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ASMA FİDANI  Grape

ÖZELLİKLER RED GLOBE MICHELE PALIERI ROYAL ITALIA

Renk ve Tane Yapısı Kırmızı tam küre, çok iri Siyah, oval, iri taneli Siyah, tam küre, iri Beyaz, oval, iri

Görünüm Puslu, geniş uzun salkım Puslu, uzun konik salkım Puslu konik salkım Parlak,geniş, uzun salkım

Salkım Büyüklüğü Çok büyük (maks.2kg) Orta (maks.1 kg) Büyük (maks.1kg) Orta (maks.1 kg)

Olgunlaşma Dönemi 20 agustos -15 eylül 20 ağustos - 20 eylül 15-30 ağustos 10 ağustos-10 eylül

Azami Muhafaza Süresi 9-12 ay 3 ay 45 gün 1 ay

Tür Sofralık Sofralık Sofralık Sofralık(kokulu-aromatik)

Çekirdek Tek Tek Çift 2-3

Şeker Oranı Düşük Düşük Orta Yüksek

Budama Türü Karışık kısa Karışık kısa Kısa Kısa-karışık

Dekar başına en yüksek verimli üzüm türüdür. Çardak sisteminde yetişti-
rildiğinde tonaj ve kırmızı renk korunmada en iyi sonuç alınır. Soğuk hava 
depolarında, muhafaza süresi, en yüksek türlerdendir. Sıcak bölgelerde ye-
tiştirme avantaj sağlar. Salkım albenisi ve görselliği yüksektir.

Verim 4-8 ton/dekar (uygun şartlar altında)

Yüksek verimli ve salkımları çok albenili bir sofralık siyah üzüm türüdür. 
Diğer türlere göre nispeten daha uzun muhafaza ömründen dolayı çok 
tercih edilen bir türdür. 

Verim 4-6 ton/dekar(uygun şartlar altında)

Yüksek verimli ve yemesi en hoş-gevrek yapıda-sofralık siyah üzüm tür-
lerindendir. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetiştirmeye uy-
gundur. Alphonse lavellee türünün benzer özelliklerine sahiptir. Ayırt edici 
özelliği taneler düzenli iriliktedir. 

Verim 4-6 Ton/dekar (uygun şartlar altında)

Yüksek verimli, aromatik, kokulu, yoğun şekerli en iyi sofralık üzüm türle-
rindendir. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetiştirmeye uygun-
dur. İnce kabuklu, iri taneli yapısıyla öne çıkar.

Verim 3-4 ton /dekar (uygun şartlar altında)

RED GLOBE

MICHELE PALIERI

ROYAL

ITALIA

Terbiye sistemlerinizde                                   ürünlerini kullanmanızı öneririz.
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Verimli, gevrek olduğu için yemesi hoş ve kırmızıya dönük sarı ren-
ginden dolayı albenili, 10-12 gr olan çok iri taneleriyle dünyaca dik-
kat çeken Türkiye’ de geliştirilen en önemli çeşitlerdendir. Rüzgar 
alan ve güney yamaçlarda çok iyi yetişir.

Erkenci ve gösterişli meyve yapısından dolayı olgunlaştığı dönemde favo-
ri çeşitlerdendir. Başta güney bölgelerimiz olmak üzere Marmara Bölgesi’ 
nde de dikimi yapılan ara dönemde hasat edildiğinden dolayı avantajlı olan 
bir çeşittir.

Dünyanın tanıdığı uluslararası pazarda öneme sahip olan, dayanıklı-
lığı ile dikkat çeken seedless serisi çeşitleri arasında önemli bir yeri 
vardır. Dekara verimi 4-6 ton arasında olduğu için tatmin edici dü-
zeydedir. Yüksek sistemlerde başarı elde edilir.

ATA SARISI

VICTORIA

CRIMSON SEEDLESS

ÖZELLİKLER SUPERIOR SEEDLESS ATA SARISI VICTORIA CRIMSON SEEDLESS

Renk ve Tane Yapısı Beyaz, oval, orta iri Beyaz, oval, iri Beyaz, yuvarlaksı, iri Açık kırmızı, sivri, orta

Görünüm Parlak, geniş-uzun salkım Parlak, konik salkım Parlak, uzun salkım Parlak, konik salkım

Salkım Büyüklüğü Orta (maks 1 kg) Orta Orta (maks.500 gr) Büyük (maks 1,5 kg)

Olgunlaşma Dönemi 10-30 temmuz 10 -30 ağustos 15 temmuz 1-30 eylül

Azami Muhafaza Süresi 4 ay 45 gün 30 gün 5 ay

Tür Sofralık  -kurutmalık Sofralık (gevrek) Sofralık Sofralık (gevrek)

Çekirdek Çekirdeksiz Çift Çift Çekirdeksiz

Şeker Oranı Orta Orta Düşük Düşük

Budama Türü Uzun-karışık Uzun karışık Kısa budama Karışık budama

Terbiye sistemlerinizde                                   ürünlerini kullanmanızı öneririz.

Çeşidin erkenci, iri taneli, çekirdeksiz ve gösterişli yapısıyla beraber 
soğuk hava depolama dayanımı yüksek olduğundan tercih edilen 
bir çeşittir.

SUPERIOR SEEDLESS
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Erkenci çeşit olmasının yanında verim düzeyinin yeterli oranda ol-
masına bağlı olarak pazara ilk çıkan çeşitlerdendir. Genelde örtü 
altında üretimi yapılmaktadır. Birçok yetiştiricilik bölgesine uyum 
sağlayabilmektedir.

En erkenci çeşitlerdendir. Salkım tanelerinin homojen bir şekilde ka-
rarması dikkat çeker. Olgunlaştığı dönem itibariyle tek olmasından 
dolayı pazarda önemli yere sahiptir.

Erkencilik ve verim değerleri bakımından diğer çeşitlerden ayrılır. 
Salkımları olgunlaştığında dalında uzun süre bozulmadan kalabilir. 
Gösterişli ve dolgun salkım yapısı yüksek fiyatlara alıcı bulmakta ve 
üreticiye daha çok gelir getirebilmektedir.

Dünyanın her yerinde bilinen ve pazarın çok büyük bir kısmını kap-
sayan üretim ve tüketim desenine sahip hem sofralık hem de ku-
rutmalık olarak değerlendirilebilen yerli çeşitlerimizdendir. Yeterli 
düzeyde verime sahip ihracatı en fazla yapılan çeşittir.

PRIMA LOVA

YALOVA İNCİSİ

TRAKYA İLKEREN

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ

ÖZELLİKLER YALOVA İNCİSİ PRIMA LOVA TRAKYA İLKEREN SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ

Renk ve Tane Yapısı Beyaz, oval, orta irilikte Siyah, yuvarlak, orta Mavi-Siyah, yuvarlak, orta Beyaz, oval, küçük

Görünüm Parlak, konik salkım Puslu, küt salkım Puslu, konik - küt salkım Parlak, konik salkım

Salkım Büyüklüğü Orta (maks 350gr) Küçük (maks 300 gr) Orta-büyü (maks1 kg) Büyük (maks 2 kg)

Olgunlaşma Dönemi 10-30 temmuz 1-15 temmuz 1-15 haziran 10 ağustos -10 eylül

Azami Muhafaza Süresi 15 gün 15 gün 15 gün 90 gün

Tür Sofralık (hafif kokulu) Sofralık Sofralık Sofralık-kurutmalık

Çekirdek 2-3 Tek Çift Çekirdeksiz

Şeker Oranı Düşük Düşük Düşük Yüksek

Budama Türü Kısa Kısa-karışık Kısa Karışık-uzun

Terbiye sistemlerinizde                                   ürünlerini kullanmanızı öneririz.
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Aromasından ve iyi renk yapmasından dolayı dünyanın birçok bölge-
sinde yetiştirilen önemli bir şaraplık türüdür. Fransız menşelidir.

Renkli şaraplarda tercih edilen aroması yüksek olduğu için şarap 
sektöründe önde gelen çeşitlerdendir.

Dünya’da beyaz şarapta en fazla tercih edilen türdür. Yüksek kalitede ve 
şeker oranında şıra verir. Fransız menşelidir.

CABERNET SAUVIGNON

MERLOT

CHARDONNAY

ÖZELLİKLER NARİNCE CABERNET SAUVIGNON MERLOT CHARDONNAY

Renk ve Tane Yapısı Beyaz, oval Siyah, yuvarlak, küçük Siyah, yuvarlak, küçük Siyah, yuvarlak, küçük

Görünüm Parlak, küçük salkım Puslu, küt salkım Puslu, kısa salkım Puslu, kısa salkım

Salkım Büyüklüğü Küçük (200gr) Küçük (maks 300 gr)  Küçük (maks 300 g)  Küçük (maks 300 g)

Olgunlaşma Dönemi 15 -30 ağustos 15-30 ağustos 15-30 ağustos 15-30 ağustos

Azami Muhafaza Süresi 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün

Tür Şıralık - sofralık-şaraplık Şaraplık Şaraplık Şaraplık

Çekirdek Çift 2-3 Çift Çift

Şeker Oranı Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Budama Türü Kısa karışık Karışık Kısa-karışık Kısa-karışık

Yüksek şekerli, şıra ve sarmalık yaprak temininde önemli bir yere sahip olan 
beyaz üzüm çeşididir. Diğer türlere göre nispeten daha kıvamlı şıra verme-
si, yaprağının Türkiye ve dünyaca ünlü olmasından dolayı çok tercih edilen 
bir türdür. İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak üretilir.

Verim 2 ton/dekar (uygun şartlar altında-yaprak verimi ortalama dekar 
başı 500 kg dır.)

NARİNCE

Terbiye sistemlerinizde                                   ürünlerini kullanmanızı öneririz.
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CEVİZ

ÖZELLİKLER CHANDLER FERNOR PEDRO

Yandal verimi %90 %55 %80-90

İç randımanı %49 % 60 %47

Açık renkli iç oranı %90-100 % 85 %85

Meyve ağırlığı 13.4 gr 13,5 gr 12 gr

Tozlayıcısı franguette-fernette fernette ,ronde Bilecik ve kaman-1, chandler, franguette

Hasat zamanı Eylül sonu Ekim sonu Eylül başı

Dikim sıklığı 4x7 - 5x7 - 5x8 4x7 - 5x7 - 5x8 Sık dikim uygundur

Orijini ABD Fransa ABD

Gelişme tipi Dikine Dikine Yayvan

Genel yetiştirme yüksekliği rakım 0-1000 m 0-1800 m 0-800 m

Soğuklanma ihtiyacı 700 saat 950 saat 700 saat

  Fidan üretimlerimizde ürün standardı sağlanarak kalitenin yükselmesi ağaçların erken verime yatmasından dolayı, siz de-
ğerli yetiştiricilerin ceviz bahçeleri daha fizibil hale gelmektedir. Melezlemelerle oluşturulan yeni çeşitlerle beraber sık dikimler 
yapılabilmekte, bu sayede birim alanda bitki sayısı arttığından erken dönemde daha yüksek verim alınarak ekonomik kazancın 
artmasını sağlanır. Ticari amaçla bahçe kurmak istenilen bölgenin iklim koşulları değerlendirilerek çeşidin belirlenmesi bununla 
beraber toprak yapısı, taban suyu seviyesi, yer yöney, agronomik faaliyetler ürünün hasat edilmesine kadar ki dönemde 
önemli işlem basamaklarıdır.
 Firma olarak geniş üretim desenimizle tüplü, açık köklü ve frigo olarak fidan tedariklerinizi gerçekleştirmekteyiz. Aynı za-
manda doku kültürü ile üretimlerimizde klon olarak chandler fidanı, vlanch anacı üzerine aşılı ve paradox anaçları üzerine aşılı 
üretimleri ön siparişler doğrultusunda yapmaktayız.
 Firmamız meyve bahçesi kurulmasında ön fizibilite çalışmaları, toprak hazırlığı, fidan temini, dikim uygulama, sulama sis-
temleri, bahçe çevresi tel-çit ve elektrikli çit uygulamaları ve sonrasında danışmanlıkla beraber agronomik uygulama işlemle-
rinde profesyonel ziraat mühendisi, tekniker, budama ve bakım ustalarıyla üreticilerimize hizmet vermekteyiz.

Dünyada ki en verimli çeşitlerin başında gelir. İnce kabuklu olup az 
pürüzlü oval şekilli olmasından dolayı gösterişlidir. Hastalıklara da-
yanıklıdır. Yan dallarında % 90, tomurcuklarında % 85 verim vardır. 
Kabuktan kolay ayrılması dikkat çeker. 2 li ve 3 lü meyve yapısı 
vardır. Yağ oranı bir miktar düşüktür.

İlkbahar geç donlarında problem olan bölgelere dikilmelidir. Çok geç 
uyanıp erken yaprağını dökmesi nedeniyle vejetasyon süresi kısa-
dır. Karasal iklim bölgelerinde, 900m rakım üzeri bölgelerde ve  don 
çukuru olan alanlarda dikilebilir. Kışın -25 ve -35 derceye kadar da-
yanabilir. Lezzetli bir çeşittir.

Bol verimlidir. Yerli çeşitlerden yaklaşık 15 gün kadar geç çiçek açar. 
Hastalık dayanımı düşüktür. Derin budama yapıldığında kaliteli mey-
veler elde edilir. Salkım şeklinde mevye salkımları oluşturur.

CHANDLER

FERNOR

PEDRO

Walnut
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İlkbahar geç donlarının gözlemlendiği ve yağmurların sık rastlandığı 
yerlerde kullanılır. Chandler ve hartley için tozlayıcı çeşidi olarak se-
çilir. Kuvvetli gelişen çeşit olduğu için geniş aralıklarla dikilir. Soğuk 
bölgeler için önerilir.

Yerli çeşitlere nazaran 10-15 gün sonra canlanmaktadır. Küçük ya-
pılı ağaçlardan oluşur. Yan dal verimliliğiyle göze çarpar. Derin buda-
ma yapıldığında yeterli verim alınır.

Geç çiçek açar. Karasal iklime uygundur. fernor ve chandler için toz-
layıcıdır.

7 yaşında polen üretmeye başlar. Polen döküm süresi 15-20 gün-
dür. Geç çiçek döker bundan dolayı iyi bir tozlayıcıdır.10 yaş itibariy-
le en iyi polen verme dönemine ulaşır.

HOWARD

FRANQUETTE

FERNETTE

RONDE MONTIGNAC

ÖZELLİKLER FRANQUETTE HOWARD FERNETTE RONDE MONTIGNAC BİLECİK

Orjin Fransa ABD Fransa Fransa Türkiye

Meyve ağırlığı 11,5 gr 11,5 G 11,4 gr - 13 gr

İç randımanı %46-47 %47 %48 - %53

İç rengi Beyaz Beyaz Beyaz Kahverengi Beyaza yakın krem

Tozlayıcısı Chandler,pedro Franquette, fernette Fernor Kendisi tozlayıcıdır. Şebin,Yalova-3

Kıyı bölgeler hariç tüm bölgelere önerilir. Özellikle geç donların gö-
rüldüğü bölgelere tavsiye edilir. Meyve salkımı 2li 3lü yapılıdır. İçi 
dolgun olup kabuktan kolay ayrılır.

BİLECİK
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İNCİR

• Taze tüketim amacıyla yetiştirilir.
• Meyveleri iri, yuvarlak şekildedir.
• Meyve kabuk yapısı dayanıklı, kabuk rengi koyu mor veya morumsu 

siyahtır.
• Meyve eti geniş , dolgun, sıkı dolgulu olup meyve içi boşluğu yoktur.
• Bursa da ağustos ayı sonları da hasadı başlar.
• Meyve et rengi kırmızıdır, çekirdek oranı azdır.
• Meyveleri yola dayanıklıdır.
• Olgunlaşmadan toplanabilir bundan dolayı önemli bir ihraç ürünüdür.
• İlekleme (erkek incir ile tozlama) ihtiyacı duyar.
• 7m X 7m nin altında dikim tavsiye edilmez.
• Kurağa dayanıklıdır, sıcak bölgelerde ihracat kalitesi düşer

Ayrıntılı bilgi için www.bursasiyahinciri.com
 sitemizi ziyaret ediniz   

• Kurutmalık ve taze tüketim amacıyla üretilir.
• Ağustos başında olgunlaşmaya başlar
• Meyveleri iri ve basıktır.
• Kabuğu ince ve kabuk rengi sarımsıdır
• Meyve orta boyunludur
• Meyve eti geniş sıkı dokulu olup meyve iç boşluğu olabilir.
• Meyve et rengi kırmızıdır
• Dalında kuruma özelliği vardır
• Yağış alan bölgelerde üretimi tavsiye edilmez
• Ülkemiz açısından kurutularak satılan incirin en büyük kısmını oluşturur.

• Taze tüketim amacıyla yetiştirilir.
• Bursa da ağustos ayı ortasında üretim başlar
• Meyveleri iri ve yuvarlak biçimdedir
• Meyve kabuk yapısı dayanıklı, kabuk rengi yeşilimsi sarı
• Meyve orta boyunlu olup kabuğu kolayca soyulur
• Meyve eti geniş, dolgun sıkı dokulu olup meyve içi boşluğu yoktur.
• Meyve et rengi kırmızıdır.
• Meyveleri yola dayanıklıdır.

BURSA SİYAHI

SARI LOP

BURSA BEYAZI

Fig
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BADEM

ÖZELLİKLER FERRAGNES FERRADUEL TEKSAS NONPARIEL

Gelişme Güçlü Orta Kuvvetli-dikine Kuvvetli-dikine

Verim Yüksek Yüksek Yüksek Çok verimli

Meyve yapısı İri,sert İri-orta Uzunsu, şişkin, orta-sert Uzunsu, şişkin, ince kabuk

Randıman %35-40 %35-40 %50 %55-60

Tozlayıcı Tuona,teksas,ferradual Ferragnes-ferrastar Nonpariel Teksas, crimorto

Hasat dönemi Eylül 3. Haftası Eylül 2. Haftası Eylülün 2.-3. Haftası Eylülün ortası

Geç çiçek açan bir çiçektir. Çift meyve %1 dir. Kaliteli ve lezzetli olması 
ticari yerini arttırır. Fazla dallanmayan, çabuk meyveye yatan düzenli ürün-
lere yabani hayvan zararı az olan bir çeşittir.

Sert kabuklular içerisinde kurak ve zor şartların değerlendirilmesi bakımından badem önemli bitkilerdendir. Meyvesinin değerli 
olması ve dünya pazarında değerinin giderek artmasıyla beraber yaygınlaşacaktır. Son zamanlarda farklı anaçlar kullanılarak 
sık dikim badem bahçeleri oluşturulmakta. Geç uyanan ve farklı kabuk kalınlarına sahip çeşitlerin anaç çeşit kombinasyonunun 
oluşturulmasıyla çok farklı alanlarla yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

Ağaçları orta kuvvette yayvan büyüyen, meyve vermeye erken başlayan 
bol verimli bir çeşittir. Geç çiçeklendiğinden ilkbahar geç donlarının olduğu 
bölgelerde tercih edilir.

Yerli çeşitlerden sonra uyanır. Meyve yapısı çift badem oranı diğer çeşitlere 
göre biraz daha yüksektir. Yerli çeşitlerden sonra uyanır. Meyve yapısı gü-
zeldir ancak çift meyve oranının yüksekliğinden dolayı türün dezavantajı  
bulunmaktadır.

Dünya da yaygın olarak üretimi yapılan çeşitlerdendir. El bademi olarak 
bilinir. Kabuğu çok incedir. Yabani hayvan zararının olduğu yerlerde öner-
ilmez. %5-6 çift badem oranı vardır. En geniş üretim hacmine sahip olan 
çeşitlerdendir.

FERRADUEL

FERRAGNES

TEKSAS

NONPARIEL

Almond
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ŞEFTALİ

Orijin : A.B.D.
Ağaç özellikleri : Ağacın yayvan, güçlü ve verimli, çiçeklenmesi normal zama-
nındadır.
Meyve özellikleri : Meyvesi sarı zemin üzerine parçalı kırmızıdır. Meyveleri orta 
iriliktedir. Sert, sulu ve çekirdek ete bağlıdır. Müthiş aromalı. Hafif dikiş izleri 
mevcut.
Hasat Zamanı : Temmuz’un ilk haftasının başlangıcı itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.

Orijin : A.B.D. Michigan
Ağaç Özellikleri : Ağaçları dik ve kuvvetli gelişir, oldukça verimlidir. Şeftali 
yetiştiriciliği yapılan bölgelere önerilir. Kış mevsimindeki düşük ısı derecelerine 
karşı duyarlıdır. Kış soğuklama isteği 850 saattir.
Meyve Özellikleri : Büyük, küresel şekillidir. Meyve kabuğu yeşilimsi sarı fon 
üzerinde açık kırmızı renklidir. Meyve eti sarı, yeterince sert, sulu, lezzetli ve gü-
zel görünümlüdür. Çekirdeği etten ayrılır.
Hasat Zamanı : Temmuz ayının 3. haftasından itibaren hasat edilir. 

Orijin : A.B.D. Michigan 
Ağaç Özellikleri : Ağacı yarı dik, kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir. 
Meyve Özellikleri : Meyve alttan ve üstten hafif basık, meyve kabuğu sarı 
zemin üzerine koyu kırmızı renkte, az tüylü, meyve eti sarı, sulu, tatlı ve çok 
lezzetlidir. Çekirdek etten ayrılır. Meyve iriliği kalitesi mükemmeldir. Nakliyeye 
dayanıklıdır.
Hasat Zamanı : Ağustos ayının 2. haftası itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimli bir çeşittir.

Orijin : A.B.D. California
Ağaç Özellikleri : Güçlü ve verimli, çiçeklenmesi normal zamanındadır.
Meyve Özellikleri : Meyveleri orta irilikte, erkenci bir çeşittir. İyi bakım koşul-
larında meyve dahi iyi ve kalitesi yüksektir. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine 
canlı kırmızı bir renge sahiptir. Meyve gösterşli ve yarı tüylüdür. Çekirdek ete 
bağlıdır.
Hasat Zamanı : 1 Temmuz itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.

Orijin : A.B.D. California
Ağaç Özellikleri : Ağaçları güçlü yapılıdır ve yarı dik gelişir. Kış mevsimindeki 
düşük ısı derecelerine karşı hassastır.
Meyve Özellikleri : Meyve sarı zemin üzerine sıvama  koyu parlak kırmızıdır. 
Orta büyüklükte olup çok dayanıklıdır. Hasat zamanından iki hafta sonra dahi 
dalında sert bir şekilde bekleyebilir. Meyve eti sarı, orta sulu, lezzetli bir çeşit 
olup çekirdek ete bağlı değildir.
Hasat Zamanı : Ağustos ayının 5. gününden itibaren hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir. 

ŞENTÜRK

GLOHAVEN

CRESTHAVEN

ROYAL GLORY

ELEGANT LADY

Peach
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Orijin : İspanya
Ağaç Özellikleri : Güçlü ve yarı açık gelişen verimli bir çeşittir.
Meyve Yapısı : Çok lezzetli ve tatlıdır. Gevrek, sulu ve aromatik meyve eti 
vardır. Eş boyutlu ve parlak kırmızı meyve özelliği ile birlikte gölgede kalan mey-
veler dahi parlak gül rengindedir. 
Çiçeklenme : Geç çiçeklenir, çan tipi çiçekleri vardır. Soğuk iklimlere olduk-
ça dayanıklıdır, kıyı bölgelerde de aynı verim alınır.
Hasat Zamanı : Bursa için 15 Temmuzdur.

Orijin : İspanya 
Ağaç Özellikleri : Güçlü gelişim gösterir. Çok büyük boyutları, az seyretme aynı 
olgunlaşma nedeniyle uygun üretim maliyetine sahiptir.
Meyve Özellikleri : Kırmızı renkli, sarı renkli mükemmel buyutlu bir şeftalidir. 
Düzgün ve az tüylü yapıdadır. Yüksek tonaja sahiptir, yavaş olgunlaşır.
Çiçeklenme : Orta/Geç çiçeklenir. Çiçeklenme fazla meyve tutumu yoğun-
dur. Soğuk iklime dayanıklıdır.
Hasat Zamanı : Bursa için 10 Ağustos

Orijin : İspanya
Ağaç Özellikleri : Verimli bir çeşit olup güçlü ve vazo tipi gelişir.
Meyve Özellikleri : Olgunlaşma döneminde iyi renk alır. Rengi koyu kırmızı, sarı 
etli ve yuvarlaktır.
Çiçeklenme : Orta/Geç çiçeklenir. 
Hasat Zamanı : Bursa için 10 Eylül.

Orijin : İspanya
Ağaç Özellikleri : Gelişim güçlü, neredeyse tüm meyveleri benzer boyutta ve 
büyüktür, seyreltme işlemi azdır.
Meyve Özellikleri : Yavaş olgunlaşması sayesinde 1 veya 2 seferde toplanabi-
lir. Meyve olgunlaştığında dalında uzun süre durabilir. Meyve yüzeyi parlak ve 
koyu bordo renktedir. Çok tatlı aromatik, gevrek ve sulu meyve etine sahiptir.
Çiçeklenme : Geç çiçeklenir. Çiçeklenmesi yoğundur. Soğuk bölgelerde 
performansı iyidir.
Hasat Zamanı : Bursa için 25 Ağustos.

Orijin : İspanya
Ağaç Özelliği : Orta güçte ve yüksek verimliliğe sahip bir çeşittir. Dallardaki 
meyve dağılımı homojendir. 
Meyve Özelliği : Basık şeftali özelliği olan, aromatik oranı yüksek bir çeşittir. 
Meyve çapları geniştir( 80 mm üzeri). Az tüylü ve dış görünümü albenilidir. Mey-
ve eti sert ve sulu olup depolamaya uygundur.
Çiçeklenme : Orta dönemdedir.
Hasat Zamanı : Bursa için 10 Temmuz. 

EXTREME JULY

EXREME GREAT

EXTREME 568

EXREME 460

PLANE SUN
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NEKTARİN

Orijin : İtalya
Ağaç Özellikleri : Ağaçları orta kuvvetli ve hızlı gelişir. Çok verimlidir.
Meyve Özellikleri : İri, uzunsu, yuvarlak şekilli ve gösterişlidir. Kabuk rengi 
beyaz zemin üzerine canlı kırmızıdır. Meyve eti beyaz, kırmızı damarlı ve çekirdek 
ete yarı yapışıktır.
Hasat Zamanı : Hasat zamanı Temmuz ayının ilk haftasıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.

Orijin : A.B.D. California 
Ağaç Özellikleri : Ağaçları çok güçlü ve düzenli verimlidir.
Meyve Özellikleri : Meyveleri iri, yuvarlak şekillidir. Kabuk rengi, sarı zemin 
üzerine sıvama parlak kırmızıdır. Meyve eti sarı, sert, çok tatlı ve lezzetlidir. Ağaç 
üzerinde dayanma süresi uzundur.
Hasat Zamanı : Temmuz ayının ikinci haftasıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir. 

Orijin : İspanya
Ağaç Özellikleri : Açık dallı, iyi gelişen.
Meyve Özellikleri : Büyük meyvelere sahip, yüksek şekerli ve albenilidir.
Çiçeklenme : Orta mevsim.
Hasat Zamanı : Bursa için Ağustos 10.

Orijin : İtalya 
Ağaç Özellikleri : Ağaçları güçlü ve çok verimlidir.
Meyve Özellikleri : Meyveleri iri, çok iri, uzunca yuvarlaktır. Kabuk rengi, sarı 
zemin üzerine sıvama kırmızıdr. Meyve eti sarı renkli, oldukça tatlıdır ve daya-
nıklıdır. Soğuk hava depolarında diğer çeşitlere göre daha uzun süre saklanabil-
mektedir.
Hasat Zamanı : Ağustos ayının ikinci haftasıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.

CALDESI 2000

BIG TOP

PLATERINA 264

VENUS

Nectarine
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KİRAZ

• Bursa bölgesinde haziran ayı 3. Haftası hasat zamanıdır.
• Ağaçları yayvan dallı ve kuvvetli gelişir.
• Meyve sapı ince ve uzundur.
• Meyveleri çok iri, geniş kalp şeklindedir.
•Meyve eti açık renkli, çok sert, sulu, lezzetli ve kalitelidir.
• Meyve çatlaması görülmemektedir.
• Nakliye ve depolamaya uygundur.

• Bursa bölgesinde Haziran ayı 4. Haftası başı hasat zamanıdır.
• Ağaçları yayvan gelişir.
• Meyveleri kalp şeklinde iri uzun saplı kırmızı renklidir.
• Meyve eti kırmızı sulu ve serttır.
• Yeme kalitesi yüksektir.
• Yağışlı mevsimlerde meyve çatlamaları az görülmektedir

• Bursa bölgesinde Temmuz ayı hasat zamanıdır.
• Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir.
• Meyveleri iri, kalp şeklinde ve parlak kırmızı renklidir.
• Çatlama oranı düşüktür, geççil bir çeşittir.
• Birçok çeşide dölleyici özelliği vardır.

• Bursa bölgesınde Haziran sonu hasat zamanıdır .
• Ağaçları kuvvetli ve yarı dik gelişir.
• Meyveleri iri, çok iri, uzun saplı, koyu kırmızı ve çok ka-

litelidir.
• Tozlayıcısı starks gold’dur

• Bursa bölgesinde Haziran ayı 3. Haftası hasat zamanıdır.
• Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir.
• Meyve eti sarı , sert ve orta kalitededir.
• Meyve sapı orta uzunluktadır ve çatlama oranı azdır.
• Çok verimlidir ve genel bir dozlayıcı olarak kullanılmaktadır.

0900 ZİRAAT

REGINA

SWEET HEART

NORTH WONDER

STARKS GOLD

Cherry
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ERİK

• Bursa bölgesinde mayıs ayının 3. Haftası hasat zamanıdır.
• Ağaçları kuvvetli, yayvan ve sık dallı olarak büyür.
• Meyve rengi parlak yeşildir.
• Fakat hasat edilmezse haziran ayı içerisinde renk kırmızıya döner.
• Meyve sert, sulu ve mayhoş tatlıdır.

• Bursa bölgesinde ağustos ayının 2-3-4 haftaları hasat zamanıdır.
• Ağaçları kuvvetli, yayvan gelişir.
• Meyve rengi parlak yeşildir.
• Meyve çok verimli bir çeşittir.
• Papaz eriğinin tüm özelliklerini taşır.

• Hasat tarihleri 10-15 eylüldür.
• Ağaçları oldukça kuvvetli gelişir ve yarı yayvan taç oluşturur.
• Meyve iri, yuvarlak, uçlardan hafif basık, oldukça sert etlidir.
• Meyve kabuğu koyu menekşe-siyah renginde ve pusludur.
• Soğuk hava deposunda yaklaşık 3 ay, kontrollü atmosferde ise 4 ay 

özelliklerini yitirmez.
• Tozlayıcıları Santa Rosa, Friar ve Obilnaja’dır.

• Bursa şartlarında 5-15 eylül tarihlerinde olgunlaşır.
• Ağaç yarı dik oldukça kuvvetli gelişir.
• Meyve iri, silindirik, dış kabuk morumsu kırmızıdır.
• Meyve eti sert, talı, sulu ve etinin rengi sarımtırak yeşil renklidir.
• Soğuk hava deposunda 3-4 hafta muhafaza edilir.
• Tozlayıcıları olduğu taktirde meyve tutumu iyidir.

• Bursa bölgesinde haziran 4. Haftası hasat zamanıdır.
• Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir.
• Meyve rengi sarı zemin üzerine parlak koyu kırmızıdır.
• Meyve orta sert, az dayanıklı suludur.
• Tozlayıcıları  Firiar ve Can eriktir.   

PAPAZ

AĞUSTOS PAPAZI

ANGELENO

PRESIDENT

OBILNAJA

Plum



BURSA FİDANCILIK TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.- 16 -

KAYISI

AYVA

• Akdeniz bölgesinde haziran ayının 2. Ve 3. haftası hasat olumuna gelir.
• Ağaçları kuvvetli gelişen seyrek dallı ve iri yapraklı, yayvan gelişen bir çeşittir.
• Meyve orta irilikte ve kabuğu sarı zemin üzerine koyu turuncu-kırmızı renk-

tedir.
• Geçiş bölgeleri için önerilen sofralık bir çeşittir.
• İhracatta değer gören bir kayısı çeşididir.
• Kendine verimli bir çeşittir.

• Akdeniz bölgesinde haziran ayının 2. Haftası olgunlaşır.
• Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Aynı zamanda da yüksek verimlidir.
• Meyveleri 25-30 gr’dır. Meyvede sap çukuru tarafı düz, karın çizgisi belirgin-

dir.
• Meyvenin kabuğu sarı, turuncu olup belirgin kırmızı yanak yapar.
• Hem sofralık hem kurutmalık tüketilmektedir.
• Kendine verimli bir çeşittir.

Orijin : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Ağaçlar orta kuvvette gelişim gösterir. Çok ağır, aşırı kireçli 
ve fazla geçirgen olan toprakların kalan birçok toprak tipinde düzenli sulama 
yapıldığı taktirde yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilir. Ateş yanığı hastalığına has-
sastır.
Meyve Özellikleri : Yuvarlak meyveli, orta sulu, et dokusu gevşek, mayhoş 
tatlıdır.
Hasat Zamanı : Çeşitlere ve bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle 
Eylül ayının sonu veya Ekim ayında yapılır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir. 

• Yunanistan kökenli olup hasat zamanı haziran ayının 1. Ve 2. Haftasıdır.
• Ağaçları çok hızlı ve geniş gelişir.   
• Erken çiçeklenme görüldüğünden kıyı bölgelerimiz için uygundur.
• Meyveleri orta irilikte, sarı zemin üzerine kırmızı yanaklıdır.
• Meyve eti açık sarı, sert ve az suludur.
• Kendine verimli bir çeşittir.

ROXANA

ŞEKERPARE

EŞME

THRINTE

Apricot

Quince



BURSA FİDANCILIK TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - 17 -

ARMUT

• Bursa bölgesinde ekim ayının 2. haftasından itibaren hasatına başlanabilir.
• Ağaçları orta kuvvette ve yayvan gelişir.
• Meyvesi iri-çok iri, basık, alt kısmı geniş, boyunsuzdur.
• Meyve eti beyaz, gevrek, sulu, tatlı ve kalitesi yüksektir.
• Soğuk hava tesislerinde uzun süre muhafaza edilebilmektedir.
• İhracatta en çok değer gören armut çeşididir.
• Yeme olumunda fazla yumuşamaz.
• Tozlayıcıları Akça ve Williams.

• İtalya’da William ve Coscia  melezlemesinden elde edilmiştir.
• Hasat zamanı ağustos ayının 1. Haftası itibariyle hasat edilir.
• Ağaçları güçlü ve erken verime yatar, yarı dik ve hızlı gelişir.
• Meyveleri iri ve konik şekillidir.
• Meyve eti beyaz, orta sulu ve orta lezzetlidir.
• Soğuk hava deposunda olgunluğa ulaştığında kabuğu sarı renk alır.
• Uzun süre depolanabilir, bu özelliği ihracatta değerini arttırır.
• Tozlayıcıları Williams, Abate fetel

• Orijini İngiltere’dir.
• Hasat zamanı ağustos ayının 3. haftasıdır.
• Meyveleri orta iri-iri konik, uzunsu, alt kısmı geniş biçimindedir.
• Tozlayıcıları Akça, Comice 

• Hasat zamanı haziran ayının 3. haftası başlanıp birden fazla toplama gerektirir.
• Ülkemizde yetiştirilen en erkenci ve yerli armut çeşididir ve çok verimlidir.
• Ağaçları yarı dik ve çok hızlı gelişir.
• Meyvesi orta irilikte yeşil-sarı zemin üzerine kırmızı yanaklıdır.
• Meyve eti sarı, hafif kumludur.
• Tozlayıcıları Williams

• Orijini Japonya’dır.
• Hasat zamanı ağustos ayının 1. Haftasıdır.
• Ağaçları orta güçte yarı dik gelişir. Aşırı verimli bir türdür.
• Meyveleri bol sulu, küre şeklinde, orta irilikte, açık kahve zemin üzerine sarı 

benekli ve az paslıdır.
• Soğuk hava deposunda uzun süre muhafaza edilir.
• Tozlayıcıları kendine verimli bir çeşittir.

DEVECİ

SANTA MARIA

WILLIAMS

HAZİRAN GÜZELİ

NASHI HOSUI

Pear
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ELMA

• Bursa bölgesinde Eylül ayının 4. Haftası ve Ekim aynın 1. Haftası hasat za-
manıdır.
• Ağaçları çok kuvvetli yarı dik yetişir.
• Meyve eti, beyaz, gevrek, sert, sulu ve hoş ekşi tatlıdır.

• Bursa bölgesinde Eylül ayının 2. Haftası hasat zamandır.
• Ağaçları orta kuvvetli yarı dik gelişir.
• Meyveleri orta iriliktedir.
• Meyve rengi açık yeşil tam olgunlukta sarı renge döner.
• Meyve sert , sulu, tatlı ve aromalıdır.
• Pas oranı düşüktür.
• Tozlayıcıları granny Smith, gala grubu. 

• Bursa bölgesinde ekim ayının 1. Ve 3. Haftaları arası hasat zamanıdır.
• Ağaçları güçlü ve hızlı gelişir.
• Meyvesi orta irilikte, kırmızı renkli, sulu, sert ve gevrektir.
• Soğuk hava depolamasına uygundur.
• Klon ağaçlarda çok iyi gelişim göstermektedir.

• Bursa bölgesinde ağustos sonu eylül başı hasat zamanıdır.
• Ağaçları orta kuvvetli gelişir.
• Meyveleri orta iriliktedir.
• Meyve rengi parlak koyu kırmızıdır.
• Meyvesi ser, sulu, tatlı ve lezzetlidir.
• Yüksek kaliteye sahip olup, meyve erkenci kırmızı elmaların içerisinde ayrı bir 

önemi vardır.
• Depolama süresi kısıtlıdır.
• Tozlayıcıları golden, granny Smith, gala grubu.  

GRANY SMITH

GOLDEN REINDES

FUJI ZHEN ASTECH

RED CHIEF

BODUR ELMA TERBİYE SİSTEMLERİ

Apple
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KESTANE

• Anadolu orijinli çeşidimizdir. Ağacı orta kuvvette ve yayvan şekilde gelişir. Bol 
verimli, meyveleri orta iri büyüklükte, genişçe ve oval şekillidir. Meyve kabuğu 
orta kalın, tipik kestane kahverenginde ve parlaktır.
• Meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Eylül ayının 3. 

haftası olgunlaşır. Tozlayıcıları, Karamehmet ve Firdola çeşitleridir.
• Erkenci ve sofralık tüketime uygun olan bu çeşit aynı zamanda kestane şeker-

lemesi sanayinde de kullanılmaktadır. Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalı-
ğına karşı oldukça hassastır.

• Anadolu orijinli çeşidimizdir. Ağacı orta kuvvette ve yarı dik şekilde gelişir bol 
verimli, meyveleri orta iri-iri büyüklükte, genişçe ve oval şekillidir.
• Meyve kabuğu ince, tipik kestane kahverenginde ve parlaktır, meyve eti krem 

renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Ekim ayının 1. haftası olgunlaşır.
• Sofralık tüketime uygun olan bu çeşit aynı zamanda kestane şekerlemesi sa-

nayinde de kullanılmaktadır. Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı 
oldukça hassastır.

• Bir Japon ve Avrupa kestanesi melezi olan bu çeşit Fransa’dan ülkemize geti-
rilmiştir. Ağacı orta kuvvette ve dik şekilde büyür. Bol verimli bir çeşittir.
• Meyveleri iri-çok iri, meyve kabuğu orta kalın, koyu mahun kahverenginde 

ve parlaktır. Meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Ekim 
ayının ikinci haftası olgunlaşır. Marigoule çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir.
• Kestane şekerlemesi sanayinde ve sofralık tüketime uygun bir çeşittir. Kes-

tane dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı oldukça dayanıklı bir çeşittir. 

• Bir Japon ve Avrupa kestanesi melezi olan bu çeşit Fransa’dan ülkemize geti-
rilmiştir. Ağacı orta kuvvette ve yayvan şekilde büyür.
• Bol verimli bir çeşittir. Meyveleri iri-çok iri, meyve kabuğu orta kalın, açık ma-

hun kahverenginde ve parlaktır.
• Meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Ekim ayının ilk 

haftası olgunlaşır. Maraval çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir.
• Kestane şekerlemesi sanayinde ve sofralık tüketime uygun bir çeşittir. Kesta-

ne dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı oldukça dayanıklı bir çeşittir.  

OSMANOĞLU

SARI AŞLAMA

MARAVAL

MARIGOULE

Chestnut
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AHUDUDU

BÖĞÜRTLEN

ÜZÜMSÜ MEYVELER

ÜZÜMSÜ MEYVELER

• Bitkileri çok güçlü büyür. Sürgünleri dikensizdir.
• Olgunlaşma Bursa yöresinde Haziran ayı ortalarında başlar, Ağustos ayı orta-

larında sona erer.
• Meyveleri iri, orta iri açık pembe renkli iyi aromalı, hafif yuvarlak konik şekilli 

yola dayanımı iyi düzeyde, taze tüketime ve şoklamaya uygundur. 

• Bitkileri güçlü büyür. Sürgünleri az dikenlidir.
• Bursa yöresinde olgunlaşma Haziran ayı sonlarında başlar, Ağustos ayı orta-

larında sona erer.
• Meyveleri iri, koyu kırmızı renkli, az aromalı, yuvarlak konik şekilli yola daya-

nımı iyi düzeyde, sanayide kullanıma son derece uygun ve aranılan bir çeşittir.

• Bitkileri çok güçlü büyür. Sürgünleri dikensizdir, sarı pas hastalığına dayanık-
lıdır.
• Bursa yöresinde olgunlaşma Temmuz ortası başlar, Ekim ayı sonuna kadar 

devam eder.
• Meyveleri iri, çok iri yuvarlak, hafif konik, çok sulu, iyi aromalı, tatlı, tatlı, yola 

dayanıklı ve çok verimlidir.

• Bitkileri willamette kadar güçlü ve arzıs büyümez.
• Sürgünleri daha kısadır.
• Bursa yöresinde olgunlaşma Temmuz ortalarında başlar, Ağustos ayı sonla-

rında biter.
• Yaz çeşididir.
• Meyveleri iri, kırmızı renkli, aromalıdır. Yine sanayide kullanımı sond erece uy-

gun bir çeşittir.

• Bitkileri orta güçlü büyür. Sürgünleri dikensizdir, sarı pas hastalığına hassastır.
• Bursa yöresinde olgunlaşma Temmuz ortası başlar, Ağustos ayı sonuna kadar 

devam eder.
• Meyveleri iri, çok iri uzunca, hafif konik, çok sulu, iyi aromalı, çok tatlı, yola 

dayanıklı ve çok verimlidir.

AKSU PEMBESİ

WILLAMETTE

CHESTER

MEEKER

JUMBO

Raspberry

Blackberry
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FRENK ÜZÜMÜ

DÖNGEL (MUŞMULA)

YABAN MERSİNİ

ÜZÜMSÜ MEYVELER

ÜZÜMSÜ MEYVELER

• Uzun salkımlı, kırmızı renkli meyveleri orta küçük boyuttadır.
• Bursa yöresinde olgunlaşma Haziran ayı ortasında başlar, Ağustos sonuna 

kadar devam eder.
• Meyveleri tatlı, hafif mayhoş iyi aromalı, yola dayanımı yüksek ve çok verimli-

dir. Meyve suyu ve pasta sanayisinde kullanılmaktadır.

Orijin : Güney-Batı Asya ve Güney-Doğu Avrupa olarak gösterilir.
Ağaç Özellikleri : Orta verimde her yıl ürün verir. Yetişkin bir ağaç 8 metre 
yüksekliğe ulaşır. Yapraklar koyu yeşil ve ovaldir.
Meyve Özellikleri : Çiçek tablasıyla sarılmış etli meyveleri, eriksi yapıdadır. Ya-
bani olanları daha küçük olur. Olgunlaştığında koyu kahverengiye dönen meyve 
kabuğu ve koyu kahve meyve eti vardır. 
Hasat Zamanı : Ekim 25- Kasım 15 arasıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir. 

Kuvvetli gelişen, dik büyüyen çalıları yayvan ve çok verimlidir. Meyve salkımı 
seyrektir. Taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı, tadı iyi 
ve hafif aromatiktir. Çok erken toplanan meyveler mayhoş olur  veya meyvenin 
yarısı mavi renk alırken arka kısmı kırmızı kalır (red-back). Kolay yetişen bir çeşit 
olmasına rağmen aşırı meyve verme eğiliminde olduğu için düzenli budama ister. 
Genel itibariyle 1-1,5 m sıra üzeri, 2,5-3 m sıra aralığına dikim yapılır. Haziran ayı 
itibariyle meyveler olgunlaşır. Toprak ph si 5 civarında olmalıdır. Gevşek yapıda 
drenajı iyi olan organik maddece zengin topraklarda iyi gelişir, -40 derece sıcak-
lığa kadar dayanır. 2-3 yaş itibariyle verime başlar.

RED LAKE

İSTANBUL

BLUECROP

Red Currant

Medlar

Blueberry
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KIZILCIK

HÜNNAP

Orijin : Anadolu
Ağaç Özellikleri : Yavaş, yayvan gelişir, erken meyveye yatar. Soğuğa daya-
nıklıdır.
Meyve Özellikleri : Meyvaları gevşeme yapmaz, dalında uzun süre durabilir, 
homojen meyve büyüklüğü vardır. Marmelat ve konserve sanayinin tercih ettiği 
çeşittir.
Hasat : Bursa için 10 Ağustos.
Tozlayıcılar : Diğer çeşitlerden en az iki tür tozlayıcı seçilmelidir.

Orijin : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Yayvan ve dik gelişir. Erken meyveye yatar. Soğuk ve sıca-
ğa töleransı yüksektir.
Meyve Özelliği : Meyvesi sert ve koyu kırmızıdır. Dalında uzun süre bek-
leyebilir. Hasat zamanı, uzadığında meyve rengi koyu kırmızıdan siyaha doğru 
döner.
Hasat Zamanı : Bursa için 20 Ağustos.
Tozlayıcılar : En az bir farklı çeşit seçilmelidir.

Orijin : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Ağaçlar toplu halde dallanma yapar. Ağır gelişme gösterir. 
Bodur özellik taşır. Sıcak şartlara ve kuraklığa dayanıklıdır.
Meyve Özelliği : Küçük meyveli, çok lezzetli ve aromatiktir. Meyve eti beyaz 
ve meyve dış yüzeyi güzel kızıllaşma yapar, taze ve kuru olarak tüketilir.
Hasat Zamanı : Bursa için Eylül başıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.

Orijin : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Ağaç yarı dik ve kuvvetli gelişir, çok verimlidir. Soğuğa da-
yanıklıdır ancak aşırı sıcaklıkta güneş yanığına hassastır.
Meyve Özellikleri : Meyvesi çok büyük, kabuk yeşil zemin üzerine koyu kırmı-
zıdır. Meyve eti beyaz, gevrek dokulu, bol şekerli ve taze tüketime uygundur.
Hasat Zamanı : Bursa için Eylül başı Ekim sonudur.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.

MEMELİ

SU DAMLASI

YERLİ (BURSA)

AŞILI (İRİ)

Jujube

Cranberry
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TRABZON HURMASI

Orijin : Uzakdoğu.
Ağaç Özellikleri : Dik yarı dik yayvan. İlk iki yıl obur dallar oluşturur. Üçüncü 
yıldan sonra verime yatmasıyla beraber kısa meyve sürgünleri oluşur.
Meyve Özellikleri : Meyve 200 gr. İri, basık yapılı yuvarlak köşelidir, meyve 
kabuğu sert, parlak ve turuncudur. Meyve buruk ve kekremsidir, olgunlaştıktan 
sonra tüketilir. Meyve çiçekleri er dişi, erkek ve de dişi çiçeklerden oluşur.
Hasat Zamanı : Bursa için Ekim sonudur.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir, dışarıdan da toz alabilir.

Orijin : Uzakdoğu.
Ağaç Özellikleri : Yayvanımsı gelişme gösterir. İlk yıllarda kuvvetli sürgünler 
oluşturur ancak 3-4 yaş itibari ile meyveye yattığında sürgünlerde kısalma gös-
terir.
Meyve Özellikleri : Seyrek dallandığında meyveleri iridir ( 230 gr.). Japonya’ da 
kurutmalık olarak kullanılır, meyve kabuğu turuncudur. Ülkemizde olgunlaşma-
dan önce hasat edilip tüketilebilen bir çeşit olduğundan giderek tanınmakta aynı 
zamanda ihracat kalitesinde buruk olmayan bir çeşittir.
Hasat Zamanı : Bursa için Ekim başıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir. Yabancı tozlaşma yapabilir.

FUYU

HACHIYA

VİŞNE

KİVİ

Orijin : Anadolu.
Ağaç Özellikler : Ağaçları yarı dik taç oluşturur ve oldukça verimlidir. Ülke-
mizde en fazla yetiştirilen vişne çeşididir.
Meyve Özellikleri : Meyvesi yuvarlak, çok iri, koyu morumsu, sert dokulu, 
sulu, az lifli ve meyve suyu kalitesi çok iyi olup, çatlamaya dayanıklıdır.
Hasat Zamanı : Bursa için 15-20 Temmuzdur.

Orijin : İtalya
Ağaç Özellikleri : Orta kuvvetli ve kısmen orta verimlidir. Eksik tozlanma gö-
rülür. Çiçekler tekli veya çiftlidir. Kök sistemi iyi gelişmiştir.
Meyve Özellikleri : Meyve çok büyük, geniş oval, yanları biraz basık, kabuk ye-
şilimsi kahverengi ve sık tüylüdür. Meyve eti açık yeşil, çok lezzetli, muhafaza 
kalitesi yüksektir.
Hasat Zamanı : Ekim ayında yapılır.
Tozlayıcılar : Matua, Tomuri.

KÜTAHYA

HAYWARD

Kiwi 

Date tree

Sour Cherry
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NAR

ZEYTİN

• Ağaçları güçlü ve sağlıklı büyür. Meyveleri iri, çok iri, meyve kabuğu kalın, 
yeşil zemin üzerine sıvama akıtmalı canlı kırmızı renktedir.
• Taneleri küçük, kırmızı renkli, çekirdekleri sert tadı mayhoştur. Marmara 

bölgesinde 10 Haziranda ilk çiçeklenme başlamakta ve 10 Ekim tarihinde 
hasat edilmektedir.
• Sofralık ve meyve suyu sanayisinde kullanılmaktadır. 

Orijin : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Orta kuvvette gelişir. İyi bakım şartlarında düzenli ürün 
verir, Verimlidir, Kısmen kendine verimlidir, Soğuğa karşı dayanıklıdır, Çelikle ço-
ğaltılır. Genelde 5x5m aralıkta dikilir.
Meyve Özellikleri : Orta irilikte meyvelere sahiptir. Çekirdeği küçük yapılı ve 
pürüzsüzdür. Salamura siyah zeytinler arasında lezzet bakımından en önemli çe-
şittir. Meyvede düzenli siyahlaşma olur, genel itibariyle sofralık değeri yüksek 
olduğu için sofralık tercih edilir, ancak yağ kalitesi de iyi düzeydedir. Meyvedeki 
yağ oranı 1/4 tür.
Hasat Zamanı : Bursa için Kasım ayında başlar.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir, diğer çeşitlerle dikildiğinde verimi artar. 

Orijin : İspanya.
Ağaç Özellikleri : Çok verimli olan bir çeşittir. Sık dikime tamamen uygundur. 
Düşük sürme gücüne sahiptir. Orta yüksek yapıda büyüme gösterir, erken mey-
veye yatar, sürekli ve yüksek verim alınır. Soğuğa dayanımı iyidir. Halkalı lekeye 
kısmi dayanımı vardır. Genelde 1x4 m civarında dikimler yapılır.
Meyve Özellikleri : Olgunlaştığında siyahtır. Küresel küçük ve simetrik şekle 
sahiptir. Meyve eti çekirdekle orantılıdır. Meyvedeki yağ oranı 1/4 tür. 
Hasat Zamanı : Aydın bölgesi için Ekim ayıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimli olduğu kabul edilir.

• Ağaçları güçlü ve sağlıklı büyür. Sık dikime uygundur. Meyveleri iri, çok iri, 
meyve kabuğu kalın yeşil zemin üzerine pembemsi kırmızı renktedir. 
• Taneleri iri pembe renkli, çekirdekleri küçük, tadı tatlı ve aromalıdır.
• Marmara Bölgesinde 28 Mayıs ta ilk çiçeklenme başlamakta, hasat ol-

gunluğuna 20 Ekim de gelir. Sofralık özellikte çok iyi yeme kalitesi vardır.
• Depolama şartlarına uygundur. Soğuk töleransı yüksektir.

HİCAZ

GEMLİK

ARBEQUINA

DEVE DİŞİ

Pomegranate

Olive
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ANAÇLAR / Rootstock

ŞEFTALİ-NEKTARİN-KAYISI-ERİK ve BADEM ANAÇLARI
 
     GF 677: Şeftali x badem melezi olup kuvvetli gelişim gösteren bir anaçtır. Kireçli, ph’sı yüksek ve zayıf bünyeli toprak-
lara son derece dayanıklıdır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar dikim için önerilebilecek bir anaçtır. Kök ur nematodlarına 
hassas olmasından dolayı  ağır bünyeli ve su tutan yerlere, daha önceden yoğun sebze yetiştirilen sahalara pek tavsiye edil-
memelidir. Şeftali, badem, nektarin ve bazı erik çeşitleri için ideal bir anaçtır. Üzerindeki meyvesinin kalitesini arttırıcı özelliğe 
sahiptir. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m’dir.
           GxN 15(GARNEM): Kireçli ve ağır bünyeli topraklara adapte olabilen, demir klorozuna dayanıklı bir anaçtır. Kök ur 
nematodlarına oldukça dayanıklıdır. Hemen hemen cadaman kuvvetinde bir anaçtır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar 
dikim için önerilebilir. Meyve verimi ve kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m’dir.
           ROOTPAC-40: Yoğun dikim sistemi ve daha teknik meyve yetiştirme uygulamaları ile üretim maliyetlerinde kayde 
değer azalma sağlayan oldukça iyi kalitede meyve ve hasatta erkencilik özellikleri sunan yeni nesil anaçtır. Sıcak bölgelerdeki 
üretim koşullarına son derece iyi adapte olur. Şeftali ve nektarin için tavsiye edilir. İyi kalibrede meyve üretimi ile 3-7 gün 
erken olgunlaşma sağlar ve son derece üretkendir. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m’dir.

 

KİRAZ ve VİŞNE ANAÇLARI 

MAXMA 14 (Maxima 14): Hemen hemen tüm kiraz çeşitleriyle uyumlu, yarı bodur gelişim gösteren bir anaçtır. İyi bakım 
koşullarında kuş kirazının %65-70’i, mahalebin ise &70-75’i oranında bir gelişim gösterir. Farklı toprak koşullarına adapte ola-
bilir. Ağır toprak koşullarına, kloroza ve bakteriyel kansere karşı dayanıklıdır. Meyve kalitesi ve arttırıcı etkisi vardır. Önerilen 
dikim mesafesi 3,5m x 5m ve 4m x 5m’dir.
 CAP 6 P: Standart tohum anacının %60-70’i oranında bir gelişim gösterir. Ağır toprak ve soğuk hava koşullarına karşı daya-
nıklı olup sulama imkanının kısıtlı olduğu yerlerde zayıf gelişim göstermektedir. Kiraz çeşitlerinin bir çoğu ile uyuşması iyidir. 
Klasik anaçlara göre üzerindeki meyveyi 3 yıl erken meyveye yatırır. Önerilen dikim mesafesi 3m x 5m ve 4m x 5m’dir.
  SL-64: Prunus mahaleb’ten selekte edilmiş, klonal yarı bodur bir kiraz anacıdır. Sulama imkanının kısıtlı olduğu durumlarda, 
kireçli ve zayıf toprak koşullarına iyi adapte olabilen bir anaçtır. Ağır bünyeli, killi ve taban suyu problemi olan yerlere uygun 
bir anaç değildir. Meyve verimini ve kalitesini arttırıcı etkiye sahiptir. Önerilen dikim mesafesi 3,5m x 5m ve 4m x 5m’dir.
    

 
ELMA ANAÇLARI 
  
 M 9: Sık dikime uygun bodur bir anaçtır. Klasik elma anaçlarının %30-40’ kadar bir gelişim gösterir. Kök boğazı çürüklüğüne 
karşı dayanıklı, ateş yanıklığı ve pamuklu bite orta derecede hassastır. Yetiştiricilik boyunca destek sistemlerine ihtiyaç du-
yar. Üzerine spur gelişim gösteren scarlett spur, redchief ve starkspur golden gibi çeşitler aşılanmamalıdır. Sulama imkanı’nın 
kısıtlı olmadığı yerlere tavsiye edilmelidir. Kireçli ve ağır bünyeli topraklara orta derecede dayanıklıdır. En büyük avantajı 
erken meyveye yatması ve meyve kalitesinin çok iyi olmasının yanında birim alandan kısa sürede yüksek verim elde edilme-
sidir. Önerilen dikim mesafesi 1,25m x 4m ve 1,5m x 4,5m’dir.
   MM 106: Yarı bodur gelişim gösteren bir anaçtır. Klasik tohum anaçlarını %65-75’i oranında bir gelişim gösterir. Pamuklu 
bitlere dayanıklıdır. Fakat kök boğazı çürüklüğüne (phytophthora spp.) çok hassas olmasından dolayı ağır ve killi topraklarda 
kesinlikle tavsiye edilmemelidir. Kök sistemi M 9 ve MM 26’ya göre daha derin ve kuvvetlidir. Kurak iklim koşullarına M9 
ve MM 26 anaçlarına göre daha dayanıklı olmasına rağmen yine de bahçe tesisi için düzenli sulama imkanının olduğu yerler 
tercih edilmelidir. Dikimi yapılan bahçelerde destekleme sistemlerine gerek yoktur. Dikimi takiben ticari verime, bakım koşul-
larına göre 3.veya 4. Yıldan sonra geçmektedir. Önerilen dikim mesafesi 3m x 4,5m ve 4m x 5m’dir.
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     MM 111: MM 106 ile standart tohum anacı arasında gelişim kuvvetine sahip yarı bodur bir anaçtır. İyi bakım koşullarında 
standart tohum anacının %80-85’i oranında bir gelişim gösterir. Kök boğazı çürüklüğü ve pamuklu bitlere dayanıklıdır. Ağır 
bünyeli, killi, kireçli ve ph’sı 7’nin üzerindeki toprak koşullarına dayanıklıdır. Ticari verime bakım koşullarına göre 4.veya 5.yıl-
dan sonra geçmektedir. Daha erken meyve verimi sağlamak için bazı durumlarda M9 ara anaç olarak tercih edilebilir. Üzerine 
spur gelişen ve zayıf gelişen çeşitler aşılandığında iyi sonuç vermektedir. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m’dir.
 
ERİK ANAÇLARI

        MYROBOLAN 29 C: Çeşitli toprak koşullarına adapte olabilen yarı bodur bir anaçtır. Hem yüzeysel hem de hafif derine 
giden bir kök sistemine sahiptir. Ağır bünyeli, killi ve kireçli topraklara dayanımı iyidir. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. Üze-
rindeki çeşidi erken yaşta meyveye yatırır. Kayısı çeşitlerinin bir çoğu içinde anaç olarak kullanılmaktadır.
 
ARMUT-AYVA  ve  MUŞMULA ANAÇLARI

       Fox 9: Kuvvet olarak BA29 ayarında yarı bodur bir anaçtır. Meyve kalitesi üzerine olumlu etkisi var. Verimli bir anaçtır. 
Diğer birçok anacın sağlıklı yetiştirilmediği Ph’sı ve kireç oranı yüksek topraklara uygun bir anaçtır. Armut çeşitlerinin hemen 
hemen hepsi ile uyumludur. Erken meyveye yatar ve sık dikine uygulanır. Önerilen dikim mesafesi 1,5m x 4,5 ve 2m x 5m’dir.
        OHF 333: Orta kuvvette bir anaç olup standart tohum anacının %65-70’i oranında bir taç yapar. Ağır ve su tutan top-
raklarda tercih edilmemelidir. Kireçli ve yüksek Ph’lı toprak koşullarına dayanımı azdır. Ateş yanıklığına dayanıklı olup geriye 
doğru ölüme kısmen dayanıklıdır. Nematodları ve bitki virüs hastalıklarına karşı hassastır.BA29’a göre daha kuvvetli ve daha 
derin bir kök sistemine sahip olmasına rağmen bazı çeşitlerde meyve verimi ve kalibresi düşüktür. Önerilen dikim mesafesi 
2m x4,5 ve 3m x 5m’dir.
        QUİNCE BA 29: Quince A ve OHF 333’e göre biraz daha kuvvetli gelişim gösteren yarı bodur bir anaçtır. Standart tohum 
anacının %60-70’i oranında gelişim gösterir. Üzerindeki çeşidi 2.yıldan itibaren verime teşvik eder. Meyve verimi ve kalitesi 
üzerinde çok iyi bir etkiye sahiptir. Ağır ve su tutan topraklara karşı toleranslıdır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) 
ve kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı olup ateş yanıklığına orta derecede hassastır. Ayrıca bazı kaynaklar geriye dönük ölüme  
( Pear decline ) karşı dayanıklı olduğunu bildirmektedir. Önerilen dikim mesafesi 1m x 4m ve 2m x 5m’dir.

       

Dekara Fidan Adedi Tablosu
Dikim Aralığı Birinci Yön ( Metre )

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

D
ik

im
 A

ra
lığ

ı İ
ki

nc
i Y

ön
 ( 

M
et

re
 )

1,5 444 333 267 222 190 167 148 133 121 111 103 95 89 83 78 74 70 67

2 333 250 200 167 143 125 111 100 91 83 77 71 67 63 59 56 53 50

2,5 267 200 160 133 114 100 89 80 73 67 62 57 53 50 47 44 42 40

3 222 167 133 111 95 83 74 67 61 56 51 48 44 42 39 37 35 33

3,5 190 143 114 95 82 71 63 57 52 48 44 41 38 36 34 32 30 29

4 167 125 100 83 71 63 56 50 45 42 38 36 33 31 29 28 26 25

4,5 148 111 89 74 63 56 49 44 40 37 34 32 30 28 26 25 23 22

5 133 100 80 67 57 50 44 40 36 33 31 29 27 25 24 22 21 20

5,5 121 91 73 61 52 45 40 36 33 30 28 26 24 23 21 20 19 18

6 111 83 67 56 48 42 37 33 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17

6,5 103 77 62 51 44 38 34 31 28 26 24 22 21 19 18 17 16 15

7 95 71 57 48 41 36 32 29 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14

7,5 89 67 53 44 38 33 30 27 24 22 21 19 18 17 16 15 14 13

8 83 63 50 42 36 31 28 25 23 21 19 18 17 16 15 14 13 13

8,5 78 59 47 39 34 29 26 24 21 20 18 17 16 15 14 13 12 12

9 74 56 44 37 32 28 25 22 20 19 17 16 15 14 13 12 12 11

9,5 70 53 42 35 30 26 23 21 19 18 16 15 14 13 12 12 11 11

10 67 50 40 33 29 25 22 20 18 17 15 14 13 13 12 11 11 10

Bu tablo, fidanların bahçe sınırlarına yarım fidan aralığı mesafe ile dikileceği varsayılarak hazırlanmıştır. Eğer siz bahçe sınırlarına daha yakın veya tam sınıra dikim yapacaksanız bu 
sayıyı  biraz daha arttırmalısınız. Tablodaki değerler 1 Dekar ( 1000 m2 ) içindir. Siz kendi bahçenizin alanı için bu rakamları öteleyiniz.








