
www.pasatohum.com

pasha seed’s

paşa tohumculuk
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Şçindekiler / Contents

About Us
Tomato
Pepper
Eggplant
Lettuce
Radish
Parsley
Watrcress
Cress
Dill
Purslane
Chard
Sorrel
Thyme
Basil
Brocolli
Cauliflower
Cabbage
Onion
Leek
Carrot
Celery
Squash
Gherkin
Cucumber
Melon
Watermelon
Gombo
Spinach
Beans
Bean
Broad Bean
Black Eye Beans
Pea

1
2 - 4
 - 4 8

9 - 10
10 - 12
12 - 14

14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18

19 - 20
20
21
21

21 - 22
22
23

24 - 25
25
26
26
27

27 - 28
28
29
29

Hakkˆmˆzda
Domates

Biber
Patlˆcan

Marul
Turp

Maydanoz
Roka
Tere

Dereotu
Semizotu

Pazˆ
Kuzu Kulaİˆ

Kekik
Reyhan
Brokoli

Karnabahar
Lahana

Soİan
Pˆrasa
Havuç

Kereviz
Kabak

Acur
Hˆyar

Kavun
Karpuz
Bamya

Ispanak
Barbunya

Fasulye
Bakla

Börülce
Bezelye

www.pasatohum.com
Şç

in
de

ki
le

r 
/ 

C
on

te
nt

s



  Paşa Tohumculuk 1996 yılında Balıkesir'de kurulmuştur. Tarımsal alanda faaliyet 
gösteren firmamız, standart ve sertifikalı sebze tohumları üretim-pazarlama konusunda atılım 
yaparak 2007 yılında ş irketleşmiştir. Gün geçtikçe istikrarlı bir şekilde büyümesine devam 

eden Paşa Tohumculuk, 2011 yılında Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu olmuştur. Paşa 
Tohumculuk artan bayilikleriyle yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde bulunan çiftçilerin 
taleplerini karşılayabilecek dağıtım ağına ulaşmıştır.  
  Paşa Tohumculuk, ithalatçı bir firma olmaktan çok ülkemize ait milli sebze tohum çeşitlerini 
nitelikli bir şekilde üretip, yurtdışı pazarlara ihracat yapmayı kendine amaç edinmiştir. Firmamız 
bünyesinde bulunan sebze tohumluk çeşitlerine olan talebin, gün geçtikçe artması nedeniyle daha geniş 
alanlarda üretim yapılmakta ve yeni sebze tohum çeşitlerinin ürün portföyüne eklenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Artan üretim potansiyeli, tohumluk üretimi yapan çiftçilerimizin de gelirlerini 
yükselmekte ve dolayısıyla Paşa Tohumculuk her geçen gün bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda 
bulunmaktadır.  
  Şirketimiz Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği 
(TODAB), Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSİAB) ile Balıkesir Bölgesi Tohum Üreticileri İşbirliği ve 
Dayanışma Platformu bünyesinde Türk Tohumculuğunun gelişimi için gerekli çalışmalarda da yer 
almaktadır.  Ayrıca standart ve sertifikalı sebze tohumluk üretimiyle ilgili yapılan yasal düzenleme ve 
değişikliklere en kısa zamanda uyum sağlayabilen, tohumculuk sektörünün öncü firmalarından biridir. 
Dolayısıyla Paşa Tohumculuk, tohumculuk sektöründe çağdaş bir firma olarak, istikrarlı bir şekilde 
büyümesine devam etmektedir. 

 Paşa Tohumculuk was established in 1996 in Balıkesir. Our company which operates in the 
field of agriculture has made great move in the field of production and marketing of standart 
certified vegetable seedpod and incorporated in 2007.  Paşa Tohumculuk, which has continued 

its consistent growth in time, became a Private Sector Agricultural Research Institution in 2011. Paşa 
Tohumculuk has had a distribution network to meet the needs of farmers in the four corners of the world. 
Paşa Tohumculuk has aimed to qualitatively produce national vegetable seed species unique to our 
country and to export to out of country markets, rather than being an importer country. As s a consequence 
of the rapid increase in the demand to the vegetable seeds within the structure of our country, seed 
production has started to be performed in larger fields and more vegetable seed species are added into the 
already existing ones. The increasing production potential increases the income of the farmers operating 
in the field of seed production and thus, Paşa Tohumculuk has started to make an economical contribution 
to the country and its regions. 
 Our company has continued its studies related to Turkish seed growing under the roof of Bitki 
Islahçıları Alt Birliği (BİSİAB), Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği ( TODAB), Tohum Sanayicileri ve 
Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) and Balıkesir Province  Seed Growing Union and Cooporation Platform. 
Besides, our company could adapt to the legal regulations and revisions carried out for standart and 
certified vegetable seed production in shortest time, and it is also one of the pioneering companies in the 
field of seed. Therefore, paşa Tohumculuk steadily continues to grow as a contemporary firm in the field.
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DOMATES - H 2274 : Meyveleri koyu kırmızı renkte oval,

köşeli, yuvarlak olup ortalama 150gr. ağırlığında sert,

kalın kabuklu ve nakliyeye çok uygundur. Sofralık ve

sanayi olarak tüketilebilen bir yer domates çeşididir. Suda

çözünebilir madde içeriği % 5,4 olan bu çeşidin dekara verimi 7 ton/da

civarındadır.

TOMATO - H 2274 : Its fruits are oval and in dark red, have

angular and round shapes. Its average weight is about

150 gr, hard, thick-skinned and very appropriate for

transportation.  It is a tomato species for table

consumption and also can be consumed in industry. Approximate

yield per decare for this species is 7 tons, and its water-soluble content

is % 5.4

H-2274H-2274H-2274

DOMATES - SC-2121 : Açık tarla yetiştiriciliğine uygun,

sofralık kalitesi yüksek, ince kabuklu ve erkenci bir

domates çeşididir. Meyveleri ortalama 7 cm. çapında

hafif basık, yuvarlaktır ve çatlama görülmez. Dikim ile

hasat arası 65-70 gün, hasat süresi ise 60 gündür. Dekara verim

ortalama 9 ton/da ' dır. Adaptasyon kabiliyeti oldukça iyidir.

TOMATO - SC-2121 : It is appropriate for outdoor

growth, and it has high quality for table consumption,

thin skinned and a special species for early growth. Its

fruits are approximately 7 cm in diametre, slightly

flattenned, round shaped and has no crack on the surface. Duration

between planting and harvest is about 65-70 days, duration for harvest

is 60 days. The approximate yield per decare is 9 ton. It also has very

good adaptation ability to the environment.

SC-2121SC-2121SC-2121

DOMATES - NARCAN-8 :  Meyveler etli, kalın kabuklu ve

sert olduğundan dolayı nakliyeye dayanıklıdır. Güçlü bir

bitki yapısına sahip olup yapraklar meyveleri tamamen

örter. Özelikle son turfanda yetiştiriciliğine uygundur.

Hem sofralık hem de sanayi tüketimine uygun olan bir yer domates

çeşididir. Dekara verimi 9 ton/da civarındadır.

TOMATOES- NARCAN-8 :  Its fruits are freshy and thick

skinned. As they are hard skinned, it is easy to transport

them. It has a very strong plant structure, and its leaves

cover its fruits. It is especially appropriate for out of

season growth. It is a tomato species for both table consumption and

industrial consumption. Its yield is about 9 ton per decare.

Narcan-8Narcan-8Narcan-8
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DOMATES – ALMİLA : Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, 

sofralık kalitesi yüksek, pembe domates çeşididir. Dal 

yapısı çok geniş olup meyveleri tamamıyla örter. Meyvesi 

çok etli ve sulu olup çekirdek oranı fazladır. Raf ömrü çok 

azdır.

TOMATO – ALMILA It is appropriate for outdoor land 

growth, and it is also of qood quality for table 

consumption, thin skinned and good sized. Its branch 

structure is so large that fruits are not visible within the 

branches.  Its fruits are fleshy and succulent. It also contains a lot of 

seeds. It also has very limited shelf life.

Almila (Pembe)Almila (Pembe)Almila (Pembe)

DOMATES - RİO GRANDE : Sanayi yer domates çeşididir. 

Meyveleri 20-100gr. ağırlığında yüzeyi düz, yumurta 

şeklindedir. Meyveleri sert, kalın kabuklu olup nakliyeye 

dayanıklıdır. Suda çözünebilir kuru madde içeriği % 5 

olup, dekara verimi 9 ton civarındadır.

TOMATO - RİO GRANDE : It is a ground tomato species. 

Its fruit weights about 20-100 gr, has a flat surface and it 

is egg shaped. Its fruits are hard, thich-skinned and 

transport-resistant.  It is water-soluble and its dry 

material content is about 5%. Its yield per decare is about 9 tons.

Rio GrandeRio GrandeRio Grande

 

DOMATES – YAYLA 010 : Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, 

sofralık kalitesi yüksek, ince kabuklu ve çok iri bir 

domates çeşididir. Dal yapısı çok geniş olup meyveleri 

tamamıyla örter. Meyvesi çok etli ve sulu olup çekirdek 

oranı fazladır. Raf ömrü çok azdır.

TOMATO – YAYLA 010: It is appropriate for outdoor land 

growth, and it is also of qood quality for table 

consumption, thin skinned and good sized. Its branch 

structure is so large that fruits are not visible within the 

branches.  Its fruits are fleshy and succulent. It also contains a lot of 

seeds. It also has very limited shelf life.

Yayla 010 (Yerli)Yayla 010 (Yerli)Yayla 010 (Yerli)



                       DOMATES - CHERRY : Sofralık cherry �pinde domates
                      çeşididir.  Meyveler yuvarlak, küçük ve kırmızı renktedir.
                      Verimli, dallı ve orta erkenci bir çeşi�r.

                       TOMATO - CHERRY :  Cherry type tomato.  Fruits are
                      round, small and red in color. Produc�ve and
                      medium - early type.

CherryCherryCherry
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BİBER - YALOVA ÇARLİSTON-341 : Sarımsı açık renkte 

olup taze, kızartmalık ve turşuluk olarak tüketilebilen tatlı 

bir biber çeşididir. Meyveleri 17 cm. uzunluğunda ve 

konik şekilli, et kalınlığı 3 mm. olan bu çeşidin ortalama 

verimi 3 ton/da'dır.

PEPPER - YALOVA ÇARLİSTON  341 :   It is in light 

yellowish colour, and it is a pepper species to be 

consumed as fresh, frying and pickling. Its fruits are in 17 

cm in length and cone shaped; its wall thickness is 3 mm. 

Its approximate yield per decare is 3 tons

Yalova Çarliston-341Yalova Çarliston-341Yalova Çarliston-341

BER - KANDİL DOLMA : Meyveleri yeşil, 7-8 cm. uzunluk 

ve 5-6 cm. çapında, 3-4 loblu, ince kabuklu, meyve eti 

2mm. olan tatlı bir dolmalık biber çeşididir. Meyveleri 

aşağı baktığından güneş yanıklığı görülmeyen bu çeşidin 

olgunlaşma süresi 55-60 gün ve ortalama verimi 3-3,5 ton/da'dır.

PEPPER – KANDİL DOLMA : Its fruits are green and in 5-6 

cm in length, with 3-4 lobes, thin skinned, its fruit wall 

thickness is 2 mm, and it is a sweet pepper species for 

stuffing. As the fruits of this species are downward, 

maturational period is 55-60 days and its yield per decare is 3-3,5 tons.

Kandil DolmaKandil DolmaKandil Dolma
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BİBER - SERA DEMRE-8 : Taze , kızartmalık, turşuluk ve 

işlenmiş olarak tüketilebilir. Örtü altı tarıma ve açık tarla 

yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. Meyvesi uzun, koyu 

yeşil renkte, düzgün ve çok parlak olup körüklüdür. Acılık 

karakteri çevresel faktörlere göre kendini göstermektedir. Meyveleri 

17-23 cm. uzunluğunda, 2,5-3 cm. kalınlığında olup et kalınlığı 2 

mm.'dir. Ortalama verim 6-8 ton/da'dır.

PEPPER - SERA DEMRE 8 : It is good for fresh 

consumption, frying, pickling and as processed food. It is 

a species suitable for indoor growth and outdoor land 

growth. Its fruits are long  green colour, straight, bright 

and corrugated. Its hotness degree changes depending on the 

environment where it grows. Its fruits are in 17-23 cm length, it is 2.5-3 

cm in diametre and its wall thickness is 2 mm. Its average yield per 

decare is 6-8 tons. 

Sera Demre-8Sera Demre-8Sera Demre-8  

BİBER - MAZAMORT (ÜÇ BURUN) : Kızartmalık, turşuluk 

ve özellikle pul biber yapımında kullanılan tatlı bir biber 

çeşididir. Meyveleri 8-12 cm. uzunluğunda etli ve gevrek 

yapıdadır. Meyve uçları üç burun şeklinde olup adını da 

buradan almıştır. Çeşidin dekara verimi 3-4 ton civarındadır.

PEPPER - MAZAMORT : It is a sweet pepper species 

suitable for frying, pickling and making chili pepper. Its 

fruits are in 8-12 cm length, fleshy and brittle. As the sides 

of its fruits are in three noses shaped, it takes its name 

from that. Its yield per decare is 3-4 tons. 

Mazamort (Üç Burun)Mazamort (Üç Burun)Mazamort (Üç Burun)

BİBER - ÇORBACI-12 : Taze ve turşuluk olarak 

tüketilebilen iç ve dış pazar isteklerine uygun bir biber 

çeşididir. Meyveleri 20 cm uzunluğunda, ince etli ve 

tatlıdır. Ortalama meyve ağırlığı 14-20g olup, sarımsı-

açık yeşildir. Çeşidin dekara verimi 4,5-5 ton civarındadır.

PEPPER – ÇORBACI 12 : It is a pepper species approriate 

for fresh consumption and for pickling, and it is also good 

for both domestic and foreign market. Its fruits are in 20 

cm length, has thin wall thickness and it is also sweet. The 

average weight of its fruits is 14-20 gr, it is also in light yellowish colour. 

Its yield per decare is 4,5-5 tons.

Yalova Çorbac -̂12Yalova Çorbac -̂12Yalova Çorbac -̂12



BİBER - ÇETİNEL-150 (TATLI SİVRİ) : Meyveleri koyu yeşil 

renkte, sofralık ve turşuluk olarak tüketilebilen tatlı bir 

biber çeşididir. Meyveleri orta çekirdekli, eti ince, sap 

kısmı körüklü ve sivri tiptedir. Dikimden itibaren yaklaşık 

65-70 günde hasada gelir. Çeşidin dekara verimi 3-3,5 ton civarındadır.

PEPPER – ÇETİNEL-150 : Its fruits are in dark green colour, 

and it is a sweet pepper species suitable for table 

consumption. The sizes of its fruits are average, thin walls, 

its stem is corrugated and sharp pointed. Following the 

planting, it becomes ready for harvesting in 65-70 days. Its yield per 

decare is 3-3,5 tons. 

Çetinel-150 (Tatl  ̂Sivri)Çetinel-150 (Tatl  ̂Sivri)Çetinel-150 (Tatl  ̂Sivri)

6

www.pasatohum.com
B

ib
er

 /
 P

ep
pe

r

BİBER - MENDERES (KIL ACI) : Meyveleri koyu yeşil renkte, 

taze ve turşuluk tüketime uygun acı bir biber çeşididir. 

Meyvelerin sap taraf ı hafif körüklü 20-22 cm. 

uzunluğunda ince ve sivridir. Dikimden ilk hasada 45-50 

günde gelebilen, toplam hasat süresi ise 140 gün olan, tütün mozaik 

virüsüne dayanıklı, erkenci bir biber çeşididir. Çeşidin dekara verimi 2,5 

ton civarındadır. 

PEPPER - MENDERES : Its fruits are in dark green colour, 

and it is a hot pepper species suitable for fresh 

consumption and  pickling. The stem of its fruits is 

corrugated and has 20-22 cm length, slim and pointed. 

Duration between the planting time and harvesting is about 45-50 

days; total harvest period is 140 days. It is durable against tobacco 

mosaic virus and it is a species for early grown. The yield of this species 

is about 2.5 tons per decare.

Menderes (K l̂ Ac )̂Menderes (K l̂ Ac )̂Menderes (K l̂ Ac )̂

 

BİBER – SEYREK (KIL TATLI) : Meyveleri yeşil renkte olup 

taze tüketime uygun tatlı bir biber çeşididir. Meyvelerin 

sap kısmı hafif körüklü 20-22 cm. uzunluğunda ince ve 

sivridir. Dikimden ilk hasada 45-50 günde gelebilen, 

toplam hasat süresi ise 140 gün olan erkenci bir biber çeşididir. Çeşidin 

dekara verimi 2,5 ton civarındadır.

PEPPER – SEYREK : Its fruits are in green colour, it is a 

pepper species suitable for  fresh consumption. The stem 

of its fruits are slightly corrugated and also has 20-22 cm 

length, thin and pointed. Duration between the planting 

time and harvesting is 40-45 days, total harvest duration is 140 days, 

and it is a species for early growth. The yield per decare is 2.5 tons.

Seyrek (K l̂ Tatl )̂Seyrek (K l̂ Tatl )̂Seyrek (K l̂ Tatl )̂



7

www.pasatohum.com

B
ib

er
 /

 P
ep

pe
r

BİBER - YALOVA YAĞLIK-28 : Salça yapımında ve 

közlemelik olarak kullanılan, iç ve dış pazar isteklerine 

uygun, etli ve tatlı bir biber çeşididir. Meyveleri ortalama 

18-20 cm. uzunluğunda, yassı ve et kalınlığı 4-5 mm. olup 

koyu kırmızı renklidir. Dikimden itibaren ilk hasada ortalama 60-65 

günde gelir. Bu çeşidin ortalama verimi 4-5 ton/da civarındadır.

PEPPER - YALOVA YAĞLIK-28 : It is a pepper species used 

for gravy making and roasting. It is suitable for domestic 

and foreign market demands, fleshy and sweet. Its fruits 

have 18-20 cm in length, flat and its wall thickness is 4-5 

mm. It has a dark red colour. Duration between planting and 

harvesting is 60-65 days. Average yield for this species per decare is 4-

5 tons. 

Yalova Yaİ lˆk-28Yalova Yaİ lˆk-28Yalova Yaİ lˆk-28

BİBER - PALA : Salça yapımında ve közlemelik olarak 

kullanılan, iç ve dış pazar isteklerine uygun, etli ve tatlı bir 

biber çeşididir. Meyveleri ortalama 18-20 cm. 

uzunluğunda, yassı ve et kalınlığı 4-5 mm. olup koyu 

kırmızı renklidir. Dikimden itibaren ilk hasada ortalama 60-65 günde 

gelir. Bu çeşidin ortalama verimi 5-6 ton/da civarındadır.

PEPPER - PALA : It is a pepper species used for gravy 

making and roasting. It is suitable for domestic and 

foreign market demands, fleshy and sweet. Its fruits have 

18-20 cm in length, flat and its wall thickness is 4-5 mm. It 

has a dark red colour. Duration between planting and harvesting is 60-

65 days. Average yield for this species per decare is 5-6 tons.

Pala (Şri Yaİ lˆk)Pala (Şri Yaİ lˆk)Pala (Şri Yaİ lˆk)

BİBER - ILICA-256 (ACI SİVRİ) : Meyveleri koyu yeşil renkte 

olup sofralık ve turşuluk tüketime uygun acı bir biber 

çeşididir. Meyvelerin sap kısmı körüklü, 18-20 cm. 

uzunluğunda, ince etli, orta çekirdekli ve sivridir. 

Dikimden ilk hasada 60-65 günde gelir. Çeşidin dekara verimi 3-3,5 ton 

civarındadır.

PEPPER - ILICA-256 : Its fruits are in dark green colour, 

and it is a pepper species suitable for table consumption 

and pickling. The stem of its fruits are corrugated, and has 

18-20 cm in length, thin and fleshy. The sizes of its seeds 

are average and also pointed. Duration between planting and 

harvesting is 60-65 days. Its total yield per decare is 3-3.5 tons. 

Ilˆca-256 (Ac  ̂Sivri)Ilˆca-256 (Ac  ̂Sivri)Ilˆca-256 (Ac  ̂Sivri)
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BİBERİYE - MİSYA (MİSKET BİBERİYE) :  Meyveleri 1-2 cm. 

çapında açık yeşil renkli, acı ve yuvarlak olan mini biber 

çeşididir. Turşu sanayinde kullanımı yoğunluktadır.

ROSEMARY - MİSYA : Its fruits are 1-2 cm in diametres, 

they are in light green colour. It is a very hot and round 

shaped small pepper species. It is very commonly 

consumed in pickling industry. 

Misya (Misket Biberiye)Misya (Misket Biberiye)Misya (Misket Biberiye)

 

BİBERİYE - KONUK (KONİK BİBERİYE) : Meyveleri 1-2 cm. 

çapında açık sarı renkli, konik şeklinde ve uç kısmı hafif 

ovalleşen, acı mini biber çeşididir. Turşu sanayinde 

kullanımı yoğunluktadır.

ROSEMARY – KONUK : Its fruits are in 1-2 cm in diametre, 

in green colour and conic shaped. Its tip is slightly round, 

hot and small pepper species. It is very commonly 

consumed in pickling industry. 

Konuk (Konik Biberiye)Konuk (Konik Biberiye)Konuk (Konik Biberiye)

BİBER - SÜSLÜ : Sofralık ve turşuluk tüketimine uygun, 

çok acı mini biber çeşididir. Meyveleri yukarı bakan, 

demet halinde büyüyebilen, 4-6 cm. uzunluğunda verimli 

bir çeşittir. Çeşidin ortalama verimi 1-2 ton/da 

civarındadır.

PEPPER – SÜSLÜ : It is suitable for table consumption and 

pickling, and it is also a very hot and small pepper species. 

Its fruits are upward, and they can grow bunchily. Its is 

also very productive species with 4-5 cm length. Average 

yield fort his species per decare is 1-2 tons. 

Süslü (Ac  ̂Çiçek Yukar  ̂Bakan)Süslü (Ac  ̂Çiçek Yukar  ̂Bakan)Süslü (Ac  ̂Çiçek Yukar  ̂Bakan)
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PATLICAN - PALA-49 : Siyaha yakın mor meyveleri 22-30 

cm. uzunluğunda ve 7-8 cm. çapındadır. Meyve eti beyaz 

ve yumuşaktır. Taze tüketime, konserve ve turşu 

yapımına uygun olan bu çeşidin ortalama verimi 5 ton/da 

civarındadır.

EGGPLANT – PALA-49 : Its fruits are purple close to black, 

and its fruits are in 22-30 cm in length and 7-8 cm in 

diametre. Its pulp is white and soft. This species is suitable 

for fresh consumption, pickling and making canned food 

and its yield per decare is 5 tons. 

Pala-49Pala-49Pala-49

PATLICAN - AYDIN SİYAHI-55 : Yüksek boylu ve kuvvetli 

gelişen bir patlıcan çeşididir. Meyveler ortalama 22 cm. 

uzunlukta 4-5 cm. çapındadır. Meyveler koyu mor renkli 

olup, küt burunlu, boyun ve dip kısmı hemen hemen aynı 

kalınlıkta ve muntazam şekillidir. Meyve eti sert, yola dayanıklıdır. 

Ortalama verim 5,5 ton/da civarındadır.

EGGPLANT - AYDIN SİYAHI-55 : It is a tall eggplant 

species with strong growth. Its fruits are 22 cm in length 

and 4-5 cm in diametre. Its fruits are dark purple with 

blunt point. Its middle and bottom parts are almost in the 

same diam. Its pulp is hard, and resistant for transport. Its average 

yields per decare 5.5 tons.

Aydˆn Siyah -̂55Aydˆn Siyah -̂55Aydˆn Siyah -̂55

PATLICAN - KEMER-27 : Bitki yapısı toplu gelişen 70-80 

cm. uzunluğunda bir patlıcan çeşididir. Meyveler 

silindirik, uca doğru eğri, uç kısmı küt, orta uzunlukta (14-

18 cm.), meyve çapı 4-6 cm. ve parlak koyu mor renkte 

meyve eti yumuşak erkenci bir çeşittir. Dekara verim 3-4 ton 

civarındadır.

EGGPLANT – KEMER-27 : It has a round growth and 70-80 

cm in length. Its fruits are cylindirical, sinious in edges, the 

edges are stubby. It is also in average length (14-18 cm). 

Its fruits have 4-6 cm in diametre and bright dark purple. 

Its pulp is soft and suitable for early growth. Its yield per decare is 3-4 

tons.

Kemer-27Kemer-27Kemer-27



MARUL – KIVIRCIK-010 : Yaprakları yeşil renkte kıvırcık 

ve dalgalı olup hasat zamanına göre demet veya tek kök 

olarak pazara sunulabilir. İnce ve yumuşak yapılı 

yapraklarının olması tüketicinin tercih sebebidir. Erken 

ilkbahar ve sonbahar ekimlerine uygun olup s ıcaklara karşı 

dayanıklılığı iyidir.

LETTUCE - KIVIRCIK-010 : Its leaves are green and curly. It 

can be presented to market as bunch or a single root 

depending on the time of harvest. The fact that it has thin 

and soft leaves is why consumers demand this species 

most in the market. It is suitable for early spring growth and fall 

growth, and it is very resistant to temperature.

Kˆvˆrcˆk-010 (Arapsaç  ̂Tipi)Kˆvˆrcˆk-010 (Arapsaç  ̂Tipi)Kˆvˆrcˆk-010 (Arapsaç  ̂Tipi)
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PATLICAN - ALYA : Yüksek boylu ve kuvvetli gelişen bir 

patlıcan çeşididir. Meyveler ortalama 22 cm. uzunlukta 6-

8 cm. çapındadır. Meyveler koyu beyaz ve mor renkli 

olup, küt burunlu, boyun ve dip kısmı hemen hemen aynı 

kalınlıkta ve muntazam şekillidir. Meyve eti sert, yola dayanıklıdır. 

Ortalama verim 5,5 ton/da civarındadır.

EGGPLANT - ALYA : It is a tall eggplant species with 

strong growth. Its fruits are 22 cm in length and  cm in 6-8

diametre. Its fruits are white and dark purple with blunt 

point. Its middle and bottom parts are almost in the same 

diam. Its pulp is hard, and resistant for transport. Its average yields per 

decare 5.5 tons.

Alya (Alaca Kˆr Patlˆcan)Alya (Alaca Kˆr Patlˆcan)Alya (Alaca Kˆr Patlˆcan)

PATLICAN - TOPAN-374 : Yayvan, çok dallı, orta boylu 

(50-90 cm.) ve kuvvetli gelişen bitki yapısına sahiptir. 

Meyve şekli armudi yuvarlak, uç ve dip kısmı basık bir 

patlıcan çeşididir. Meyve rengi siyah mor arasıdır. 

Dikimden ilk hasada 60-70 günde gelir, toplam hasat süresi ise 110 

gündür. Ortalama verim 6 ton/da civarındadır.

EGGPLANT - TOPAN-374 : It is flat with a lot of branches 

in average height (50-90 cm) It has a structure which can 

grow very quickly. Its fruit shape is like a pear and round, 

it is flattenned in the edges and bottom part. The colour 

of its fruit is between black and purple. Duration between planting and 

harvest is 60-70 days. Total harvest duration is 110 days. Its average 

yield per decare is 6 tons. 

Topan-374Topan-374Topan-374



                       MARUL - KARADENİZ KIVIRCIK :  Standart, kıvırcık �pte
                      bir çeşi�r. Yeşil yaprakları gevrek ve lezzetlidir. Kışlık
                      marul çeşidi olup soğuğa dayanıklıdır.  Sapa kalkmaya
toleranslıdır.

                       LETTUCE - KARADENİZ KIVIRCIK :    Open pollinated,
                      curly (bu�er head) variety. Green leaves are crispy and tasty.
                       Winter le�uce variety, resistant to cold. Bol�ng resistant.

Karadeniz KˆvˆrcˆkKaradeniz KˆvˆrcˆkKaradeniz Kˆvˆrcˆk
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MARUL - YEŞİLKULE: İri ve sıkı baş bağlayan bir marul 

çeşididir. Yaprak rengi sarımtırak yeşil ve gevrek yapıda 

olup, yaprakları ile yaprak üstündeki damarları incedir. 

Baş a ğırlığı ortalama 1000gr. dır. Soğuğa dayanıklı, 

sıcağa toleranslıdır. Aşırı sıcaklarda sapa kalkar. Dikimden itibaren ilk 

hasada ortalama 30-35 günde gelir.

LETTUCE - YEŞİLKULE: It is a lettuce species which can 

give big and hard heads. The colour of its leaves is 

yellowish green and it has brittle structure, its leaves and 

the nervures on the leaves are very thin. The weigth of its 

heads is about 1000 gr. It is resistant to cold weather, and it is tolerant 

to temperature. It bolts in case of very high temperature. Duration 

between planting and harvest is 30-35 days. 

YeĆilkule (Yedikule 5701 Tipi)YeĆilkule (Yedikule 5701 Tipi)YeĆilkule (Yedikule 5701 Tipi)

MARUL - KIŞLIK KIVIRCIK (ALEYNA) : Yaprakları çok 

kıvırcık ve tırtıklı olan hasat zamanına göre demet veya 

tek kök olarak pazara sunulabilen bir marul çeşididir. Bu 

çeşidin en tipik özelliği soğuklara dayanıklı olmasıdır. 

Açıkta ilkbahar ve sonbahar, kışın ise örtü altı yetiştiriciliği için 

uygundur.

LETTUCE - ALEYNA  : Its leaves are very curly and ragged. 

It is also a species which can be presented to market in 

bunch or in single root depending on the time of harvest. 

The most typical characteristic of this species is that it is 

resistant to cold. It is suitable for outdoor growth in spring and fall, and 

for indoor growth in winter.

Aleyna (KˆĆlˆk Kˆvˆrcˆk)Aleyna (KˆĆlˆk Kˆvˆrcˆk)Aleyna (KˆĆlˆk Kˆvˆrcˆk)
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MARUL SALİNAS: İceberg olarak da bilinir.Standart, geççi 

baş salatadır.Tohum rengi beyazdır. Büyük ve sıkı baş 

yapar Gevrek ve lezzetlidir. Yaprak rengi parlak- yeşil 

olup yaprak kenarları hafif girintili çıkıntılı ve iri 

kabarcıklıdır.Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. Olgunlaşma, 

fide olumundan sonra ortalama 45-50 gündür.Fide yapılıp, şaşırtma 

yöntemi ile ekim önerilir.Ekim için ilkbahar ve sonbahar ayları tavsiye 

edilir.

LETTUCE SALİNAS : Iceberg type lettuce.Open pollinated, 

late type.White seed colour .Large head size and 

compact structure .Crispy and delicious taste Bright- 

green leaf colour .Suited for open field and greenhouse 

production.Harvest maturity takes about 30-35 days after 

transplanting.Growing from seedlings is recommended.Spring and 

fall months are suitable for planting.

Salinas - IcebergSalinas - IcebergSalinas - Iceberg

TURP - ATEŞ (İRİ KIRMIZI) : Meyveleri yuvarlak ve parlak 

kırmızı olup meyve eti aromalı ve beyaz renktedir. Meyve 

içi koflaşmayan, kabuğu pürüzsüz orta erkenci bir çeşittir. 

Dikimden hasada 35-45 günde gelir. Pazarda en çok 

tercih edilen turp çeşididir.

RADISH – ATEŞ : Its fruits are round and bright red, and its 

pulp is aromatic and white. Endocarps never become 

hollow, its skin is smooth. It is a species for average early 

growth. Duration between planting and harvest is 35-45 

days. It is a radish species which is most demanded in the market.

AteĆ (Şri Kˆrmˆz )̂AteĆ (Şri Kˆrmˆz )̂AteĆ (Şri Kˆrmˆz )̂

TURP-8-TR-17 (FINDIK) : Meyveleri açık kırmızı renkte 

olup yaklaşık 4-5 cm. çapında ortalama 45-50 gr. 

ağırlığında eti gevrek ve aromalıdır. Dikimden hasada 30-

35 günde gelen erkenci bir turp çeşididir. Ortalama 

verimi 1,5 ton/da  civarındadır.

RADISH - CHERRY BELLE (FINDIK 8-TR-17) : Its fruits are 

light red colour. They are 4-5 cm in diametre, and weight 

45-50 gr. Its pulp is brittle and aromatic. Duration 

between planting and harvest is 30-35 days. Its average 

yields per decare 1.5 ton. 

8-TR-17 (Fˆndˆk Tipi)8-TR-17 (Fˆndˆk Tipi)8-TR-17 (Fˆndˆk Tipi)



TURP - AKKAYA (BEYAZ) : Meyvelerinin üst kısmı hafif 

basık ve yuvarlak yapıda olup kabuğu ve eti beyaz 

renktedir. Orta erkenci bir turp çeşidi olup sonbaharda 

ekimi yapılmaktadır. Dikimden itibaren 35-45 günde 

hasada gelir.

RADISH – AKKAYA (White) : Upper parts of its fruits are 

slightly flatenned and round. Its skin and pulp is white. It 

is a species with average early growth. It is planted in fall 

season. Duration between planting and harvest is 35-45 

days. 

Akkaya (Beyaz)Akkaya (Beyaz)Akkaya (Beyaz)
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TURP - KARAKAYA (İRİ SİYAH) : Meyve rengi siyah, meyve 

eti beyaz ve yuvarlaktır. Kendine has aromatik bir tadı 

olan orta erkenci bir turp çeşididir. Dikimden itibaren 35-

45 günde hasada gelir. 

RADISH – KARAKAYA (Black) : Its fruits are black, its pulp 

is white and round. It has a unique aromatic flavour. It is a 

species with average early growth. Duration between 

planting and harvest is 35-45 days. 

Karakaya (Şri Siyah)Karakaya (Şri Siyah)Karakaya (Şri Siyah)

ALGAM – AYKAN : Meyveleri iki renkli olup sap tarafı 

mor kök tarafı beyazdır. Meyve eti beyaz renkte sulu, 

gevrek ve lezzetlidir. Dikimden itibaren 35-45 günde 

hasada gelir.

RADISH – AYKAN : Its fruits are are in two different 

colours, its stem is purple and its root is white. Its pulp is 

white, succulent, brittle and very delicious. Duration 

between planting and harvest is 35-45 days. 

AykanAykanAykan



                       TURP - ALÇİN : Kabuk rengi beyaz olup içi kırmızıdır.
                      Meyveleri sert ve içi dolgun bir yapısı vardır. Yuvarlak,
                      orta iri, gevrek ve baharlı bir aroması vardır. Olgunlaşma
ortalama 45-50 gündür. Yaz sonu, sonbahar başlangıcında ekilir.

                       RADISH - ALÇİN : Fruit outside white and inside red color.
                      Fruits are firm and crispy. Fruit shape is round and
                      medium size. Maturity is  average 45-50 days. Planted late
summer or early autumn.

AlçinAlçinAlçin
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MAYDANOZ – ITALIAN GIANT (BEZİRCİ) : Dikine güçlü bir 

bitki yapısına sahip olan, geniş yapraklı, parlak koyu yeşil 

renkli ve çok güzel aromalı bir çeşittir. Demet olarak hasat 

edilir. Ekimden sonra 5-6 defa biçim yapılabilir. 

PARSLEY – ITALIAN GIANT (BEZİRCİ) : It has very strong 

structure in cross direction.

It is large leafed, bright dark green and has very beautiful 

aroma.  It is harvested in bunches. The harvest can be 

repeated for 5-6 times following the first one.  

Maydanoz-BezirciMaydanoz-BezirciMaydanoz-Bezirci

                      JAPON : Standart, erkenci turp çeşididir. Hasat gecikirse
                      şekil bozukluğu görülebilir. Beyaz renkli, uzun, uca doğru
                      sivridir. Olgunlaşma süresi ortalama 35 - 45 gündür.

                       JAPAN : Open pollinated, early type radish variety.
                      Deformity possible if the harvest is delayed. White in
                      color and long root shape also sharpens to the end.
Matures average in 35 - 45 days.

JaponJaponJapon
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TERE – ZEYBEK : Yaprakları yeşil renkte uzun ve oval 

şekillidir. Yaprak kenarları tırtıklıdır. Hoş kokulu baharatlı 

iştah açıcı bir çeşittir. Uygun koşullarda ekimden 25-35 

gün sonra hasat edilir.

CRESS - ZEYBEK : Its leaves are green, long and oval 

shaped. The edges of the leaves are dentated. It is a very 

savory species with its beautiful smell. Under appropriate 

conditions, it can be harvested, n 25-35 days following 

the planting.

Tere-ZeybekTere-ZeybekTere-Zeybek

ROKA – BENGİ : Düzgün ve albenisi olan yaprak yapısına 

sahiptir. Yapraklar uzun, oval ve kenarları hafif dişli, yeşil 

renkli ve aromatiktir. İlkbahar ve sonbahar ekimi 

yapılabilir. Salata ve garnitür olarak tüketilebilir. Uygun 

koşullarda ekimden 30-40 gün sonra hasat edilir.

WATRCRESS – BENGİ : It has very smooth and charming 

leaf structure. Its leaves are long, oval and the edges are 

sligthly dentated, green and aromatic. It is planetd in 

Spring and Fall season. It is consumed in salad and as side 

dish. If planted under appropriate conditions, it can be harvested after 

30-40 days.

Roka-BengiRoka-BengiRoka-Bengi

DEREOTU – GÖNEN : Yaprakları koyu yeşil olup hoş 

kokulu bir aromaya sahiptir ve soğuklara dayanıklıdır. Bir 

ekim sezonunda 5-6 defa biçim yapılabilir. Yemek ve 

konserve sanayinde kullanılır.

DILL – GÖNEN : Its leaves are in dark green, and it has a 

very beautiful smell and aroma. It also has resistans to 

cold. It can be harvested 5-6 time after planting. It is used 

in food and canned food industry.

Dereotu-Gönen-010Dereotu-Gönen-010Dereotu-Gönen-010
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PAZI - TUNA : Yaprakları çok iri ve yeşil renkte olup sapları 

ise beyazdır. Bu özelliklerinden dolayı pazarda aranan bir 

çeşittir. Ekimden sonra 50-60 günde hasada gelir ve taze 

olarak tüketilir.

CHARD - TUNA : Its leaves are very large and green. Its 

stem is white. Because of these characteristics, it is a 

species which is demanded most in the market. 

Following the planting,  it becomes ready for harvest, and 

it is suitable for fresh consumption.

Paz -̂TunaPaz -̂TunaPaz -̂Tuna

SEMİZOTU - TUNÇ : Yaprakları parlak koyu yeşil renkte 

pürüzsüz ve ovaldir. Sap rengi kırmızımsıdır. Ekimden 

sonra 20-25 günde hasada gelir ve taze tüketime 

uygundur.

PURSLANE – TUNÇ (Frenk Type) : Its leaves  are bright 

yellowish, smooth,  coarse, fleshy and oval. Its stem is 

yellow. It becomes ready in 20-25 days following the 

planting.

Semizotu-TunçSemizotu-Tunç
(Sarı Frenk Tipi)(Sarı Frenk Tipi)

Semizotu-Tunç
(Sarı Frenk Tipi)

                       KUZU KULAĞI - EKŞİ OTU : Ekşi tadı sebebi ile “Ekşiot”
                      olarak da bilinir. Çok yıllık bir bitkidir. Geniş yaprakları
                      koyu yeşil renk�r. Olgunlaşma günü ortalama 40 - 50
gündür. İlkbahar ve sonbahar ayları ekim için tavsiye edilir.

                       SORREL : Large leaf, domes�c variety. Perennial, Lemon
                      - like taste.  Leaves are dark green color. Average maturity
                      in 40 - 50 days. Spring and fall plan�ng is recommended.

Kuzu Kulaİ -̂EkĆi OtuKuzu Kulaİ -̂EkĆi OtuKuzu Kulaİ -̂EkĆi Otu
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KEKİK : Bitki boyları ortalama 60 cm dir. Dönüme

yaş verim ortalama 900 kg/da; Kuru verim ise ortalama

300-350 kg/da arasındadır.

THYME : The average lenght of the plant is 60 cm

Wet Efficiency average 900 kg per 1k sqm Dry efficiency

average 300-350 kg per 1k sqm.

KekikKekikKekik

                       REYHAN - YEŞİL FESLEĞEN : Fesleğen olarak da anılan tek
                      yıllık ve genellikle ılıman bölgelerde ye�şen aroma�k bir  bitkidir.
                      Boyları genellikle 25 ile 30 cm arasında, yeşil yaprakları yumuşak
ve küçük olup şekil olarak ise top görünümlüdür. İsmini de buradan alır. Sezon
sonuna doğru minik beyaz çiçekler açar. Yaprakları yenilebilir. Soğuğa karşı çok
duyarlı olan fesleğen bitkisi,  sıcak ve kuru ortamları sever. Okşanmayı seven ve
okşandıkça koku saçan fesleğenin yaydığı güzel kokunun yanında sinek kovucu
özelliği de vardır. Saksı ye�ş�riciliğine uygundur.

                       BASİL - SWEET : Basil also known as sweet basil is an annual herbs.
                      Usually planted in temperate regions. Between 25 and 30 cm in
                      length usually ranging from dark green to light green colors, the
leaves are so�, 1-5 cm long and 1-3 cm in width. The leaves are more or less
bright and some�mes bright sites is wavy. Flower color is white during flowering
season. Basils are very sensi�ve to the cold, like hot and dry environments.
Besides its nice fragrance, they have flies repellent proper�es. Leafs are edible.
It is suitable for pots and gardening.

Reyhan-YeĆil FesleİenReyhan-YeĆil FesleİenReyhan-YeĆil Fesleİen

                       REYHAN - MOR : Yapraklarının mor rengi ayırt edici özelliğidir.
                      Mor fesleğen olarak da bilinir. Çiçeklenme döneminde çiçek
                      rengi mordur. Yaprakları yenilebilir. Bahçeler için oldukça çekici
ve aroma�k bir bitkidir. Güneş ışığının ve ısının çok olması gelişimi teşvik eder.
Fesleğen bitkisi düzenli bir sulama ister. Toprak ise gübre ile zenginleş�rilmeli.
Saksıda ve bahçede ye�ş�riciliğe uygundur.

                       BASİL - PURPLE :  Purple basil is known for their purple leaf color.
                      Flower color is purple during flowering season. Leafs are edible.
                      It's also aroma�c and a�rac�ve in the garden. For be�er result
get as much sunlight and heat as possible. Regular watering is needed, as
basil will not tolerate drying. Soil must be fer�le. It is suitable for pots and
gardening.

Reyhan-MorReyhan-MorReyhan-Mor
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Yalova-1Yalova-1Yalova-1

KARNABAHAR: Orta erkenci, 90 günlük bir çeşittir. Baş 

yapısı iri, sıkı ve beyazdır. Nakliyeye dayanıklıdır. İç 

yapraklar tarafından baş çok iyi örtülür. Hasat 

müddetince baş kalitesi bozulmaz.

CAULİFLOWER: It is a kind of cauliflower which is mid-

seasonal and the period of maturity is in 90 days. The part 

of head is tight, large and white colored. It is suitable for 

the transportation. The part of head is covered by inner 

part of the leaves. The quality of the head very stable during the period 

of the harvest.

Karnabahar-CaulifowerKarnabahar-CaulifowerKarnabahar-Caulifower

 Tohumdan fide, fideden tarlaya veya kapal

seraya ekilen, oldukça gösterişli derin dondurmaya 

uygun dokusu sert orta büyüklükte ve koyu yeşil bir 

yapıya sahiptir. (Erkenci tip değildir. Olgunlaşma günü 

ortalama 70-140 gündür. Hasat peryodu sezon boyudur.

Ekim zamanı İlkbahar, Şubat  - Haziran ayları tavsiye edilir.

BROCOLLİ: Very good uniformity. Outer leaves of head 

color is bluish gren. Strong plant structure and erect 

growth habit. Suitable for fresh market and deep 

freezing. Good for open field and greenhouse 

production. Seeds should be sown in seedbed before the plants are to 

be set in the fields. Matures on the average of 80 -110 days, long 

harvest season. Planting time is spring, recommended month from 

February to June

ı 

Brokoli-Turaç 77Brokoli-Turaç 77Brokoli-Turaç 77



SOĞAN - BEYAZ BİLEK : Taze olarak tüketilebilen ve baş 

yapmayan bir soğan çeşididir. Kış ve ilkbahar ekimine 

uygun olup soğuklara karşı dirençlidir. Demet yapılarak 

satıma uygundur.

ONION - BEYAZ BİLEK : It is an onion species which can be 

consumed as fresh food and which does not have bulb 

formation. It is suitable for growing spring and fall; it is 

resistant to cold weather. It is suitable for selling bunches.  

Soİan-Beyaz BilekSoİan-Beyaz BilekSoİan-Beyaz Bilek
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LAHANA - KARDEN : Maviye yakın koyu yeşil renkte

yaprakları olan bir lahana çeşididir. Baş yapmayan ve

yaprak olarak tüketilir. Ortalama hasat süresi 50 - 60 gün

civarıdır.

CABBAGE - KARDEN : Dark Green Leaf Colour (Almost Blue)

Available for consuming as leaf Maturity Day is 50 - 60 days.

KardenKardenKarden

ZencibaĆ (Kˆrmˆz )̂ZencibaĆ (Kˆrmˆz )̂ZencibaĆ (Kˆrmˆz )̂
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PIRASA - İNEGÖL-92 : Meyveleri 70-80 cm. uzunluğa 

sahip, soğuklara dayanıklı bir pırasa çeşididir. Soğan gibi 

baş oluşturmayan bu çeşidin çapı ise 3-3,5 cm.' dir. Taze 

tüketime, kurutulmaya ve derin dondurulmaya uygun 

olan bu çeşidin dekara verimi 4,5-5 ton civarındadır.

LEEK – İNEGÖL 92 : Its fruits are 70-80 cm in length, and 

resistant to cold. It does not have heads differently from 

onion. It is 3-3.5 cm in diametre. This species is suitable 

for fresh consumption, drying and deep freezing. 

Average yield per decare is 4.5-5 tons. 

Pˆrasa-Şnegöl-92Pˆrasa-Şnegöl-92Pˆrasa-Şnegöl-92

Soğan Burgaz-10:  Uzun gün orta geçci soğan çeşididir. 

Kabuk rengi koyu kırmızıdır.Meyve rengi kırmızıdır. Şekil 

üstten basık, kök kısmına doğru hafif sivridir.Depo ömrü 

2-4 aydır. Ortalama verim 4-6 ton/da dır. Yurdumuzda 

halk arasında balık soğanı (lakerda) olarak bilinir.

Onion Burgaz-10:  Long day mid-late variety.Dark red 

scale.Red flesh colour.Broader and not so pointed root 

end.Storage period is 2-4 months. Average yield is 40-60 

tons/ha. Known as fish onion (lakerda) in Turkey.

Burgaz-10 (Mor Soİan)Burgaz-10 (Mor Soİan)Burgaz-10 (Mor Soİan)

SOĞAN - GENCE : Uzun gün bir soğan çeşididir. 

Soğanlar yuvarlak şekilde olup 4-5 kat kabuk 

yapmaktadır. Ekim dönemi Ocak-Nisan arası olup en 

uygun zaman Şubat ve Mart ayıdır. Kışları sert geçen 

bölgelerde çok verimlidir. Kabuk sayısının fazla olması sebebiyle daha 

uzun süre depolanabilir.

ONION - GENCE : Onions are round shaped, skinned 

with 4-5 layers. It is planted between January and April; 

the best time for planting is February and March.  It is 

very productive in the environments where winter is very 

severe. The reason for onion to have so many layers of skin is that it can 

be stored for longer time periods. 

Soİan-Gence (Uzun Gün)Soİan-Gence (Uzun Gün)Soİan-Gence (Uzun Gün)
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KEREVİZ – ÇANAKKALE : Meyveleri basık yuvarlak şekilli, 

beyaz etli ve sıkı yapılıdır. Kök olarak sofralık ve sanayi 

tüketimine uygun bir kereviz çeşididir.

CELERY – ÇANAKKALE : Its fruits are flattenned and round 

shaped.  Its pulp is white and has hard texture. It is a 

celery species suitable for table concumption and 

industrial consumption as root.

Kereviz-ÇanakkaleKereviz-Çanakkale
(Beyaz Kök)(Beyaz Kök)
Kereviz-Çanakkale
(Beyaz Kök)

HAVUÇ - NANTES : Meyveleri silindirik yapıda düzgün 

şekilli ucu küt, çok tatlı ve gevrektir.  Ortalama meyve 

uzunluğu 18-22 cm. uzunluğunda ve 2-3 cm. çapında 

olup erkenci bir havuç çeşididir. Sofralık ve konserve 

sanayi tüketimine uygundur.

CARROT - NANTES : Its fruits are cylindirical with smooth 

surface, sweet and brittle. Its fruits are 18-22 cm in length 

and 2-3 cm in diametre. It is a carrot species for early 

growth. It is also suitable for table consumption and 

conserves industry. 

Havuç-NantesHavuç-NantesHavuç-Nantes

KABAK – SAKIZ : Meyveleri beyaz silindirik ve 15-17 cm. 

uzunluğundadır. Bitki yapısı güçlüdür ve kol atmaz. 

Ekimden sonra 50-55 günde hasada gelebilen erkenci ve 

aynı zamanda hastalıklara dayanıklı bir kabak çeşididir.

SQUASH – SAKIZ : Its fruits are cylindirical and 15-17 cm 

in length.  Its plant structure is very strong and does not 

pish out branches. Following the planting, it becomes 

ready for harvest in 50-55 days. At the same time, it is very 

resistant to plant disease. 

Toygar-SakˆzToygar-SakˆzToygar-Sakˆz



ACUR - SELİN : Meyveleri beyaza yakın açık yeşil renkte 

olup üzeri boyuna olukludur. Meyve uzunluğu 30-50 cm. 

çapı ise 3-4 cm. ' dir. Taze ve turşuluk olarak tüketilebilir. 

Ekimden itibaren 50-60 günde hasada gelir.

GHERKIN - SELİN : Its fruits are light green close to white. 

It is channelled on surface longituninally. The length of its 

fruits is 30-35 cm in length and 3-4 cm in diametre. It is 

consumed as fresh food and pickling. It is ready for 

harvest in 50-60 days following planting. 

Acur-SelinAcur-SelinAcur-Selin
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KABAK - ARICAN-97 : Meyve kabuğu beyaz renkli olup 

oldukça iri ve güzel bir görünüme sahiptir. İçindeki 

çekirdek oranı az, çok lezzetli ve tatlı bir çeşittir. Ekimden 

itibaren 70-80 günde hasada gelir. Kalın kabuklu olduğu 

için hasattan sonra uzun süre depolanabilir. 

PUMPKIN - ARICAN-97 : Its fruit skin is white and has a 

very good looking. Its seed rate is less compared to its 

size, very delicious and sweet.  It becomes ready for 

harvest in 70-80 days following planting. As it is thich 

skinned, it can be stored for a long time following harvest. 

Arˆcan-97 (Kestane)Arˆcan-97 (Kestane)Arˆcan-97 (Kestane)

KABAK –KARAÇAM : Meyve rengi koyu yeşil 18-20 cm. 

boyunda silindirik ve düzgün yapılı bir kabak çeşididir. 

Ekimden itibaren 55-60 günde hasada gelir.

SQUASH – KARAÇAM : The colour of its fruits is dark 

green, 18-20 cm in length, cylindirical and has smooth 

surface texture. It becomes ready for harvest in 55-60 

days following the planting.

Karaçam (Siyah)Karaçam (Siyah)Karaçam (Siyah)
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HIYAR - KORNİŞON : Meyvesi koyu yeşil renkte ve üzeri 

tırtıklıdır. Meyve uzunluğu 5-6 cm. çapı 2-2,5 cm. dir. 

Turşuluk olarak tüketilebilen verimli bir çeşittir. Ekimden 

itibaren 65-70 günde hasada gelir.

CUCUMBER - KORNİŞON : Its fruits are dark green 

ragged. Its fruit length is 5-6 cm and 2-2.5 cm in 

diametre. It is a very productive species to be consumed 

for pickling purposes. It becomes ready for harvest in 65-

70 days following the planting. 

Ç t̂ˆrbey-KorniĆonÇ t̂ˆrbey-KorniĆonÇ t̂ˆrbey-KorniĆon

HIYAR - BEİTH ALPHA : Meyveleri koyu yeşil ve silindirik 

yapıdadır. Meyve uzunluğu 15-17 cm. olup çok lezzetli, 

hoş kokulu ve az çekirdeklidir. Sürgün verme kabiliyeti 

yüksektir. Ekimden itibaren 60-70 günde hasada gelir.

CUCUMBER - BEİTH ALPHA : Its fruits are dark green and 

cylindirically structured. The length of the fruits is 15-17 

cm and it is very delicious, sweetscented, and it has fewer 

seeds. It has great power to pullulate. It becomes ready 

for harvest in 60-70 days following the planting. 

Beith AlphaBeith AlphaBeith Alpha

                       HIYAR -SUPER BEITH ALPHA : Orta erkenci, hıyar çeşididir.
                      Meyveleri koyu yeşil renkli olup 15-17 cm uzunluğundadır.
                      Meyve şekli düz ve silindirik�r. Lezzetli, hoş kokulu, az
çekirdeklidir. Ortalama 50-60 gün içinde hasada gelir. Adaptasyon
kabiliye� yüksek�r.

                       CUCUMBER - SUPER BEITH ALPHA : 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 adapta�on
capacity.

Super Beith AlphaSuper Beith AlphaSuper Beith Alpha



24

www.pasatohum.com
K

av
u

n
 /

 M
el

on

KAVUN - KIRKAĞAÇ-637 (DALAMAN) : Meyve kabuğu 

koyu sarı renkte ve üzerinde siyah benekleri olup kırışık 

görünümlüdür. Meyve eti ise beyaz çok sulu ve şeker 

oranı çok yüksektir. Açıkta yetiştiriciliğe, nakliyeye ve 

depolamaya uygundur. Ekimden itibaren 80-100 günde hasada gelir.

MELON - KIRKAĞAÇ-637 (DALAMAN) : Its fruit skin is 

dark yellow and it has black spots on its surface. It also 

has a crinkle looking. Its pulp is white, succulent. It has 

high sugar rate. It is suitable for outdoor growth, 

transport and storage. It becomes ready for harvest in 80-100 days 

follwoing planting. 

Kˆrkaİaç-637 (Dalaman)Kˆrkaİaç-637 (Dalaman)Kˆrkaİaç-637 (Dalaman)

KAVUN - ANANAS : Meyveler turuncuya yakın koyu sarı 

renkte olup oval şekildedir. Çok sulu ve kendine has 

aroması olan bu kavun çeşidi olgunlaştığında kökenler 

kendiliğinden kopar. Meyve ağırlığı ortalama 2-3 kg. 

arasındadır. Ekimden sonra 85-95 günde hasada gelen orta erkenci bir 

çeşittir.

MELON- ANANAS : Its fruits are dark yellow colour close 

to orange, it is also oval shaped. It is very succulent, and it 

has a unique aroma. When fruit is ripe, it comes off from 

the root automatically. The weight of its fruits is 2-3 kg. It 

becomes ready for harvest in 85-95 days following the planting. 

AnanasAnanasAnanas

KAVUN - KIRAÇ: Kabuk kalınlığı 1-1,5 cm civarında, sarı 

zemin üzerine koyu yeşil ve siyahımtrak işlemelidir. 

Meyve ağırlığı ortalama 4-6 kg\r\narasında değişmekle 

birlikte, daha irilerine de rastlanmaktadır.Et renginin 

kabuğa yakın kısımları yeşil, içe doğru çok açık turuncu veya 

beyazımtrak renktedir.

MELON - KIRAÇ: The thickness of peel is about 1-1,5 cm 

and its color is dark green on yellow ground and with 

somewhat black stripe. The weight of fruit changes 

averagely between 4-6 kg and it is encountered big 

kinds. The color of fleshy part close to the peel is green the color of 

fleshy part toward inside part is very light orange and mealy.

Kˆraç (Uzun Kˆrkaİaç)Kˆraç (Uzun Kˆrkaİaç)Kˆraç (Uzun Kˆrkaİaç)
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dilimli çok erkenci bir çeşittir. Meyve eti kavuniçi renkli ve 

çok tatlıdır. Raf ömrü uzundur. Meyveleri orta büyüklükte 

olup 2-3 kg. ağırlıktadır. Meyveleri çatlama yapmaz.

MELON - GÖNEN TAN : Its fruits are round, lobed. Its pulp 

is pale orange and very delicious. Its shelf life is very long. 

Its fruit size is average, 2-3 kg . Its fruits do not crack. 

Gönen TanGönen TanGönen Tan

KARPUZ - CRİMSON SWEET : Meyvesi alacalı, oval ve 

yuvarlak şekillidir. Meyve et rengi kırmızı ve lifsizidir. 

Ortalama meyve ağılığı 8-10 kg. arasında olup meyve 

kabuk rengi koyu yeşil zemin üzerine açık yeşil çizgilidir. 

Meyve kabuğu kalın olduğundan nakliyeye dayanıklıdır. Ekimden 

sonra 80-90 günde hasada gelir.

WATERMELON - CRIMSON SWEET : Its fruits are 

speckled, oval and round shaped. Its pulp is red and non-

fibrious. Its average fruit weight is 8-10 kg. Its skin colour 

is striped with light green on dark green background. As 

the fruit skin is very thick, it is very resistant for transportation. It 

becomes ready for harvest in 80-90 days after the planting.

Karpuz-Crimson SweetKarpuz-Crimson SweetKarpuz-Crimson Sweet

KAVUN - HASANBEY-1 : Meyveleri yuvarlak, kabuğu 

kırışık ve koyu yeşil renktedir. Meyve et rengi yeşilimsi 

beyaz, çekirdeklere doğru turuncu, şeker oranı yüksek, 

aromalı ve lifsizdir. Açıkta yetiştiriciliğe, nakliyeye ve 

depolamaya uygundur. Ekimden sonra 80-90 günde hasada gelen 

orta erkenci bir çeşittir.

MELON- HASANBEY-1 : Its fruits are round, its skin is 

crinkled anda dark green. Its pulp is greeny white, gets 

orange towards seeds. It has high sugar rate, aromatic 

and non-fibrous. It is suitable for outdoor growth, 

transport and storage. It becomes ready in 80-90 days after the 

planting. 

Hasanbey-1Hasanbey-1Hasanbey-1
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BAMYA - AKKÖY (Sultani) : Bu çeşidin meyveleri 4-6 cm. 

boyutlarında sarımsı-açık yeşil renktedir. Çok kaliteli olan 

meyveleri esnek bir yapıya sahip olup, taze, kurutmalık ve 

konservelik olarak tüketilen  sultani bir çeşittir. Dekara 

verimi 1,2 ton civarındadır.

GOMBO – AKKÖY (Sultani) : Its fruits  are 4-6 cm in length, 

yellowish light green. Its fruits have a very flexible 

structure; it is a species whose fruits are of good quality, 

which can be consumed as fresh food, dried food and 

canned food.  Its yield per decare is 1.2 ton. 

Bamya-Akköy 41 (Sultan Tipi)Bamya-Akköy 41 (Sultan Tipi)Bamya-Akköy 41 (Sultan Tipi)

ISPANAK - MATADOR : Yaprakları iri, koyu yeşil renkte, 

kabarcıklı ve kısa saplı bir ıspanak çeşididir. Güçlü bir bitki 

yapısına sahip olan bu çeşit, soğuklara dayanıklı olup 

dekara verimi 1-1,5 ton kadardır. Ekimden sonra 60-70 

günde hasada gelir.

SPINACH - MATADOR : Its leaves are largei dark green 

with short stem. It has very strong plant structure. This 

species is very resistant to cold weather conditions. Its 

average yield per decare is 1-1,5 ton. It becomes ready 

for harvest in 60-70 days after the planting. 

Ispanak - MatadorIspanak - MatadorIspanak - Matador

BAMYA - BORNOVA-2003 (Kınalı) : Bu çeşidin meyveleri 

kınalı olup 6-7 cm. uzunluğundadır. Güçlü bir bitki yapısı 

olan orta erkenci bir çeşittir. Taze tüketim için uygundur 

ve kurutulabilir. Ekimden sonra 45-50 günde hasada 

gelir.

GOMBO - BORNOVA 2003 : The fruits of this species are 

hennaed and 6-7 cm in length. It is an early growth 

species with very strong plant structure. It is suitable for 

fresh consumption and it may also be dries. It becomes 

ready for harvest in 45-50 days following the harvest. 

Bamya-Bornova 2003 (Kˆnal )̂Bamya-Bornova 2003 (Kˆnal )̂Bamya-Bornova 2003 (Kˆnal )̂
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nsBARBUNYA - OTURAK : Orta erkenci barbunya çeşididir.

Baklaları düzgün ve gösterişlidir. Bakla ve dane rengi
krem zemin üstüne kırmızıdır. Bakla uzunluğu 15-17 cm,
eni 1,5 - 2 cm dir.

BEANS - OTURAK : Medium early bush variety has smooth
and attractive pods. Seeds and pods are 15-17 cm in
length and 1,5-2 cm in width.

Barbunya (Oturak)Barbunya (Oturak)Barbunya (Oturak)

FASULYE - GİNA : Erkenci oturak fasulye çeşididir.
Baklalar yassı, 15-17 cm boyutunda ve 2-2,5 cm
enindedir. Açık saha ve örtü altı yetiştiriciliğine
uygundur.

BEAN - GİNA : Early bush variety. Flatenned pods are
15-17 cm in lenght and 2-2,5 cm in cross section.
Suitable for cover and open field production.

Fasulye (Gina Tipi)Fasulye (Gina Tipi)Fasulye (Gina Tipi)

FASULYE - SALTAN : Orta erkenci, taze tüketime uygun
oturak bir fasulye çeşididir. Baklaları düz, kılçıksız,
açık yeşil renkte olup pürüzsüzdür. Baklaların boyu
18-20 cm uzunluğunda ve 1,5 cm enindedir.

BEAN - SALTAN : Early bush variety. Flatenned pods are
18-20 cm in lenght and 1,5 cm in cross section.
Suitable for cover and open field production.

Fasulye-Saltan (Magnum Tipi)Fasulye-Saltan (Magnum Tipi)Fasulye-Saltan (Magnum Tipi)
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Fasulye-Tezgeldi (Sarˆkˆz Tipi)Fasulye-Tezgeldi (Sarˆkˆz Tipi)Fasulye-Tezgeldi (Sarˆkˆz Tipi)

Bakla-SevilBakla-SevilBakla-Sevil

Göynük-98 (Horoz Tipi)Göynük-98 (Horoz Tipi)Göynük-98 (Horoz Tipi)

BAKLA - SEVİL : Meyve uzunluğu 20-25 cm. olup dane 

adeti ortalama 8-10 tanedir. Taneler açık yeşil renkte 

yassı ve daneleri çok iridir. Taze ve kurutulmuş olarak 

tüketilir.

BROAD BEAN - SEVİL : Its fruit length is 20-25 cm. It has 8-

10 seeds. The seeds are light green, flattenned and the 

seeds are coarse grained. It is consumed as fresh and 

dried food. 

FASULYE - SARIKIZ  : Meyveleri düzgün, yeşil renkli ve 

kılçıksız olup uzunluğu 12-18 cm. ' dir. Oturak bir fasulye 

çeşidi olup yaklaşık 40-45 günde hasada gelir. Bir 

meyvedeki dane adeti ortalama 8-10 tanedir. Tohum 

rengi kahve renklidir. Taze ve konservelik tüketime uygundur.  

BEAN - SARIKIZ  : Its fruits are straight, green and 

spineless. It is 12-18 cm in length. It is a ground bean 

species. It gets ready for harvest in 40-45 days. The 

number of seeds in one single bean fruit is 8-10. The 

colour of the seed is Brown. It is suitable for fresh consumption and 

canned food consumption. 

FASULYE - GÖYNÜK-98 : Oturak ve kılçıklı bir fasulye 

çeşididir. Daneler beyaz renkli olup horoz tipindedir. 

Ekimden itibaren yaklaşık 110-120 günde hasada gelir. 

Kuru bakliyat olarak tüketime uygundur.

BEAN - GÖYNÜK-98 : It is a ground and spined bean 

species. The seeds are white. It becomes ready for harvest 

in 110-120 days after planting.  It is suitable for 

consumption as dried food. 
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BÖRÜLCE - KARNIKARA : Ekimden sonra 40-45 günde 

taze tüketime, 90-100 günde kuru hasada gelir. Bir 

meyvedeki dane adeti ortalama 8-12 tanedir. Taze ve 

kuru tüketime uygun iri daneli bir börülce çeşididir. 

BLACK EYE BEANS - KARNIKARA : It becomes ready for 

fresh consumption in 40-45 days and dried food 

consumption in 90-100 days. The number of seeds in 

each fruit is 8-12. It is a coarse grained pea species 

suitable for fresh consumption and fried food consumption. 

Börülce-KarnˆkaraBörülce-KarnˆkaraBörülce-Karnˆkara

BEZELYE-NİHAL (YAPRAK): Ufak daneli kabu ğu 

yenilebilen konserve ve turşuluk çok lezzetli bir çeşittir.

Destekli veya desteksiz yetiştirilebilir.Hasat olum süresi 

ekimden sonra 55-60 gündür.

LEAF PEA-NİHAL :Pods are typically harvested at 3-4" but 

may be harvested at 2" for extra fancy snow peas. The 

vines avg. 36" and are of the semi-afila type which 

produces more tendrils than typical peas. Tendrils make 

excellent garnishes. May be grown with or without support.

Bezelye-Nihal (Yaprak)Bezelye-Nihal (Yaprak)Bezelye-Nihal (Yaprak)

BEZELYE UTRİLLO: Danesi iri, pürüzsüz ve baklası koyu 

y e ş i l d i r . S o f r a l ı k v e k o n s e r v e l i k k a l i t e s i 

m ü k e m m e l d i r . B a k l a l a r d ü z , 8 - 1 0 c m 

uzunluğundadır.Baklada 6-8 adet dane bulunur.Kalitesi 

yüksek ve oldukça verimlidir.Olgunlaşma süresi ortalama 60-120 

gündür.

PEA- UTRİLLO:Very sweet, medium-sized peas avg. 6-8 

per pod. The 30" vines are of the afila type, which 

produces many tendrils but few leaves. This makes hand 

harvesting easier as plants are very upright and the 3½" 

pods are more visible. Can be grown with or without support. The 

tendrils are popular as garnishes.

Bezelye-UtrilloBezelye-UtrilloBezelye-Utrillo
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