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Arzuman Seed is a family owned seed company established  in 1981. Our company  produces,  breeds  and  sales 
mainly speciazed on vegetable, !ower and field  seeds.

Arzuman Seed Company was licensed  o"icially  for  an Agricultural  Research  Company  in  2009. Our company  
provides its services as a company “Sim Arzuman Tarım“ with a new vision since 2014.

Our company which started to work with the slogan  "Seeds  of  the  future  by   Arzuman ..."  aims   to   provide
varieties  development   with  maximum   sensitivity  to  the   ecological  structure  in  a  short   and  a  medium 
term,  continuous  improvement and modern installation. In the long therm,  Arzuman  Seed aims to  be a  seed 
brand  that  can  compete in the international market. Our priority  target is  not  only  hobby  growers  but  also 
we are trying  to  become  a  reliable seed supplier for the changing demands of farmers.

Arzuman has taken place in the sector for many years  not only with  its  quality  seeding  activity  but also  as  a
reliable company.

Thank you for your choosing our company

                                                                                                                                       Zübeyir ARZUMAN
                                                                                                                                  Chairman of the Boardı

ArzumanTohumculuk, 1981  yılında  aile  şirketi   olarak   faaliyete   başlamıştır.   Sebze,   tarla   ve   süs   bitkileri 
tohumlarının ıslahı, üretimi ve bu ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmaktadır.  

Firmamız faaliyetlerine, 2009 yılından itibaren   “Özel  Sektör  Tarımsal  Araştırmacı  Kuruluş”   ve   2014  yılından 
itibaren ise  “Sim Arzuman Tarım Ürünleri”  adıyla  yeniden bir yapılanma içine girerek çalışmalarına yeni bir ivme 
kazandırmıştır.

“Geleceğin tohumları Arzuman’dan…” sloganıyla işe başlayan  firmamız gelişen  tohum  pazarında ekolojik yapıya 
azami hassasyet göstererek kısa ve orta vadede çeşit geliştirme,  sürekli  iyileştirme  ve  modern  tesisleşme   ile  
standart  üretim sağlamayı  amaçlamaktadır.   Uzun   vadede  ise   uluslararası  pazarda  rekabet  edebilecek  bir 
Tohumarkası   olmayı hede!emiştir. Öncelikli hedef kitlemiz hobi yetiştiricileri olmakla  birlikte çi&çilerin değişen 
talepleri  için  de  güvenilir tohumluk  tedarikçisi olmaya çalışmaktayız.

Sadece kaliteli tohumculuk faaliyeti ile değil güvenilir bir firma olarak yıllardır sektörde yerini almıştır.

Firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
 
                                                                                                                                    Zübeyir ARZUMAN
                                                                                                                                Yönetim Kurulu BaşkanıABOUT US

HAKKIMIZDA





H-2274

MARMANDE

DOMATES

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, oturak, sofralık domates çeşitidir
Meyveler hafif basık-yuvarlak ve kırmızı renktedir
Meyveler etli ve kalın kabuklu olup nakliyeye dayanıklıdır
Yüksek verimli, dallı ve orta erkencidir
Olgunlaşma süresi ortalama 80-90 gündür

Open pollinated, determinate tomato variety, suitable for open 
field production
Fruits are depressed - round, red color in maturity
Fruits are $eshy with thick skin and good for transportation
High yielding, mid-early and strong branches 
Matures 80-90 days a%er seedling

Standart, yarı-sırık bir domates çeşididir
Meyveleri kırmızı-pembe renkte, dilimli ve etlidir
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
İnce kabuklu ve lezzetlidir

Open pollinated, semi-determinate tomato variety
Fruits are red-pink,  $eshy and sliced
Suitable for open field production
Great testing and thin skin

SC-2121
İnce kabuklu, standart domates çeşididir
Tarla yetiştiriciliğine uygun yer domatesidir
Sofralık tüketime uygun, yuvarlak ve kırmızıdır
Olgunlaşma süresi 80-90 gündür

Fruits with thin skin, open pollinated tomato variety
Determinate  and suitable for field  production
Fruits are round shaped, red color and tasty
Reaches harvesting maturity at 80-90 days a%er seedling 

TOMATO
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RIO GRANDE

MSC-50

Sanayi tipi olup salça ve turşu için tercih edilen bir yer 
domatesidir
Standart bir çeşit olup açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Meyvesi parlak kırmızı, etli ve silindirik bir yapıya sahiptir
Olgunlaşma 80-100 gündür

Industry use especially prefer for  pickling and tomato paste
Determinate, open pollinated tomato variety, suitable for open 
field production
Fruits are red bright, smooth and  $eshy with cylindrical shape
Matures  80 to 100 days a%er seedling

Orta-kalın kabuklu, standart domates çeşitidir
Tarla yetiştiriciliğine uygun yer domatesidir
Sofralık tüketime uygundur
Olgunlaşma süresi 80-90 gündür

Fruits with medium thickness skin, open pollinated tomato 
variety
Determinate  and suitable for field  production
Good for fresh consumption
Reaches harvesting maturity at 80-90 days a%er seedling 

IşıK
Sırık, hibrit(F1)  domates çeşitidir
Meyvesi düzgün yapıda, 6-7 cm çapında ve uniformdur
Meyvesi sert ve parlak kırmızı renktedir
Güçlü bir bitki yapısı vardır 
Verimli ve lezzetlidir

Indeterminate, hybrid tomato variety
Fruits are uniform and 6-7 cm in diameter 
Firm and bright red in color
Strong and vigor plant growth
High yield and tasty

DOMATES TOMATO
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PINPON CHERRY TIPI

FALCON

KUTLU

KÖY TIPI

TOMATODOMATES

4





Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, standart bir çeşittir
Meyveleri yeşil renkli, uzun, ince ve tatlıdır
Az çekirdekli olup sert damarı yoktur
Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur

Suitable for open field production
Sweet pepper variety with long, thin and green colored fruits
Produce less seed and no hard veins
Favorable for fresh market and pickling

 

TATLı SIVRI KıL   

SERA DEMRE 8

BİBER

Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygundur
Meyvesi 15-22 cm uzunluğunda kalın-etli ve parlaktır
Bitki çok dallı ve gelişimi çok iyidir
Meyve ucu sivri, sap tarafı boğumsuzdur
İlk dökümde tatlı sonradan acılaşabilen bir sivri biber çeşididir

Suitable for open field and greenhouse
Fleshy fruits are about 15-22 cm long and bright
 Plant is good branched and vigorous
Fruits are $eshy, sharp at the tips and stem side smooth
Sweet at first harvesting but later it gets bitter

ACı SIVRI KıL 
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun,standart bir çeşittir
Meyveleri yeşil, ince ve acıdır
Az çekirdekli olup sert damarı yoktur
Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur

Suitable for open field production
Hot pepper variety with thin and green colored fruits
Produce less seed and no hard veins
Favorable for fresh market and pickling

PEPPER
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YALOVA ÇORBACı 12  

KANDIL DOLMA 

BİBER

Standart, uzun, ince ve tatlı bir çeşittir
Açık sarı meyveler 20-23 cm civarındadır
Az çekirdekli ve sap kısmı körüklüdür
Meyveler etli ve ortalama meyve ağırlığı 14-20 gr  
Taze tüketim ve turşu için yetiştirilir

Open pollinated long, thin and sweet variety
Light  yellow colored fruits are 20-25 cm length
Fruits have less seeds, stem side have bellows
'ick $esh and fruit weight is 14-20 gr
Excellent for fresh consumption and pickling

Dolmalık olarak piyasada aranan,  yeşil biber çeşitidir
Meyveler ince kabuklu ve tatlıdır 
Meyve uzunluğu 6-8 cm ve çapı 4-6 cm dır
Meyveler aşağıya baktığından güneş yanıklığı görülmez
Verimli ve hasada gelmesi 55-60 gündür 

Green sweet bell pepper variety excellent for stu(ing
Fruits are thin skinned and sweet
Fruits are  6–8 cm in length and 4–6 cm in diameter
Fruit position is downward, no sunburn appearance on fruits
Productive and medium early variety 

YALOVA ÇARLISTON 341  
Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygun, standart bir 
çeşittir
Meyveleri az çekirdekli ve acı değildir
Meyve uzunluğu 15-20 cm , çapı 2-3 cm dir 
Meyveler lezzetli ve uçları sivridir

Suitable for open field and hobby planters
Fruits are sweet and have less seeds
Fruits are 15-20 cm length and 2-3 cm diameter
Fruits are tasty and sharp at the tips

PEPPER
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YALOVA YAğLıK 28  

BİBER

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kapya biberdir
Meyvesi konik şekilli, etli ve verimlidir
Salçalık, közlemelik ve konserve için uygundur
Tazesi yeşil olup olgunlaşınca kırmızı renk alır

Suitable for open field production
Fruits are conic shaped and $eshy
Used for processing, canning and roasting 
Fruit color is green when getting mature it becomes red
 

ÇETINEL  
Standart, hafif kıvrık, tatlı sivri biber çeşitidir
Sert damarı olmayan, körüklü ve az çekirdeklidir
Taze tüketim ve turşu için uygundur
Meyve koyu yeşil, uzunluğu 16-17 cm ve çapı 1,5 cm dır

Open pollinated, sweet pointed pepper variety
Fruits have less seed and sort of bellows on fruits
Good for fresh consumption and pickling
Fruits are dark green, length 16-17 cm and 1,5 cm in 
diameter

PEPPER

MAZAMORT
Standart, tatlı ve köy tipi biber çeşitidir
Meyve şeklinden dolayı üç burun olarak da bilinir
Etli meyveler, koyu yeşil renktedir 
Ortalama meyve uzunluğu 10-13 cm civarındadır
Taze, turşuluk ve kurutmalık olarak tüketilir

Open pollinated sweet domestic pepper variety
Fruits are $esh and dark green color
Average fruit length is 10-13 cm
Suitable for fresh, pickling and drying
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CIN BIBERI 

BİBER

Açık tarla ve saksı yetiştiriciliğine uygun süs biberidir
Meyvesi küçük, ince, acı ve aşağı bakar
Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur
Verimli bir çeşittir

Suitable for open field and pots production
Also as known as ornamental pepper
Fruits are small, thini, bitter and downward  position 
Excellent for fresh consumption and for pickling 
Productive variety

KONIK BIBERIYE
Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygundur
Acı meyveleri küçük, konik şekillidir
Sarı renkli olup meyveler yukarı bakmaktadır
Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur

Suitable for open field production and greenhouse 
cultivation
It is a hot pepper variety and fruits are conic 
Fruit color is light yellow and fruit growth is upright
Excellent for fresh consumption and for pickling 

PEPPER

BIBERIYE 
Açık tarla ve hobi yetiştiriciliğine uygundur
Meyveler küçük, açık sarı ve orta acıdır
Meyveler yuvarlak ve uç kısmı hafif ovaldir
Taze tüketim ve turşu için uygundur

Suitable for open field and hobby planters
Small, light yellow fruits are medium hot 
Fruits are round shaped and tip side slightly oval 
Suitable for fresh consumption and pickling 
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YEDIVEREN  

PAT BIBER 

BİBER

Açık tarla ve saksı ekimine uygun süs biberidir
Meyvesi küçük, ince, acı ve yukarı bakmaktadır
Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur
 Verimli bir çeşittir

Suitable for open field and pots production
Also as known as ornamental pepper
Fruits are small, thin, bitter and fruit growth is upright 
Suitable for fresh consumption and for pickling 
Productive variety

 

Standart, ince, sivri, acı bir çeşittir
Sap kısmı hafif körüklü ve orta çekirdeklidir
Meyveler koyu yeşil renktedir
Sofralık ve turşuluk için uygundur

Open pollinated long, thin and hot variety
Fruits have medium seeds, stem side have bellows
Fruits are dark green color
Good for fresh consumption and pickling

ACı ıLıCA  

SARı SÜS  

PEPPER
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Hem açık tarla hem de sera yetiştiriciliğine uygundur
Her tür toprağa iyi adapte olur
Meyvelerin uç kısmı yuvarlaktır
Meyveler parlak koyu, et rengi beyazdır

Good for open field and greenhouse cultivation
Adaptable to all soil conditions
Fruits are round (ball) shape, bright dark color  

AYDıN SIYAHı 55  
PATLICAN

Standart patlıcan çeşitidir
Meyvesi uzun- silindirik, düzgün, uç kısmı küttür
Meyve rengi siyah, ince kabuklu, içi beyaz ve acı değildir
Uzun, düzgün olan meyveler yemeklik olarak kullanılır 
Erkenci olup, acılaşmaz ve 70-75 günde hasada gelir

Open-pollinated eggplant variety
Fruits are long-cylindrical, smooth in shape with tapered tips
Fruit is black  with thin skin, not bitter and white $esh
Long smooth shaped fruits are used in cooking
Early, not bitter and matures in 70-75 days

KEMER 27

TOPAN 374

HALEP KARASı ÇIZGILI PATLıCAN

Meyve rengi parlak,  siyah-mor standart bir çeşittir
Meyve şekli silindirik, alt kısma doğru eğri, ucu küttür
Meyveleri ortalama 14-18 cm boyunda,çapı 4-6 cm dir
Az çekirdekli ve acı değildir
Nakliye ve depolamaya dayanıklıdır

Open pollinated, bright black eggplant variety
Fruit shape is cylindrical with tapered tips
Fruits are 14-18 in length, 4-6 cm in diameter
Less seed, tasty and not bitter 
Suitable for storage and transportation

EGGPLANT
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KıVıRCıK 

YEDIKULE 5701 

MARUL

Standart, kıvırcık marul tipinde bir çeşittir
Tohum rengi kahverengidir
Yeşil yaprakları dalgalı, gevrek ve lezzetlidir 
Aşırı sıcaklarda sapa kalkabilir

Open pollinated, curly (butter-head) leaf variety
Seed color is black 
Green leaves are curly, crispy and delicious
High temperature may cause bolting

Standart, göbek yapan marul tipindedir
Yapraklar uzun, oval-geniş ve kenarları dalgalıdır
Yeşil, dik yaprakları gevrek ve lezzetlidir
Baş ağırlığı ortalama 900gr olup iyi bakımda daha da fazladır
Aşırı sıcaklıkta sapa kalkabilir
Hasada gelim süresi ortalama 90-100 gündür

Open pollinated cos (romanie) type lettuce
Erect, large head size
Oval shape leaves are crispy and tasty
Average head weight is 900 gr and increases in good conditions
High temperature may cause bolting
Maturity is about 90 - 100 days

YEDIKULE
Standart, göbek yapan marul tipindedir
Yapraklar uzun, oval-geniş ve kenarları dalgalıdır
Yeşil, dik yaprakları gevrek ve lezzetlidir
Aşırı sıcaklıkta sapa kalkabilir

Open pollinated cos (romanie) type lettuce
Erect, large head size
Oval shape leaves are crispy and tasty
High temperature may cause bolting

LETTUCE 
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İRI KıVıRCıK 

PARIS ISLAND

MARUL

Standart, kıvırcık tipte, iri bir çeşittir
Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir
Sonbahar ve ilkbahar ekimi yapılır
Aşırı sıcaklarda sapa kalkabilir

Open pollinated, curly large leaf variety
Green leaves are crispy and delicious
Fall and spring production recommended
High temperature may cause bolting

Standart, göbekli marul tipindedir
Tohum rengi beyazdır
Orta erkenci bir çeşittir
Büyük ve dik yapıda, yaprakları koyu yeşildir
Aşırı sıcaklıklarda sapa kalkabilir

Open pollinated cos type lettuce
White seed color
Mid-early variety
Large and erect head shape, leaves are dark-green
High temperature may cause bolting

ARAPSAÇı
Standart, kıvırcık tipte bir çeşittir
Tohum rengi kahverengidir
Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir 
Aşırı sıcaklıklarda sapa kalkabilir

Open pollinated, curly (butter-head) leaf variety
Seed color is black
Green leaves are crispy and delicious
High temperature may cause bolting

LETTUCE 
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Standart, geçci baş salatadır
Büyük ve sıkı baş yapar, gevrek ve lezzetlidir 
Yaprak rengi parlak- yeşil olup yaprak kenarları hafif girintili 
çıkıntılı
Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Olgunlaşma, fide olumundan sonra ortalama 30-35 gündür

Open pollinated, late type
Large head size and compact structure and crispy 
Bright- green leaf color and leaf edges slightly indented 
Suitable for open field and greenhouse production
Harvest maturity takes about 30-35 days a%er transplanting 

Standart, erkenci bir çeşittir
Kıvırcık,  göbekli baş salata grubundadır
Yapraklar tek parçalı, hafif dalgalı, kenarları ince dişlidir
Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir 
Aşırı sıcaklarda göbek bağlamadan sapa kalkma eğilimi gösterir

Open pollinated, early lettuce variety
Curly, head type lettuce
Leaves are unique, slightly wavy and leaf tips are serrated 
Green leaves are crispy and tasty
High temperature may cause bolting  

KıRMıZı KıVıRCıK

ŞEMIKLER  

MARUL

Standart, geççi kıvırcık maruldur
Yaprakları kahve-kırmızı renk tonlarındadır
Küçük baş yapar, renkli görüntüsü sebebi ile dikkat çeker
Aşırı sıcaklıklarda sapa kalkabilir

Open pollinated, late variety
Brown-red leaf color
Small headed, attractive because its color
High temperature may cause bolting

  KışLıK KıVıRCıK

ICEBERG

Standart, kıvırcık tipte bir çeşittir
Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir 
Kışlık marul çeşidi olup soğuğa dayanıklıdır

Open pollinated, curly (butter head) variety
Green leaves are crispy and tasty
Winter lettuce variety, resistant to cold

LETTUCE 
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LAHANA CABBAGE 

YALOVA 1
Açıkta yetiştirmeye uygun, standart beyaz lahana çeşitidir
Sarmalık, turşuluk için idealdir
Orta erkencidir, dikimden 90-100 gün sonra hasada gelir
Baş hafif basık ve gevrek yapıdadır
Baş ağırlığı ortalama 3,5-4 kg civarındadır
Bütün bölgelere tavsiye edilir

Open pollinated white cabbage variety
Excellent quality for stu(ing, pickling
Medium early type, matures in 90 -100 days
Head is slightly $attened and crispy 
Head weight is about 3,5-4 kg
High adaptation capacity

MOHRENKOPF 
Standart,  kırmızı-mor lahana çeşitidir
Orta erkenci olup 100-110 günde hasada gelir
Meyve 1-1.5 kg  oval- yuvarlak, koyu renklidir
Sıkı yapısı, mumlu bir tabakaya sahiptir
Salata ve turşu için uygundur
Soğuklara ve depolamaya elverişlidir

Open pollinated, red-purple cabbage variety
Medium-early type, matures about 100-110 days
Produce 1-1.5 kg oval- round shape head,  dark violet color
Firm head, has a waxy structure
Very good for salad and pickling
Cold resistant and suitable for storage

BRÜKSEL LAHANA
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KARNABAHAR

LAHANA

Erkenci olmayan, standart karnabahar çeşitidir
Yapraklar meyve başını sarar ve korur
Sıkı ve orta büyüklükte baş yapar. Meyveler ortalama 
1,5-1,7 kg dır
Tohumdan fide, fideden toprağa direk ekim yapılır
Olgunlaşma süresi 120-160 gündür

Caul!"ower
Medium season, open pollinated cauli$ower variety
 Leaves cover and protect the head
Firm and medium head weight
Average head weight 1,5-1,7 kg
Growing from seedlings is recommended
Matures in 120-160 days

YAPRAK LAHANA
KARA LAHANA

BROKKOLI 

Karadeniz yöresine ait bir lahana çeşitidir
Göbek yapmaz ve yaprakları tüketilir
Her bölgede yetiştirilebilir
Serin iklim bitkisidir

Leaf Cabbage / Collard Green
Leaf cabbage variety of the Black Sea region
Do not form heads, consumed leaves
Adapts in every region
Cool climate plant

Standart, erkenci olmayan  brokkoli çeşitidir
Tohumdan fide, fideden tarlaya veya kapalı seraya ekilebilir
Orta büyüklükte ve koyu yeşil renktedir
Serin iklim bitkisidir

Broccol!
Open pollinated, not early  broccoli variety
Growing from seedlings is recommended
Firm fruits are medium size and dark green color
Cool climate plant

CABBAGE 
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CELERY
KEREVIZ

ENGINAR 
ARTICHOKE 

HİNDİBA-GÜNEYIK
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MAYDANOZ
D’GIANT ITALIANA

ROKA-ROTA 

YEŞİLLİKLER

Güçlü bitki yapısına sahip maydanoz çeşitidir
Koyu yeşil renkli yaprakları düz ve geniştir
Hoş aromatik kokulu, çok yıllık bir bitkidir
Hasat olgunluğuna ortalama 70-80 günde ulaşır

Parsley
Strong plant structure parsley type
Flat, large leaf type, dark green leaf color
Nice aromatic fragrance, perennial plant
Harvest about 70-80 days a%er planting

Erkenci,  geniş yapraklı bir çeşittir
Yeşil yaprakları uzun ve oval yapılıdır
Aromatik (baharlı) tadı sebebi ile taze sofralık olarak tüketilir
Çabuk tohuma kalkmayan tek yıllıktır
Hasada gelim süresi 30-40 gündür
Yetiştiriciliğinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalı 
  
Rocket
Early, large leaf type variety
Leaves are long-oval shaped
Aromatic tasty, fresh consumption
Annual  plant, slow  bolting 
Maturity time in 30-40 days 
Avoid excessive heat 

DEREOTU-DEREM
 Koyu yeşil renkli ince-ipeksi bir görünüşü vardır
Hoş aromalı yapısı ile pazarda aranılan bir çeşittir
İlkbahar, sonbahar aylarında ekimi tavsiye edilir

D!ll            
Dark green colored and has silky appearance
Nice aromatic fragrance
Spring and summer months are recommended for planting

GREENERY
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Yaprakları geniş, koyu yeşil ve parlaktır
Gevrek olan yaprak yüzeyi oldukça düzgündür
Verimli olup çabuk tohuma kalkmaz
Lezzeti ve yapısı mükemmeldir
Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Olgunlaşma günü ortalama 45-50 gün dür
Ekim için sonbahar ve ilkbahar uygundur, sıcaklığa hassastır.

Sp!nach
Leaves are bright, dark green and tender
Large, crispy and fairly smooth leaves
Very productive and slow to bolting
Excellent taste and texture
Appropriate for open field and greenhouse production
Maturing in 45-50 days
Spring and fall months are  recommended for planting

TERE-HELEN  

KUZUKULAğı-MERVE 

YEŞİLLİKLER

Yaprakları geniş, parlak yeşil renklidir
Aromatik (baharlı) tadı sebebi ile taze sofralık olarak tüketilir
Hasada gelim süresi 30-35 gündür
İlkbahar ve sonbahar ayları ekim için uygundur
Yetiştiriciliğinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalı 

Cress
'e leaves are large, bright green in color
Aromatic (spicy) taste, consumed as fresh
Harvesting 40-60 days a%er planting
Spring and autumn months are recommended for planting
Avoid excessive heat

Ekşi tadı sebebi ile “Ekşiot” olarak da bilinir
Çok yıllık bir bitkidir
Geniş yaprakları koyu yeşil renktir
Olgunlaşma ortalama 40-50 gündür
İlkbahar ve sonbahar ayları ekim için uygundur

Sorrel
Large leaf, domestic variety
Perennial,Lemon-like  taste
Leaves are dark green color
Average maturity in 40-50 days
Spring and fall planting is recommended

ISPANAK-MATADOR 

GREENERY
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PAZı  

SEMIZOTU

YEŞİLLİKLER

Geniş, açık yeşil yaprakları tatlı ve lezzetlidir
Ilıman iklim sebzesi olup kısa süreli soğuklara rahatça dayanır
Orta erkenci olup, taze tüketim içindir
Hasada gelim süresi 50-60 gündür

Chard
Large, dark green leaves are sweet and tasty
Temperate climates are suitable for growing
Leaves are very good for fresh consumption 
Harvesting 50-60 days a%er planting

İri yapraklı, çabuk tohuma kalkmayan bir çeşittir
Tek yıllık, ılıman iklim sebzesidir
 Salata olarak taze tüketilir
Yapraklar yuvarlağa yakın şekilli,  etli ve suludur
Hasada gelim süresi 50-60 gündür
Erken ilkbahar en iyi gelişme mevsimidir 
Sıcaklık, gün uzunluğu ve susuzluk çiçeklenme sebebidir  
Nemli ve ılık bölgelerde başarılı olarak yetiştirilir
                   
Purslana
Large leaf variety, slow  bolting 
Annual and temperate climate vegetable
Consumed as fresh for salad and main dishes
'e leaves are close to round-shaped, $eshy and juicy
Maturity time is 50-60 days

KıVıRCıK MAYDANOZ
CURLED PARSLEY

GREENERY
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  YEşIL SOğAN 

VALANCIANA

BEYAZ SOğAN  

SOĞAN
Uzun gün, geçci soğan çeşitidir
Baş şekli iri, yuvarlaktır
Kabuk rengi açık kahverengi, içi beyazdır
Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardır  
Depolamaya uygundur

Long-day, late onion type
Head size is big, globe 
Scale is light brown, $esh is white in color
Planting directly from the seed
Suitable for storage

MOR SOğAN

ONION

Standart, erkenci, uzun bacak
Uzun beyaz gövdesi sıkı, koyu yeşil ve yaprakları gevrek
Beyaz kısmın uzunluğu 9-10 cm, çap 3-3.5 cm

Leek
Open pollinated early leek type
Has firm long white shank, crunchy dark green leaves
Crispy and tasty shank 9-10 cm in length and 3-3.5 cm in 
diameter

PıRASA -İNEGÖL 92 
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BEITH ALPHA

HIYAR

Orta erkenci, standart hıyar çeşitidir
Meyveler koyu yeşil renkli olup 15 -17 cm uzunluğundadır
Meyve şekli düz ve silindiriktir
Lezzetli, hoş kokulu, az çekirdeklidir
Ortalama 50-60 günde hasada gelir
Adaptasyon kabiliyeti yüksektir

Open- pollinated, medium-early cucumber variety
Fruits are dark green color, 15-17 cm in length
Fruits shape is  smooth, cylindrical
Delicious, fragrant, less seedy
Maturity about 50-60 days
High adaptation capacity

Orta erkenci, standart hıyar çeşitidir
Meyveler koyu yeşil renkli olup 15 -17 cm uzunluğundadır
Meyve şekli düz ve silindiriktir
Ortalama 50-60 günde hasada gelir

Open- pollinated, medium-early cucumber variety
Fruits are dark green color, 15-17 cm in length
Fruits shape is  smooth, cylindrical
Maturity about 50-60 days

CUCUMBER 

S. BEITH ALPHA 

BEITH ALPHA 

ÇENGELKÖY
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HIBRIT F1

HIYAR

NASUHI F1 
Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygun sırık-hibrit bir çeşittir
Güçlü bir bitki yapısına sahiptir 
Erkenci olan çeşit partenokarpi olup verimlidir
Dişi çiçek yapısına sahip olup her boğumda meyve verir
Meyveler uzun, parlak yeşil renklidir
Meyveler ortalama 45-50 günde olgunlaşır

Determinate-Hybrid cucumber variety suitable for open field
Vigorous plant habit
Early type, productive variety
Node of each vines bears fruits
Fruits are long, bright green color
Fruits mature average in 45-50 days

CUCUMBER 

SELEN F1 
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun oturak-hibrit bir çeşittir
Güçlü bir bitki yapısına sahiptir 
Erkenci olan çeşit hoş kokulu ve lezzetlidir
Dişi çiçek yapısına sahip olup her boğumda meyve verir
15-17 cm olan meyveleri parlak yeşil renklidir
Meyveler ortalama 45-50 günde olgunlaşır

Determinate-Hybrid cucumber variety 
Suitable for open field, vigorous plant habit
Early type, fruits are tasty
Node of each vines bears  fruits
Bright green fruits length is about 15-17 cm
Fruits mature average in 45-50 days

Hibrit, oturak bir çeşittir

Determinate-Hybrid cucumber variety
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YEşIL ACUR 

HIYAR

ACUR-ACAR
Orta erkenci, standart bir çeşittir
Açık yeşil renkte olup, 25-30 cm boyunda kol atmaz
Az çekirdeklidir
Taze ve turşuluk tüketimine uygundur
Ortalama 50-60 günde hasada gelir

Acura /Gherk!n
Open pollinated, mide-early variety
Fruits are light green and develops 25-30 cm long fruits
Less seeds in the fruit 
Preferred  as pickling and fresh consumption
Matures about in 50-60 days

CUCUMBER 

KORNIşON
 Orta erkenci bir hıyar çeşitidir
Meyvesi koyu yeşil renkte olup üzeri dikenlidir
Meyve boyu ortalama 5-6 cm, çapı 2-2,5 cm dir
Albenisi  iyi, turşuluk bir çeşittir
Olgunlaşma günü ortalama 65-70 gündür

Open pollinated, medium-early cucumber variety
Fruits are dark green color,  thorny skin
Fruits  average is 5-6 cm in length, 2-2,5 cm in diameter
Preferred as pickling
Matures in  65-70 days
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SIYAH KABAK-ARZUM

BALKABAğı - ARıCAN 97 TOPAK KABAK

KABAK
Standart, erkenci siyah kabak çeşitidir
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Bitki parlak, koyu yeşil renklidir
Yan kolları olmayan güçlü bitki yapısına sahiptir
Meyvesi silindirik şekilli ve sıkıdır
Hasat olgunluğunda meyvesi 16-18 cm dır
Ortalama olgunlaşma süresi 50-55 gündür

Open- pollinated, early black squash
Suitable for open field cultivation
Fruit color is bright dark green
Vigorous plant has no brunching
Fruit is a cylindrical-shaped and firm
Fruit length is 16-18 cm
Average maturity is 50-55 days

SAKıZ KABAK- PELIN
Standart, erkenci beyaz kabak çeşitidir
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Bitki açık yeşil üzerine beyaz benekli
Yan kolları olmayan güçlü bitki yapısına sahiptir
Meyvesi silindirik şekilli ve sıkıdır
Hasat olgunluğunda meyvesi 16-18 cm dir
Ortalama olgunlaşma süresi 50-55 gündür

Open- pollinated, early type white squash
Suitable for open field  cultivation
Fruit color is light green- white spotted
Vigorous plant has no brunching
Fruit is a cylindrical-shaped and firm
In the harvest maturity, the fruit is 16-18 cm
Average maturity is 50-55 days 

SQUASH
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SULTANI

BAMYA

Standart, orta erkenci bamya çeşitidir
Güçlü bir bitki yapısına sahiptir
Çimlenmeden 45-50 gün sonra meyve vermeye başlar
Konservelik, taze ve kuru tüketim için uygun bir çeşittir
Piyasada  aranan bir çeşittir
   

Standard open pollinated, mid-early okra variety 
Strong growth habit
Pods development begins 45-50 days a%er germination
Suitable for canning, drying and fresh consumption 
Sought variety on market 

KıNALı 
Erkenci, açık tarla yetiştiriciliğine uygun bamya çeşitidir
Yeşil zemin üstünde sapa doğru ilerleyen bordo renge 
sahiptir
Meyveler kınalı olup  3-4 cm uzunluğunda hasadı yapılmalı
Bitki yapısı güçlüdür
  
Early type and suitable for open-field production
Dark green -hennaed pods
Fruits should be harvested in 3-4 cm length
Vigorous plant growth

OKRA
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ANANAS

KıRKAğAÇ 637

KAVUN- KARPUZ 

Orta erkenci, standart kavun çeşitidir
Güçlü bitki yapısına sahiptir 
Meyveler oval 2-2,5 kg ağırlığında, kabuk sarı-ağlı ve dilim-
sizdir
Et rengi sarımsı pembe, lezzetli ve aroması çok iyidir
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Olgunlaşma ortalama 80-100 gündür

Open pollinated, mid-early variety 
Plant structure is very strong
Fruits are 2 - 2,5 kg in weight, oval and yellowish-orange 
color skin
Flesh is yellowish pink colored , tasty and sweet
Suitable for open field 
Average maturity is 80 to 100 days

Standart ,“Altınbaş” olarak da bilinen kavun çeşitidir
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Kabuğu çok kalın olmayan, sarı üzeri siyah beneklidir
Meyve şekli yuvarlak-oval, meyve yüzeyi pürüzsüzdür
Meyve ağırlığı 3-5 kg civarındadır
Oldukça tatlı ve lifsiz bir yapıya sahiptir
Olgunlaşma günü ortalama 80-100 gündür 

Open pollinated melon,  also known as “Altınbaş”
Suitable for open field cultivation
Skin isn’t very thick with black spots on yellow background
Fruits are round oval-shape and the surface is smooth
Average fruit  weight is 3 to 5 kg
Fragrant and fiberless texture
Maturity is 80 to 100 days

 KıRKAğAÇ 589
Orta erkenci, standart kavun çeşitidir
Bitki yapısı güçlü, meyveleri uzun oval şekillidir
Kabuğu sert, sarı üzerine siyah benekli
Meyve eti kalın, beyaz, tatlı ve suludur
Meyveler ortalama 3-3,5 kg
Nakliye ve depolamaya uygun
Olgunlaşma ortalama 80-100 gündür

Open pollinated, mid- early melon variety
Vigorous plant structure, fruits are long oval-shaped
'ick-skin, black spots on  yellow surface
Flesh is thick, white, tasty and juicy
 Fruits average 3 to 3,5 kg
 Suitable for storage and transportation 
 Average maturity is 80 to 100 days

  MELON- WATERMELON
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KAVUN -HASANBEY 1

KAVUN

Meyvesi yuvarlak-oval şekilli
Kabuk rengi yeşil ve buruşuk
Ortalama meyve ağırlığı 3-5 kg
Meyve eti yeşilimsi beyaz, lifsiz,  sulu ve tatlı
Nakliyeye uygun olup, kışa dayanıklıdır
Olgunlaşma günü ortalama 80-90 gündür

Fruit is oval – round shaped 
'e skin color is green and wrinkled
Average fruit weight is 3-5 kg
Flesh is greenish white,  fiberless, juicy and sweet
Convenient for  transportation and  resistant to winter
Average maturity 80-90 days 
            

 SIYAH KışLıK 
Halk arasında “Ankara Kavunu” olarak da bilinir
Meyve şekli uzun-oval
Olgunlaşma sürecinde rengi koyu yeşil-siyaha dönüşür
Kışa oldukça dayanıklı, çok lezzetli, kokulu bir çeşittir 

Fruit is long and oval in shape
During ripening period the color turns into dark green-
black
Resistant for winter time, very tasty and fragrant

  MELON
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CRIMSON SWEET

KARPUZ 

Standart, alaca karpuz çeşitidir
Adaptasyon kabiliyeti yüksektir
Meyvesi yuvarlak-oval, koyu yeşil çizgili
Lezzetli, meyve iç rengi parlak kırmızı
Meyve ağırlığı ortalama 8-10 kg dır 
Olgunlaşma süreci 80-90 gündür
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur

Popular open pollinated watermelon variety
Round-oval shape with dark green stripes
Highly adaptable to every melon production  areas
'e $esh is brilliant red and delicious 
Average fruit weight is 8 to 10 kg
Matures  in 80-90 days from sowing
Suitable for open field cultivation

SIYAH KARPUZ
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, standart karpuz çeşitidir
Meyve kabuk rengi yeşil zemin üzerine koyu yeşil çizgilidir
Çekirdekleri orta iri ve meyve içi canlı kırmızı renktedir
Meyve yuvarlak ve ağırlığı 3,5-4 kg arasındadır
Lezzetli ve nakliyeye dayanıklıdır
Olgunlaşma süresi 80-85 gün 

Open pollinated variety, suitable for open field plantation
Skin color is green stripes on a dark green background
 Medium-sized seeds and $esh is bright red in color
Round-shaped fruit weight is about 3.5 - 4 kg
Desirable eating quality and good for transportation
Matures in 80-85 days 

WATERMELON
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KıRMıZı İNCI

BEYAZ İNCI

TURP 

Antep turbu diye de bilinen, standart kırmızı turptur
Kabuk rengi kırmızı, içi beyazdır
Sert ve içi dolgun bir yapısı vardır
Yuvarlak, orta iri, gevrek ve baharlı bir turp çeşididir
Mevsiminde ekildiğinde tohuma kalkmaz
Olgunlaşma günü ortalama 35-45 gündür 
Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir

Open pollinated red radish type
Red skin color, white $esh
Medium-large, crispy-firm  structure
Globe-shaped, spicy taste 
Matures in 35-45 days
Late summer, early fall is the planting time

Standart, beyaz turp çeşitidir
Dışı ve içi beyaz renktedir
Yuvarlak, orta iri,  gevrek ve içi dolgundur 
Baharlı, lezzetli bir turp çeşididir
Olgunlaşma ortalama 35-45 gündür
Mevsiminde ekildiği takdirde tohuma kalkmaz
Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir

Open pollinated, white radish variety
White skin color and white $esh
Medium-large, crispy-firm  structure
Globe-shaped and spicy taste 
Matures in 35-45 days
Late summer, early fall is the planting time

SIYAH İNCI
Standart,  siyah turp çeşitidir
Dışı siyah, içi beyaz renktedir
Yuvarlak, orta iri,  gevrek ve içi dolgundur 
Baharlı, lezzetli bir turp çeşididir
Olgunlaşma ortalama 35-45 gündür
Mevsiminde ekildiği takdirde tohuma kalkmaz
Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir

Open pollinated black radish type
Black skin color, white $esh
Medium-large, crispy-firm  structure
Globe-shaped and spicy taste 
Matures in 35-45 days
Late summer, early fall is the planting time

RADISH
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CHERRY BELLE 

ŞALGAMJAPON TURP

KıRMıZı BEYAZ TURP

TURP 
Standart, erkenci fındık turp çeşitidir
Yaprağı da tüketilebilir
Ortalama meyveler 2-2,5 cm, çapı ise 3 cm dır
Dışı koyu kırmızı, içi beyazdır
Albenisi yüksek, lezzetli ve sert yapılıdır
Ortalama 35-45 günde hasat olgunluğuna gelir
Hasat gecikirse meyve kalitesi düşer
Her mevsim ekilebilir

Open pollinated, early variety
Leaves also consumed
Fruits 2,5 cm long and 3 cm in diameter
Scarlet red color,  white $esh
Crispy firm structure and tasty
Matures in 35-45 days
If the harvest is delayed the fruit quality get worse
All season cultivation possible 

ÇIN TURP

RADISH
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NANTES 

KıRMıZı PANCAR

Standart, erkenci bir havuç çeşitidir
Bitki yapısı çok güçlü olup hızlı gelişir
Orta-uzun ve kök ucu küttür
Silindirik yapıda, tatlı ve gevrektir 
            
Carrot
Open pollinated, early carrot variety
Vigorous plant structure
Blunt half-long type
Cylindrical-shaped, sweet and crispy

Standart kırmızı pancardır
Yuvarlak, içi ve dışı kırmızı renktedir 
Turşu ve salata için kullanılmaktadır
Ortalama 60 günde olgunlaşır

Red Beet
Open pollinated,  red beet variety
Round-shaped, $esh and skin color is dark red
Usually consumed for pickles and salad
'e average maturity is 60 days

MOR HAVUÇ-ESVET
“Mor” ya da “Siyah havuç” olarak bilinir
İçi ve dışı koyu- mor renklidir
Silindirik şekilli olup ucu sivridir
Bitki yapısı çok kuvvetlidir
Doğal renklendirici olması sebebi gıda sanayinde kullanılır

Also known as purple or black carrot
Including inside it is dark-purple in color
Cylindrical shaped, tips are pointed
Vigorous plant growth
As a natural colorants used in food industry
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SIMBO

EYMEN

FASULYE 

Oturak, orta erkenci taze fasulyedir
Baklalar yassı, düz, orta uzunlukta ve kılçıksızdır
Meyve uzunluğu 15 cm, eni 1-1,5 cm civarındadır
Dane rengi beyazdır
Olgunlaşma ortalama 40-45 gündür
Taze tüketim için uygundur

Mid-early bush fresh bean variety
Pods are $at, straight, medium-length and fibreless
Fruit length is about 15 cm, width 1-1,5 cm
Seed color is white
Mature average in 40-45 days 
Suitable for fresh consumption

Oturak, orta erkenci taze fasulyedir
Baklalar yuvarlak, düz ve kılçıksızdır
Meyveler orta uzunlukta olup ortalama 15 cm civarındadır
Dane rengi kahverengidir
Olgunlaşma ortalama 40-45 gündür
Taze tüketim için uygun, verimli bir çeşittir

Mid-early bush type fresh bean variety
Pods are round, slightly curved and fibreless
Fruits are  medium-length, about 15 cm
Seed color is brown
Mature average in 40-45 days 
Productive and good for fresh consumption 

SARıKıZ
Oturak, erkenci taze fasulye çeşitidir
Baklalar yassı, kılçıksız, hafif koyu yeşil renktedir
Bakla uzunluğu 12-17 cm, eni 1-1,5 cm dır
Dane rengi kahverengidir 
Her türlü toprakta kolayca yetiştirilebilen, açık tarla 
yetiştiriciliğine uygundur 
Olgunlaşma günü ortalama 40-45 gündür 
Taze tüketim için uygundur

Early bush type, fresh bean variety
Pods are $at, fibreless, light green color
Fruit length is 12-17 cm, width 1-1,5 cm
Seed color is brown 
Easily be grown in any soil types, suitable for open field 
production
Maturity 40-45 days on average
Good for fresh consumption

FRENCH BEANS 
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ATLANTIS

FASULYE 

Oturak, orta erkenci taze fasulyedir
Baklalar yuvarlak, hafif eğri ve kılçıksızdır
Meyveler orta uzunlukta olup 15 cm civarındadır
Dane rengi açık kahve-krem
Olgunlaşma ortalama 40-45 gündür
Taze tüketim için uygundur

Mid-early bush fresh bean variety
Pods are round, slightly curved and fibreless
Fruits are medium-length, about 15 cm
Seed color is light brown
Mature average in 40-45 days 
Suitable for fresh consumption 

MIRAY-MAGNUM TIPI
Oturak taze fasulye çeşitidir 
Meyvesi uzun, dar ve kılçıksızdır
Danesi uzun, yuvarlak, kahverengidir
Her türlü toprakta yetiştirilebilir
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur
Taze tüketim için uygundur

Determinate, green beans variety
Pole are long, narrow and fibreless
Seeds are long, round and brown
Adaptable to all soil types 
Suitable for open field production
Good for fresh consumption

FRENCH BEANS 

HANıMELI
Oturak turşuluk, taze fasulyedir
Bakla rengi açık sarı ve düzgündür
Tohumları çok belirgin değildir
Turşuluk için tercih edilir

Bush type pickling, fresh bean
Pod color is light yellow and smooth
Seeds are not very significant
Preferred for pickling
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GENIş SıRıK FASULYE-HELDA

ALMAN AYşE  

FASULYE 

 4F-89
Sırık, taze fasulye çeşitidir
“Ziraat Ayşe-Tokat” olarak da bilinir
Geççi olup, meyve verme süresi uzundur 
Kuvvetli bir bitki yapısı vardır 
Baklaları yeşil, uzun ve yassıdır
Daneler orta büyüklükte olup böbrek şeklinde, oval ve 
mor renklidir
Kılçıksız, lezzetli ve çabuk pişer

Indeterminate, fresh bean variety
Also known as “Ziraat Ayşe-Tokat”
Late type , mature begins in 60-70 days 
Has a strong plant structure
 Pods are green, long and $at
Seed is a medium-sized kidney-shaped, oval and purple 
color

Sırık taze fasulye çeşitidir
Çok yassı, geniş ve uzun bir görünümü vardır
Danesi beyaz, baklaları kılçıksızdır 
Lezzetli ve gösterişli bir yapısı vardır
Taze tüketim için uygundur

Pole beans variety
Very $at, wide and has a long  appearance
Seed color is white,  bean is fibreless
Delicious and has a $ashy structure
Good for fresh consumption

Sırık, taze fasulye çeşitidir
Meyveleri dar-uzun ortalama 20 cm civarındadır
Tohum rengi beyaz ve yassıdır
Lezzetli ve bol dökümü vardır
Taze tüketim için uygundur

Pole beans variety
Fruits are an average of 20 cm around, narrow- long
Seed color is white
Delicious and high yield
Good for fresh consumption
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FRENCH BEANS 



HANıMTENI

FASULYE 

Sırık turşuluk, taze fasulyedir
Bakla rengi açık sarı ve düzgündür
Tohumları çok belirgin değildir
Turşuluk için tercih edilir

Pole  pickling, fresh bean
Pod color is light yellow and smooth
Seeds are not very significant
Preferred for pickling 

ÇILLI KıZ
Sırık, taze fasulye çeşitidir
Meyveleri uzun, alacalı-mor renklidir
Tohum rengi  mor alacalı
Lezzetli ve bol dökümlüdür
Taze tüketim için uygundur

Fresh pole bean variety
Fruit is long,  with purple motted
Seed color is with  mottled purple
Delicious and productive
Good for fresh consumption

FRENCH BEANS 

ÖZAYşE
Sırık, taze fasulye çeşitidir
 65- 70 günde mahsul vermeye başlar 
Kuvvetli bir bitki yapısı vardır
Meyvesi yeşil, yassı ve kılçıksızdır
Danesi yuvarlak ve beyaz renklidir
Halk arasında “Şeker- Boncuk Ayşe” diye de anılır
Taze tüketim için uygundur

Pole beans variety
Matures begins in 65-70 days
Has a strong plant structure
Green fruits are $at and fibreless
Seed is round and white color
Proper for fresh consumption
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BARBUNYA SıRıK

BARBUNYA-SELIM

FASULYE 

Sırık barbunya çeşitidir
Dane rengi, krem zemin üzerine kırmızı beneklidir
Ortalama 75 - 85 günde meyve dökmeye başlar
Baklada dane sayısı 6-8 adettir
Her türlü toprakta kolayca yetiştirilebilir

Pole, bean variety
Seeds are red striped  on creamy base
Average 75-85 days a%er planting begins to bear pods
Pods have 6-8 seeds
Easily grown in any soil

Oturak, erkenci bir çeşittir
Dane rengi, krem zemin üzerine kırmızı beneklidir
Bakla boyu 13-15 cm, eni 1-1,5 cm dır
Baklalardaki dane sayısı 5-7 adettir
Ortalama 40 - 45 günde meyve dökmeye başlar
Her türlü toprakta kolayca yetiştirilebilir

Bean
Early, bush bean variety
Seeds are red striped  on creamy base
Pods length is 13- 15 cm, length 1-1,5 cm
'e pods contain 5-7 seeds
Average 40-45 days a%er planting begins to bear pods
Easily grown in any soil

FRENCH BEANS 

BONCUK AYşE
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FASULYE 

YAPRAK BEZELYE

FRENCH BEANS 

BAKLA  
Erkenci, iri daneli bakla çeşitidir
Meyve uzunluğu ortalama 20-25 cm 
Hem yeşil hem de kuru tüketime uygundur
Her bölgede yetiştirilebilen, lezzetli ve kılçıksızdır

Broad Beans
Early, coarse-grained variety broad bean
Pole  average length is 20-25 cm 
Suitable both for fresh  and dry consumption
Adaptable to all region, delicious and fibreless

BEZELYE-UTRILLO
Danesi iri, pürüzsüz ve baklası koyu yeşildir
Sofralık ve konservelik kalitesi iyidir
Baklalar düz, 10-12 cm uzunluğundadır
Baklada 7-9 adet dane bulunur
Olgunlaşma ortalama 60-80 gündür

Peas
Large, smooth- seeded and pods are dark green in color
Table and canning quality is good 
Pods are straight and 10 to 12 cm long
Pods contain  7 to 9 seeds
Matures about 60-80 days
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EKİM / DİKİM TABLOSU
SOWING / PLANTING CHART

İlkbahar Sonbahar YazTablodaki veriler fikir vermek içindir. Bölgeye, çeşide koşullara bağlı olarak değerler değişebilir

'e data in the table are meant to give you ideas. Region, varieties, conditions may change the data
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