
Morfolojik Özellikler/Morphological Features: 
Bitki Büyüme Şekli/Growth habit: Yarı Sarılıcı/Semi climbing  
Bitki Boyu/Plant height: 42-100 cm
Çiçek Rengi/Flower color: Beyaz/White
Baklada Tane Sayısı/Seed number per pod: 3-5 adet
Tane Şekli/Seed type: Dermason/Dermason bean 
100 Tane Ağırlığı/100 seed weight: 32,9-43,5 g.
Agronomik Özellikler/Agricultural properties:
Hasat Olum Süresi/Days to maturity: 96-120 gün/days, Orta erkenci bir çeşittir. It is a middle 
earliness variety.
Hasatta Bakla Açma/Pod opening: Yok/None
Hasat Olma Özelliği/Ability to harvest: İyi/Good 
Birim Alan Tane Verimi/Seed Yield: Birim alan tane verim 176,9 ile 237,6 kg/da arasında 
değişmektedir. En uygun ekim zamanı Orta Anadolu Bölgesi için Nisan sonrası Mayıs başıdır. 
Eğer bakım işlemleri traktörle çekilen makinelerle yapılacaksa sıra arası mesafe 70 cm, sıra üzeri 
mesafe 12-15 cm, birim alana atılacak tohum miktarı ise 8-10 kg/da olmalıdır. 

Seed yield level varies between 176,9 and 237,6 kg/da. Most suitable sowing time for Central 
Anatolia Region is early May.  If the maintenance is made with tractor drawn machinery Row 
spacing should be 70 cm, row distance 12-15 cm and the amount of seeds per unit area 8-10 
kg/da for our variety cultivars.

Kalite Özellikleri/Quality features:
Pişme Kalitesi/Cooking quality of seeds: Islatılarak 35-38 dakikada pişmekte olup; piştikten 
sonra dağılma olmamaktadır. Ayrıca çeşit taze olarak iç tane tüketimine de uygundur. Cooking 
time by soaking with water is 35-38 minutes. No more scattered after cooking. Variety can be 
used for canned features and its taste is very delicious. In addition to our variety is eaten as 
unripe pod.
   
Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık/Diseases and Pests:
Tarla koşullarında bakteriyal ve viral hastalıklara da toleranslı olduğu gözlenmiştir. İt is tolerant 
to bacteria and virus diseases in field conditions.

Tavsiye Edilen Ekim Alanları/Recommended areas:
Kuru fasulye üretimi yapılan alanlara tavsiye edilmektedir. It is recommended for all large areas 
of dry bean production.

Canıpek Tescil Yılı: 2020/Registration Year: 2020
Islah Metodu: Melezleme/Breeding Method: Crossing
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