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DOMATES-TOMATO

FÇ 99 

Bitki: Güçlü bitki yapısında ve sırık domates çeşididir. 
Yüksek verimlidir, Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
lycopersici (FORL)’ye dayanıklıdır.  
Meyve: Yuvarlak, hafif basık olup ortalama 160 gram 
ağırlığındadır. Meyve kırmızı renkte olup, raf ömrü uzundur.  
Yetiştirme dönemi: İlkbahar dönemine uygundur.  

Plant: It has vigorous plant and indeterminate tomato 
variety. It has high yield and resistant to Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis lycopersici (FORL). 
Fruit: Fruits are round and average fruit weight is 160 gr. It 
has red colour and long shelf life.  
Growing period: Suitable for spring season under the 
protected cultivation. 

FÇ 115 

Bitki: Güçlü bitki yapısında ve sırık domates 
çeşididir. Yüksek verimlidir, Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis lycopersici (FORL)’ye 
dayanıklıdır.  
Meyve: Yuvarlak, hafif basık olup ortalama 200 
gram ağırlığındadır. Meyve kırmızı renkte olup, 
raf ömrü uzundur.  
Yetiştirme dönemi: İlkbahar ve sonbahar 
dönemine uygundur. 

Plant: It has vigorous plant and indeterminate 
tomato variety. It has high yield and resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici 
(FORL). 
Fruit: Fruits are round and average fruit weight is 
200 gr. It has red colour and long shelf life.  
Growing period: Suitable for spring and autumn 
season under the protected cultivation. 
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DOMATES-TOMATO

BÇ 383 
 

 

 
Bitki: Güçlü bitki yapısında ve sırık domates çeşididir. 
Yüksek verimlidir. 
Meyve: Yuvarlak, hafif basık olup ortalama 170 gram 
ağırlığındadır. Meyve kırmızı renkte olup, raf ömrü uzundur.  
Yetiştirme dönemi: İlkbahar ve sonbahar dönemine 
uygundur.  
Plant: It has vigorous plant and indeterminate tomato 
variety. It has high yield. 
Fruit: Fruits are round and average fruit weight is 170 gr. It 
has red colour and long shelf life.  
Growing period: Suitable for spring and autumn season 
under the protected cultivation.  

BÇ 400 
 

 

 

 
Bitki: Güçlü bitki yapısında ve sırık domates çeşididir. Yüksek 
verimlidir, TYLCV ve Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
lycopersici (FORL)’ye dayanıklıdır.  
Meyve: Yuvarlak, hafif basık olup ortalama 190 gram 
ağırlığındadır. Meyve kırmızı renkte olup, raf ömrü uzundur.  
Yetiştirme dönemi: İlkbahar ve sonbahar dönemine 
uygundur.  
Plant: It has vigorous plant and indeterminate tomato variety. 
It has high yield and resistant to TYLCV, Fusarium oxysporum 
f. sp. radicis lycopersici (FORL). 
Fruit: Fruits are round and average fruit weight is 190 gr. It 
has red colour and long shelf life.  
Growing period: Suitable for spring and autumn season 
under the protected cultivation. 
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DOMATES-TOMATO

CÇ 248 
 

 

 

 

Bitki: Sırık tiptedir. Bitkisi güçlüdür.  
Meyve: Meyvesi yuvarlak kokteyl tiptedir. Salkım 
dizilişi güzel ve genelde basit yapıdadır. Salkım 
arası uzunluk orta ve meyve sayısı 10-12 adettir. 
Verimi yüksektir.  Meyve ağırlığı ortalama 38-40 
gr’ dır. Renk kırmızı ve meyve şekli güzeldir.  
Yetiştirme dönemi: Örtü altı; ilkbahar ve 
sonbahar 

Plant: Indeterminate. Vigorous plant.  
Fruit: Coctail tomato. Generally homogenous 
cluster and simple type. Medium internodes. 
Number of fruit per cluster is 10-12. High yield.  
Average fruit weight is 38-40 gr. Red color and 
good firm.  
Growing period: Spring and autumn seasons in 
greenhouse.  

 
CÇ 249 

 

 

Bitki: Sırık tiptedir. Bitkisi güçlüdür. 
Meyve:.  Meyvesi küçük oval şekildedir. Salkım 
dizilişi güzel ve genelde karışık yapıdadır. 
Salkımdaki meyve sayısı 12-14 adettir. Verimi 
yüksektir. Meyve ağırlığı ortalama 20-22 gr’dır. 
Renk kırmızı ve meyve şekli güzeldir. Likopen 
içeriği yüksektir. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı ilkbahar ve 
sonbahar 
 
 

Bitki: Indeterminate. Vigorous plant.  
Meyve: Small plum shaped fruit type. Sepals are 
remarkable. Clusters are brushy type.  Number of 
fruit per cluster is 12-14. High yield. Average fruit 
weight is 20-22 gr. Red color and good firm. 
Lycopene ratio is high. 
Yetiştirme dönemi: Spring and autumn seasons 
in greenhouse. 
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DOMATES-TOMATO

D01 
 

 

  
Bitki : Güçlü bitki yapısına sahip,  
Meyve: Basık, sert, 180-200 gr ağırlığında 
Nematod, TSWV, Verticillium ve Fusarium 
oxysporum f. sp. lycopersici 0,1 
Yetiştirime Dönemi : Tek ürün, İlkbahar 
 

Plant: Strong 
Fruit : Firm, Falattened 
Fruit weight (gr):180-200, Resistant to 
Nematod, TSWV, Verticillium ve Fusarium 
oxysporum f. sp. lycopersici 0,1 
Growing season: Winter and  
Spring 

D02 
 

 

 
Bitki: Güçlü 
Meyve: 200-220 gram meyve ağırlığında 
Yetiştirme Donemi: Tek ürün, İlkbahar 
 
 
Plant: Strong  
Fruit weight (gr) :200-220 
Growing season: Winter and Spring 

 



DOMATES-TOMATO
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Y-1 
 

 

 

 

Bitki :  Kuraklığa ve TYLCV virüs hastalığına dayanıklı, 
yarı oturak büyüme eğiliminde, bitkisi güçlü, adaptasyon 
yeteneği yüksek, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir 
“kokteyl” domates F1 hibrit çeşittir.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 70-80 g civarındadır. 
Koyu kırmızı renklidir. Meyve şekli yuvarlaktır. Kuraklığa 
dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve 
SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta ve serada yetiştirmeye uygun 
olabilir. 
Plant : Plants have tolerance to drought and TYLCV with higher adaptation capability to the 
environmental conditions. Plant growth is semi-determinant. Fruit set under high temperature is good 
and high yielded.  
Fruit: The fruit shape is round with aromatic flesh and good internal quality. 
Fruit average weight is around 70-80 g. When it is grown under drought the brix and aroma are quite 
high. Fruit color is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field and greenhouse as cocktail tomato cultivar.  
 
Y-2 
 

 

 

 

Bitki :  Kuraklığa ve TYLCV 
virüs hastalığına dayanıklı, yarı 
oturak büyüme eğiliminde, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği 
yüksek, verimli,  meyve kalitesi 
yüksek bir “kokteyl” domates F1 
hibrit çeşittir.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 
60-70 g civarındadır. Koyu 
kırmızı renklidir. Meyve şekli 
yuvarlaktır. 

Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve SÇKM 
ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta ve serada yetiştirmeye uygun olabilir 
Plant : Plants have tolerance to drought and TYLCV with higher 
adaptation capability to the environmental conditions. Plant growth is 
semi-determinant. Fruit set under high temperature is good and high 
yielded.  
Fruit: The fruit shape is round with aromatic flesh and good internal 
quality. 
Fruit average weight is around 60-70 g. When it is grown under 
drought the brix and aroma are quite high. Fruit color is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field and greenhouse as cocktail 
tomato cultivar. 
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BİBER-PEPPER

SM 1 
 

 

 

 

Bitki: Sivri biber, bitkisi çok güçlü ve 
adaptasyon yeteneği yüksek bir 
çeşittir. Verimi yüksektir. Soğuk 
dönemlerde meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Uzun sivri demre tip. Tatlı, 
hafif körüklü, meyve kalitesi yüksektir. 
Ortalama meyve uzunluğu 23 cm çapı 
2,7 cm’dir. Meyve ağırlığı ortalama 35 
gr’dır. Meyveleri parlak koyu yeşil 
renktedir. Raf ömrü uzundur. İhracata 
uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık alanda da 
üretilebilir. 
Plant: Long pepper plant is very 
vigorous and very good adaptation 
capability. It has high yield during the 
growing period. Fruit setting is good in 
the cold period.  

Fruit: Demre type. Sweet, slightly grifted. Fruit quality is high. Fruits 
are bright and dark green color. Average fruit length is 23 cm and 
diameter is 2,7 cm. Average fruit weight is 35 g. Fruits have long shelf 
life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for protected cultivation. It can be grown in 
the openfield. 

SM 8 
 

 

 

. 

 
 

Bitki: Sivri biber, bitkisi 
çok güçlü ve adaptasyon 
yeteneği yüksek bir 
çeşittir. Verimi yüksektir. 
Soğuk dönemlerde 
meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Uzun sivri demre 
tip. Tatlı, hafif körüklü, 
meyve kalitesi yüksektir. 
Ortalama meyve 
uzunluğu 25 cm meyve 
çapı 3 cm’dir. Meyve 
ağırlığı ortalama 45 
gr’dır. Meyveleri parlak 
açık yeşil renktedir. Raf 
ömrü uzundur. İhracata 
uygundur. 
 

Yetiştirme dönemi: Örtü altı üretimine uygundur. Açık alanda da 
üretilebilir. 
Plant: Long pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. 
Fruit setting is good in the cold period Fruit: Demre type. Sweet, 
slightly grifted. Fruit quality is high. Average fruit length is 25 cm 
and diameter is 3 cm. Average fruit weight is 45 g. Fruits are bright 
and light green color. Fruits have long shelf life and suitable for 
export. 
Growing period: Suitable for protected cultivation. It can be grown 
in the openfield. 

BİBER-PEPPER
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BİBER-PEPPER

ÇM 6 
 

 

 

Bitki: Çarliston biber, bitkisi çok 
güçlü ve adaptasyon yeteneği 
yüksek bir çeşittir. Verimi 
yüksektir. Soğuk dönemlerde 
meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Çarliston tip. Tatlı, meyve 
kalitesi yüksektir. Meyveleri parlak 
açık yeşil renktedir. Ortalama 
meyve uzunluğu19 cm meyve 
çapı 4 cm’dir. Meyve ağırlığı 
ortalama 55-60 gr’dır.. Raf ömrü 
uzundur. İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık alanda 
da üretilebilir. 

Plant: Charliston pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. 
Fruit setting is good in the cold period.  
Fruit: Charliston type. Fruit quality is high and sweet. Fruits are 
bright and light green color. Average fruit length is 19 cm and 
diameter is 4 cm. Average fruit weight is 55-60 g. Fruits have long 
shelf life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for protected cultivation. It can be grown 
in the openfield. 

 
ÇM 18 

 

 

 

 

Bitki: Çarliston biber, bitkisi 
çok güçlü ve adaptasyon 
yeteneği yüksek bir çeşittir. 
Verimi yüksektir. Soğuk 
dönemlerde meyve tutumu 
iyidir.  
Meyve: Çarliston tip. Tatlı, 
meyve kalitesi yüksektir. 
Ortalama meyve uzunluğu 20 
cm ve meyve çapı 4 cm’dir. 
Meyve ağırlığı ortalama 55-
65 gr’dır. Meyveleri parlak 
açık yeşil renktedir. Raf ömrü 
uzundur. İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık 
alanda da üretilebilir. 
 

Plant: Charliston pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. Fruit 
setting is good in the cold period.  
Fruit: Charliston type. Fruit quality is high and sweet. Average fruit 
length is 20 and diameter is 4 cm. Average fruit weight is 55-65 g. 
Fruits are bright and light green color. Fruits have long shelf life and 
suitable for export. 
Growing period: Suitable for protected cultivation. It can be grown in 
the openfield. 
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BİBER-PEPPER

ÇM 24 
 

 

 

 

Bitki: Çarliston biber, bitkisi 
çok güçlü ve adaptasyon 
yeteneği yüksek bir çeşittir. 
Verimi yüksektir. Soğuk 
dönemlerde meyve tutumu 
iyidir.  
Meyve: Çarliston tip. Acı ve 
meyve kalitesi yüksektir. 
Ortalama meyve uzunluğu 19-
20 cm ve çapı 4 cm’dir. Meyve 
ağırlığı ortalama 55-60 gr’dır. 
Meyveleri parlak sarımsı yeşil 
renktedir. Raf ömrü uzundur. 
İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık 
alanda da üretilebilir. 

Plant: Charliston pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. Fruit 
setting is good in the cold period.  
Fruit: Charliston type. Fruit quality is high and hot. Average fruit length 
is 19-20 cm and diameter is 4 cm. Average fruit weight is 55-60 g. 
Fruits are bright and yellowish green color. Fruits have long shelf life 
and suitable for export. 
Growing period: Suitable for protected cultivation. It can be grown in 
the openfield. 

KM 6 
 

 

 

 

 
Bitki: Kapya biber, bitkisi çok 
güçlü ve adaptasyon yeteneği 
yüksek bir çeşittir. Verimi 
yüksektir. Soğuk dönemlerde 
meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Kapya tip. Tatlı ve meyve 
kalitesi yüksektir. Ortalama 
meyve uzunluğu 20 cm ve çapı 
5–6 cm’dir. Meyve ağırlığı 
ortalama 90-100 gr’dır. Meyveleri 
parlak koyu yeşildir. Olgun rengi 
parlak koyu kırmızıdır. Raf ömrü 
uzundur. İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık alanda 
da üretilebilir. 
  

Plant: Capia pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. 
Fruit setting is good in the cold period.  
Fruit: Capia type. Fruit quality is high and sweet. Fruits are 
bright and dark green color. Maturity color is dark red. Average 
fruit length is 20 cm and diameter is 5-6 cm. Average fruit weight 
is 90-100 g. Fruits have long shelf life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for protected cultivation. It can be 
grown in the openfield. 
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BİBER-PEPPER

KM 12 
 

 

 

 

Bitki: Kapya biber, bitkisi çok güçlü ve 
adaptasyon yeteneği yüksek bir çeşittir. 
Verimi yüksektir. Soğuk dönemlerde 
meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Kapya tip. Tatlı ve meyve 
kalitesi yüksektir. Ortalama meyve 
uzunluğu 22 cm ve çapı 6 cm’dir. 
Meyve ağırlığı ortalama 100-120 gr’dır. 
Meyveleri parlak koyu yeşildir. Olgun 
rengi parlak koyu kırmızıdır. Raf ömrü 
uzundur. İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı üretimine 
uygundur. Açık alanda da üretilebilir. 
Plant: Capia pepper plant is very 
vigorous and very good adaptation 
capability. It has high yield during the 
growing period. Fruit setting is good in 
the cold period.  

 

 
Fruit: Capia type. Fruit quality is high and sweet. Fruits are bright and 
dark green color. Maturity color is dark red. Average fruit length is 22 
cm and diameter is 6 cm. Average fruit weight is 100-120 g. Fruits have 
long shelf life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for openfield. It can be grown in the 
protected cultivation. 

KM 27 
 

 

 

 

Bitki: Kapya biber, bitkisi çok 
güçlü ve adaptasyon yeteneği 
yüksek bir çeşittir. Verimi 
yüksektir. Soğuk dönemlerde 
meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Kapya tip. Acı ve 
meyve kalitesi yüksektir. 
Ortalama meyve uzunluğu 21-
22 cm çapı 5-6 cm’dir. Meyve 
ağırlığı ortalama 90-100 gr’dır. 
Meyveleri parlak koyu yeşildir. 
Olgun rengi parlak koyu 
kırmızıdır. Raf ömrü uzundur. 
İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık 
alanda da üretilebilir. 

 

 
Plant: Capia pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. 
Fruit setting is good in the cold period.  
Fruit: Capia type. Fruit quality is high and hot. Fruits are bright 
and dark green color. Maturity color is dark red. Average fruit 
length is 21-22 and diameter is 5-6 cm. Average fruit weight is 95-
100 g. Fruits have long shelf life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for openfield. It can be grown in the 
protected cultivation. 
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BİBER-PEPPER

DM 12 
 

 

 

 

Bitki: Dolma biber, bitkisi 
çok güçlü ve adaptasyon 
yeteneği yüksek bir çeşittir. 
Verimi yüksektir. Soğuk 
dönemlerde meyve tutumu 
iyidir.  
Meyve: Dolma tipte, meyve 
kalitesi yüksektir. Ortalama 
meyve uzunluğu 6-8 cm ve 
çapı 5-7 cm’dir. Meyve 
ağırlığı ortalama 65-80 
gr’dır. Meyveleri parlak açık 
yeşil ve 3-4 lobludur. Raf 
ömrü uzundur. İhracata 
uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü 
altı üretimine uygundur. Açık 
alanda da üretilebilir 

Plant: Bell pepper plant is very vigorous and very good 
adaptation capability. It has high yield during the growing period. 
Fruit setting is good in the cold period.  
Fruit: Bell type. Fruit quality is high. Fruits have bright and light 
green color and 3-4 lobes. Average fruit length is 6-8 cm and 
diameter is 5-7 cm. Average fruit weight is 65-80 g. Fruits have 
long shelf life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for openfield. It can be grown in the 
protected cultivation. 

DM 17 
 

 

 

 

Bitki: Dolma biber, bitkisi çok 
güçlü ve adaptasyon yeteneği 
yüksek bir çeşittir. Verimi 
yüksektir. Soğuk dönemlerde 
meyve tutumu iyidir.  
Meyve: Dolma tipte, meyve 
kalitesi yüksektir. Ortalama 
meyve uzunluğu 8–9 cm ve 
çapı 6–7 cm’dir. Meyve 
ağırlığı ortalama 80-90 gr’dır. 
Meyveleri parlak koyu yeşil ve 
3-4 lobludur. Raf ömrü 
uzundur. İhracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı 
üretimine uygundur. Açık 
alanda da üretilebilir. 

Plant: Bell pepper plant is very vigorous and very good adaptation 
capability. It has high yield during the growing period. Fruit setting is 
good in the cold period.  
Fruit: Bell type. Fruit quality is high. Fruits have bright and dark 
green color and 3-4 lobes. Average fruit length is 8-9 cm and 
diameter is 6-7 cm. Average fruit weight is 80-90 gr. Fruits have 
long shelf life and suitable for export. 
Growing period: Suitable for openfield. It can be grown in the 
protected cultivation. 

 



14

BİBER-PEPPER

45 
 

 

 

 
Bitki: Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa 
tölerant, Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
Meyve : Parlak, yeşil, 18-20 cm 
Yetiştirme Dönemi: İlkbahar-Sonbahar 
  
Plant: Sivri pepper, tolerant to high 
temperature, Early, High yield, Vigorous 
plant 
Fruit : Bright and, green,, 18-20 cm 
Cultivation: For all seasons 
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BİBER-PEPPER

42 YKB F1 
 

 

 

 
Bitki: Kapya biber, bitkisi orta güçlü ve 
adaptasyon yeteneği yüksek bir çeşittir. Verimi 
yüksektir. Verim; 4000-6000 kg/da. 
Meyve: Kapya tip. Ortalama meyve uzunluğu 10-
15 cm ve çapı 5–5.5 cm’dir. Meyve ağırlığı 
ortalama 110-135 gr’dır. Meyveleri parlak koyu 
yeşildir. Olgun rengi parlak koyu kırmızıdır. Tek 
meyve ağırlığı 110-135 g. Brix % 6-7. Kuru 
Madde %13-15. Raf ömrü uzundur.  
Yetiştirme dönemi: Açık alanda üretilebilir. 
 

 
Plant: Capia pepper plant is medium vigorous 
and very good adaptation capability. It has high 
yield during the growing period (4000-6000 
kg/da).   
Fruit: Capia type. Fruit quality is high and sweet. 
Fruits are bright and dark green color. Maturity 
color is dark red. Average fruit length is 10-15 cm 
and diameter is 5-5.5 cm. Average fruit weight is 
110-135 g. Brix is 6-7 %. The amount of dry 
matter is 13-15 %. Fruits have long shelf life. 
Growing period: Suitable for  openfield 
cultivation.  
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PATLICAN-EGGPLANT

P 19 

 

 

Bitki: Uzun tip hibrit patlıcan çeşididir. Bitkisi 
güçlüdür ve adaptasyon yeteneği yüksektir. 
Yetiştirme sezonu boyunca verimi yüksektir. 
En soğuk dönemlerde meyve rengini açmaz. 
Meyve tutumu sıcaklık dalgalanmasından 
etkilenmez. Meyve kalitesi çok yüksektir. 
Fusarium (FOM)’ a dayanıklıdır. 
Meyve: Çanak yaprakları dikensizdir. Meyve 
ucu hafif küttür. Meyve eti sıkı ve krem-
beyazdır. Meyveler silindirik, parlak ve koyu 
renktedir. Meyve uzunluğu 22-24 cm’dir. 
Meyve ağırlığı ortalama 230 gr’dır. Meyveleri 
birinci sınıftır, ihracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı tek mahsul 
üretimine uygundur. Açık saha da üretilebilir.  

Plant: It is a long type hybrid eggplant variety. Plant is vigour and highly 
adaptable. It has high yield during the growing period. Fruits keetp their dark 
color in the coldest period. Fruit setting is not affected by heat fluctuations. It 
has high fruit quality. Resistant to Fuasrium (FOM). 
Fruit: Sepals are without spines. Fruit tip is slightly blunt.  Fruit flesh is firm 
and creamy-white. Fruits are cylindrical, shiny and dark color. Fruit length is 
22-24 cm. Average fruit weight is 230 gr. Fruits are first class and suitable for 
export. 
Growing period: Suitable for single growth season under protected 
cultivation. It can be grown in the openfield. 

P 44 

 

 

Bitki: Uzun tip hibrit patlıcan çeşididir. Bitkisi 
orta güçlüdür ve sağlıklı bir yapıya sahiptir. 
Adaptasyon yeteneği yüksektir. Yetiştirme 
sezonu boyunca verimi yüksektir. En soğuk 
dönemlerde meyve rengini açmaz. Meyve 
tutumu sıcaklık dalgalanmasından etkilenmez. 
Meyve kalitesi çok yüksektir. Fusarium (FOM)’a 
dayanıklıdır. 
Meyve: Çanak yaprakları dikensizdir. Meyve 
ucu hafif sivridir. Meyve eti sıkı ve krem-
beyazdır. Meyveler silindirik, parlak ve koyu 
renktedir. Meyve uzunluğu 20-22 cm’dir. Meyve 
ağırlığı ortalama 240 gr’dır. Meyveleri birinci 
sınıftır, ihracata uygundur. 
Yetiştirme dönemi: Örtü altı tek mahsul 
üretimine uygundur. Açık saha da üretilebilir. 

Plant: It is a long type hybrid eggplant variety. Plant is moderate vigour and it 
has a healty structure. It is highly adaptable. It has high yield during the 
growing period. Fruits keetp their dark color in the coldest period. Fruit setting 
is not affected by heat fluctuations. It has high fruit quality. Resistant to 
Fuasrium (FOM). 
Fruit: Sepals are without spines. Fruit tip is slightly pointed. Fruit flesh is firm 
and creamy-white. Fruits are cylindrical, shiny and with dark color. Fruit 
length is 20-22 cm. Average fruit weight is 240 gr. Fruits are first class and 
suitable for export. 
Growing period: Suitable for single growth season under protected 
cultivation. It can be grown in the openfield. 
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PATLICAN-EGGPLANT

T 55 
 

  

 

 
Bitki: orta kuvvetli yapıdadır. Yetiştirme 
periyodu boyunca verimi yüksektir.  
Meyve: Uzun silindirik meyve tipine sahiptir. 
Meyveler parlak ve koyu renktedir. Meyve 
uzunluğu 21-24 cm’dir. Meyve ağırlığı ortalama 
200-230 gr’dır.  
Yetiştirme dönemi: Örtüaltı tek ürün 
yetiştiriciliğine uygundur. Açık alanda 
yetiştirilebilir.  
 
Plant: Moderately vigorous. During the rearing 
period.  
Fruit: Has a long cylindrical fruit type. Fruits 
are bright and bold colors. Fruit length is 21-24 
cm. Average fruit weight 200-230 g.  
Growing period: Greenhouse cultivation is 
suitable for a single product. It can be grown in 
the openfield. 
 

 
 

 T 109 
 

 
 
Bitki: Orta kuvvetli yapıdadır. Yetiştirme periyodu 
boyunca verimi yüksektir.  
Meyve:Uzun silindirik meyve tipine sahiptir. 
Meyveler parlak ve siyah renktedir. Meyve sapında 
ve çanak yapraklar dikensizdir. Meyve uzunluğu 
20-23 cm’dir. Meyve ağırlığı ortalama 200-220 
gr’dır.  
Yetiştirme dönemi: Örtüaltı tek ürün 
yetiştiriciliğine uygundur. Açık alanda yetiştirilebilir.  
 
 
Plant: Moderately vigorous. During the period of 
raising the efficiency is high. Has a long cylindrical 
fruit type.  
Fruit:Bright and black colors. In the fruit stalk and 
sepals without thorns. Fruit length is 20-23 cm. 
Average fruit weight 200-220 gr.  
Growing Period: Greenhouse cultivation is 
suitable for a single product. It can be grown in the 
openfield. 
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HIYAR-CUCUMBER

 
 

TM 36 
 

 

 

 

Bitki: Beit Alpha (mini) 
tipinde partenokarpik 
hıyar’dır. Bitki yarı multi 
(boğumda 2-3 meyve) olup, 
boğum araları mesafesi 
kısa’dır. Küllemeye orta 
düzeyde tolerant’tır.  
Meyve: Meyve yeşil, az 
oluklu, ortalama meyve 
uzunluğu 16-18 cm’dir.  
Yetiştirme dönemi: Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi 
erken ilkbahar, ilkbahar, 
sonbahar’dır. 
 

Plant: It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is 
semi multi (2 to 3 fruit per node) with short internodes. 
Intermediate Tolerant (IT) to Powdery mildew (Sf). 
Fruit: The fruits are averagely 16-18 cm in length and are green, 
having slight grooves. They do not expand while it is on the plant 
for along time. 
Cultivation season: İt is recommended to be planted in spring 
and autumn.  

TM 75 
 

 

 

 

Bitki: Beit Alpha (mini) 
tipinde partenokarpik 
hıyar’dır. Bitki semi multi 
(boğumda 2-3 meyve) olup, 
boğum araları mesafesi 
orta’dır. Küllemeye orta 
düzeyde tolerant’tır. 
Meyve: Meyve yeşil, az 
oluklu, ortalama meyve 
uzunluğu 15-17 cm’dir. 
Meyve üzerinde beklediği 
zaman uzama ve şişme 
yapmaz.  
Yetiştirme dönemi: Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi 
ilkbahar ve sonbahar’dır. 
 

Plant:  It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is 
semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes. 
Tolerant (IT) to Powdery mildew (Sf). 
Fruit: The fruits are averagely 15-17 cm in length and are 
normal green, having slight grooves. They do not expand while 
it is on the plant for along time. 
Cultivation season: İt is recommended to be planted in spring 
and autumn. 
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HIYAR-CUCUMBER

 
 

TM 87 
 

 

 

 

Bitki: Beit Alpha (mini) 
tipinde partenokarpik 
hıyar’dır. Bitki yarı multi 
(boğumda 2-3 meyve), 
boğum araları mesafesi 
orta’dır. 
Meyve: Meyve yeşil, 
pürüzsüz, ortalama meyve 
uzunluğu 16-18 cm’dir. 
Homojen ve ucu yuvarlak 
biten düzgün meyvelere 
sahiptir.  
Yetiştirme dönemi: 
Tavsiye edilen yetiştirme 
dönemi erken ilkbahar ve 
sonbahar’dır. 

Plant: It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is 
semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes.  
Fruit: The fruits are averagely 16-18 cm in length with green, 
smooth and homogeneous, shapely and round edges. 
Cultivation season: İt is recommended to be planted in spring 
and autumn.  
 

 
TM 101 
 

 

 

 

Bitki: Beit Alpha (mini) tipinde 
partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı 
multi (boğumda 1-2 meyve) 
olup, boğum araları mesafesi 
orta’dır. Küllemeye orta 
düzeyde tolerant’tır. 
Meyve: Meyve yeşil, pürüzsüz, 
ortalama meyve uzunluğu 15-17 
cm’dir.  
Yetiştirme dönemi: Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi erken 
ilkbahar ve sonbahar’dır.  
 

Plant: It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is 
semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. Tolerant 
(IT) to Powdery mildew (Sf). 
Fruit: The fruits are averagely 15-17 cm in length with green, 
smooth.  
Cultivation season: It is recommended to be planted in early spring 
and autumn.  
 
 
 
 
 
 

  



HIYAR-CUCUMBER
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TM 162 
 

 

 
 

 

 
 
Bitki: Beit Alpha (mini) tipinde 
partenokarpik hıyar’dır. Bitki 
yarı multi (boğumda 2-3 
meyve), boğum araları 
mesafesi orta’dır.  
Meyve: Meyve yeşil, az oluklu, 
ortalama meyve uzunluğu 16-
18 cm’dir.  
Yetiştirme dönemi: Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi erken 
ilkbahar ve sonbahar’dır.  
 

Plant: It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi 
multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes.  
Fruit: The fruits are averagely 16-18 cm in length with green, having 
slight grooves. 
Cultivation season: İt is recommended to be planted in spring and 
autumn. 

TM 182 
 

 

 

 

 
 
 
Bitki: Beit Alpha (mini) tipinde 
partenokarpik hıyar’dır. Bitki 
yarı multi (boğumda 2-3 
meyve), boğum araları 
mesafesi orta’dır. Küllemeye 
orta düzeyde tolerant’tır. 
Meyve: Meyve yeşil, az oluklu, 
ortalama meyve uzunluğu 15-
17 cm’dir.  
Yetiştirme dönemi: Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi erken 
ilkbahar ve sonbahar’dır.  
 

Plant: It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is 
semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes. Tolerant 
(IT) to Powdery mildew (Sf). 
Fruit: The fruits are averagely 15-17 cm in length with green, having 
slight grooves. 
Cultivation season: İt is recommended to be planted in spring and 
autumn.  
 

 

HIYAR-CUCUMBER



KAVUN-MELON
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FÇ 98 
 

 

 

 

Bitki: Güçlü, orta erkenci, yüksek verimli, Fom 0,1,2 dayanıklı, 
külleme Podosphaera xanthii ırk 5 tolerans  
Meyve: Meyve hafif oval ve çıtırlı, ortalama ağırlığı 2-3 kg, 
kabuk rengi sarı, eti kalın, et rengi açık yeşil-krem, aromalı ve 
tatlıdır.  
Yetiştirme dönemi: Sera, alçak tünel, açık tarla 
 
Plant: Vigorous, mid-early,high yield, Fom 0,1,2 resistant, 
Podosphaera xanthii race 5 tolerant.  
Fruit: Slightly oval and netting, average weight 2-3 kg, skin 
colour is yellow, flesh is thick, flesh colour light green-cream, 
flavored and sweet.  
Growing period: Greenhouse, plastic tunnel, open field.  
 
FÇ 100 
 

 

  
Bitki: Çok erkenci, Fom 0,1,2 dayanıklı, Fom1-2 
tolerant 
Meyve: Meyve küçük, yuvarlak, çıtırlanma iyi, 
çatlama yok, meyve sapı sağlam, ortalama ağırlığı 
1 kg, kabuk rengi parlak sarı, et rengi turuncu, 
kokulu, aromalı ve çok tatlıdır.  
Yetiştirme dönemi: Sera, alçak tünel, açık tarla 
 

Plant: Very early, Fom 0,1,2 resistant, Fom1-2 
tolerant.  
Fruit: Small, round, good netting, no cracking, 
fruit peduncle is strong, average weight 1 kg, 
skin colour is bright yellow, flesh colour is 
orange, aromatic and very sweet.   
Growing period: Greenhouse, plastic tunnel, 
open field. 

KAVUN-MELON
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KAVUN-MELON

  
KÇ 67 
 

 

 

 
 
Bitki: Güçlü, orta erkenci, yüksek verimli  
Meyve: Meyve kırkağaç tipinde, yuvarlak, 
ortalama ağırlığı 2-3 kg, kabuk rengi koyu sarı 
zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve eti kalın ve 
sıkı, et rengi açık yeşil-krem, aromalı tatlı, ve raf 
ömrü uzundur. 
Yetiştirme dönemi: Sera ve açık tarla. 
 

 
 
Plant: Vigorous, mid-early, high yield   
Fruit: Kirkagac type, round, average weight 2-3 kg, 
skin colour is dark green mottled on dark yellow 
background, flesh is thick and firm, flesh colour 
light green-cream, aromatic, sweet and long shelf 
life.       
Growing period: Greenhouse and open field. 
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KAVUN-MELON

KÇ-2 
 

 

 

Bitki: Güçlü, erkenci, yüksek verimli, Fom 0,1 
dayanıklı, kuraklığa tolerant. 
 Meyve: Meyve kırkağaç tipinde, hafif oval, 
albenisi iyi, ortalama ağırlığı 3 kg, kabuk rengi 
koyu turuncu zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve 
eti sıkı, et rengi açık yeşil, aromalı tatlı, ve raf 
ömrü uzundur. 
Yetiştirme dönemi: Sera ve açık tarla. 

Plant: Vigorous, early, high yield, Fom 0,1 
resistant, drought tolerant.  
Fruit: Kirkagac type, slightly oval, attractive fruit, 
average weight 3 kg, skin colour is dark green 
mottled on dark orange background, flesh is firm, 
flesh colour is light green, aromatic, sweet and 
long shelf life.   
Growing period: Greenhouse and open field 

KÇ-4 
 

 

 
 

Bitki: Güçlü, erkenci, yüksek 
verimli, Fom 0,2 dayanıklı, 
kuraklığa tolerant 
Meyve: Meyve kırkağaç 
tipinde, oval, albenisi iyi, 
ortalama ağırlığı 3.5-4 kg, 
kabuk rengi koyu turuncu 
zemin üzerine koyu yeşil çilli, 
meyve eti sıkı, et rengi açık 
yeşil, aromalı tatlı, ve raf ömrü 
uzundur. 
Yetiştirme dönemi: Sera ve 
açık tarla. 
 
Plant: Vigorous, early, high 
yield, Fom 0,2 resistant, 
drought tolerant.  
Fruit: Kirkagac type, oval, 
attractive fruit, average weight 
3.5-4 kg, skin colour is dark 
green mottled on dark orange 
background, flesh is firm, flesh 
colour is light green, aromatic, 
sweet and long shelf life.   
Growing period: Greenhouse 
and open field. 

 
  
  



KAVUN-MELON
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KÇ-7 
 

 

 
 
Bitki: Güçlü, erkenci, yüksek verimli, Fom 0,1 dayanıklı, 
kuraklığa tolerant. 
 Meyve: Meyve kırkağaç tipinde, yuvarlak, albenisi iyi, 
ortalama ağırlığı 3 kg, kabuk rengi koyu turuncu zemin 
üzerine koyu yeşil çilli, meyve eti sıkı, et rengi açık yeşil, 
aromalı tatlı, ve raf ömrü uzundur. 
Yetiştirme dönemi: Sera ve açık tarla. 

Plant: Vigorous, early, high yield, Fom 0,1 resistant, 
drought tolerant.  
Fruit: Kirkagac type, round type, attractive fruit, average 
weight 3 kg, skin colour is dark green mottled on dark 
orange background, flesh is firm, flesh colour is light 
green, aromatic, sweet and long shelf life.   
Growing period: Greenhouse and open field 

KÇ-9 
 

 

  

Bitki: Güçlü, erkenci, yüksek verimli, 
Fom 0,2 dayanıklı, kuraklığa tolerant 
Meyve: Meyve kırkağaç tipinde, oval, 
albenisi iyi, ortalama ağırlığı 3-3.5 kg, 
kabuk rengi koyu sarı zemin üzerine 
koyu yeşil çilli, meyve eti sıkı, et rengi 
açık yeşil-krem, aromalı tatlı, ve raf 
ömrü çok uzundur. 
Yetiştirme dönemi: Sera ve açık tarla 
 
Plant: Vigorous, early, high yield, Fom 
0,2 resistant, drought tolerant. 
Fruit: Kirkagac type, oval, attractive 
fruit, average weight 3-3.5 kg, skin 
colour is dark green mottled on dark 
yellow background, flesh is firm, flesh 
colour is light green-cream, aromatic, 
sweet and very long shelf life.     
Growing period: Greenhouse and 
open field 
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108  x 203 
 

 

 

 
Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek 
Yetiştirme sezonu: 
İlkbahar-Sonbahar 
 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical,  
uniform shape 
High yield potential 
Performs well under 
spring and  
summer conditions 
 

 136 x 280-a 
 

Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
Verim : Yüksek 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy zucchini with cylindrical,  
uniform shape  
High yield potential 
Performs well under spring and  
summer conditions 
 

KABAK-SQUASH
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365 x 203 
 

 

 

Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek 
Yetiştirme sezonu: 
İlkbahar-Sonbahar 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical,  
uniform shape 
High yield potential 
Performs well under 
spring and  
summer conditions 
 

 



HATLAR / LINES

HATLAR-LINES
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DOMATES-TOMATO

FHG 436 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Erik tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 40 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Plum 
fruit shape and the average fruit weight is 40 g. 
Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL).  
 
 
 

  FHG 441 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. 
Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve 
ağırlığı 60 gr’dır. Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Cocktail fruit 
shape and the average fruit weight is 60 g. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis (FORL).  
 

 
FHG 443 
 

 

 

 
 

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. Kiraz tipte meyve şekline 
sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 40 gr’dır. 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  
Cheery fruit shape and the average fruit weight 
is 40 g. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis (FORL).  
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DOMATES-TOMATO

FHG 445 
 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 50 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Cheery 
fruit shape and the average fruit weight is 50 g. 
Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL).  
 

         FHG 463 
 

 
 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. 
Kiraz tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve 
ağırlığı 40 gr’dır. Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Cheery fruit shape 
and the average fruit weight is 40 g. Resistant to Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL).  
 

 
 FHG 470 
 

 

 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline 
sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 110 gr’dır. 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single 
fruit shape and the average fruit weight is 110 
g. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis (FORL).  
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DOMATES-TOMATO

    FHG 477 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. 
Kiraz tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve 
ağırlığı 45 gr’dır. Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Cheery fruit 
shape and the average fruit weight is 45 g. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis (FORL).  
 
 

 FHG 802 
 

 
Yarı sırık tipte ve orta güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip 
olup, ortalama meyve ağırlığı 60 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Determinate and medium strong tomato plant.  
Cocktail fruit shape and the average fruit weight is 60 
g. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL).  
 
 
 

 

 FHG 811 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve  orta güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Kokteyl tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 60 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and medium strong tomato plant.  
Cocktail fruit shape and the average fruit weight is 60 
g. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL).  
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DOMATES-TOMATO

 
FHG 32 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte 
meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 120 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit shape and the 
average fruit weight is 120 g. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis (FORL).  
 
 
 

 BH 1 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. İri 
tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 220 
gr’dır. Fusarium oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef fruit shape 
and the average fruit weight is 220 g. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis (FORL).  

 
BH 2 

 
 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. Tane tipte 
meyve şekline sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 160 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit shape and the 
average fruit weight is 160 g. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis (FORL). 
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BH 3 

 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 160 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 160 g. 
Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL).  
 

 BH 4 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 160 gr’dır. Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis (FORL)’e dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 160 g. 
Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. radicis 
(FORL).  
 

 
 
BH 5 
 

 

 
 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 320 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef 
fruit shape and the average fruit weight is 320 g. 
Resistant to TYLCV.  
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BH 6 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama 
meyve ağırlığı 200 gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant. Beef  fruit 
shape and the average fruit weight is 200 g. 
Resistant to TYLCV. 
 

 BH 7 
 

 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 250 gr’dır.  
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef fruit 
shape and the average fruit weight is 250 g.  

 

 
BH 8 

 
 

 

 
 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, ortalama 
meyve ağırlığı 300 gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef fruit 
shape and the average fruit weight is 300 g. Resistant 
to TYLCV. 
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BH 9 

 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 350 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef 
fruit shape and the average fruit weight is 350 g. 
Resistant to TYLCV.  
 

  
BH 10 
 

 

Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 160 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 

 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single 
fruit shape and the average fruit weight is 160 g. 
Resistant to TYLCV.  

 

BH 11 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 150 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single 
fruit shape and the average fruit weight is 150 g. 
Resistant to TYLCV. 
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BH 12 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline 
sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 170 gr’dır. 
TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single 
fruit shape and the average fruit weight is 170 
g. Resistant to TYLCV. 
 

 
 BH 13 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. İri tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 200 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef fruit 
shape and the average fruit weight is 200 g. 
Resistant to TYLCV. 

 

 
BH 14 

 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 160 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 160 g. 
Resistant to TYLCV. 
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BH 15 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama 
meyve ağırlığı 160 gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 160 g. Resistant 
to TYLCV. 
 

  
BH 16 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 150 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 150 g. 
Resistant to TYLCV. 

 

BH 17 
 

 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama 
meyve ağırlığı 180 gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 180 g. Resistant 
to TYLCV. 
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BH 18 
 

 

 

 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates 
hattıdır. Tane tipte meyve şekline sahip olup, 
ortalama meyve ağırlığı 160 gr’dır. TYLCV’ye 
dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single 
fruit shape and the average fruit weight is 160 g. 
Resistant to TYLCV. 
 

 BH 19 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. İri tipte meyve şekline 
sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 300 
gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Beef 
fruit shape and the average fruit weight is 
300 g. Resistant to TYLCV. 

 

 
BH 20 

 
 

 

 
 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. İri tipte meyve şekline 
sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 250 
gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  
Beef fruit shape and the average fruit 
weight is 250 g. Resistant to TYLCV. 
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BH 21 
 

 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip 
domates hattıdır. Tane tipte meyve şekline 
sahip olup, ortalama meyve ağırlığı 150 gr’dır. 
TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single 
fruit shape and the average fruit weight is 150 
g. Resistant to TYLCV. 
 

 BH 22 
 

 
 
Sırık tipte ve güçlü bitki yapısına sahip domates hattıdır. 
Tane tipte meyve şekline sahip olup, ortalama meyve 
ağırlığı 140 gr’dır. TYLCV’ye dayanıklıdır. 
 
 
Indeterminate and strong tomato plant.  Single fruit 
shape and the average fruit weight is 140 g. Resistant to 
TYLCV. 

 

 
CH 3 
 

 

 

 
 
Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde basit 
yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 20-22 adettir. 
Ortalama 22 gr olan meyveler yuvarlak kiraz tipte ve 
kırmızı renktedir.  
 
 
Indeterminate. Generally homogenous cluster and 
simple type. Number of fruit per cluster is 20-22. 
Average fruit weight is 22 gr. Fruits are round cherry 
and red color.  
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 CH 5                                                                   

 

 
 

 
 
Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık 
yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 20-22 adettir. 
Ortalama 13 gr olan meyveler oval kiraz tipte ve açık 
kırmızı renktedir. Likopen oranı yüksektir. 
 
Indeterminate. Generally homogenous cluster and 
two branches type. Number of fruit per cluster is 20-
22. Average fruit weight is 13 gr. Fruits are plum 
shaped cherry and red color. Lycopene ratio is high. 
 

 CH 6 
 

Yer tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık 
yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 10-12 adettir. 
Ortalama 23 gr olan meyveler yuvarlak kokteyl tipte ve 
kahverengi çizgili tiptedir. 
 
Determinate. Generally homogenous cluster and two 
branches type.  Number of fruit per cluster is 10-12. 
Average fruit weight is 23 gr. Fruits are round cocktail 
shape and brown special type.  
 

 
CH 10 
 

 

 

 
 
Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. 
Salkımdaki meyve sayısı 14-16 adettir. Ortalama 28 gr olan 
meyveler yuvarlak kokteyl tipte ve kırmızı renktedir. 
 
 
Indeterminate. Generally homogenous cluster and two branches 
type.  Number of fruit per cluster is 14-16. Average fruit weight is 
23 gr. Fruits are round cocktail type and red color.  
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 CH 11 
 

 
Sırık tiptedir. Salkım arası boğum arası uzunluk kısadır. 
Salkım yapısı homojen genelde karışık yapıdadır. 
Salkımdaki meyve sayısı 16-18 adettir. Ortalama 17 gr olan 
meyveler yuvarlak kiraz tipte ve koyu kırmızı renktedir. 
Çanak yaprakların duruşu belirgindir. 
 
 
 Indeterminate. Short internodes. Generally homogenous 
cluster and two branches type. Number of fruit per cluster 
is 16-18. Average fruit weight is 17 gr. Fruits are round 
cherry type and dark red color. Sepals are remarkable. 

 CH 17 
 

 

 

 
 
 
Sırık tiptedir. Salkım dizilişi güzel ve genelde karışık yapıdadır. 
Salkımdaki meyve sayısı 12-14 adettir. Ortalama 10 gr olan meyveler 
oval kiraz tipte ve kırmızı renktedir. Likopen içeriği yüksektir. 
 
 
 Indeterminate. Generally homogenous cluster and two branches type. 
Number of fruit per cluster is 12-14. Average fruit weight is 10 gr. Fruits 
are plum shaped cherry type and red color. Lycopene ratio is high. 
 

     
 

CH 18 

 
 
 
 
Sırık tiptedir. Salkım yapısı genelde karışık tiptedir. Salkımdaki meyve 
sayısı 14-16 adettir. Ortalama 14 gr olan meyveler erik tipte ve açık 
kırmızı renktedir. Şeker oranı yüksektir. Likopen içeriği yüksektir.  
 
 
Indeterminate. Generally clusters are two branches type. Number of fruit 
per cluster is 14-16. Average fruit weight is 14 gr. Fruits are plum 
shaped type and red color. Lycopene and sugar ratio are high. 
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 CH 20 
 

 
Sırık tiptedir. Salkım yapısı homojen genelde karışık 
yapıdadır. Salkımdaki meyve sayısı 16-18 adettir. 
Ortalama 30 gr olan meyveler oval kokteyl tipte ve 
kırmızı renktedir. Çanak yaprakları güzeldir. 
 
 
Indeterminate. Generally homogenous cluster and two 
branches type.  Number of fruit per cluster is 16-18. 
Average fruit weight is 30 gr. Fruits are plum shaped 
cocktail type and red color. Sepals are remarkable. 

 

 CH 28 
 

 

 

 
 
Sırık tiptedir. Salkım arası boğum arası uzunluk kısadır. Salkım 
yapısı çalı tiptedir. Ortalama 25 gr olan meyveler yuvarlak 
yuvarlak kiraz tipte ve açık kırmızı renktedir.  Vitamin C oranı 
yüksektir. 
 
 
Indeterminate. Short internodes. Clusters are brushy type. 
Average fruit weight is 25 gr. Fruits are cherry type and red 
color. Vitamin C ratio is high. 
 

  
 

CH 33 

 
 
Sırık tiptedir. Salkım yapısı çalı tiptedir. Salkımdaki 
meyve sayısı 10-12 adettir. Ortalama 21 gr olan 
meyveler erik tipte ve pembe-kırmızı renktedir. 
Çanak yapraklarının şekli belirgindir. Şeker ve 
Vitamin C oranı yüksektir. 
 
 
Indeterminate. Clusters are brushy type.  Number of 
fruit per cluster is 10-12. Average fruit weight is 21 
gr. Fruits are plum shaped cocktail typed and pink-
red color. Sepals are remarkable. Sugar and vitamin 
C ratio are high. 
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D03 
 

 

 

 
 
220-260  gram meyve ağırlığında  
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 200-260 
Tolerant to high temperature 

   
D04 
 

 
 
 
 
160-180gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
 
Fruit weight (gr)  : 160-180 
Tolerant to high temperature 

 
D05 
 

 

 

 
 

 
 
 
140-160gram meyveağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 
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D06 
 

 

 

 
 
 
160-180gram meyve ağırlığında  
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 160-180 
Tolerant to high temperature 

         D07 
 

 
 
160-180gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 160-180 
Tolerant to high temperature 

 
D08 
 

 

 

 

 
 
 
140-160gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 
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    D09 
 

 

 

 
 
 
 
140-160 gram meyveağırlığında 
Yükseksıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 

 D10 
 

 
 
 
 
140-150gram meyveağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-150 
Tolerant to high temperature 

 
 D11 
 

 

 

 
 
 
 
180-200gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 180-200 
Tolerant to high temperature 
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D12 
 

 

 

 
 

 
160-180gram meyveağırlığında 
Yükseksıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 160-180 
Tolerant to high temperature 
 
 

 D13 
 

 
  
 
140-160gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 

 
D14 

 
 

 

 
 
 
 
140-160gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 
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D15 
 

 

 

 
 
 
 
160-180gram meyve ağırlığında 
Yükseksıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 160-180 
Tolerant to high temperature 

 D16 
 

 
 
 
180-200gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 180-200 
Tolerant to high temperature 

 
D17 
 

 

 

 
 
 
 
200-220gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 200-260 
Tolerant to high temperature 
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D18 
 

 

 

 
 
 
160-180gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 160-180 
Tolerant to high temperature 

 D19 
 

 
 
 
180-200 gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 180-200 
Tolerant to high temperature 

D20 
 

 

 
 

 
 
 
 
140-160 gram meyveağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 
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D21 
 

 

 

 
 
 
 
140-160 gram meyve ağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 

 D22 
 

 

  

140-160meyveağırlığında 
Yüksek sıcaklıklara tolerant 

 
Fruit weight (gr)  : 140-160 
Tolerant to high temperature 

 
D23 

 
 

 

 
 
 
 
180-200 gram meyve ağırlığında 
Düşük sıcaklıklara tolerant 
 
 
Fruit weight (gr): 180-200 
Tolerant to low temperature 
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D24 
 

 

 

 
 
 
 
200-220 gram  meyve ağırlığında 
Düşük sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr): 200-220 
Tolerant to low temperature 

 
 

D25 

 
 
 
180-200 gram meyve ağırlığında 
Düşük sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr): 180-200 
Tolerant to low temperature 

 
D26 

 
 

 

 
 
 
 
200-220 gram meyve ağırlığında 
Düşük sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr): 200-220 
Tolerant to low temperature 
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D27 
 

 

 
 
 
 
180-120 gram meyve ağırlığında 
Düşük sıcaklıklara tolerant 
 
Fruit weight (gr): 180-200 
Tolerant to low temperature 

 D28 
 

 
 
 
 
140-160 meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 

 
D29 

 

 

 

 
 
 
 
140-160meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 
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D30 
 

 

 

 
 
 
180-200 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 180-200 
Resistant to root-knot nematode 

 D31 
 

 
 
 
 
180-200 gram meyveağırlığında 
Nematoda  dayanıklı 
 
 
Fruit weight (gr): 180-200 
Resistant to root-knot nematode 

 
D32 

 
 

 

 
 
 
 
140-160 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 

  



52

DOMATES-TOMATO

D33 
 

 

 
 
 
160-180 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 160-180 
Resistant to root-knot nematode 

 D34 
 

 
 
 
140-160 gram meyveağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 

 
D35 
 

 

 

 

 

 
140-160 gram meyveağırlığında 
Nematode dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 
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D36 
 

 

 
 
 
140-160 gram meyve ağırlığında 
NematodA  dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 

 D37 
 

 

 
140-160 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 
 

 
D38 
 

 

 

 
 
 
 
200-220 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 200-220 
Resistant to root-knot nematode 
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D39 
 

 

 
 

 
160-180 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 
 

 D40 
 

 
 
 
 
140-160 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 

 

 

 

D41 
 

 

 

 
  
 
200-220  gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 200-220 
Resistant to root-knot nematode 
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D42 
 

 

 
 
 
180-200 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 180-200 
Resistant to root-knot nematode 

 D43 
 

 

 
160-180 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 160-180 
Resistant to root-knot nematode 

 

D44 
 

 

 

 
 
 
160-180 gram meyveağırlığında 
Nematodadayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 160-180 
Resistant to root-knot nematode 
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D45 
 

                                                                  

 

 
 
140-160 gram meyveağırlığında 
Nematodadayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 140-160 
Resistant to root-knot nematode 

 D46 
 

  
 
 
160-180 gram meyveağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
Fruit weight (gr): 160-180 
Resistant to root-knot nematode 
 

 

D47 
 

 

 
 
 
160-180 gram meyve ağırlığında 
Nematoda dayanıklı 
 
 
Fruit weight (gr): 160-180 
Resistant to root-knot nematode 
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TOM 19  

 

Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tipi, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen yeşil 
aksamı sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir saf hattır. 
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 95-105 g civarındadır. Koyu kırmızı 
renklidir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve 
SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye 
uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions.   Plant growth is determinant. 
Fruit set under high temperature is good and high yielded. Plant shoot and 
leaves are tolerant to high temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh and 
good internal quality. 
Fruit average weight is around 95-105 g. When it is grown under drought 
the brix and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as 
breeding line for dorught tolerance.  
 

  TOM 21 
 

Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tipi, bitkisi güçlü, 
adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen yeşil aksamı 
sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir domates saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 115-140 g civarındadır. Koyu kırmızı renklidir. 
Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve SÇKM ortalamanın 
üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye uygun bir 
saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation capability to 
the environmental conditions.   Plant growth is determinant. Fruit set under high 
temperature is good and high yielded. Plant shoot and leaves are tolerant to high 
temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh and good 
internal quality. 
Fruit average weight is around 115-140 g. When it is grown under drought the brix 
and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as breeding 
line for dorught tolerance.  
 

 

TOM 27  

Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tipi, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen yeşil 
aksamı sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir domates saf 
hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 95-115 g civarındadır. Koyu kırmızı 
renklidir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve 
SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye 
uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions.   Plant growth is determinant. 
Fruit set under high temperature is good and high yielded. Plant shoot and 
leaves are tolerant to high temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh and 
good internal quality. 
Fruit average weight is around 95-115 g. When it is grown under drought 
the brix and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as 
breeding line for dorught tolerance.  
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TOM 29          

 

Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tipi, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen 
yeşil aksamı sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir domates 
saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 87-105 g civarındadır. Koyu kırmızı 
renklidir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve 
SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye 
uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions.   Plant growth is determinant. 
Fruit set under high temperature is good and high yielded. Plant shoot and 
leaves are tolerant to high temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh and 
good internal quality. 
Fruit average weight is around 87-105 g. When it is grown under drought 
the brix and aroma are quite high. Fruit color is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as 
breeding line for dorught tolerance.  

 

 TOM 141 

Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tip, bitkisi güçlü, 
adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen yeşil aksamı 
sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir domates saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 70-85 g civarındadır. Koyu kırmızı renklidir. 
Meyve çok dilimli nostaljik bir görünüme sahiptir. Kuraklığa dayanıklı olduğu 
için kısıtlı su koşullarında aroma ve SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye 
uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation capability 
to the environmental conditions.   Plant growth is determinant. Fruit set under 
high temperature is good and high yielded. Plant shoot and leaves are tolerant 
to high temperatures.  
Fruit: The fruit shape is beefsteak type with aromatic flesh and good internal 
quality. 
Fruit average weight is around 70-85 g. When it is grown under drought the 
brix and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as 
breeding line for dorught tolerance.   
    TOM 148  

 

 
Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tip, 
bitkisi güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve 
tutabilen yeşil aksamı sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek 
bir domates saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 85-107 g civarındadır. Koyu kırmızı 
renklidir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma 
ve SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit 
geliştirmeye uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions.   Plant growth is 
determinant. Fruit set under high temperature is good and high 
yielded. Plant shoot and leaves are tolerant to high temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh 
and good internal quality. 
Fruit average weight is around 85-107 g. When it is grown under 
drought the brix and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use 
as breeding line for dorught tolerance. 
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TOM 150  

 

Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tipi, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen 
yeşil aksamı sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir domates 
saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 110-130 g civarındadır. Koyu kırmızı 
renklidir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve 
SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye 
uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions.   Plant growth is determinant. 
Fruit set under high temperature is good and high yielded. Plant shoot 
and leaves are tolerant to high temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh 
and good internal quality. 
Fruit average weight is around 110-130 g. When it is grown under drought 
the brix and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as 
breeding line for dorught tolerance.  

 
         TOM  171 
Bitki :  Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, oturak veya bodur tip, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, sıcak dönemlerde meyve tutabilen 
yeşil aksamı sıcağa dayanıklı, verimli,  meyve kalitesi yüksek bir 
domates saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 120-150 g civarındadır. Koyu kırmızı 
renklidir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında aroma ve 
SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır. 
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye veya açık için çeşit geliştirmeye 
uygun bir saf hattır.  
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions.   Plant growth is determinant. 
Fruit set under high temperature is good and high yielded. Plant shoot 
and leaves are tolerant to high temperatures.  
Fruit: The fruits are medium size and round shape with aromatic flesh 
and good internal quality. 
Fruit average weight is around 120-150 g. When it is grown under 
drought the brix and aroma are quite high. Fruit clour is dark red.  
Growing Period : Suitable for open field production and can be use as 
breeding line for dorught tolerance.  
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PVY 1 
 

 

 

 
Sivri tipinde bitkisi güçlü ve adaptasyon yeteneği yüksek bir hattır. En 
soğuk dönemlerde meyve tutumu iyidir. PVY’ye dayanıklıdır. Meyve 
kalitesi yüksektir. Meyve uzunluğu 22–25 cm’dir. Meyve ağırlığı ortalama 
30-35 gr’dır. Meyveleri parlak yeşil renktedir.  
 
Long pepper type and very good adaptability. Fruit setting is good in the 
cold period. It has high fruit quality. Resistant to PVY. Fruit length is 22-
25 cm. Average fruit weight is 30-35 gr. Fruits have shinning and green 
color. 
 
 

  PVY 2 
 

 
 
 
Sivri tipinde bitkisi güçlü ve adaptasyon yeteneği yüksek bir hattır. 
Soğuk dönemlerde meyve tutumu iyidir. PVY’ye dayanıklıdır. 
Meyve uzunluğu 17–19 cm’dir. Meyve ağırlığı ortalama 35-40 
gr’dır. Meyveleri parlak koyu yeşil renktedir.  
 
Long pepper type and highly adaptable.  Fruit setting is good in 
the cold period. It has high fruit quality. Resistant to PVY. Fruit 
length is 17-19 cm. Average fruit weight is 35-40 gr. Fruits have 
shinning and dark green color. 
 

 
PVY 3 
 

 

 

 
 
 
Sivri tipinde bitkisi güçlü ve adaptasyon yeteneği yüksek bir hattır. soğuk 
dönemlerde meyve tutumu iyidir. PVY’ye dayanıklıdır. Çok körüklü Meyve 
kalitesi ortadır.  Meyve rengi koyu yeşil olup meyve uzunluğu 19–22 cm’dir. 
Meyve ağırlığı ortalama 35–45 gr’dır. Meyveleri koyu yeşil renktedir 
  
 
Long pepper type and highly adaptable. in the coldest period are fruit setting It 
has high fruit quality. Resistant to PVY. Very gusseted Fruit quality is 
moderate. Fruit color is dark green and fruit length is 19-22 cm. Average fruit 
weight is 35-45 gr. Fruits have dark green color 
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PVY 4 
 

 

 

 
 
 
Sivri biber tipinde ve adaptasyon yeteneği yüksek bir hattır. Yarı yatık 
büyüme özelliğine sahip olup verimi yüksektir. soğuk dönemlerde meyve 
tutumu iyidir. PVY’ye dayanıklıdır. Meyve kalitesi çok yüksektir. Meyve rengi 
açık sarı renkte olup meyve uzunluğu 20–23 cm’dir. Meyve ağırlığı ortalama 
30-40 gr’dır. Meyveleri açık yeşil renktedir.  
 
 
Long pepper type and highly adaptable. It has high yield during the growing 
period. in the cold period are fruit setting It has high fruit quality. Resistant to 
PVY. Fruit quality is high. Fruit color light green Fruit length is 20-23 cm. 
Average fruit weight is 30-40 gr. Fruits  have light green color 
 
 

         SH 1 
 

 
 
Sivri biber. Demre tip. Bitki güçlü ve yüksek. Tadı acı. Meyve parlak 
ve yeşil. Meyve uzunluğu 18-20 ve çapı 2,5-3 cm. Az körüklü. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Long pepper, Demre type. Plant is vigorous and high length. Hot 
pepper. Fruits are bright and green. Fruit length is 18–20 cm 
diameter is 2,5-3 cm, slightly grifted. Good adaptation capability. 

 

 
 SH 2 
 

 

 

 

Sivri biber. Demre tip. Bitki  çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak ve 
yeşil. Meyve uzunluğu 20-22 cm ve çapı 2,5-3 cm. Orta körüklü. Adaptasyon 
yeteneği yüksek. 

Long pepper, Demre type. Plant is very vigorous and high length. Sweet 
pepper. Fruits are bright and green. Fruit length is 20-22 cm diameter is 2,5-3 
cm. Medium grifted. Good adaptation capability. 
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    SH 3 
 

 

 

 

Sivri biber. Bitki çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak ve sarımsı yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 18-20 cm ve çapı 3,5-4 cm. Körüksüz, düzgün. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Long pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet pepper. Fruits are 
bright and yellowish green. High yield. Fruit diameter is 18-20x3,5-4 cm. slightly 
grifted, smooth shaped. Good adaptation capability. 

 
 

 SH 4 
 

 
 
Sivri biber. Demre tip. Bitki çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve 
parlak ve yeşil. Körüksüz, düzgün. Meyve uzunluğu 20-22 cm ve 
çapı 2,5-3 cm. Az körüklü. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Long pepper. Demre type.  Plant is very vigorous and high length. 
Sweet pepper. Fruits are bright and green. Fruit length is 20-22 
cm diameter is 2,5-3 cm. slightyl grifted. Good adaptation 
capability. 

 
 SH 5 
 

 

 

 

Sivri biber. Demre tip. Bitki güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak ve yeşil. 
Meyve uzunluğu 20-22 cm ve çapı 2,5-3,5 cm. Körüksüz. Adaptasyon yeteneği 
yüksek. 

Long pepper. Demre type.  Plant is vigorous and high length. Sweet pepper. 
Fruits are bright and green. Fruit length is 20-22 cm diameter is 2,5-3,5 cm. 
smooth shaped. Good adaptation capability. 
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ÇH 1 
 

 

 

 
 
Çarliston biber. Bitki çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak 
ve sarımsı yeşil. Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 18-20 cm ve çapı 
4-4,5 cm. Körüksüz. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Charliston pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet 
pepper. Fruits are bright and yellowish green. High yield. Fruit 
length is 18-20 cm diameter is 4-4,5 cm. smooth shaped. Good 
adaptation capability. 

 
 ÇH 2 

 
 

 

Çarliston biber. Bitki çok güçlü ve orta yüksek. Tadı tatlı. Meyve 
parlak ve açık yeşil.Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 17-18 cm ve 
çapı 4-5 cm. Boyutları 17-18x 4-5 cm. Körüksüz. Adaptasyon 
yeteneği yüksek. 

Charliston pepper. Plant is very vigorous and medium length. Sweet 
pepper. Fruits are bright and light green. High yield. Fruit length is 
17-18 cm diameter is 4-5 cm. smooth shaped. Good adaptation 
capability. 

  
ÇH 3 

 
 

 

 
 
Çarliston biber. Bitki çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak ve açık yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 17-18 cm ve çapı 4-5 cm. Kalın kısa meyve. 
Körüksüz. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Charliston pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet pepper. Fruits 
are bright and light green. High yield. Fruit length is 17-18 cm diameter is 4-5 
cm. Fruit is thick and short . smooth shaped. Good adaptation capability. 
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ÇH 4 
 

 

 

 

Çarliston biber. Bitki çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak ve 
sarımsı yeşil. Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 18-21 cm ve çapı 3,5-4,5 cm. 
Körüksüz. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Charliston pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet pepper. 
Fruits are bright and yellowish green. High yield. Fruit length is 18-21 cm 
diameter is 3,5-4,5 cm. smooth shaped. Good adaptation capability. 

 
 

 ÇH 5 
 

 
 
Çarliston biber. Bitki çok güçlü ve yüksek. Tadı tatlı. Meyve parlak ve 
açık yeşil. Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 15-16 cm ve çapı 4-5 cm. 
Kalın kısa meyve. Körüksüz. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Charliston pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet 
pepper. Fruits are bright and light green. High yield. Fruit length is 15-
16 cm diameter is 4-5 cm. Fruit is thick and short. smooth shaped. 
Good adaptation capability. 

 

 
KH 1 
 

 

 

 
 
 
Kapya biber. Bitki güçlü ve orta boylu. Tadı tatlı. Meyve parlak ve koyu yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 16–17 cm ve çapı 5-6,5 cm. Kalın, düzgün. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Capia pepper. Plant is very vigorous and medium length. Sweet pepper. 
Fruits are bright and dark green. High yield. Fruit length is 16-17 cm 
diameter is 5-6,5 cm. Fruit is thick and smooth shaped . Good adaptation 
capability. 
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KH 2 
 

 

 

 
 
Kapya biber. Bitki çok güçlü ve yüksek boylu. Tadı tatlı. Meyve parlak ve koyu 
yeşil. Meyve uzunluğu 14–16 cm ve çapı 6-7 cm. Kalın, kısa, 2 loblu, düzgün. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Capia pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet pepper. Fruits 
are bright and dark green. Fruit length is 14-16 cm diameter is 6-7 cm. Fruit is 
thick, short and smooth shaped. It has 2 lobes. Good adaptation capability. 

 

 KH 3 
 

 
 

Kapya biber. Bitki çok güçlü ve yüksek boylu. Tadı tatlı. Meyve parlak ve 
yeşil. Meyve uzunluğu 15–17 cm ve çapı 5-6 cm. Kalın, 2-3 loblu, düzgün. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Capia pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet pepper. Fruits 
are bright and green.  Fruit length is 15-17 cm diameter is 5-6 cm. Fruit is 
thick and smooth shaped. It has 2 or 3 lobes. Good adaptation capability. 

 

 
KH 4 

 
 

 

 
 
 
Kapya biber. Bitki çok güçlü ve yüksek boylu. Tadı tatlı. Meyve parlak ve açık 
yeşil. Meyve uzunluğu 15–17 cm ve çapı 5-6 cm. Kalın, 2-3 loblu, düzgün. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Capia pepper. Plant is very vigorous and high length. Sweet pepper. Fruits are 
bright and light green. Fruit length is 15-17 cm diameter is 5-6 cm. Fruit is thick 
and smooth shaped. It has 2 or 3 lobes. Good adaptation capability. 
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KH 5 
 

 

 

Kapya biber. Bitki çok güçlü ve orta boylu. Tadı tatlı. Meyve parlak ve koyu 
yeşil. Meyve uzunluğu 15–16 cm ve çapı 6-7 cm. Kalın, 2-3 loblu, düzgün. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Capia pepper. Plant is very vigorous and medium length. Flavor is sweet. Fruits 
are bright and dark green. Fruit length is 15-16 cm diameter is 6-7 cm. Fruit is 
thick and smooth shaped. It has 2 or 3 lobes. Good adaptation capability. 

 

 DH 1 
 

 

Dolma biber. Bitki çok güçlü ve yüksek boylu. Meyve parlak ve yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 7–8 cm ve çapı 5-7 cm. Boyutları 7-8x5-7 
cm. 3-4 loblu ve düzgün şekil. Boğum arası orta. Adaptasyon yeteneği 
yüksek. 

Bell pepper. Plant is very vigorous and high length. Fruits are bright and 
green. High yield. Fruit length is 7-8 cm diameter is 5-7 cm. Fruit has 3 or 
4 lobes and smooth shaped. Medium internodes. Good adaptation 
capability. 

 

 
DH 2 

 

 

 

 
 
Dolma biber. Bitki çok güçlü ve yüksek boylu. Meyve parlak ve sarımsı yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 6–8 cm ve çapı 6-7 cm. 4 loblu ve düzgün 
şekil. Boğum arası uzun. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Bell pepper. Plant is very vigorous and high length. Fruits are bright and 
yellowish green. High yield. Fruit length is 6-8 cm diameter is 6-7 cm. Fruit has 
4 lobes and smooth shaped. Long internodes. Good adaptation capability. 
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DH 3 
 

 

 
 
Dolma biber. Bitki güçlü ve yüksek boylu. Meyve parlak ve açık yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 7–8 cm ve çapı 6-7 cm. 3-4 loblu ve 
düzgün şekil. Boğum arası orta. Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Bell pepper. Plant is vigorous and high length. Fruits are bright and light 
green. High yield. Fruit length is 6-8 cm diameter is 6-7 cm. Fruit has 3 or 4 
lobes and smooth shaped. Medium internodes. Good adaptation 
capability. 

 

 
 

DH 4 
 

 
 
Dolma biber. Bitki çok güçlü ve yüksek boylu. Meyve parlak ve yeşil. 
Yüksek verimli. Meyve uzunluğu 7–8 cm ve çapı 5-7 cm.Boyutları 6-8x6-8 
cm. 4 loblu ve düzgün şekilli, kübik. Boğum arası orta Adaptasyon 
yeteneği yüksek. 

Bell pepper. Plant is very vigorous and high length. Fruits are bright and 
green. High yield. Fruit length is 6-8 cm diameter is 6-8 cm. Fruit has 4 
lobes and smooth shaped, cubic. Medium internodes. Good adaptation 
capability. 

 

 
DH 5 

 

 

 

 
 
Dolma biber. Bitki güçlü ve orta boylu. Meyve parlak ve açık yeşil. Yüksek verimli. 
Meyve uzunluğu 7–8 cm ve çapı 6-7 cm. 3-4 loblu ve düzgün şekilli. Boğum arası 
orta Adaptasyon yeteneği yüksek. 

Bell pepper. Plant is vigorous and medium length. Fruits are bright and light 
green. High yield. Fruit length is 7-8 cm diameter is 6-7 cm. Fruit has 3 or 4 lobes 
and smooth shaped. Medium internodes. Good adaptation capability. 
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49 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Kuraklığa tölerant, Erkenci, Yüksek 
verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to drought, Early, High 
yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 

  14 
 

 
 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Kuraklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 22-24 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar 
  
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to drought, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 22-24 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 
1 
 

 

 

 
 

 
BİTKİ : Sivri biber, Kuraklığa tölerant, Erkenci, Yüksek 
verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 24-26cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to drought, Early, High 
yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 24-26 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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20 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Kuraklığa tölerant, Erkenci, Yüksek 
verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 12-14 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to drought, Early, High 
yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 12-14 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 

   21 
 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Kuraklığa tölerant, Erkenci, Yüksek 
verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 22-24 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to drought, Early, High yield, 
Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 22-24 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 
 

 
46 
 

 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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    52 
 

 

 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 18-20 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature t, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 18-20 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 

 53 
 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar 
 
  
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open gree, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 
62 
 

 

 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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65 
 

 

 

 
 

 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 22-24 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 22-24 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 69 
 

 
  
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

71 
 

 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 22-26 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 22-26 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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75 
 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, 
Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 
 
 
 

 77 
 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, 
Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 22-24 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 22-24 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 
 

 
78 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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80 
 

 

 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, 
Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar 
 
  
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 81 
 
 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 11-13 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 24-26 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 
84 

 
 

 

 
 
BİTKİ : Çarliston biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, 
Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 12-14 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Carliston pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 12-14 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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89 
 

 

 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 16-18 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green,16-18 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 

 91 
 
 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, 
Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 18-20 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 18-20 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 

 
100 

 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 



75

BİBER-PEPPER

101 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 18-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 18-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 
 
 

 
 

104 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, 
Erkenci, Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, yeşil, 12-14 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high 
temperature, Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 12-14 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

105 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 12-14 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 12-14 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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107 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Yüksek Sıcaklığa tölerant, Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, yeşil, 22-24 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high temperature, 
Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 22-24 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 
 

 6 
 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Nematoda dayanıklı Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, yeşil, 20-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, tolerant to high 
temperature, Early, High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, green, 20-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
 
 

 
64 

 

 

 

 
 
 
BİTKİ : Sivri biber, Nematoda dayanıklı Erkenci, Yüksek 
verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, açık yeşil, 18-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, resistant to nematode, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, open green, 18-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 
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70 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Nematoda dayanıklı Erkenci, Yüksek 
verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 20-24 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, resistant to nematode, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 20-24 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 75 
 

 
 
BİTKİ : Sivri biber, Nematoda dayanıklı Erkenci, 
Yüksek verimli, Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 18-22 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar  
 
 
PLANT : Sivri pepper, resistant to nematode, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and,dark green, 18-22 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

35 
 

 

 

 
 
BİTKİ : Dolma biber, Nematoda dayanıklı Yüksek verimli, 
Güçlü 
MEYVE : Parlak, koyu yeşil, 6 cm x 4 cm 
YETİŞTİRME DÖNEMİ : İlkbahar-Sonbahar 
 
  
PLANT : Dolma pepper, resistant to nematode, Early, 
High yield, Vigorous plant 
FRUIT : Bright and, dark green, 6 cm x 4 cm 
CULTIVATION : For all seasons 

 



BİBER-PEPPER

BS-3-3  

 

Kıl biber. Bitki güçlü ve uzun boylu. Meyve 
parlak ve yeşil. Meyve uzunluğu 19-25 cm ve 
çapı 0.8-1.1 cm. Ortalama meyve ağırlığı 11,7-
13,3 g. Meyve et kalınlığı 1,5 -1,8 mm. Uzun, 
ince, yeşil meyveli, tatlı. 
 
Very thin long pepper, sweet. Plant is vigorous 
and high length. Fruits are bright and green. 
Fruit length is 19-25 cm diameter is 0.8-1.1, 
Average fruit weight is 11.7-13.3 g. Fruits have 
long shelf life. Good adaptation capability. 
Suitable for  openfield cultivation. 
 

  74 -3-1 
 

 
Kapya biber. Bitki orta güçlü, verim 2500-
3000 kg/da. Meyve parlak ve koyu yeşil. 
Meyve uzunluğu 14.7 cm ve çapı 60.1cm. 
Adaptasyon yeteneği yüksek. Ortalama 
meyve ağırlığı  125 g. Brix % 6,5-7,1. Kuru 
Madde % 7,4- 8,15. 

Capia pepper. Plant is medium vigorous. 
Yield is 2500-3000 kg/da. Fruits are bright 
and dark green. Fruit length is 14.7 cm 
diameter is 6.1 cm. Good adaptation 
capability. Average fruit weight is 125 g. Brix 
is 6.5-7.1 %. The amount of dry matter is 7.4-
8.15 %. Fruits have long shelf life. Suitable 
for  openfield cultivation. 
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PATLICAN-EGGPLANT

4 
 

 

 

 
Uzun tip patlıcan hattıdır. Bitkisi güçlüdür. Boğum araları orta 
uzunluktadır. Yan dal oluşumu hızlıdır. Yetiştirme sezonu 
boyunca verimi yüksektir. Meyve rengi koyu mor. Meyve 
tutumu sıcaklık dalgalanmasından etkilenmez. Meyve kalitesi 
yüksektir. Düşük sıcaklıklara toleranttır. 
 
 
Long type eggplant line. The plant is strong. Between nodes 
is of medium length. Minor formation is rapid. Efficiency is 
high throughout the growing season. Fruit color is dark 
purple. Of fruit affected by temperature fluctuations. Fruit 
quality is high. It is tolerant to low temperatures. 
 

     FO1 
 

 
 

Bitkisi kısa, kapalı. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu grimsi yeşil. Bitkisi 
dikensiz. Oval mor meyveli. Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae’ya dayanıklı. 

 
 

Plant is short and close. Stem is green. Shoot is grayish green. 
Plant is prickleless. It has purple ovoid fruits. Resistant to Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae. 
 
 
  

FO 2 
 

 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta, kapalı. Gövdesi kalın, yeşil. Sürgün ucu grimsi 
yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor meyveli.  Fusarium 
oxysporum f. sp. Melongenae’ya dayanıklı. 

 
Plant is medium tall and close. Stem is thick and green. Shoot is 
grayish green. Plant has a few spines. It has dark purple ovoid fruits. 
Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 
 
 
 

79
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 FO 3 
 

 

 

 
 
Bitkisi orta uzunlukta, kapalı. Gövdesi yeşil. Sürgün 
ucu grimsi yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya 
dayanıklı. 

Plant is medium tall and close. Stem is thick and 
green. Shoot is grayish green. Plant has a few spines. 
It has dark purple ovoid fruits. Resistant to Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae. 
 

      FO 4 
 

 

Bitkisi orta uzunlukta, kapalı. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu grimsi 
yeşil. Tomurcuklar dikensiz. Oval koyu mor meyveli.  Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is medium tall and close. Stem is green. Shoot is grayish 
green. Plant is prickleless. It has dark purple ovoid fruits. 
Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 
 

 
 FO 5 
 

 

 

 
 

Bitkisi orta uzunlukta, kapalı. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu grimsi 
yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor meyveli.  
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is medium tall and close. Stem is thick and green. Shoot is 
grayish green purple. Plant has a few spines. It has dark purple 
ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
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    FO 6-1 
 

 

 

 
 
Bitkisi kısa ve zayıf. Gövdesi ince grimsi yeşil mor. Sürgün ucu 
grimsi yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is short and weak. Stem is thin and grayish green purple. 
Shoot is grayish green purple. Plant has a few spines. It has 
dark purple ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. 
sp. melongenae. 
 

       FO 6-2 
 

 
 
Bitkisi orta uzunlukta, kapalı. Gövdesi grimsi yeşil mor. Sürgün 
ucu grimsi yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is medium tall and close. Stem is grayish green purple. 
Shoot is grayish green purple. Plant has a few spines. It has  
ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 

 
FO 7 
 

 

 

 
Bitkisi kısa ve zayıf. Gövdesi ince yeşil. Sürgün ucu grimsi yeşil. 
Tomurcuklar dikensiz. Oval koyu mor meyveli.  Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is short and weak. Stem is thick and green. Shoot is grayish 
green. Plant is prickleless. It has ovoid fruits. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
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FO 8 
 

 

 
 
Bitkisi kısa ve zayıf. Gövdesi ince yeşil mor. Sürgün ucu yeşil 
mor. Bitki az tüylü ve dikensiz. Oval koyu mor meyveli.  
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is short and weak. Stem is thin and greenish purple. Shoot 
is greenish purple. Plant is slightly hairy and prickleless. It has 
ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae. 
 

        FO 9 
 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor meyveli.  Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is moderately vigorous. Stem is green. Shoot is 
greenish puruple. Plant has a few spines. It has dark 
purple ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. 
sp. melongenae. 

 
 

FO 10 
 

 

 

 
Bitkisi orta uzunlukta, kapalı. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu 
grimsi yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya 
dayanıklı. 

Plant is medium tall and close. Stem is green. Shoot is 
grayish green purple. Plant has a few spines. It has dark 
purple ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. 
sp. melongenae. 
 
 

 



83

PATLICAN-EGGPLANT

 
FO 11 

 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta, açık. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu grimsi 
yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor meyveli.  Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is medium tall and open. Stem is green. Shoot is grayish 
green. Plant has a few spines. It has  ovoid fruits. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 

 FO 12 
 

 

Bitkisi orta kuvvetli, açık. Gövdesi ince, grimsi mor. Sürgün 
ucu grimsi mor. Tomurcuklar dikensiz. Oval koyu mor meyveli.  
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is moderately vigorous and open. Stem is thin and 
grayish purple. Shoot is grayish purple. Plant is prickleless. It 
has  ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae. 
 

FO 14 
 

 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli, açık. Gövdesi grimsi mor. Sürgün ucu 
grimsi mor. Tomurcuklar dikensiz. Oval koyu mor meyveli.  
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is moderately vigorous and open. Stem is greenish 
purple. Shoot is grayish purple. Plant is prickleless. It has ovoid 
fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
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FO 15-1 
 

 

 

 

Bitkisi kısa, açık. Gövdesi ince, tüysüz, yeşil mor. Sürgün ucu mor. 
Tomurcuklar dikensiz. Oval koyu mor meyveli.  Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is short and open. Stem is thin, hairness and greenish purple. 
Shoot is purple. Plant is prickleless. It has ovoid fruits. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 

           FO 15-2 
 

 

Bitkisi kısa, kapalı. Gövdesi çok tüylü grimsi yeşil. Sürgün 
ucu grimsi yeşil. Tomurcuklar dikensiz. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya 
dayanıklı. 

Plant is short and close. Stem is quite hairy and grayish 
green. Shoot is grayish green. Plant is prickleless. It has 
ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae. 
 

 
FO 16 
 

 

 

 

Bitkisi kuvvetli, kapalı. Gövdesi ince, tüysüz ve yeşil mor. 
Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu 
mor meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya 
dayanıklı. 

Plant is vigorous and close. Stem is thin, hairness and 
greenish purple. Shoot is greenish purple. Plant is has a 
few spines. It has ovoid fruits. Resistant to Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae. 
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FO 18 
 

 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli, kapalı. Gövdesi tüylü, grimsi yeşil. 
Sürgün ucu grimsi yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu 
mor meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya 
dayanıklı. 

Plant is moderately vigorous and close. Stem is hairy, grayish 
green. Shoot is grayish green. Plant has a few spine. It has  
ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae. 
 

 FO 19 
 

 

Bitkisi orta kuvvetli, kapalı. Gövdesi çok tüylü, grimsi yeşil. 
Sürgün ucu grimsi yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval 
koyu mor meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is moderately vigorous and close. Stem is quite 
hairy and grayish green. Shoot is grayish green purple. 
Plant has a few spines. It has ovoid fruits. Resistant to 
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 

 
FO 20 
 

 

 

 

Bitkisi açık. Gövdesi ince, çok tüylü ve grimsi yeşil. 
Sürgün ucu grimsi yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval 
koyu mor meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is open. Stem is thin, quite hairy and grayish 
green. Shoot is grayish green. Plant has a few 
spines. It has ovoid fruits. Resistant to Fusarium 
oxysporum f. sp. melongenae. 
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FO 21-2 
 

 

 

Bitkisi açık. Gövdesi orta kalınlıkta, grimsi yeşil mor. Sürgün ucu 
yeşil mor. Tomurcuklar orta dikenli. Oval koyu mor meyveli.  
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is open. Stem is moderate thick and grayish green purple. 
Shoot is greenish purple. Buds have medium spines. It has ovoid 
fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
 

 FO 22 
 

 

Bitkisi çok kuvvetli, uzun ve açık. Gövdesi kalın, yeşil. Sürgün 
ucu grimsi yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Meyveleri oluklu. Fusarium oxysporum f. sp. 
melongena’ya dayanıklı. 

Plant is very vigorous, tall and open. Stem is thick and green. 
Shoot is grayish green. Plant has a few spine. It has a ovoid 
fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongena. 

 

FO 23 
 

 

 

 

Bitkisi kuvvetli, uzun ve açık. Gövdesi orta kalınlıkta, yeşil mor. 
Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is vigorous, tall and open. Stem is medium thick and greenish 
purple. Shoot is greenish purple. Plant has a few spines. It has  ovoid 
fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. 
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FO 24 
 

 

 

 

Bitkisi çok kuvvetli, açık. Gövdesi kalın, yeşil. Sürgün ucu 
grimsi yeşil mor. Tomurcuklar orta dikenli. Oval koyu mor 
meyveli.  Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya 
dayanıklı. 

Plant is very vigorous and open. Stem is thin and green. 
Shoot is grayish green purple. Buds have medium spines. It 
has ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae. 
 

        FO 25 
 

 
 

Bitkisi orta kuvvetli, açık. Gövdesi kalın, yeşil. Sürgün ucu 
grimsi yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Oval koyu mor meyveli.  
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’ya dayanıklı. 

Plant is moderately vigorous and open. Stem is thick and 
green. Shoot is grayish green. Buds have a few spines. It has  
ovoid fruits. Resistant to Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae. 
 

 
T 1 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi grimsi yeşil mor. Sürgün ucu grimsi 
yeşil. Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu 
mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is grayish green purple. Shoot is grayish 
green. Plant has a few spines. It has dark purple long cylindrical 
fruits. 
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T 2 
 

 

 

 Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil. Tomurcuklar az 
dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is green. Plant has a few 
spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 T 3 
 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi grimsi yeşil. Sürgün ucu grimsi yeşil. 
Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is grayish green. Shoot is grayish green. 
Plant has a few spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 
T 4 
 

 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is green purple. Plant 
has a few spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 
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T 5 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi grimsi yeşil. Sürgün ucu grimsi yeşil. Bitki az 
tüylü. Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is grayish green. Shoot is grayish green. Plant is 
slightly hairy. Plant has a few spines. It has dark purple long cylindrical 
fruits. 

 

 T 6 
 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. 
Plant has a few spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 
T 7 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu mor. Bitki az 
tüylü ve dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is purple. Plant is 
slightly hairy and prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
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T 8 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar az tüylü ve dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu 
mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. Plant 
is slightly hairy and rickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 T 9 
 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu grimsi yeşil. 
Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is grayish green. 
Plant has a few spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 
 

 
T 10 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu grimsi yeşil mor. Uzun 
silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is grayish green purple. It 
has dark purple long cylindrical fruits. 
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T 11 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar 
az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is grayish green purple. Plant 
has a few spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 
 

 

 

 T 12 
 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar 
dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is grayish green purple. Plant is 
prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
 

 
T 13 
 

 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. Uzun silindirik 
meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. It has dark 
purple long cylindrical fruits. 
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T 14 
 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is grayish green 
purple. Plant is prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
 

 

 T 15 
 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is grayish 
green purple. Plant is prickleless. It has dark purple long 
cylindrical fruits. 
 

 
T 16 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. Bitki az 
tüylü. Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu 
mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is green purple. Plant is 
slightly hairy. Plant has a few spines. It has dark purple long 
cylindrical fruits. 
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T 17 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. Bitki az tüylü. 
Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is green purple. Plant is slightly 
hairy. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 T 18 
 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. Uzun 
silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. It 
has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 
T 19 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar az 
dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is green purple. Plant has a few 
spines. It has dark purple long cylindrical fruits. 
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T 20 
 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar 
dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is grayish green purple. Plant is 
prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
 

 T 21 
 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu grimsi yeşil. Tomurcuklar 
dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is grayish green. Plant is 
prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
 

 
T 22 
 

 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu mor. Tomurcuklar 
dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is purple. Plant is 
prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
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T 23 
 

 

 

 

Bitkisi orta kuvvetli. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green 
purple. Plant is prickleless. It has dark purple long cylindrical 
fruits. 
 

 T 24 
 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar az tüylü. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor 
meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. 
Plant is slightly hairy. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 
T 25 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu gri mor. Tomurcuklar 
dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. Plant is 
rickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 
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T 26 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil. Sürgün ucu yeşil mor. 
Tomurcuklar az tüylü ve az dikenli. Uzun silindirik meyve tipinde, 
koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green. Shoot is green purple. Plant is 
slightly hairy and rickles. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 T 27 
 

 
 
Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi çok tüylü, grimsi yeşil. Sürgün 
ucu grimsi yeşil mor. Tomurcuklar az dikenli. Uzun silindirik 
meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall.  Stem is quite hairy and grayish green. 
Shoot is grayish green purple. Plant has a few spines. It has 
dark purple long cylindrical fruits. 

 

T 28 
 

 

 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi çok tüylü, grimsi yeşil. Sürgün ucu 
grimsi yeşil mor. Tomurcuklar dikensiz. Uzun silindirik meyve 
tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is quite hairy and grayish green. Shoot 
is grayish green purple. Plant is prickleless. It has dark purple long 
cylindrical fruits. 
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T 29 
 

 

 

 

Bitkisi uzun. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil mor. Tomurcuklar 
dikensiz. Uzun silindirik meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is tall. Stem is green purple. Shoot is green purple. Plant is 
prickleless. It has dark purple long cylindrical fruits. 

 

 T 30 
 

 

Bitkisi orta uzunlukta. Gövdesi yeşil mor. Sürgün ucu yeşil 
mor. Bitki az tüylü. Tomurcuklar dikensiz. Uzun silindirik 
meyve tipinde, koyu mor meyveli.   

Plant is medium tall. Stem is green purple. Shoot is green 
purple. Plant is slightly hairy. Plant is prickleless It has dark 
purple long cylindrical fruits. 
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TCH 206  

 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 
meyve)  olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, 
ortalama meyve uzunluğu 12-14 cm’dir. Kış soğuklarında bile performansını 
kaybetmez. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç 
sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 
fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 12-14 cm in 
length and are dark green, having slight grooves. In the cold winter period, the 
plant does not stop and continues to produce fruit. İt is recommended to be 
planted in early spring, autumn, late autumn. 

  TCH 27-84-1 
 

 
 
Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki tekli olup, boğum 
araları mesafesi orta’dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve 
uzunluğu 15-17 cm’dir. Soğuk kış döneminde bitki durmaz ve meyve 
dökümüne devam eder Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, 
sonbahar ve geç sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is single with 
medium internodes. The fruits are averagely 15-17 cm in length and are 
dark green, having less grooves. In the cold winter period, the plant does 
not stop and continues to produce fruit.. İt is recommended to be planted in 
early spring, autumn, late autumn. 
 
 

 
TCH 158  

 

 
 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki tekli olup, boğum araları 
mesafesi orta’dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama meyve uzunluğu 16-18 
cm’dir. Homojen ve ucu yuvarlak biten düzgün meyvelere sahiptir. Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is single with medium 
internodes. The fruits are averagely 16-18 cm in length with green, having less 
groove and homogeneous, shapely and round edges. İt is recommended to be 
planted in early spring, autumn, late autumn. 
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TCH 211  

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 
meyve) olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, 
ortalama meyve uzunluğu 14-16 cm’dir. Soğuk kış döneminde bitki durmaz ve 
meyve dökümüne devam eder. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken 
ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 
fruit per node)  with medium internodes. The fruits are averagely 14-16 cm in 
length and are dark green, having less grooves. In the cold winter period, the 
plant does not stop and continues to produce fruit.. İt is recommended to be 
planted in early spring, autumn, late autumn 
 
 
 

 TCH 212 

 
 
Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi 
(boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve 
koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 17-19 cm’dir. Sıcaktan 
soğuğa, soğuktan sıcağa geçiş performansı yüksektir Tavsiye edilen 
yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit 
per node) with medium internodes. The fruits are averagely 17-19 cm in 
length and are dark green, having less grooves. The transition 
performance from warm to cold and cold to warm is high. İt is 
recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn. 

 
TCH 27-71  

 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-
2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve koyu yeşil, hafif 
oluklu, ortalama meyve uzunluğu 14-16 cm’dir. Soğuk kış döneminde bitki 
durmaz ve meyve dökümüne devam eder. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi 
erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 
fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 14-16 cm in 
length and are dark green, having less grooves. In the cold winter period, the 
plant does not stop and continues to produce fruit.. İt is recommended to be 
planted in early spring, autumn, late autumn.  
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    TCH 257  

 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi 
(boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve 
koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm’dir. Tavsiye 
edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 
to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 16-
18 cm in length and are dark green, having less grooves. In the cold 
winter period, the plant does not stop and continues to produce fruit.. İt 
is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn 

 
 

 TH 32 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 
meyve)  olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, 
ortalama meyve uzunluğu 13-15 cm’dir. Sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa 
geçiş performansı yüksektir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, 
bahar ve sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 
fruit per node)  with medium internodes. The fruits are averagely 13-15 cm in 
length and are dark green, having less grooves. The transition performance 
from warm to cold and cold to warm is high. İt is recommended to be planted 
in early spring, spring and autumn.  

 
TH 85          

 

 

Beit Alpha (badem) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki multi (boğumda 3-5 
meyve) olup, boğum araları mesafesi kısa’dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama 
meyve uzunluğu 10-12 cm’dir. Meyve üzerinde beklediği zaman uzama ve 
şişme yapmaz. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, ilkbahar, 
sonbahar’dır.  

It is Beit Alpha (snack size) type parthenocarpic cucumber. It is multi (3 to 5 fruit 
per node) with short internodes. The fruits are averagely 10-12 cm in length and 
are green, having slight grooves. They do not expand while it is on the plant for 
along time. İt is recommended to be planted in spring and autumn.  
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TH 100  

 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki semi multi (boğumda 2-
3 meyve)   olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve koyu yeşil, hafif 
oluklu, ortalama meyve uzunluğu 12-14 cm’dir. Sıcaktan soğuğa, soğuktan 
sıcağa geçiş performansı yüksektir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken 
ilkbahar, ilkbahar ve sonbahar’dır.  

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 
fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 12-14 cm in 
length and are dark green, having less grooves. The transition performance 
from warm to cold and cold to warm is high. İt is recommended to be planted 
in early spring, spring and autumn.  

 

     TH 129 

Beit Alpha (badem) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki multi 
(boğumda 3-5 meyve) olup, boğum araları mesafesi kısa’dır. 
Meyve hafif koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 11-
13 cm’dir. Meyve üzerinde beklediği zaman uzama ve şişme 
yapmaz. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi ilkbahar ve sonbahar’dır.  

It is Beit Alpha (snack size) type parthenocarpic cucumber. It is 
multi (3 to 5 fruit per node) with short internodes. The fruits are 
averagely 11-13 cm in length and are slight dark green, having 
slight grooves. They do not expand while it is on the plant for along 
time. İt is recommended to be planted in spring and autumn.  

 
TH 179  

 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 
meyve) olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama 
meyve uzunluğu 16-18 cm’dir. Homojen ve ucu yuvarlak biten düzgün 
meyvelere sahiptir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi ilkbahar ve sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 fruit 
per node) with medium internodes. The fruits are averagely 16-18 cm in length 
with green, having less groove and homogeneous, shapely and round edges. İt 
is recommended to be planted in spring and autumn. 
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TH 185  

 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 
meyve) olup, boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama 
meyve uzunluğu 15-17 cm’dir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar 
ve sonbahar’dır.  

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit 
per node) with medium internodes. The fruits are averagely 15-17 cm in length 
with green, having less groove. It is recommended to be planted in early spring 
and autumn.  

 

 TH 208 

 

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi 
(boğumda 2-3 meyve), boğum araları mesafesi orta’dır. Meyve yeşil, 
pürüzsüz, ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm’dir. Homojen ve ucu 
yuvarlak biten düzgün meyvelere sahiptir. Tavsiye edilen yetiştirme 
dönemi erken ilkbahar ve  sonbahar’dır. 

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 
to 3 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 16-
18 cm in length with green, smooth and homogeneous, shapely and 
round edges. İt is recommended to be planted in early spring, autumn, 
late autumn. 

 
TH 241  

 

 

Beit Alpha (badem) tipinde partenokarpik hıyar’dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 
meyve) olup, boğum araları mesafesi kısa’dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama 
meyve uzunluğu 11-13 cm’dir. Meyve üzerinde beklediği zaman uzama ve 
şişme yapmaz. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, ilkbahar, 
sonbahar’dır.  

It is Beit Alpha (snack size) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 
3 fruit per node) with short internodes. The fruits are averagely 11-13 cm in 
length and are green, having slight grooves. They do not expand while it is on 
the plant for along time. İt is recommended to be planted in spring and autumn. 
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TF 01  

 

 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci, boğum araları orta uzunlukta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin 
rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi 
turuncu, meyve ağırlığı ortalama 1350 g, Kuru madde miktarı (Brix) 
14, meyve yüzeyi çıtırlı, meyvesi çok tatlı, meyve sapı sağlamdır.  
Fom 0,1,2 dayanıklı, Fom 1-2 tolerans. 
 
Plant is strong. Early, internodes are medium length, 
andromonoecious, fruit is round, skin colour is green before maturity, 
fruit color is yellow at mature fruit, fruit flesh color is orange, average 
fruit weight is 1350 g, brix 14, fruit surface is netted, fruit is very 
sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0,1,2 resistant, Fom1-2 tolerant.  
 
 

  TF 5 
 

 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci, boğum araları uzun, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve oval, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil, olgun 
meyvede meyve zemin rengi koyu sarı, meyve et rengi krem, meyve 
ağırlığı ortalama 1650 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyve yüzeyi 
çıtırlı, meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1,2 dayanıklı, Fom 1-
2 tolerans.  
 
Plant is strong. Early, internodes are long, andromonoecious, fruit is 
oval, skin colour is green before maturity, fruit color is dark yellow at 
mature fruit, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 1650 g, brix 
12, fruit surface is netted, fruit is sweet, fruit peduncle is strong. Fom 
0,1,2 resistant, Fom1-2 tolerant.  
 
 

 

 
TF 8 
 

 

 

 
Bitkisi güçlüdür. Çok erkenci, boğum arası orta uzunlukta, 
çiçek yapısı andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi 
meyve kabuk zemin rengi yeşil, olgun meyvede meyve 
zemin rengi parlak  sarı, meyve et rengi yeşil, meyve ağırlığı 
ortalama 1350 g, Kuru madde miktarı (Brix) 13, meyve 
yüzeyi hafif çıtırlı, meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 
0,2 dayanıklı. 
 
Plant is strong. Very early, internodes are medium length, 
andromonoecious, fruit is round, skin colour is green before 
maturity, fruit color is bright yellow at mature fruit, fruit flesh 
color is green, average fruit weight is 1350 g, brix 13, fruit 
surface is slightly netted, fruit is sweet, fruit peduncle is 
strong. Fom 0,2 resistant.     
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TF 26  

 

 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci, boğum araları uzun, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin 
rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi 
turuncu, meyve ağırlığı ortalama 1200 g, Kuru madde miktarı (Brix) 
12.5, meyve yüzeyi çıtırlı, meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 
0,1 dayanıklı. 
 
Plant is strong. Early, internodes are long, andromonoecious, fruit is 
round, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at 
mature fruit, fruit flesh color is orange, average fruit weight is 1200 g, 
brix 12.5, fruit surface is netted, fruit is sweet, fruit peduncle is strong. 
Fom 0,1 resistant.   
 

 TF 29 

 
Bitkisi güçlüdür. Orta geçci, boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve  yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin 
rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi 
krem, ortalama meyve ağırlığı 1500 g, Kuru madde miktarı (Brix) 13, 
meyve yüzeyi çıtırlı, meyvesi çok tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1 
dayanıklı.  
 
Plant is strong. Mid-early, internodes are medium, andromonoecious, 
fruit is round, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at 
mature fruit, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 1500 g, brix 
13, fruit surface is netted, fruit is very sweet, fruit peduncle is strong. 
Fom 0,1 resistant. 
 

 
TF 37  

 

 
 
Bitkisi çok güçlüdür. Orta geçci, boğum araları uzun, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve oval, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil, 
olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi açık yeşil, ortalama 
meyve ağırlığı 2000 g, Kuru madde miktarı (Brix) 13, meyve yüzeyi ağlı, 
meyvesi çok tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1 dayanıklı, Fom 1-2 
tolerans  
 
 
Plant is very strong. Mid-early, internodes are long, andromonoecious, fruit is 
oval, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at mature fruit, 
fruit flesh color is light green, average fruit weight is 2000 g, brix 13, fruit 
surface is netted, fruit is very sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0,1 
resistant, Fom 1-2 tolerant. 
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  TF 53  

 

 
 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci, boğum araları uzun, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil, olgun 
meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi krem, ortalama meyve 
ağırlığı 1300 g, Kuru madde miktarı (Brix) 11, meyve yüzeyi çıtırlı, 
meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1 dayanıklı. 
 
 
Plant is strong. Early, internodes are long, andromonoecious, fruit is 
round, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at mature 
fruit, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 1300 g, brix 11, fruit 
surface is netted, fruit is  sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0,1 
resistant. 
 

 TF 88 

Bitkisi çok güçlüdür. Erkenci, boğum araları uzun, 
çiçek yapısı andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk 
öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil, olgun meyvede 
meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi krem, meyve 
ağırlığı ortalama 2500 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, 
meyve yüzeyi çıtırlı, meyvesi tatlı, meyve sapı 
sağlamdır.  Fom 0,2 dayanıklı. 
 
Plant is very strong. Early, internodes are long, 
andromonoecious, fruit is round, skin colour is green 
before maturity, fruit color is yellow at mature fruit, fruit 
flesh color is cream, average fruit weight is 2500 g, 
brix 12, fruit surface is netted, fruit is  sweet, fruit 
peduncle is strong. Fom 0,2 resistant. 
  
TF 92          

 

 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci, boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk 
zemin rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, 
meyve et rengi krem, ortalama meyve ağırlığı 1300 g, Kuru 
madde miktarı (Brix) 12, meyve yüzeyi çıtırlı, meyvesi tatlı, 
meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1,2 dayanıklı.  
 
Plant is strong. Early, internodes are medium, 
andromonoecious, fruit is round, skin colour is green before 
maturity, fruit color is yellow at mature fruit, fruit flesh color is 
cream, average fruit weight is 1300 g, brix 12, fruit surface is 
netted, fruit is  sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0,1,2 
resistant. 
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TF 249  

 

 
 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil, olgun 
meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi krem, ortalama meyve 
ağırlığı 1200 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12.5, meyve yüzeyi çıtırlı, 
meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1 dayanıklı, Fom 1-2 
tolerans. 
 
Plant is strong. Early, internodes are medium, andromonoecious, fruit is 
round, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at mature 
fruit, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 1200 g, brix 12.5, 
fruit surface is netted, fruit is  sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0,1 
resistant, Fom 1-2 tolerant. 
 

     KÜ 1 

 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk 
zemin rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi turuncu, 
meyve et rengi turuncu, ortalama meyve ağırlığı 1000 g, Kuru 
madde miktarı (Brix) 12, meyve yüzeyi şeritli(dilimli), çıtırlanma 
mükemmel, meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.Fom 0,1,2 
dayanıklı, Fom 1-2 tolerans, Podosphaera xanthii ırk 5 tolerans.   
 
Plant is strong. Early, internodes are medium, andromonoecious, 
fruit is round, skin colour is green before maturity, fruit color is 
orange at mature fruit, fruit flesh color is orange, average fruit 
weight is 1000 g, brix 12, fruit surface is grooved (ribbed) and  
fine netted, fruit is  sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0,1,2 
resistant, Fom 1-2 tolerant, Podosphaera xanthii race 5 tolerant. 
  
KÜ 2  

 

 
 
Bitkisi güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve hafif oval, olgunluk öncesi meyve kabuk 
zemin rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve 
et rengi açık yeşil, ortalama meyve ağırlığı 1200 g, Kuru madde 
miktarı (Brix) 12.5, çıtırlı, meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.Fom 
0,1 dayanıklı, Podosphaera xanthii ırk 5 tolerans.  
 
Plant is strong. Early, internodes are medium, andromonoecious, 
fruit is  slightly oval, skin colour is green before maturity, fruit color 
is yellow at mature fruit, fruit flesh color is light green, average fruit 
weight is 1200 g, brix 12.5, fruit surface is netted, fruit is  sweet, 
fruit peduncle is strong. Fom 0,1 resistant, Podosphaera xanthii 
race 5 tolerant. 
 



107

KAVUN-MELON

 KÜ 3  

 

Bitkisi güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk 
zemin rengi yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, 
meyve et rengi açık yeşil, ortalama meyve ağırlığı 1350 g, 
Kuru madde miktarı (Brix) 14, meyvesi çok tatlı, meyve sapı 
sağlamdır.Fom 0,2 dayanıklı,  Podosphaera xanthii ırk 5 
tolerans.   
 
Plant is strong. Early, internodes are medium, 
andromonoecious, fruit is round, skin colour is green before 
maturity, fruit color is yellow at mature fruit, fruit flesh color is 
light green, average fruit weight is 1350 g, brix 14, fruit is  very 
sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0, 2 resistant, 
Podosphaera xanthii race 5 tolerant. 
 

 KÜ 4 
 

 
 
Bitkisi çok güçlüdür. Geçci, boğum araları uzun, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve oval, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi 
yeşil, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi açık yeşil, 
ortalama meyve ağırlığı 2000 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyve 
yüzeyi ağlı, meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,1 dayanıklı, 
Podosphaera xanthii ırk 5 tolerans. 
 
Plant is very strong. Late, internodes are long, andromonoecious, fruit is 
oval, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at mature 
fruit, fruit flesh color is light green, average fruit weight is 2000 g, brix 
12, fruit surface is netting,fruit is  sweet, fruit peduncle is strong. Fom 0, 
1 resistant, Podosphaera xanthii race 5 tolerant. 
 

 
 KÜ 5  

 

 
Bitkisi güçlüdür. Orta erkenci, boğum araları orta, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil, olgun 
meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve et rengi açık yeşil, ortalama meyve 
ağırlığı 2000 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyve yüzeyi çıtırlı, meyvesi 
tatlı, meyve sapı sağlamdır.  Fom 0,2 dayanıklı, Podosphaera xanthii ırk 5 
tolerans.  
 
Plant is strong. Mid-early, internodes are medium, andromonoecious, fruit is 
round, skin colour is green before maturity, fruit color is yellow at mature 
fruit, fruit flesh color is light green, average fruit weight is 2000 g, brix 12, 
fruit surface is netting, fruit is sweet,  fruit peduncle is strong. Fom 0, 2 
resistant, Podosphaera xanthii race 5 tolerant. 
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ÇA  

 

 
Bitkisi çok güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil zemin 
üzerine koyu yeşil çilli, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı-turuncu 
zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve et rengi krem, meyve ağırlığı ortalama 
3000 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyvesi tatlı ve aromalı, meyve sapı 
sağlamdır. Raf ömrü uzun. Fom 0,2 dayanıklı. 
 
Plant is very strong. Early, internodes are medium, andromonoecious, fruit is 
round, skin colour is dark green mottled on green background before 
maturity, fruit color is dark green mottled on yellow- orange background at 
mature fruit, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 3000 g, brix 12, 
fruit is sweet and aromatic, fruit peduncle is strong.  Long shelf life. Fom 0,2 
resistant. 

 TK 37 

Bitkisi güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi, meyve yuvarlak, olgunluk öncesi meyve kabuk 
zemin rengi yeşil zemin üzerine koyu yeşil çilli, olgun meyvede 
meyve zemin rengi sarı zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve et 
rengi yeşil, ortalama meyve ağırlığı 1800 g, Kuru madde miktarı 
(Brix) 12, meyvesi tatlı ve aromalı, meyve sapı sağlamdır. Raf 
ömrü uzun. 
 
Plant is strong. Early, internodes are medium, andromonoecious, 
fruit is round, skin colour is dark green mottled on green 
background before maturity, fruit color is dark green mottled on 
yellow background at mature fruit, fruit flesh color is green, 
average fruit weight is 1800 g, brix 12, fruit is sweet and aromatic, 
fruit peduncle is strong.  Long shelf life. 
  
TK 61  

 

 
Bitkisi çok güçlüdür. Erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve oval, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil zemin üzerine 
koyu yeşil çilli, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı zemin üzerine koyu 
yeşil çilli, meyve yüzeyi şeritli(dilimli), meyve et rengi yeşil, meyve ağırlığı 
ortalama 3500 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyvesi tatlı ve aromalı, 
meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. 
 
Plant is very strong. Early, internodes are medium, andromonoecious, fruit is 
oval, skin colour is dark green mottled on green background before maturity, 
fruit color is dark green mottled on yellow background at mature fruit,  fruit 
surface is grooved, fruit flesh color is green, average fruit weight is 3500 g, 
brix 12, fruit is sweet and aromatic, fruit peduncle is strong.  Long shelf life. 
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TK 66  

 

 
 
Bitkisi güçlüdür. Çok erkenci ,boğum araları orta, çiçek yapısı andromonosi, 
meyve oval, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil zemin üzerine 
koyu yeşil çilli, olgun meyvede meyve zemin rengi turuncu sarı zemin 
üzerine koyu yeşil çilli, meyve et rengi krem, ortalama meyve ağırlığı 2000 g, 
Kuru madde miktarı (Brix) 11, meyvesi tatlı, aromalı meyve sapı sağlamdır. 
Raf ömrü uzun. 
 
Plant is strong. Very early, internodes are medium, andromonoecious, fruit is 
oval, skin colour is dark green mottled on green background before maturity, 
fruit color is dark green mottled on yellow-orange background at mature fruit, 
fruit flesh color is cream, average fruit weight is 2000 g, brix 11, fruit is sweet 
and aromatic, fruit peduncle is strong.  Long shelf life. 
 

 TK 77 

 
 
Bitkisi güçlüdür. Orta geçci, boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi,  olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi açık yeşil, 
olgun meyvede meyve zemin rengi sarı, meyve yüzeyi şeritli(dilimli), 
meyve et rengi yeşil, çekirdek evi kenarı turuncu, ortalama meyve 
ağırlığı 3500 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyvesi tatlı ve aromalı, 
meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. 
 
 
Plant is strong. Mid-early, internodes are medium, andromonoecious, 
skin colour is light green before maturity, fruit color is yellow at mature 
fruit, fruit surface is grooved, fruit flesh color is green,  seed cavity edge 
color is orange average fruit weight is 3500 g, brix 12, fruit is sweet and 
aromatic, fruit peduncle is strong.  Long shelf life. 
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CU 311  

 

 
Kanarya tipte, bitkisi güçlü, erkenci, boğum araları orta, çiçek yapısı 
andromonosi,  olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi açık yeşil, olgun 
meyvede meyve zemin rengi koyu sarı, meyve et rengi krem, ortalama 
meyve ağırlığı 1700 g, Kuru madde miktarı (Brix) 13, meyvesi çok tatlı ve 
aromalı, meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. Kuraklığa toleranttır. 
 
 
Yellow canary type, plant is strong, early, internodes are medium, 
andromonoecious, skin colour is light green before maturity, fruit color is 
dark yellow at mature fruit, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 
1700 g, brix 13, fruit is very sweet and aromatic, fruit peduncle is strong.  
Long shelf life. Tolerant to drought. 

  CU 316 
 

 
Bitkisi güçlü, orta geçci, boğum araları orta, çiçek yapısı andromonosi,  
olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi koyu yeşil, olgun meyvede 
meyve zemin rengi sarı yeşil, meyve et rengi krem, çekirdek evi kenarı 
turuncu, ortalama meyve ağırlığı 2500 g, Kuru madde miktarı (Brix) 11, 
meyvesi tatlı, meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. Kuraklığa 
toleranttır. 
 
Plant is strong, mid-early, internodes are medium, andromonoecious, 
skin colour is dark green before maturity, fruit color is yellow-green at 
mature fruit, fruit flesh color is cream, seed cavity edge color is orange, 
average fruit weight is 2500 g, brix 11, fruit is sweet, fruit peduncle is 
strong.  Long shelf life. Drought tolerant. 
 

 
CU 280 
 

 

 

Bitki : Kuraklığa yüksek dayanıklılığı olan, çitili kantalop veya galia tipi, bitkisi 
güçlü, adaptasyon yeteneği yüksek, meyve şekli yuvarlak veya oval 
yuvarlaktır, meyve kalitesi yüksek bir kavun saf hattıdır.  
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı serada 800-1200 g ve açıkta 1500-2000g, 
meyvelerin çiti oluşturması çok iyi, meyve iç rengi turuncu, aroması ve 
SÇKM’si yüksektir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kısıtlı su koşullarında 
aroma ve SÇKM ortalamanın üzerine çıkmaktadır.  
Yetiştirme dönemi: Serada ve açıkta yetiştirmeye uygundur.  
 
Plant : Plants have high tolerance to drought and higher adaptation 
capability to the environmental conditions. Fruit type is cantalupensis.  The 
fruits shape round or eliptic-round with higher aromatic flesh and good 
internal quality. 
Fruit: Fruit average weight is around 800-1200 g in greenhouse and 1500-
2000g in open field, brix and aroma are high. Flesh cloor is salmon orange 
flesh. When it is grown under drought the brix and aroma are quite high.  
Growing Period :  Suitable greenhouse and open field productions. 
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MLN 9  

 

Kırkağaç tipinde bitkisi güçlü, orta erkenci, boğum araları orta, çiçek 
yapısı andromonosi, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil 
zemin üzerine koyu yeşil çilli, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı-
turuncu zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve et rengi krem, ortalama 
meyve ağırlığı 2000 g, Kuru madde miktarı (Brix) 12, meyvesi tatlı ve 
aromalı, meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. Fom 0,2 dayanıklı, 
kuraklığa toleranttır. 
 
Kirkagac type, plant is strong, mid-early, internodes are medium, 
andromonoecious, skin colour is dark green mottled on green 
background before maturity, fruit color is dark green mottled on yellow-
orange background at mature, fruit flesh color is cream, average fruit 
weight is 2000 g, brix 12, fruit is sweet and aromatic, fruit peduncle is 
strong.  Long shelf life. Fom 0,2 resistant, drought tolerant. 
 

 MLN 16 

 
Uzun oval kırkağaç, bitkisi güçlü, orta erkenci, boğum araları orta, çiçek 
yapısı andromonosi, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil 
zemin üzerine koyu yeşil çilli, olgun meyvede meyve zemin rengi sarı-
turuncu zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve et rengi krem, ortalama 
meyve ağırlığı 3500 g, kuru madde miktarı (Brix) 12, meyvesi tatlı ve 
aromalı, meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. Fom 0,2 dayanıklı, 
kuraklığa toleranttır. 
 
Long, oval kirkagac type, plant is strong, mid-early, internodes are 
medium, andromonoecious, skin colour is dark green mottled on green 
background before maturity, fruit color is dark green mottled on yellow-
orange background at mature, fruit flesh color is cream, average fruit 
weight is 3500 g, brix 12, fruit is sweet and aromatic, fruit peduncle is 
strong.  Long shelf life. Fom 0,2 resistant, drought tolerant. 

 
MLN 20  

 

Oval kırkağaç, bitkisi güçlü, çok erkenci, boğum araları orta, çiçek 
yapısı andromonosi, olgunluk öncesi meyve kabuk zemin rengi yeşil 
zemin üzerine koyu yeşil çilli, olgun meyvede meyve zemin rengi 
turuncu zemin üzerine koyu yeşil çilli, meyve et rengi krem, ortalama 
meyve ağırlığı 3000 g, kuru madde miktarı (Brix) 12, meyvesi tatlı ve 
aromalı, meyve sapı sağlamdır. Raf ömrü uzun. Fom 0,2 dayanıklı, 
kuraklığa toleranttır. 
 
Oval kirkagac type, plant is strong, very early, internodes are medium, 
andromonoecious, skin colour is dark green mottled on green 
background before maturity, fruit color is dark green mottled on orange 
background at mature, fruit flesh color is cream, average fruit weight is 
3000 g, brix 12, fruit is sweet and aromatic, fruit peduncle is strong.  
Long shelf life. Fom 0,2 resistant, drought tolerant. 
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MLN 22 
 

 

 

Bitki : Bitki yeşil aksam yapısı çok güçlü, kurak koşullarda 
bile bitki taçı iyi gelişiyor. Adaptasyon yeteneği yüksek,  
kurakta bitki güçlü kaldığı için suyu kıt olan bölgelerde kavuna 
anaç geliştirmek için ideal bir saf hattır. 
Meyve:  Meyve iriliği orta, şekli oval,  meyve dışı dilimli, 
ortalama ağırlığı 2-3 kg civarında, aroma ve SÇKM’si 
yüksektir.  
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye uygundur. Kuraklığa 
dayanıklı kavuna anaç geliştirmeye uygundur.  
 
Plant : Plant shoot growth is strong enough under drought 
conditions. Plants have high tolerance to drought and higher 
adaptation capability to the environmental conditions.  
Fruit: The fruits have medium size and fruit shape eliptic with 
aromatic flesh and good internal quality. Fruit average weight 
is around 2-3 kg, brix and aroma are high. When it is grown 
under drought the brix and aroma are quite high.  
Growing Period :  Suitable open field production and 
rootstoct breeding programmes. 

  
MLN 27 
 

Bitki : Bitki yeşil aksam yapısı çok güçlü, kurak koşullarda bile bitki taçı 
iyi gelişiyor. Adaptasyon yeteneği yüksek, meyveler büyük, meyve şekli 
uzun oval, meyve iç kalitesi tüketim için iyi olmakla birlikte kurakta bitki 
güçlü kaldığı için iri meyveleri büyütebildiği için suyu kıt olan bölgelerde 
kavuna anaç geliştirmek için ideal bir saf hattır. 
Meyve:  Meyve ortalama ağırlığı 3-4 kg civarında, meyve dışında hafif 
dilim izi olmakla birlikte, çiti oluşturması iyi, aroma ve SÇKM’si 
yüksektir.  
Yetiştirme dönemi: Açıkta yetiştirmeye uygundur. Kuraklığa dayanıklı 
kavuna anacı geliştirmeye uygundur.  
 
Plant : Plant shoot growth is strong enough under drought conditions. 
Plants have high tolerance to drought and higher adaptation capability 
to the environmental conditions. The fruits have big size and fruit shape 
long and eliptic with aromatic flesh and good internal quality. 
Fruit: Fruit average weight is around 3-4 kg, brix and aroma are high. 
Flesh clour is green. When it is grown under drought the brix and aroma 
are quite high.  
Growing Period :  Suitable open field production and rootstoct breeding 
programmes.  
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ALATA 11 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 10-12 
 Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 
 
 
 Suitable for protected cultivation and open field 
Early 
Brix (%): 10-12 
Fruith weight(kg) : 6-7 
 

 ALATA 30 
 

 
Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 10 

       Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 
 
 

 Suitable for protected cultivation 
 Mid-Early 
 Brix (%): 10 
 Fruith weight(kg) : 4-5 

 
 

 
ALATA 33 
 

 

 

 
 

Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 10-12 

      Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 
 
      Suitable for protected cultivation and open field 
      Early 
      Brix (%): 10-12 
      Fruith weight(kg) : 6-7 
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ALATA 75 
 

 

 

 
Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation 
Mid-Early 
BRİX (%): 12-13 
Fruith weight(kg) : 5-6 

        ALATA 80 
 

 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 9-10 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Early 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 5-6 

 
ALATA 81 
 

 

 

 
 

Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 9-10 

      Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 
 

Suitable for protected cultivation 
Early 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 4-5 
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    ALATA 87 
 

 

 

 
 

Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

      Meyve ağırlığı (kg) : 3-4 
 

Suitable for protected cultivation 
Mid-Early 
Brix (%): 12-13 
Fruith weight(kg) : 3-4 

 

 ALATA 93 
 

 
 
     Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
     Orta erkenci 
     SÇKM (%): 10-11 
     Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation 
Mid-Early 
Brix (%): 10-11 
Fruith weight(kg) : 5-6 

 ALATA 101 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Çok erkenci 
SÇKM (%): 11-12 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Very early 
Brix (%): 11-12 
Fruith weight(kg) : 5-6 
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ALATA 102 
 

 

 
 

Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Çok erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

       Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Very early 
Brix (%): 10-11 
Fruith weight(kg) : 4-5 

 
 

 ALATA 105 
 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Çok erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Mid-Early 
Brix (%): 10-11 

      Fruith weight(kg) : 5-6 

 
ALATA 118 

 
 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 9-10 

      Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Mid-Early 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 4-5 
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ALATA 120 
 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 8-9 

      Meyve ağırlığı (kg) : 7-8 
 

 Suitable for protected cultivation and open field 
 Early 
 Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 7-8 

 ALATA 125 
 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 8-9 

      Meyve ağırlığı (kg) : 7-8 
 

 Suitable for protected cultivation and open field 
 Early 
 Brix (%): 8-9 
 Fruith weight(kg) : 7-8 

 
ALATA 127 

 
 

 

 
 

Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 11-12 

      Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 
 

Suitable for protected cultivation and open 
field 
Early 
Brix (%): 11-12 
Fruith weight(kg) : 4-5 
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ALATA 128 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Mid-Early 
Brix (%): 12-13 
Fruith weight(kg) : 5-6 

 ALATA 142 
 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Çok erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

 Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

      Suitable for protected cultivation and open field 
      Very early 
      Brix (%): 10-11 
      Fruith weight(kg) : 5-6 

 
ALATA 149 

 
 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 11-12 

      Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Mid-Early 
Brix (%): 11-12 
Fruith weight(kg) : 6-7 
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ALATA 151 
 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Çok erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

      Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Very early 
Brix (%): 10-11 
Fruith weight(kg) : 6-7 

 ALATA 162 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 9-10 

 Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 
 

      Suitable for protected cultivation and open field 
      Early 
      Brix (%): 9-10 
      Fruith weight(kg) : 6-7 

 
ALATA 170 

 
 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta orkenci 
SÇKM (%): 8-9 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Mid-Early 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 5-6 
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ALATA 174 
 

 

 
 
Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation 
Early  
Brix (%): 12-13 
Fruith weight(kg) : 5-6 

        
 
 

 ALATA 179 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

 Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 
 
 Suitable for protected cultivation and open field 
 Early 
 Brix (%): 10-11 
 Fruith weight(kg) : 4-5 

 
ALATA 180 

 
 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

       Meyve ağırlığı (kg) : 8-9 
 
       Suitable for protected cultivation and open field 
       Mid-Early 
       Brix (%): 12-13 
       Fruith weight(kg) : 8-9 
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ALATA 183 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 9-10 

      Meyve ağırlığı (kg) : 7-8 
 

Suitable for protected cultivation and open field  
Early 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 7-8 

 ALATA 187 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

      Meyve ağırlığı (kg) : 9-10 
 

 Suitable for protected cultivation and open field 
      Mid-Early 
      Brix (%): 10-11 
      Fruith weight(kg) : 9-10 
 

 
ALATA 188 
 

 

 

 
 

 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 11-12 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Early 
Brix (%): 11-12 
Fruith weight(kg) : 5-6 
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ALATA 199 
 

 

 
 
Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 10-11 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation 
Early 
Brix (%): 10-11 
Fruith weight(kg) : 5-6 

 ALATA 204 
 

 
 
 
Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

       Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

 Suitable for protected cultivation 
 Early 
 Brix (%): 12-13 
 Fruith weight(kg) : 5-6 

 
ALATA S 8 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Erkenci 
SÇKM (%): 12-13 

      Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Early 
Brix (%): 12-13 
Fruith weight(kg) : 5-6 
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ALATA S 41 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
Orta erkenci 
SÇKM (%): 9-10 

      Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Mid-Early 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 6-7 

 F 5 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 0-1   
 

 Suitable for protected cultivation and open field 
 Brix (%): 9-10 
 Fruith weight(kg) : 6-7 
 Resistant-Tolerant: Fon 0-1   

 
F 6 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 8-9 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1   
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F 7 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 8-9 
Meyve ağırlığı (kg) :4-5 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) :4-5 
Resistant-Tolerant: Fon 1   

 F 10 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 4-5 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

 Suitable for protected cultivation and open field 
 Brix (%): 9-10 
 Fruith weight(kg) : 4-5 
 Resistant-Tolerant: Fon 1   

 
F 12 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1   
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F 13 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 7-8 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1-2   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 7-8 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1-2   

 F 17 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 6-7 
Resistant-Tolerant: Fon 1   

 
F 19 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 8-9 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 0-1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 6-7 
Resistant-Tolerant: Fon 0-1   
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F 20 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 8-9 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 0-1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 0-1   

 F 21 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1  
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1   

 
F 23 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 8-9 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1   
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F 24 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 6-7 
Resistant-Tolerant: Fon1   

 F 26 
 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 0-1   
 
 Suitable for protected cultivation and open field 
 Brix (%): 9-10 
 Fruith weight(kg) : 6-7 
 Resistant-Tolerant: Fon 0-1   

 
F 31 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 8-9 
Meyve ağırlığı (kg) : 7-8 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 8-9 
Fruith weight(kg) : 7-8 
Resistant-Tolerant: Fon 1   
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F 41 
 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 0-1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 6-7 
Resistant-Tolerant: Fon 0-1   

 F 42 
 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 0-1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 6-7 
Resistant-Tolerant: Fon 0-1   

 
F 43 
 

 

 

 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 7-8 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1-2   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 7-8 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1-2   
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F 44 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1   

 F 45 
 

 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 6-7 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 2 
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 6-7 
Resistant-Tolerant: Fon 2 

 
F 53 
 

 

 

 
 
 
Açıkta ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygun 
SÇKM (%): 9-10 
Meyve ağırlığı (kg) : 5-6 

      Dayanıklılık-tolerant: FON 1   
 

Suitable for protected cultivation and open field 
Brix (%): 9-10 
Fruith weight(kg) : 5-6 
Resistant-Tolerant: Fon 1   
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KABAK-SQUASH

6 
 

 

 

Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek  
 
Middle vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical,  uniform shape 
High yield potential 
 
 

 167-A 
 

 
Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical,  uniform shape 
High yield potential 
 
  
73 
 

 

 

 
Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Orta yeşil 
Verim : Yüksek 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Middle zuccuni with cylindrical,  uniform shape 
High yield potential 
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136 
 

 

 

 
Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
Verim : Yüksek 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Zuccuni with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 
 

      365 
 

 
Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
Verim : Yüksek 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Middle zuccuni with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 

 
280-A 
 

 

 

 
Güçlülük : Güçlü 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
Verim : Yüksek 
 
High vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Zuccuni with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 
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    341 
 

 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek 
 
Middle vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 
 

 
 63 

 
 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek 
 
Middle vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 
  
 112 
 

 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
Verim : Yüksek 
 
Middle vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Zuccuni with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 
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212-A 
 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Erkenci 
Boğum arası : Kısa 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
Verim : Yüksek 
 
Middle vigor growth habit 
Early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical, uniform shape 
High yield potential 
 
 

 Z-50-O-8-4 
 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
ZYMV tolerantlık : Kuvvetli 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Middle zuccuni with cylindrical, uniform shape 
High toleran for ZYMV 
 

 
Z-50-O-9-5  

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
ZYMV tolerantlık : Orta 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Middle zuccuni with cylindrical, uniform shape 
Middle toleran for ZYMV 
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Z-50-O-5-3 
 

 

 

 
 

Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Koyu 
ZYMV tolerantlık : Orta 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Middle zuccuni with cylindrical, uniform shape 
Middle toleran for ZYMV 
 

 Z-1-O-2-1 
 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Kuvvetli 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical, uniform shape 
High toleran for ZYMV 
  
Z-1-O-2-2 

 
 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta
Meyve şekli : Armudi 
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Kuvvetli 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early
Medium internodes 
Pear shaped, uniform shape 
 High toleran for ZYMV 
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Z-1-O-3 
 

 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Ovalimsi 
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Orta 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Eliptical, uniform shape 
Middle toleran for ZYMV 
 

 
 Z-1-O-5-2 

 
 

Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Ovalimsi 
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Kuvvetli 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical, uniform shape 
High toleran for ZYMV 
 
  
Z-1-O-5 

 
 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Ovalimsi
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Orta 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes
Eliptical, uniform shape 
Middle toleran for ZYMV 
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Z-2-O-5-4 
 

 

 

 
Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Orta 
 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Glossy with cylindrical, uniform shape 
Middle toleran for ZYMV 
 

 
 Z-6-O-3-2 

 
 

Güçlülük : Orta 
Erkencilik : Orta 
Boğum arası : Orta 
Meyve şekli : Silindirik 
Meyve rengi : Açık 
ZYMV tolerantlık : Orta 

 
Middle vigor growth habit 
Middle early 
Medium internodes 
Middle zuccuni with cylindrical, uniform shape 
Middle toleran for ZYMV 
 

 
 






