• İhracatçımızın isteklerini göz önüne alarak özel seleksiyon yolu ile tarafımızdan
yenilenmiş bir çeşidimizdir.
• Meyve uzunluğu 21-26 cm, meyve çapı 1,5 cm dir.
• Taze tüketimde ve turşu yapımında kullanılan bir tatlı biber çeşididir.
• Meyveleri parlak sarı renkte, uzun, körüksüz ve çok haﬁf boğumludur.
• Bitki kuvvetli gelişim gösterir.
• İyi bakım şartlarında dekara 5 tona kadar verim alınabilmektedir.
• Open-pollinated seed variety.
• A sweet pepper variety is excellent for exports, fresh consumption and pickling.
• Long, thin fruits have a yellowish, light green in colour, and without bellows.
• Vigorous plants.

BİBER TATLI - Demre T.

*özel seleksiyon*

• Biber Serademre çeşidinden özel seleksiyon ile tatlılık oranı yüksek
çeşitlerden geliştirilmiştir.
• Meyveleri koyu yeşil ve parlak bir yapıya sahiptir.
• Meyveleri 20-22 cm boyunda, meyve çapı 2-2,5 cm dir.
• Hasat periyodunun ileri safhalarında acılık oranı yok denecek kadar azdır.
• Sweet pepper variety.
• Uniform and dark green fruits.
• Fruith lenght is 20-22 cm. Fruit diameter is 2-2,5 cm.
• High yield.

BİBER TATLI - Çetinel 150
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun yeşil, tatlı, sivri bir biber çeşididir.
• Meyveleri açık yeşil renkte, tatlı ve gevrek olup sertleşme gözükmez.
• Meyveler 16-18 cm boyunda, 1,5 cm çapındadır.
• Sofralık ve turşuluk olarak kullanılan sivri biber çeşididir.
• Dikimden itibaren 65-70 günde hasada gelir.
• Dekara verimi 3,5-4 tondur.
• Open-pollinated seed variety.
• Çetinel 150 is a long, sweet pepper variety with high pickling quality.
• Fruits are light green in colour and slender peppers with pendulous.
standing on the plant.
• Harvesting period is long.
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STANDART SEBZELER
PATLICAN - Halep Karası
• Standart tohum çeşididir.
• Meyve eti yumuşak ve kabuğu koyu siyah rengini devamlı koruyan bir çeşittir.
• Meyveleri uzun, silindirik, uç kısımları ise sivridir.
• Meyve uzunluğu 35 cm kadar uzayabilmektedir.
• Open-pollinated seed variety.
• Fruit flesh is smooth and dark black colour on skin.
• Fruits are long, cylindrical long, pointed at the end. Fruit have medium thick,
glossy and shiny.

PATLICAN - Kemer 27
• Standart tohum çeşididir.
• Meyveleri parlak koyu renkli, ince kabuklu bir çeşittir.
• Meyve eti yumuşak, beyaz renkli olup az çekirdeklidir.
• Meyve uzunluğu 20-25 cm.
• Dekara verimi 3-4 ton dur.
• Open-pollinated eggplant variety.
• The variety is fruits cylindrical shaped, shiny black colour, thin skin on fruit.
• Fruit flesh is tender, white and with low seed (seedless) content.
• Excellent cooking quality.

PATLICAN - Pala 49
• Standart tohum çeşididir.
• Yemeklik, turşuluk, dolmalık olarak kullanılabilen bir çeşittir.
• Meyve rengi parlak koyu mor renkte olup haﬁf bombeli, ucu sivridir.
• Et yapısı beyaz ve yumuşak olup kabuğu incedir.
• Open-pollinated eggplant variety.
• The variety is usable for fresh market and industry.
• Intense shiny deep purple, slightly bent cylindrical and pointed at the end of fruit.
• Flesh is white colour, smooth and thin skin.
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STANDART SEBZELER
PATLICAN - Aydın Siyahı
• Açık saha yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir (70-75 gün)
• Meyve boyu 25-30 cm’e ulaşabilir
• Kızartmalık ve yemeklik olarak kullanılır ve uzun düzgün şekillidir
• Koyu siyah renkli az çekirdeklidir
• Dekara verimi 3-4 ton arasındadır
• Open-pollinated seed variety.
• The variety has a high quality for frying.
• ruits are long, almost cylindrical shaped, pointed at the end of fruit
and smooth flesh.
• Fruit is dark black colour with a green calix and medium seed content.
• The variety is early maturing.

PATLICAN - Manisa Alacası
• Bütün bölgelerimizde yetiştirilebilir
• Meyve boyu 18-22 cm meyve çapı 4,5-5,5 cm’dir
• Beyaz üzerine mor kırçıllı çok lezzetli bir patlıcan çeşididir
• Ekimden 70-75 gün sonra hasat edilebilir.
• Dekara verimi 4-5 ton civarındadır
• It’s an open-pollinated eggplant variety suitable for open field production
• The fruit length is 18-22 cm
• The fruits are creamy colored stripes on a purple background
• It can be harvested in 70-75 days after transplanting
• The yield is 4-5 tons per hectare within good conditions

PATLICAN - Topan 374
• Açık tarla çeşididir.
• Orta-erkencidir.
• Meyvesi yuvarlak, haﬁf oval şekilli, dilimli ve mor siyah renklidir.
• Bitkiler orta boylu, çok dallı olup kuvvetli gelişme gösterir.
• Dekara verimi ortalama 3 tondur.
• Open-pollinated seed variety.
• Fruits are round – a few oval shape, slice and purple-black colored strong skin.
• The plant is vigorous, medium tall and branching.
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STANDART SEBZELER
BAKLA - Lazer
• Baklası uzun olup, 6-7 adet tane bulunur.
• Erken çiçeklenir, olgunlaşması normal, bitki yapısı kuvvetlidir.
• Kardeşlenmesi fazla, adaptasyon yeteneği iyidir.
• Soğuklara dayanıklılığı yüksektir.
• Çok yüksek verimli bir çeşittir.
• Taze tüketime uygundur.
• Fruit is long in 6-7 seed.
• The variety is early flowering and normally maturity.
Vigorous plant habit and branching.
• Lazer is a variety faba bean suitable for sowing in main crop.
• The variety has a good cold tolerance and high adapted.

BAKLA - Black Lazer
• Taze tüketime uygun erkenci bir bakla çeşididir. Taze bakla verimi yüksektir.
• Çiçeklenmesi erkenci olup olgunlaşması normaldir.
• Bitki yapısı kuvvetli olup kardeşlenmesi fazladır.
• Baklasında 7-8 adet tane bulunur. Dane rengi Mor ’dur.
• Soğuklara dayanıklılığı yüksektir.
• Black Lazer is a variety faba bean early and suitable for fresh use.
Fresh pod yield is high.
• The variety is early flowering and normally maturity.
• Vigorous plant habit and branching.
• Pod is long in 7-8 seed. The variety has a good cold tolerance.

BAKLA - Majör
• Taze tüketime uygun orta erkenci bir bakla çeşididir.
• Soğuklara mukavemeti yüksektir.
• Güçlü bir bitki yapısına sahiptir.
• Bakladaki dane sayısı 7-8’dir.
• 30-35 cm meyve uzunluğu 3-4 cm meyve genişliğine sahiptir.
• For fresh use, medium early broad bean variety
• Resistant to cold.
• Plant is strong.
• Fruit contain 7-8 seeds. Fruit length 30-35 cm, width 3-4 cm.

BÖRÜLCE - Karagöz
• Bitki boyu 60-70 cm uzunluğundadır.
• Meyve boyu yaklaşık olarak 12-15 cm uzunluğunda, 6-8 mm çapındadır.
• Meyvedeki dane sayısı 9-11 adettir.
• Kılçıksızdır. Yüksek verimli bir çeşittir.
• 40-45 günde hasat olgunluğuna gelir.
• 90 günde kuru tüketim olgunluğuna gelmektedir.
• Taze ve kuru olarak tüketilebilir.
• Fruits are green,seeds are white
• Plant height is 60-70 cm.
• Fruit length is around 12-15 cm, fruit diameter is 6-8 mm.
• Fruit has 9-11 seeds.
• Highly productive. Matures in 40-45 days.
• Can be consumed as fresh and dried
• Suitable for canning and refrigeration.
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STANDART SEBZELER
FASULYE OTURAK - Gondol
• Güçlü bitki yapısına sahiptir.
• Baklaları dolgun 18-20 cm uzunluktadır.
• Uzun raf ömrüne sahiptir ve baklalar rafta rengini uzun süre koruma
kapasitesine sahiptir
• Konserve ve şoklamaya uygun bir çeşittir.
• It has a strong plant structure.
• Pods are plump 18-20 cm long.
• It is a variety suitable for canning and shocking.

FASULYE OTURAK - Maxima
• Yüksek verimli ve kılçıksız bir çeşittir.
• Taze tüketim ve konservelik kalitesi yüksektir.
• Bakla boyu 15-17 cm , eni 1,8-2 cm yassı tipte, tane rengi beyazdır.
• İlkbahar ve güzlük ekimler için uygundur.
• İlk hasada gelim süresi 45 gündür.
• Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
• Maxima is a determinate, early variety.
• Suitable for sowing in spring and fall.
• Fruit length is 15-17 cm, 1,8-2 cm wide, flat, smooth structure and stringless.
• Seed colour is white.
• Suitable for fresh consumption and canned food.
• Resistant to bean mosaic virus.

FASULYE OTURAK - Meglan
• Taze tüketime ve konserveliğe uygun yer tipi bir fasulye çeşididir.
• Baklalar 18-20 cm boyunda 1,2-1,4 cm enindedir.
• İlkbahar ve güzlük ekimler için uygun olup tohum rengi kahverengidir.
• Yüksek verimli bir çeşit olup fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
• Open-pollinated variety.
• Suitable for fresh use.
• Plant mature in 50 days.
• Fruit length is 18-20 cm, width 1,2-1,4 cm.
• Seed colour is brown.
• Resistant to bean mosaic virus.

FASULYE OTURAK - Sarıkız (Romanica)
• Taze tüketime uygun yer tipi bir fasulye çeşididir.
• Meyvesinin uzunluğu 13-15 cm, genişliği ise 1,5-2 cm'dir.
• Yassı uzun baklalı olup kılçıksızdır. Tohum rengi kahverengidir.
• Orta erkenci bir çeşittir. Sahil kesiminde ilkbahar ve sonbahar; diğer bölgelerde ise
ilkbahar, yaz ve sonbaharda ekilebilir.
• The variety has bush green pods for fresh market.
• Fruit is 13-15 cm long and 1,5-2 cm wide. Stringless variety has slightly flattened
light green pods.
• Brown colored, slightly round, kidney form seeds.
• Medium early variety. Suitable for sowing in spring and fall at low altitude regions;
in spring, summer and fall at other regions.
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STANDART SEBZELER
FASULYE SIRIK - Alman Ayşe
• Sera ve açıkta ilkbahar ve sonbahar ekimleri için uygun bir sırık
fasulye çeşididir.
• Çok hızlı büyüyen, erkenci ve çok verimli bir çeşittir.
• Meyvesi 16-18 cm uzunluğunda, üstten basık ve yuvarlaktır.
• Meyvesi koyu yeşil renkte, kılçıksız ve tane rengi beyazdır.
• Pole bean variety suitable for both indoor and outdoor cultivation
during spring and fall.
• This high yielder, early, fast growing variety has dark green, fibreless,
round pods that are 16-18 cm. long on average.
• Seed colour of this variety is white.

FASULYE SIRIK - Öz Ayşe
• Sera ve açıkta ilkbahar ve sonbahar ekimleri için uygun bir
sırık fasulye çeşididir.
• Baklaları düzgün, yeşil renkli ve kılçıksızdır.
• Tohumları yuvarlak ve beyaz renklidir.
• Bakla boyu 14-15 cm, eni 1,4-1,6 cm dir.
• Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
• It’s an open-pollinated pole bean variety suitable for fresh market
• The seed colour is white
• The pod length is 14-15 cm and the diameter is 1,4-1,6 cm.
• It can be harvested in 60-65 days

FASULYE SIRIK - Zondra
• Sera ve açık saha yetiştiriciliğine uygun bir sırık fasulye çeşididir.
• Bakla uzunluğu 22-25 cm, baklaları yassıdır, genişliği 2-2,5 cm’dir
• Yüksek adaptasyon kabiliyeti vardır.
• Çok erkencidir.
• It is a pole bean variety suitable for fresh market.
• Pod length is 22-25 cm, pods are flat, width is 2-2.5 cm.
• It has high adaptability.
• It is very early.
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STANDART SEBZELER
BARBUNYA - Meneviş (OTURAK)
• Hamudi tipinde oturak barbunya çeşididir.
• Güçlü bitki yapısına sahip, erkenci bir çeşittir.
• Bakla uzunluğu 17-18 cm ve eni 1,8-2,1 cm dir.
• Olgunlaşma gün sayısı 55-60 gündür.
• Baklaları kılçıksız, düzgün ve gösterişlidir.
• Baklaların daneleri taze fasulye gibi erip sonradan kızarma göstermektedir.
• Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine pembemsi renklidir.
• It has a plant vigorous and early variety.
• The pods are 17-18 cm in lenght and 1,8-2,1 cm.
• Estimated day to harvest is about 55-60 days.
• Pods are stringless, smooth and attractive.
• It has smooth pods as uniform maturation.
• Pod colour and seed color is pinkish on creamy background.

BARBUNYA - Sweety (SIRIK)
• Erkenci olup 75 günde taze , 85-90 günde fizyolojik hasada gelir.
• Bakla uzunluğu 20-23 cm dir.
• Bakla ve tane rengi krem zemin üzerine koyu kırmızıdır.
• Bitki yapısı çok güçlüdür, yüksek verim potansiyeline sahiptir.
• Üniform olgunlaşan düz ve gösterişli baklalara sahiptir.
• Fasulye Mozaik Virüsü'ne dayanıklıdır.
• An early shelled bean variety comes to fresh maturity in 75 days,
matures in 85-90 days.
• Fruit length is 20-23 cm. Seed and pod colours are creamy bright red striped.
• Vigorous plant habit, high production potential.
• Pods are smooth uniform at maturity.
• Resistant to beans mosaic virus.

BARBUNYA - Barby (OTURAK)
• Erkenci oturak barbunya çeşididir.
• Baklaları düzgün ve gösterişlidir.
• Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine yoğun kırmızıdır.
• Bakla uzunluğu 17-18 cm ve eni 1,8-2,1 cm dir.
• Olgunlaşma gün sayısı 65 gündür.
• Barbunya ekilen tüm bölgelerde talep edilmektedir.
• Shelled bean variety, plant growth vigorous.
• Beans have dark violet stripes on creamy skin.
• Pod colour is dark pink with creamy stripes.
• Uniform maturity and high production.
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STANDART SEBZELER
HIYAR - BEİTH ALFA
• Açık tarla tipi olup sofralık ve verimli bir çeşittir.
• Meyvesi parlak yeşil renkli, oluklu, silindirik ve 15 cm boyundadır.
• Gelişimi güçlü olup adaptasyon kabiliyeti fazladır.
• Open-pollinated seed variety.
• Beith alpha is a variety for fresh comsumption with high production
capacity in open field.
• Fruit is bright green colour, slightly ribbed, cylindrical and 15 cm long.
• Vigorous and high adaptation.

ACUR - ACAR
• Firmamız tarafından ege bölgesindeki acur tohumlarından özel seleksiyon
yöntemi ile elde edilmiştir.
• Kabakgiller familyasına ait bir çeşittir.
• Meyveleri oldukça uzundur 30-50 cm).
• Kabuğu açık yeşil ve et rengi beyazdır.
• Meyvesinin üzeri ince olukludur.
• Open-pollinated and special selection seed variety.
• It belongs to cucumber family.
• Fruits tallness is 30-50 cm.
• Greenish-white deeply ribbed skin, white and strong flesh, straight on fruit.

HIYAR - TURŞULUK
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun erkenci ve verimli bir çeşittir.
• Hasat süresi uzundur.
• Meyveler silindirik,haﬁf dikenli ve yeşil renktedir.
• Turşuda içi boşalmaz ve erime yapmaz.
• Suitable for open field production.
• For pickling
• The variety has fast plant growht and high productive.
• Fruit is smooth shape and dark green in colour.
• Fruit has mini spines.
• It doesn't melt in the pickling.
• Long harvesting period.
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STANDART SEBZELER
KABAK - Arıcan 97 (Bal kabağı - Kestane kabağı)
• Bitki boyu 70-80 cm olup dallanışı kuvvetli ve yatık büyür.
• 180-200 günde olgunlaşır.
• Dış kabuk rengi grimsi beyaz.
• Meyve şekli basık yuvarlak ve meyve rengi turuncudur.
• Kurağa sıcağa hassas,bahar donlarına dayanıklıdır.
• Sert kabuğu sayesinde uzun raf ömrüne sahiptir.
• It is a species of pumpkin that branches strongly.
• It is sensitive against drought and temperature.
• Plants are 70-80 cm in height.
• It can be harvested in 180-200 days.
• Outer part of peel is grey, interior part of fruit orange colored.

KABAK - Elite (Siyah)
• Koyu yeşil meyve, hasat devresine göre 17-21 cm uzunluğa sahiptir.
• Erkenci bir çeşittir. Pazar değeri yüksek olup lezzetle tüketilmektedir.
• Tohum ekiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.
• It is a early species that has blackish dark green fruits.
• Fruits are cylinder-shaped and approximately 17-21 cm in length (according
to the harvest maturity).
• This species that has high market value is mainly used for fresh consumption.

KABAK - White Bush (Sakız-Beyaz)
• Beyaza yakın sarımtırak açık yeşil meyve, silindirik şekilli,
hasat devresine göre 17-21 cm uzunluğa sahiptir.
• Tohum ekiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.
• Kol atmaz.
• It is a early species with high productivity.
• Fruits are cylinder-shaped and light green colored, which is also similar to
yellowish white.
• It is approximately 17-21 cm in length (according to the harvest maturity).
• It has a high market value. Flesh of fruit is soft, crispy and delicious.
• It is mainly used for fresh consumption.
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STANDART SEBZELER
KARPUZ - Crimson Sweet

* özel seleksiyon*

• Firmamız tarafından piyasa isteklerine cevap verecek şekilde özel
seleksiyona tabi tutulmuştur.
• Tüm bölgelerimizin iklim ve toprak yapısına uyum gösterir.
• Meyvesi alacalı, oval – yuvarlak şekillidir.
Ortalama meyve ağırlığı 8-10 kg dır. 85 günde olgunlaşır.
• Antraknoz ve fusarium'a dayanıklıdır.
• Open-pollinated watermelon variety.
• Crimson sweet is a variety suitable for all regions in Turkey.
• Fruit skin and pattern is multicoloured and oval-round shape.
• Average fruit weight is about 8-10 kg. Maturing average in 85 days.
• Resistant to antracnose and fusarium.

KARPUZ - Washington 26
• Açık saha üretimine uygun standart bir karpuz çeşididir.
• Meyvelerin kabuk rengi koyu yeşildir.
• Meyve et rengi kırmızı çekirdekleri iri lezzetli bir çeşittir.
• Meyvelerin ağırlığı 6-8 kg civarındadır.
• Ekim yapıldıktan sonra 80-85 günde hasat olgunluğuna ulaşır.
• Nakliyeye ve kuraklığa dayanıklıdır.
• It is a kind of standard watermelon that is suitable for open field production.
• Its skin colour is dark green and there are very dark green stripes on it, it is elliptical.
• Its flesh is red and the seeds are big and tasty.
• Its weight is around 6-8 kg.
• It is harvested after 80-85 days. It is resistant to shipping and drought.

KAVUN - Kırkağaç 637 (Altınbaş)

*özel seleksiyon*

• Kalın kabuklu olup nakliyeye dayanıklıdır.
• Kabuk, sarı zemin üzerine yeşil benekli olup kırışık yapıdadır.
• Et rengi beyaz, çok tatlı ve lezzetli olup ortalama 3-4 kg ağırlığındadır.
• Open-pollinated melon variety.
• Kırkağaç is round shape.
• Skin colour is with green spotted rind on yellow.
• Skin thickness is 1–1,5 cm, flesh colour is whitish, sweet and juicy.
Resistant to transporting.

KAVUN - Dalaman

*özel seleksiyon*

• Kırkağaç kavununa çok benzemekte olup şekli yuvarlaktır.
• Kalın kabukludur. Kabuk, sarı zemin üzerine siyah benekli olup kırışık yapıdadır.
• Et rengi beyaz, çok tatlı ve lezzetli olup ortalama 4 kg ağırlığındadır.
• Open-pollinated melon variety.
• Dalaman is round shape and very similar to Kırkağaç 637 melon.
• Skin is thick. Skin colour is yellow-dark green with spotted rind and wrinkled.
• Flesh colour is white, very sweet, good taste and average weight is 4 kg. each.

27

STANDART SEBZELER
KAVUN - Ananas
• Meyve yuvarlağa yakın olup ovaldir.
• Kabuğunun üzeri ağlı olup açık kavuniçi renktedir. Et rengi açık pembe - beyazdır.
• Meyve ham devresinde yeşil olup olgunlaştıkça sararır.
• Tatlı ve sulu bir çeşit olup 1,5 – 2,5 kg ağırlığındadır.
• Open-pollinated melon variety.
• Fruit shape is oval close to round.
• Ananas skin is netted and light yellow colour.
• Flesh colour is light pink – white colour, being green at unripe period and
turning into yellow at maturity.
• Ananas is a sweet and juicy variety. Fruit weight is about 1,5 – 2,5 kgs.

KAVUN - Sarı Dilimli
• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun ve Kırkağaç - Gelenbe bölgesinde yoğun
ekimi yapılan bir çeşittir.
• Meyve ağırlığı 5-6 kg. dır.
• Hoş kokulu, çok şekerli, sulu ve çok lezzetlidir.
• Nakliyeye dayanıklıdır.
• Suitable for open field production, cultivated mostly in Gelenbe region.
• Fruits are 5-6 kg.
• Sweet-smelling,sugary, juicy and very delicious.
• Suitable for transportation.

KAVUN - GÖNEN (Mühürlü)
• Erkenci, standart kavun çeşitidir. Bitki yapısı güçlüdür.
• Meyve dış kabuk rengi beyazımsı yeşil, şekli yuvarlak dilimli, altında mühüre
benzer bir iz bulunur.
• Meyve et rengi turuncu, eti kalın sulu tatlı aroma kokuludur.
• Ortalama meyve ağırlığı 2-3 kg. dır.
• Ortalama olgunlaşma süresi 75 gündür
• It is an early standard species of melon. The plant is strong.
• Outer skin is whitish green, its shape is round and sliced, has a track
similar to seal underit.
• Its flesh is orange, thick, juicy and smells good.
• It weighs around 2-3 kg.
• The average ripening period is 75 days.

KAVUN - Hasanbey
• Orta büyüklükte, yuvarlak meyvelere sahiptir.
• Sap tarafı haﬁfçe sivri, dip kısmı basık, koyu yeşil renktedir.
• Kabuk kalınlığı 1-1,5 cm olup meyve kabuğunun görünüşü tamamen buruşuktur.
• Etin kabuğa yakın kısımları yeşil, orta kısımları beyaz renkte, sulu ve tatlıdır.
• Open-pollinated melon variety.
• Hasanbey 1 has medium bigness and round shaped fruit.
• Stalk side lightly pointed, bottom side compressed and dark green colour.
• Thick skin 1-1,5 cm and wrinkled skin.
• With greenish-white flesh, juicy and sweet.
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STANDART SEBZELER
LAHANA - Karya (Karadeniz yaprak lahana)
• Karadeniz bölgesinde ekimi yaygın olarak yapılmaktadır.
• Bitki yüksekliği 80 cm dir.
• Yapraklarının rengi yeşil büyüklüğü 25-30 cm dir.
• Kenarlarının şekli, hafif dalgalıdır.
• Yaprak çapı 5-10 cm, dış yapraklarda kabarıklık derecesi yok veya çok hafiftir.
• Diğer lahana çeşitlerinde olduğu gibi bir dürülme olayı yoktur.
• It is cultivated extensively in Black Sea region.
• Plant height is 80 cm.
• The colour of the leaves is green and they are 25-30 cm in length.
• The edges of the leaves are slightly wavy.
• The diameter of the leaf is 5-10 cm, outer leaves have mild puffs.
• As at the other cabbage species, there is no convolution.

LAHANA - Mohrenkopf (Kırmızı)

*özel seleksiyon*

• 90-95 günlüktür.
• Çok verimli sofralık bir çeşittir.
• Oval yapıda ve 1-1.5 kg ağırlığındadır.
• Bitki yapısı çok sıkı ve hasad edildikten sonra uzun süreli depolanmaya uygundur.
• Salatalık ve turşuluk olarak kullanılmaktadır.
• Her bölgeye uyum sağlayabilen bir çeşittir.
• It is cultivated in all our regions and has a high adaptation.
• Head weight is 1-1,5 kg, it is too tight, purple and oval.
• It is mid-early species and it is harvested in 90-95 days.
• It is used for fresh consumption and pickling.

LAHANA - Yalova 1 (Beyaz)
• Baş haﬁf basık ve gevşek yapıdadır.
• Beyaz başlı bir lahana çeşididir.
• Yaprakları sarmalık olarak kullanılmaya elverişlidir.
• Adaptation to soil and climatic conditions is high.
• It is cultivated in all regions.
• Outer leaves are green, inner leaves are white, it is a species of mid-early
cabbage variety.
• It is round and flattened and has a tight structure.
• It is consumed as pickling, stuffed vine leaves and cooking.

KARNABAHAR - Igloo
• Baş yapısı sıkı ve beyaz renkte olup haﬁf basık ve orta iriliktedir.
• Yaprakları başı örter.
• Erkenci bir çeşit olup erken yaz ve sonbahar hasadına uygundur.
• Open-pollinated cauliflower variety.
• Igloo is a variety with firm head and white colour. Head shape is
compressed and medium size.
• Leaves cover heads.
• The variety is early and suitable for early summer and fall harvesting.
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STANDART SEBZELER
MARUL - Nataly
• Standart lital tipi marul çeşididir.
• Baş kısmı dik ve sağlam yapılı olup açık yeşil renklidir.
• Ortalama 0,8 - 1 kg ağırlığında baş yapar.
• Yaprakları düzgün, sulu, gevrek ve lezizdir.
• Yazlık olup tohuma kalkmaya ve mildiyö'ye dayanıklıdır.
• Open-pollinated lital type lettuce variety.
• Nataly lettuce variety having a erect head, strong built and light green colour.
• Head weight average is 0,8 – 1 kgs. Leaves are smooth, juicy, crisp and delicious.
• Nataly is a summer variety.

MARUL - Yedikule 5701
• Göbek bağlaması iyi olan bir marul çeşididir.
• Yaprakları çok lezzetli olup açık yeşil renkli ve geniştir.
• Yaprakları dik büyür ve orta sertliktedir.
• Soğuğa dayanıklı olup orta erkencidir.
• Open-pollinated lettuce variety.
• The lettuce variety has good head.
• Leaves are very good taste in yellowish light-green colour and long,
oval shaped and large.
• Leaves stand upright and medium hardness.
• Resistant to cold and medium early.

MARUL - Arapsaçı Kıvırcık
• Kıvırcık, dalgalı yapraklı bir marul çeşididir.
• Yaprakları yeşil renkte ve çok lezzetlidir.
• Pazar değeri yüksek olup tüketici tarafından tercih edilen bir maruldur.
• Open-pollinated lettuce variety.
• The lettuce variety is curly with frilled leaves.
• Leaves are green colour and good taste.
• This variety has got a high value in market and prefered by consumer.

MARUL - İri Kıvırcık (055)
• Yeşil renkli, kıvırcık dalgalı yapraklı marul çeşididir.
• Bitki yapısı gevrektir.
• Baş ağırlığı 400 – 600 g arasında olup, çok lezzetlidir.
• 60-65 günde hasada gelir.
• Open-pollinated lettuce variety.
• The lettuce variety is green colour and curly-frilled leaves.
• Plant habit is crispy.
• Head size is 0,4 - 0,6 kg, no head formation and very good taste.
• The variety is harvested in 60-65 days, medium-early.
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*özel seleksiyon*

STANDART SEBZELER
MARUL - Tereyağlı Kıvırcık 35
• Ortalama 80 günde olgunlaşır.
• Yapraklar yağlı ve hafif dalgalıdır.
• Ortalama baş ağırlığı 700-800 gr’dır
• Sulu,gevrek,tatlı etli,ince damarlı ve lezzetlidir.
• It matures in an average of 80 days.
• Leaf is buttered and frilled.
• Average head is 700-800 gr.
• Juicy, crispy, sweet pulp, fine-grained and delicious.

MARUL - Dantel (Kışlık Kıvırcık)

*özel seleksiyon*

• Sonbahar ve erken ilkbahar ekimlerine önerilmektedir.
• Soğuklara mukavemeti çok yüksektir.
• Ortalama baş ağırlığı 800 gr olup sapa kalkma süresi geçtir.
• Tohumları beyaz renklidir.
• Marul mozaik virüsüne dayanıklıdır.
• It is a species of curly lettuce that is cultivated in autumn, resistant to winter
and sensitive to hot weather.
• Its leaves are crunchy, wavy and fine threaded.
• It weighs approximately 800 gr.
• It is an early species of lettuce.

MARUL - Olivia (Kışlık Kıvırcık)

*özel seleksiyon*

• Neobi Tohumculuk A.Ş. özel seleksiyon marul çeşididir.
• Soğuklara mukavemeti çok yüksektir.
• Baş ağırlığı 500-700 g arasında olup, hasada gelme süresi 70 gündür.
• Yaprakları çok kıvırcık iri bir maruldur.
• It is a kind of lettuce which has very curly and green leaves.
• It is cultivated in autumn and spring.
• It is resistant to cold weather.
• Summer cultivation is not recommended.
• In the early harvest period it is marketed as 3-4 bundles, in the harvest
period it is marketed as a complete one piece.
• It weighs 500-700 g.

MARUL - (Iceberg)
• Ortalama 80-85 günde olgunlaşır. Yaprakları koyu yeşil renkli, uçları hafif dalgalıdır.
• Başı iri ve sıkı yapıdadır, 900-1000 g ağırlığındadır.
• Ortalama 20 cm çapa ve 20-25 cm yüksekliğe sahiptir.
• Üniformitesi ve lezzeti mükemmel bir çeşittir.
• Hafif donlara ve mildiyöye karşı dayanıklıdır.
• Open-pollinated iceberg type lettuce variety.
• It is maturity is in 85 days. Leaves have dark green colour and point of leaf is a few frilled.
• Head is big and very firm. Head weight is about 900-1000 gr.
• Head's diameter is about 20 cm and height about 20-25 cm.
• It is resistant a few to frost.
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MAYDANOZ - D’giant İtalyana
• İri ve geniş yapraklı maydanoz çeşididir.
• Neobi Tohumculuk A.Ş. tarafından özel seleksiyon yöntemi ile üretilmekte olup
bu yolla çeşidin özelliklerini kaybetmemesi sağlanmaktadır.
• Yaprak rengi koyu yeşil ve yaprak uçları sivridir.
• Elle hasat edilebilir veya mekanik olarak da hasat yapılabilir
• Demet yapılabilir.
• Open-pollinated parsley variety.
• The variety is preferred by consumer.
• Leaves are in big shape. Leaves are very tasty and in bright green color.
• Vigorous habit.

ROKA
• Sonbahar ve ilkbahar devrelerinde yetiştirilebilen, deniz kıyısında,
genellikle ılık iklimleri seven bir çeşittir.
• Geniş ve uzun koyu yeşil yapraklıdır.
• Kendine has ve iştah açıcı bir tadı vardır.
• It’s an open-pollinated rocket variety, suitable for fresh market.
• Leaves are large, smooth and dark-green
• It's suitable for bunching
• It has got a unique flavor and aroma
• It can be harvested in 35-40 days

TERE - İzmir
• Geniş yapraklı tere çeşitidir.
• Yaprak rengi yeşil, oval yapraklı, kenarları tırtıklıdır.
• İlkbahar ve sonbaharda ekimi yapılmaktadır.
• İştah açıcı aroması vardır.
• Taze tüketimi yapılmaktadır.
• It’s an open-pollinated cress variety suitable for fresh market
• Leaves are large, smooth and green colored
• It's suitable for bunching
• It has got a unique flavor and aroma
• It can be harvested in 35-40 days

DEREOTU - Gönen

*özel seleksiyon*

• Koyu yeşil ve yaprakları ince dereotu popülasyonundan seleksiyon
yapılarak geliştirilmiştir.
• Dereotu tek yıllık kültür bitkisidir.
• Yaprakları ince ve kıvırcığa yakın şekillidir.
• Tadı çok aromalıdır.
• Soğuğa dayanıklıdır.
• Open-pollinated dill variety.
• Dill is an annual cultivatted plant.
• Curly, thin shaped leaves on strong stems.
• Leaves have very aromatic taste.
• Resistant to cold.
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ISPANAK - Matador
• Üretici tarafından çok tutulan bir çeşittir.
• Yaprakları büyük, etli ve dilimsizdir.
• Koyu yeşil renkli olan yaprakları düzdür.
• Open-pollinated spinach variety.
• It is the variety that is preferred by producers
• Leaves are big, thick and not slices.
• Leaves are dark green in colour and smooth.

PAZI - Kışlık
• Yaprakları çok iri, yüzeyi geniş ve üzeri düzgündür.
• Yaprakları yeşil renkte, sapları ise beyazdır.
• Yaprakları dik olarak büyür.
• Yazın sapa kalkma törelansı düşük olduğundan Temmuz ve Şubat ayları
ekilmesi önerilmektedir.
• Open-pollinated chard
• Leaves are very big, large, smooth.
• Leaves are green and stem is white.
• Leave grows upright.

PAZI - Yazlık

* YENİ *

• Yazlık pazı çeşidimiz, yarı dik şeklinde gelişme göstermektedir.
• Yaprakları orta kabarcıklı, koyu yeşil renkli, geniş ve etlidir.
• Sapı beyazdır.
• Ülkemiz mevsimsel şartlarında güz ve bahar ekilişi yapılabilmektedir.
• Geç bahar ekilişlerinde sapa kalkması geç olduğu için önerilmektedir.
• Semi-early variety suitable for tuft production during spring and beginning of summer,
with quite good tolerance to bolting
• Plant with semi-erect habit of growth with blistered leaves dark brillant green, and
wide White chard.

KUZU KULAĞI (Ekşi Otu)
• Yaprakları ekşi tadındadır. Aroması yüksektir.
• Örtü altı ve açık alan ekimine uygundur.
• İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde ekilir.
• 30-35 günde hasat edilebilir.
• Salatalarda kullanılır.
• Taze tüketimi yapılmaktadır.
• It is a large and long-leaved species.
• It is leaves are sour. Its fragrance is high.
• It is suitable for greenhouse and open field cultivation.
• It is cultivated in spring and autumn.
• It can be harvested in 30-35 days.
• It is used in salads. It is consumed fresh.
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SEMİZOTU - Mercan

*özel seleksiyon*

• Neobi Tohumculuk A.Ş. özel seleksiyon semizotu çeşididir.
• Çok lezzetli ve iri yapraklıdır.
• Yaprakları etli ve oval şekillidir.
• Yaprak rengi yeşildir.
• Open-pollinated, special selection, purslane variety.
• The variety has large, big and glossy leaves.
• Leaves are fleshy and oval shaped.
• Leaf colour is green.

SEMİZOTU - Sarı Frenk

*özel seleksiyon*

• Neobi Tohumculuk A.Ş. özel seleksiyon semizotu çeşididir.
• Yaprakları geniş, yuvarlağa yakın oval şekillidir.
• İri yapraklı, yaprak rengi açık yeşil sarımsıdır.
• Demet olarak hasat edilir.
• Taze tüketim ve yemeklik olarak kullanılmaktadır.
• It’s an open-pollinated purslane variety suitable for fresh market
• Leaves are light-green colored
• It has got good resistance to hot weather

YEŞİL SOĞAN - Arda
• Taze soğan çeşididir.
• Kış ve ilkbahar ekimine uygundur.
• Yumru yapmaz.
• Yeşili albenilidir.
• Demet yapmaya uygundur.
• Fresh onion variety.
• Suitable for winter and spring planting.
• Does not bump.
• Its green is alluring.
• It is suitable for making bunches.

PIRASA - İnegöl 92

*özel seleksiyon*

• Neobi Tohumculuk A.Ş. tarafından, ülkemizde en çok ekilen pırasa İnegöl 92
çeşidinden pazarın isteklerini karşılayacak şekilde seleksiyon yöntemi ile
çeşidin korunması sağlanmaktadır.
• Orta erkenci bir çeşit olup sofralık ve sanayi tüketimi için yetiştiriciliği yapılır.
• Soğuğa dayanıklıdır.
• Yenilebilir kısmı 50 cm. uzunluğunda, çapı 3-5 cm. arasındadır.
• Gövdesi uzun ve et rengi beyaz’dır.
• Open-pollinated leek variety.
• İnegöl has white long shafted bulbing free stem, 50 cm long, and very good taste
with light green erect growing leaves.
• The leek variety is medium-early and adapted every region.
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SOĞAN - Pantech
• Uzun gün soğan çeşididir.
• Kabuk rengi kahverengi, yuvarlak şekilli, et rengi beyazdır.
• Depolama süresi 6-8 ay. (Uzun süre depolamaya uygun)
• Olgunlaşma süresi 125-130 gün.
• Dekara atılacak tohum miktarı 500-700 gr.
• Ekim dönemi bölgelere göre değişmekte olup, Ocak-Şubat-Mart aylarıdır.
• Hasat dönemi Ağustos-Eylül.
• İyi bakım şartlarında dekara 5-8 ton arası verim potansiyeline sahiptir.
• It's an open-pollinated long day onion variety
• The bulbs are round, large and with dark brown skin
• It's suitable for long term storage
• It can be harvested in 125-130 days
• The yield is 5-8 tons per decar within good conditions.

SOĞAN - Valanciana
• Uzun gün soğan çeşididir.
• Kabuk rengi kahverengi, yuvarlak şekilli, et rengi beyazdır.
• Depolama süresi 6-8 ay. (Uzun süre depolamaya uygun)
• Başlar üniform yapıdadır.
• Kuru ve taze soğan yetiştiriciliğine uygundur.
• It is a temporary species of onion.
• It has a strong adaptation and highly productive.
• Fruits are round and slightly flattened.
• Dry skin of the fruit dark copper brown.
• Fruit weight is 200-250 g. It is suitable for storage and its life of resistant is 6-8 months.

SOĞAN - Texas Early Grano 502 PRR
• Kısa gün orta-erkenci soğan çeşididir.
• Depolama süresi 2-4 ay.
• Olgunlaşma süresi 175-200 gün.
• Dekara atılacak tohum miktarı 600-800 gr.
• Tüm dünyada en yaygın olarak ekilen soğan çeşididir.
• Ekim dönemi Eylül-Kasım ayları.
• Hasat Dönemi Mayıs-Haziran ayları.
• It's an open-pollinated short day onion variety
• The bulbs are broadly ovate, large and with yellowish-brown skin
• It's suitable for short-term storage
• It can be harvested in 175-200 days

MOR SOĞAN - Beşirli 77
• Kışlar ılık geçen yerlerde sonbahar ekimi, sert geçen yerlerde ilkbahar ekimi yapılır.
• Orta erkenci bir çeşitdir.
• Yumru şekli üstten basık ve kök kısmına doğru haﬁf sivridir.
• Kabuk rengi kırmızı morumsudur.
• Normal şartlarda depolamaya 4-6 ay dayanıklıdır.
• Aroması tatlıdır, Temmuz-Ağustos dönemlerinde hasat edilir.
• It's an open-pollinated intermediate day onion variety
• The bulbs are broadly ovate, large and with purple skin
• It's suitable for mid-term storage
• It can be harvested in 140-150 days
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İRİ KIRMIZI TURP
• İri yapılı, koyu kırmızı renkli, yuvarlak görünümlü, bütün bölgelerimizde
ekimi yapılan, çok tercih edilen kırmızı turp çeşididir.
• Çok lezzetli olup dokusu serttir.
• Kabuk rengi koyu kırmızı, et rengi beyazdır.
• Meyvelerin ortalama çapı 7-8 cm dir.
• Meyveler sulu, gevrek ve çok lezzetlidir.
• Tarlada hasat süresince iç kısmı koﬂaşma (iç boşalması) yapmadan
beklemeye dayanıklıdır.
• It’s an open-pollinated radish variety suitable for open field production
• It has got cold and rotting resistance so it can wait for harvesting in the field for a long time
• The fruits are round, big and red
• The fruit diameter is around 7-8 cm
• The yield is 5-6 tons per decar within good conditions.

BEYAZ TURP
• Meyveleri yuvarlak-oval ve iridir.
• Kabuk ve et rengi beyazdır.
• Tohum ekimi sonbahardır.
• Pazar değeri çok yüksek olan bir çeşittir.
• It’s an open-pollinated radish variety suitable for open field production
• It has got good cold resistance
• The fruits are round, big and white
• The fruit diameter is around 7-8 cm
• The yield is 5-6 tons per decar within good conditions.

SİYAH TURP
• İri, yuvarlak ve siyah olan turp çeşidimizdir.
• Dışı siyah içi krem renklidir.
• Tohum ekim zamanı sonbahardır.
• Gevrek, iştah açıcı aromalı ve lezzetlidir.
• Open-pollinated radish variety.
• Black skinned and white fleshed.
• Very spicy and juicy.
• The variety has a high market value.

ŞALGAM TURP
• Meyveler yuvarlak şekillidir.
• Meyvenin et rengi beyaz, kabuk iki renkli olup üst tarafı mor, alt tarafı beyazdır.
• Bütün bölgelerimizde ekimi yapılmaktadır.
• Meyveler sulu, gevrek ve lezzetlidir.
• Sofralık olarak tüketilmektedir.
• It’s an open-pollinated turnip variety suitable for open field production
• The fruits are round and big
• The top half of the fruit is purple and the bottom half is white
• The fruit diameter is around 7-8 cm
• The yield is 3-4 tons per decar within good conditions.
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FINDIK TURP
• Yumuşak etli, iştah açıcı ve kokuludur.
• Erkencidir, hasada yaklaşık 30 günde gelmektedir.
• Sapları demet yapılmaya uygundur.
• Pazar değeri çok yüksek olan bir çeşittir.
• Open-pollinated radish variety.
• Fruits are round in bright red colour, with medium sized foliage and white flesh.
• For fresh market consumption.

ÇİN TURP
• Meyveleri yuvarlak ve 5-7 cm çapındadır.
• Meyvelerin kabuk rengi beyaz, iç eti rengi kırmızıdır.
• Baharatlı bir tadı vardır.
• Sulu, gevrek ve lezzetli bir çeşittir.
• It’s an open-pollinated radish variety suitable for open field production
• The outer is white and the inner part is pink-red colour
• The fruit diameter is around 5-7 cm

JAPON TURP
• Erkenci, bir çeşit olup 60 günde hasada gelir.
• Meyveleri uzun silindirik, meyve boyu 40-50 cm. meyve çapı 8 cm.dir.
• Parlak ve albenili meyvelere sahiptir.
• Güçlü bitki yapısı ile olumsuz dış şartlara ve virüs hastalıklarına karşı dayanıklıdır.
• Geniş adaptasyon kabiliyetine sahip olup yüksek verimlilik sağlar.
• It is a kind of early and comes to harvest in 60 days.
• Fruits are long, cylindrical, 40-50 cm in length. fruit diameter is 8 cm.
• It has bright and attractive fruits.
• With its strong plant structure, it is resistant to adverse external conditions
and viral diseases.
• It has wide adaptability and provides high efficiency.

KIRMIZI PANCAR - Detroit
• Uzun ve güçlü bir bitki yapısına sahiptir.
• Yuvarlak şekilli, yaprak yapısı uzundur.
• Meyve yüzeyi düz, sert ve parlaktır.
• Yüksek verimli ve meyve iç kısmında damar yoktur.
• Open-pollinated red beet variety.
• Roots are big, round and sharp pointed. Skin and flesh colours are uniform dark red.
• Leaves are in green colour, petioles are in red colour.
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HAVUÇ - Nantes
• Sofralık ve sanayi özelliklerine sahiptir.
• Meyvelerin şekli silindirik, orta uzunlukta, düzgün şekilli,
kök ucu küt bir çeşittir.
• Meyve uzunluğu ortalama 15-17 cm
• Meyve eti koyu kavuniçi renkli, lezzetli ve gevrektir.
• Kışlık bir çeşit olup haﬁf kumsal toprakları sever.
• Open-pollinated carrot variety.
• Suitable for fresh market and processing.
• Fruit shapes are cylindrical, medium long and smooth.
• Flesh is dark orange, sweet and delicious in taste.
• İt is highly tolerant to hard winter conditions.

KEREVİZ - Çanakkale (Kök Kereviz)

*özel seleksiyon*

• Kökleri çok gösterişli ve düzdür.
• Meyve içi süper beyaz olup iç boşalması yapmaz.
• Kabuk yapısı çok kaliteli ve yıkanması çok kolaydır.
• Taze tüketim ve sanayi için depolanmaya uygundur.
• Fusarium’a ve mantar hastalıklarına karşı dayanıklıdır.
• Open-pollinated and special selection celery variety.
• The celery variety is in round to oval shape.
• Good underground development with solid, well filled heads.
• The variety has very good taste.

ENGİNAR - Bayrampaşa
• Ege ve Akdeniz bölgesinde Eylül ile Kasım ayları arasında tarlaya
dikildiğinde Aralık-Ocak ayında baş verir.
• Marmara bölgesi Şubat ve Nisan aylarında dikim yapılır.
• Karadeniz bölgesi Ekim ve Mart aylarında dikim yapılır.
• Open-pollinated artichoke variety.
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BAMYA - Bornova (Kınalı)
• Meyveleri 4-5 cm uzunluğunda 0.6-1.2 cm çapında kırmızı yeşil renktedir.
• Sofralık kalitesi yüksektir.
• Sofralık, konservelik ve kurutmalık olarak kullanılmaktadır.
• Open-pollinated, okra variety.
• Fruit length 4-5 cm, 0,6-1,2 calibre
• Fruit colour green red.
• Fresh use, canned use and for dried use.

BAMYA - Yalova Akköy (Sultani)

*özel seleksiyon*

• Sultani tipi bamyadan özel seleksiyon yöntemi ile elde edilmiştir.
• İnce uzun meyvelere sahiptir.
• Meyveleri koyu yeşil renktedir.
• Taze tüketimi ile birlikte, kurutmalık için de uygun bir çeşittir.
• Open-pollinated, special selection, okra variety.
• Flesh is smooth and good taste.
• Fruit is 3-5 cm long, 5 angled and special green colour.
• The variety is suitable for fresh market and industry.

BEZELYE - Allegra (Yaprak)
• Yaprak bezelye çeşididir.
• Bitki gelişimi güçlü iyi bakım şartlarında 55-60 cm kadar boylanabilmektedir.
• Bakla uzunluğu 8-10 cm, bakla eni 2-2,5 cm.
• Çiçek rengi beyaz.
• Kabuğu ile taze tüketime elverişlidir.
• It’s an open-pollinated pea variety suitable for fresh market
• The plant height is 55-60 cm
• The pod length is 8-10 cm and the diameter is 2-2,5 cm
• Its consumption is like a fresh bean

BEZELYE - Serrano (İri Sofralık)
• Ana ürün üretimine uygun sofralık bir çeşittir. Verimi yüksektir.
• Bitki boyu 70-75 cm, bitki yapısı kuvvetlidir. Yaprakları koyu yeşildir.
• Baklaları 12-13 cm civarında ve ortalama 9 adet tane bulunur.
• Taneleri iri olup taze pazar tüketimi için çok uygundur.
• Serrano is a variety pea for fresh market.
• High yielding and suitable for sowing in main crop.
• Plant height is 70-75 cm and vigorous plant habit. Leaf colour is dark green.
• Fruit length is 12-13 cm, average in 9 seed. Seed is big.

39

CONTENTS

ÖN SÖZ

Introduction

AR&GE ve ÜRETİM

R&d And Production

2-3

Forage Plants

4-6

SEBZELER
DOMATES

Tomato

7-8

ISPANAK, BROKOLİ

Spinach, Broccoli

8

HIYAR, FINDIK TURP

Cucumber, Radish

9

YEM BİTKİLERİ
HİBRİT

SAYFA

İÇİNDEKİLER

1

S TA N DA R T S E B Z E L E R
DOMATES

Tomato

10-11

BİBER

Pepper

12-18

PATLICAN

Eggplant

19-20

BAKLA

Broad Bean

FASULYE

Beans

BARBUNYA

Kidney Bean

24

HIYAR, ACUR, TURŞULUK

Cucumber, Pickling cucumber

25

KABAK, BAL KABAĞI

Squash, Pumpkin

26

KARPUZ, KAVUN

Watermelon, Melon

LAHANA, KARNABAHAR

Cabbage, Cauliflower

MARUL

Lettuce

MAYDANOZ, ROKA, TERE, DEREOTU

Parsley, Rocket, Cress, Dill

32

ISPANAK, PAZI, KUZUKULAĞI

Spinach, Chard, Sorrel

33

SEMİZOTU, YEŞİL SOĞAN, PIRASA

Pursley, Green Onion, Leek

34

SOĞAN

Onion

35

TURP, ŞALGAM, PANCAR

Radish, Red Beet

HAVUÇ, KEREVİZ, ENGİNAR

Carrot, Celery, Artichoke

38

BAMYA, BEZELYE

Okra, Pea

39

40

21
22-23

27-28
29
30-31

36-37

ÜRÜN EKİM DİKİM TABLOSU

TOHUMCULUK A.Ş.

Çimlenmede Olgunlaşma
Süresi
Toprak
(gün, ay)
Isısı (°C)

Sıra Üzeri
Mesafe
(cm)

Sıra Arası
Mesafe
(cm)

Ortalama
Çimlenme
Süresi

Ekim
Derinliği
(cm)

50-75 gr

50-60

150-200

4-8

2-2,5

24-35

35-40

İlkbaharYaz

10-15 kg

--

8-10

40-70

10-12

6-8

8

120-150

Sonbahar

17-20

1-1,5 kg

--

20-40

50-90

8-15

2-2,5

14-24

70-90

İlkbahar

BEZELYE

3-6

10-15 kg

--

5-10

50-80

6-10

2,5-5

8-24

60-120

İlkbaharSonbahar

BİBER

120-150

250-300 gr

25-40 gr

35-40

60-70

10-15

0,5-1

18-35

65-90

İlkbaharYaz

BROKKOLİ

250

50 gr

60

70

6-10

3-4

17-20

70-150

Sonbahar İlkbahar

DEREOTU

500-600

1,5-2kg

---

7-21

0,5-1

19-29

50-60

İlkbaharSonbahar

DOMATES

250-350

80-100 gr

15-25 gr

40-60

90-130

8-12

0,5-1

8-24

60-120

İlkbahar Yaz

FASULYE
Oturak

3-5

6-10 kg

--

5-10

50-60

6-10

3-5

15-30

45-90

İlkbaharYaz

FASULYE
Sırık

3-6

6-10 kg

30-40

80-100

6-10

3-5

15-30

55-90

İlkbaharYaz

HAVUÇ

600-1000

500-800 gr

--

5-10

25-35

7-14

0,5-1

15-20

70-120

SonbaharYaz

HIYAR

30-35

100-150 gr

50 gr

60-80

100-150

6.-10

1,5-2

16-35

55-70

İlkbahar Yaz

ISPANAK

90-120

1,5-2 kg

--

5-7

25-30

8-10

1-2

7-24

50-80

Sonbahar

KABAK

5-8

300-500 gr 200-250 gr

50-80

100-105

5-10

2,5-5

21-35

50

İlkbaharYaz

BAL KABAĞI

4-6

150-200 gr

80-100

140

6-10

3-5

20-30

150-200

İlkbaharYaz

KARNABAHAR

280-350

200-250 gr

28-30 gr

40-60

60-90

6-10

0,5-1

15-20

70-145

SonbaharYaz

KARPUZ

15-25

200-250 gr

80-100 gr

80-100

150-180

6-10

2,5-3

18-30

80-120

İlkbahar Yaz

KAVUN

25-30

200-350 gr

40-70 gr

50-60

150-200

4-8

2-2,5

18-30

80-120

İlkbahar Yaz

LAHANA

250-300

1 kg

28-30 gr

35-55

60-90

8-12

0,5-1

15-20

80-120

SonbaharYaz

MARUL

800-1000

50-100 gr

20-30 gr

25-30

40-60

5-8

0,5-1

6-25

65-90

İlkbaharSonbahar

MAYDANOZ

500-750

1-1,5 kg

--

2-3

20-25

14-28

0,5-1

10-29

70-90

İlkbahar Sonbahar

PANCAR

50-70

1-1,5 kg

--

5-10

30-40

7-14

2-3

10-30

70-120

İlkbaharSonbahar

PATLICAN

200-250

150-200 gr

20-40 gr

40-60

60-100

7-14

0,5-1

24-35

70-90

İlkbahar Yaz

PAZI

200-250

1-2,5kg

--

20-25

30-50

7-14

0,5-1

24-35

50-60

Sonbahar
İlkbahar

PIRASA

300-350

4-6

20-25

8-15

0,5-1

24

120-150

Sonbahar
İlkbahar

ROKA

400-500

1-1,5kg

4-5

15-20

3-8

2-4

20

30-40

Sonbahar İlkbahar

SEMİZOTU

1500-2000

300-400 gr

4-14

1-2

10-15

50-70

İlkbaharSonbahar

SOĞAN

250-350

500-700 gr

8-15

0,5-1

10-35

150-200

Sonbahar İlkbahar

TERE

500-600

500-700 gr

3-8

0,5-1

10-29

60-70

İlkbaharSonbahar

TURP

80-120

600-800 gr

4-8

0,5-1

12-18

25-35

Sonbahar

Ürün

1 gr'daki
Tohum
Adedi

ACUR

25-40

100-200 gr

BAKLA

2-3

BAMYA

Dekara Gerekli Tohum
Miktarı
Direk
Fideden

35 gr

450-800 gr 150-200 gr

--

--

8-10

3-5

20-30

10-15

Ekim
Zamanı

370 Sokak No:11/A 35150 Bahçelievler - İZMİR
Tel: (0232) 255 20 40 • Faks: (0232) 250 46 77
e-mail: neobi@neobi.com.tr • www.neobi.com.tr

grafik: bulbultasarim@gmail.com
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