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FİDANCILIK

Şirketimiz yeni nesil fidancılık şirketidir. 
Eskinin tecrübesi ile yeninin gelişmişliğini 
sentezleyen bir şirketiz.1977 yılından bugüne 
meyve fidancılığı konusunda her geçen gün 
dünden bir adım ileride olmayı, yeniliklerin 
peşinde koşmayı, yurttaki ve dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip etmeyi ve bu yönde 
ki gelişmeleri, başta üreticilerimiz olmak üzere 
üniversiteler, araştırma enstitüleri, ziraat 
fakülteleri ile paylaşmayı kendine ilke edinmiş 
bir oluşum içerisindedir.

Ata Fidancılık San. Tic. Ltd. Şti. olarak 
meyve f idancı l ığ ının  yanında kendi  
arazilerimizde kurmuş olduğumuz modern 
kapama meyve bahçeleri ile her geçen yıl hızla 
artan üretim kapasitemizle meyvecilik 
sektöründe de ilerlemekteyiz.

Kaliteli meyveciliğin başlangıç noktası 
kurulmuş olan bahçe değil o bahçenin 
kurulmasında kullanılan fidanların güvenilir 
olması oluşturur düşüncesi ile;

Tecrübeli kadromuzla sağlıklı, kaliteli, 
yüksek verimliliğe sahip, güvenilir fidanlar ile 
ticari değeri yüksek çeşitlerden oluşan, ihracata 
yönelik bahçeler tesis ediyoruz ve bu bahçeleri 
kendi bahçemizmişçesine benimsiyoruz.

Yetiştirdiğimiz meyve fidanları ile 
Türkiye'yi dünyada modern meyvecilik 
alanında gelişmiş ülkelerin önünde yer almasını 
sağlamayı amaçlamaktayız ve daha iyi bir 
geleceğe katkıda bulunmak için çalışmaktayız.

İşimizi çok iyi biliyoruz. Ve her geçen gün 
“yeni”yi öğreniyoruz. Asla, “her şeyi biliyoruz, 
öğrenim bitti” demiyoruz.

Biz fark yaratıp, tercih edilen olmak 
istiyoruz.
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Ağaçları yüksek verimlidir. Meyvesi gevrek, sulu, mayhoş ve 
aromalıdır. Meyve rengi sarı-açık yeşil zemin üzerine kırmızı 
renkli ve beneklidir. Yazlık bir çeşit olduğundan uzun süre 
depolamaya uygun değildir. Uygun koşullarda soğuk hava 
depolarında 2–3 hafta saklanabilir. Temmuzun 2.-3. haftası hasat 
edilir. 2-3 defada hasat edilmelidir. Kendine verimli bir çeşittir. 
Daha yüksek bir verim alabilmek için Golden Delicious, Granny 
Smith, , Gala Grubu tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Yüksek kaliteli bir çeşittir. Meyvesinin albenisi yüksektir. Sulu, 
tatlı, sert ve kaliteli bir meyveye sahiptir. Meyve rengi sarı-yeşil 
zemin rengi üzerine koyu kırmızı renklidir. Raf ömrü uzundur. 
Pasa ve karaleke hastalığına dayanıklıdır. Temmuzun 2.-3. 
haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Golden Delicious, Vista Bella, 
Jersey Mac, Gala Grubu, Starking Delicious, Fuji, Granny 
Smith çeşitleridir.

ABD orijinli, ağaçları kuvvetli ve yarı dik konumda gelişir, 
oldukça düzenli meyve veren yüksek verimli bir çeşittir. 
Meyveleri orta irilikte, meyve kabuğu üst renk % 80-90 kırmızı 
renklidir. Meyve eti beyaz ve sert dokuludur, aromalı, gevrek ve 
tatlıdır. Hasat zamanı ağustos ayının ilk haftasıdır. Tozlayıcıları, 
Fuji, Jersey Mac, Golden Delicious, Brauburn, Granny Smith 
dir.

Ticari değeri yüksek olan bir çeşittir. Meyvesi orta irilikte, tatlı 
ve suludur. Meyve rengi sarı-yeşil zemin rengi üzerine parlak 
kırmızıdır. Spur bir çeşittir. Nisan ayına kadar soğuk hava 
depolarında saklanabilir. Eylül ayının 2.-3. haftası hasat  
edilebilir. Tozlayıcıları; Golden Delicious, Granny Smith, Gala 
Grubu,dur.

SUMMER REDWILLIAMS PRIDE (RED STAR)

CHINEGA GALA RED CHIEF 

Elma
Bütün dünyada üretimi ve tüketimi çok yaygın olan M 26:Standart çöğür anacının %35 i kadar gelişen 

bir meyvedir. Değişik zamanlarda olgunlaşan çeşitleri ve ağaçlar oluşturmaktadır. Üzerindeki çeşidi erken meyveye 

depolamaya uygunluğu nedeniyle pazarlarda 12 ay yatırır. Kış soğuklarına dayanıklı bir anaç olup özellikle 

boyunca görülebilir. Soğuklama istekleri genellikle 1200- spur çeşitler aşılanarak ve destek sistemi kurularak yüksek 

1500 saat arasındadır. verimli bahçeler kurulabilir

Özellikle bodur anaçların ticari anlamda MM 106: Yarı bodur bir anaçtır. Standart çöğür 

kullanılmaya başlamasıyla elma yetiştiriciliğinde yeni bir anac ın  %50-60 ' ı  kadar  ge l i ş i r.  Kök boğaz ı  

döneme geçilmiştir. Dünyanın hemen her yerinde büyük çürüklüğü(Phytophytora spp) ne hassas fakat ateş 

boylu ağaçlardan oluşan bildiğimiz bahçeler yerine küçük yanıklığı(Erwinia amylovora) ve pamuklu bite(Eriosoma 

boylu daha sık dikilmiş, bakım işlemlerinin çok kolay Lanigerum) dayanıklıdır. Ağır bünyeli ve iyi drene 

yapıldığı, verim ve kalite yönünden daha üstün ürün veren edilmemiş topraklarda önerilmemektedir. Kök sistemi iyi 

küçük  ağaç l a r  ş ek l i nde  ye t i ş t i r i c i l i k  h ı z l a  geliştiği için desteğe ihtiyaç duymaz. Dikim mesafeleri 

yaygınlaşmaktadır. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı bu standart çeşitler aşılandığında sıra üzeri 2-2,5m sıralar arası 

sisteme geçmiştir. Bu sistemde bahçe ömrü kısa olmakla 3,5-4m spur çeşitler aşılandığında sıra arası 1m ye kadar 

beraber, ağaçlar çok erken meyveye  yatmaktadır.Spur dikim yapılabilir.

çeşitler denilince diğer çeşitlere göre daha toplu ve kısa 

gelişen meyveye yatmaya daha meyilli tipler MM 111:Kuvvetli gelişen anaçlardan olup standart 

anlaşılmaktadır. çöğür anacının %75-80'i kadar gelişirler. Kuvvetli kök 

Elmalara standart bahçelerde goble, değişik doruk sistemi geliştirdiği için destek sistemine gerek 

dallı gibi terbiye şekilleri verilirken sık dikim bahçelerde duymaz.Pamuklu bite(Eriosoma Lanigerum) dayanıklı 

ince iğ denilen şekil tavsiye edilmektedir. olup, kısmi sulama şartlarında ve kumlu tınlı topraklar için 

ideal bir anaçtır.Dikim mesafeleri Spur çeşitler 

aşılandığında sıra üzeri 2-2,5m sıralar arası 4m, standart 

M 9: Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırması ve çeşitler aşılandığında ise sıra üzeri 3-3,5m sıralar arası 4,5-

meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması 5m olarak dikilebilir

nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır. Kış 

soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı Yabani Elma: Ülkemizde geleneksel olarak 

olmakla birlikte taban suyu yüksek durgun su bulunan kullanılan tohum anacıdır. Kuvvetli çeşitler aşılandığında 

topraklara hassastır.Kök boğazı çürüklüğü(Phytophytora kuvvetli ağaçlar oluştururlar. Yarı bodur olarak gelişen 

spp) ne dayanıklı fakat ateş yanıklığı(Erwinia amylovora) çeşitler (Scarlet Spur, Red Chief, Starkspur Golden Del. 

ve pamuklu bite(Eriosoma Lanigerum) hassastır. Standart gibi) aşılandığında %30–35 bodurlaşma gözlenir. Çöğür 

çöğür anacının %25-30 u kadar gelişir. Tam verime anaçlar kıraç, sulama imkânı az olan ve zayıf topraklarda 

yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 2,5-3m tercih edilmesi daha doğrudur.

yüksekliğinde taç oluşturur. Kök sisteminin çok hassas ve 

kırılgan olması sebebiyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç 

duyar. Bu anaç üzerinde dikim mesafeleri sıra üzeri 1-1,2m 

sıra arası 4 m olacak şekilde dikilebileceği gibi sıra üzeri 40 

cm sıra arası mesafe 3m ye kadar düşürülebilir. Bu anaç 

üzerinde 2-3 yaşlarında 500-1500kg, 5-6 yaşlarında 5-6 

ton, tam verim çağı olan 7 ve sonraki yıllarda 9-10 ton ürün 

almak mümkündür.

ELMA ANAÇLARI
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Meyvesi orta irilikte, sulu, sert ve gevrektir. Yeme kalitesi 
mükemmeldir. Meyve rengi sarı zemin üzerine mat kırmızı 
renklidir. Soğuk hava deposunda 9 aya kadar depolanabilir. 
Ekim ayının 1–2. haftası hasat edilir. Golden Delicious ve 
Granny Smith tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Japonya orjinli olup, çok güçlü ve hızlı gelişir, bodur ve yarı 
bodur anaçlar ile uyumu iyi, verimli bir çeşittir. Meyve iri olup 
canlı kırmızı üzerine sarı benekleri vardır, sert, sulu ve çok 
lezzetlidir. Renk alması yönüyle Fuji grubunun en iyi renklenen 
çeşididir. Hasat tarihi ekimin ilk haftasıdır. Tozlayıcıları Granny 
Smith ve Golden Delicious dur.

Ağaçları yarı dik ve yayvan gelişir. Meyvesi orta iri-iri arasında 
yeşil zemin üzerine hafif donuk sarı renkli, sert ve çok suludur. 
Kendine has mayhoş bir tada sahiptir. Depolamaya çok 
uygundur. Uygun şartlarda 9 ay süreyle saklanabilir. Ülkemizde 
ve Avrupa ülkelerinde sevilerek tüketilen ihracata uygun bir 
çeşittir. Her yıl düzenli ve bol ürün verir. Bu özelliklerinden 
dolayı son yıllarda gerek meyve gerekse fidan talebi hızla 
artmıştır. Hasat zamanı Ekimin 3.-4. haftasıdır. Golden 
Delicious ve Starking Delicious ile iyi tozlanır. 

Bodur ve yarı bodur anaçlara üzerindeki gelişimi iyidir. 
Meyvesi orta irilikte, sulu, mayhoş-tatlı ve aromalıdır. Meyve 
rengi yeşil sarı zemin üzerine pembe renklidir. Soğuk hava 
deposunda yaklaşık olarak 7–8 ay depolanabilir. Kasım ayının 
ilk haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Granny Smith, Gala Grubu, 
Fuji, ve Starkrimson Delicious çeşitleridir.

FUJI KUKI 8 FUJÝ ZHEEN AZTEC

GRANNY SMITH PINK LADY

Meyvesi orta iri-iri, tatlı, sulu ve gevrektir. Meyve rengi koyu 
kırmızıdır. En önemli özelliği erkenden renklenmektedir. Bu 
yüzden de üreticiler tarafından tercih edilen bir çeşittir. Soğuk 
hava depolarında uzun süre depolanabilir. Eylül ayının ilk 
haftası hasat edilir.  Tozlayıcıları; Golden Delicious, Granny 
Smith, Gala grubu, Fuji ve Braeburn çeşitleridir.

Orjini ABD dir. Ağaçları orta kuvvette gelişir. Gelişim olarak 
red chief e benzer. Yarı bodur klon anaçlara uyumu daha 
güzeldir. Meyvesi orta irilikte, meyve rengi yoğun kırmızıdır. 
Meyve eti sert tatlı ve suludur. Golden Deliciousla aynı tarihte 
hasat edilmektedir.

Ağaçları dik, yarı dik ve orta kuvvette gelişir. Dağınık bir taç 
oluşturur. Meyvesi iri, sulu, hafif mayhoş ve sarı renklidir. 
Ortalama ağırlığı 136 gr'dır.  Eylül ayının ikinci haftasında  
hasada gelir. Meyveleri soğuk hava depolarında mart ayının 
sonuna kadar saklanabilir. Dikkatli meyve seyreltmesi yapılırsa 
her yıl düzenli ve bol mahsul verir. Starking Delicious, 
Starkrimson Delicious, çeşitleri iyi birer tozlayıcıdır. 

Meyvesi orta irilikte, tatlıdır. Meyve rengi yeşil-sarıdır. Eylül 
ayının 2. haftası hasat edilir. Pasa karşı dayanıklıdır. Golden 
Delicious'a alternatif olarak önerilebilir. Tozlayıcıları; Starking 
Delicious, Starkrimson Delicious, çeşitleridir.

4

JEROMINE

GOLDEN REINDERS

SCARLET SPUR

GOLDEN DELICIOUS 

Malus Domestica



FİDANCILIK
elmaelma

5

Meyvesi orta irilikte, sulu, sert ve gevrektir. Yeme kalitesi 
mükemmeldir. Meyve rengi sarı zemin üzerine mat kırmızı 
renklidir. Soğuk hava deposunda 9 aya kadar depolanabilir. 
Ekim ayının 1–2. haftası hasat edilir. Golden Delicious ve 
Granny Smith tozlayıcı olarak kullanılabilir.

Japonya orjinli olup, çok güçlü ve hızlı gelişir, bodur ve yarı 
bodur anaçlar ile uyumu iyi, verimli bir çeşittir. Meyve iri olup 
canlı kırmızı üzerine sarı benekleri vardır, sert, sulu ve çok 
lezzetlidir. Renk alması yönüyle Fuji grubunun en iyi renklenen 
çeşididir. Hasat tarihi ekimin ilk haftasıdır. Tozlayıcıları Granny 
Smith ve Golden Delicious dur.

Ağaçları yarı dik ve yayvan gelişir. Meyvesi orta iri-iri arasında 
yeşil zemin üzerine hafif donuk sarı renkli, sert ve çok suludur. 
Kendine has mayhoş bir tada sahiptir. Depolamaya çok 
uygundur. Uygun şartlarda 9 ay süreyle saklanabilir. Ülkemizde 
ve Avrupa ülkelerinde sevilerek tüketilen ihracata uygun bir 
çeşittir. Her yıl düzenli ve bol ürün verir. Bu özelliklerinden 
dolayı son yıllarda gerek meyve gerekse fidan talebi hızla 
artmıştır. Hasat zamanı Ekimin 3.-4. haftasıdır. Golden 
Delicious ve Starking Delicious ile iyi tozlanır. 

Bodur ve yarı bodur anaçlara üzerindeki gelişimi iyidir. 
Meyvesi orta irilikte, sulu, mayhoş-tatlı ve aromalıdır. Meyve 
rengi yeşil sarı zemin üzerine pembe renklidir. Soğuk hava 
deposunda yaklaşık olarak 7–8 ay depolanabilir. Kasım ayının 
ilk haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Granny Smith, Gala Grubu, 
Fuji, ve Starkrimson Delicious çeşitleridir.

FUJI KUKI 8 FUJÝ ZHEEN AZTEC

GRANNY SMITH PINK LADY

Meyvesi orta iri-iri, tatlı, sulu ve gevrektir. Meyve rengi koyu 
kırmızıdır. En önemli özelliği erkenden renklenmektedir. Bu 
yüzden de üreticiler tarafından tercih edilen bir çeşittir. Soğuk 
hava depolarında uzun süre depolanabilir. Eylül ayının ilk 
haftası hasat edilir.  Tozlayıcıları; Golden Delicious, Granny 
Smith, Gala grubu, Fuji ve Braeburn çeşitleridir.

Orjini ABD dir. Ağaçları orta kuvvette gelişir. Gelişim olarak 
red chief e benzer. Yarı bodur klon anaçlara uyumu daha 
güzeldir. Meyvesi orta irilikte, meyve rengi yoğun kırmızıdır. 
Meyve eti sert tatlı ve suludur. Golden Deliciousla aynı tarihte 
hasat edilmektedir.

Ağaçları dik, yarı dik ve orta kuvvette gelişir. Dağınık bir taç 
oluşturur. Meyvesi iri, sulu, hafif mayhoş ve sarı renklidir. 
Ortalama ağırlığı 136 gr'dır.  Eylül ayının ikinci haftasında  
hasada gelir. Meyveleri soğuk hava depolarında mart ayının 
sonuna kadar saklanabilir. Dikkatli meyve seyreltmesi yapılırsa 
her yıl düzenli ve bol mahsul verir. Starking Delicious, 
Starkrimson Delicious, çeşitleri iyi birer tozlayıcıdır. 

Meyvesi orta irilikte, tatlıdır. Meyve rengi yeşil-sarıdır. Eylül 
ayının 2. haftası hasat edilir. Pasa karşı dayanıklıdır. Golden 
Delicious'a alternatif olarak önerilebilir. Tozlayıcıları; Starking 
Delicious, Starkrimson Delicious, çeşitleridir.

4

JEROMINE

GOLDEN REINDERS

SCARLET SPUR

GOLDEN DELICIOUS 

Malus Domestica



FİDANCILIK
armutarmut

7

Erkenci yerli bir çeşittir. Meyvesi sulu, tatlı ve az kumludur. 
Meyve rengi açık yeşildir. Pazar değeri olan çeşitler içerisinde 
en erken olgunlaşandır. Haziran ayının 2. haftası hasat edilir. 
Tozlayıcıları; Mustafabey ve Abbe Fetel çeşitleridir.

Erkenci bir çeşittir. Meyveleri orta irilikte, az kumlu, tatlı, 
suludur. Meyve rengi yeşil zemin üzerine kırmızı yanaklıdır. 
Erkenci olmasına rağmen raf ömrü uzundur, 3–4 ay 
depolanabilir. 5- 15 temmuz tarihleri arasında hasat edilir. 
Tozlayıcıları; Santa Maria ve Williams'tır.

Ağaçları kuvvetli büyür ve düzenli meyve verir. Ağustos ayının 
ilk haftası hasada gelir. Meyvesi  orta iri, konik biçimdedir. 
Kabuk açık yeşil renkli, yeme olumunda sarıdır. Meyve eti 
beyaz, tatlı, sulu ve kumludur.  Sapı ince ve orta uzunluktadır. 
Tozlayıcı olarak Williams, Ankara, Akça çeşitleri 
önerilmektedir. 

Ağaçları dik ve orta kuvvette gelişir. Hasat zamanı ağustos 
ayının 2. haftasıdır. Meyvesi orta irilikte, boyun kısmı uzunca, 
alta doğru genişleyen bir yapıdadır. Meyve rengi yeme 
olumunda çok açık sarıdır. Bazen güneş gören kısımları pembe-
kırmızıya döner. Meyve eti beyaz, az tatlı ve orta suludur. 
Albenisi iyi olan depolamaya elverişli bir çeşittir. Williams 
armudu ile iyi tozlanır.

LÝMON ETRUSCA

COSCIA SANTA MARIA

6

Armutlarda kış dinlenmesi genellikle 1000-2300 saat Ba 29: Ayva kökenli yarı bodur bir anaçtır. Standart 

arasında değişir. Özellikle yüksek rakımlı ve serin armut çöğür anacının %55 i kadar ağaç taç hacmi oluşturur. 

bölgelerimizde başarıyla yetiştirilen ve pazarlarda her Elmada kullanılan M9 anacı gibi sık dikime uygundur. Ateş 

zaman iyi fiyat bulan bir meyve türüdür.  yanıklığı (Erwinia amylovora)  na kısmen hassas, kloroz, 

Armutta değişik doruk dallı, modifiye lider gibi soğuk ve kuraklığa hassastır.

serbest şekiller yanında palmet, piramit gibi zorlamalı 

şekiller de uygulanabilir. Quince A: Ayva kökenli yarı bodur bir anaçtır. Yabani 

armudun %30-50'si büyüklüğünde ağaçlar oluşturur. 

Kireçli topraklarda ve kloroza hassastırlar. Elmada 

kullanılan M9 anacı gibi sık dikime uygundur

OHF 333: ABD Oregon eyaletinde Old Home x 

Farmigdale armut çeşitlerinin melezlenmesi ile elde Yabani Armut: Tohum anacıdır. Kuraklığa ve fazla 

edilmiştir. Standart armut çöğür anacının %55-60'ı toprak nemine toleranslıdır. Derin, geçirgen ve tınlı 

arasında ağaç taç hacmi oluşturur. Ateş yanıklığı (Erwinia topraklar için uygundurlar. 

amylovora)  bakteriyel hastalığına dayanıklı, armut 

pamuklu bitine(Eriosoma Lanigerum)  hassastır. Ağır 

topraklara kısmen dayanıklı olup, kireç oranının yüksek 

olduğu topraklarda bu anaç kullanılmamalıdır. Üzerindeki 

çeşidin verimine olumlu yönde etki eder. Bu anaç üzerine 

aşılı çeşitlerle kurulacak bahçelerde sıra üzeri 3-3,5 m 

sıralar arası 4,5-5 m aralık ve mesafeler uygulanabilir. 

Kordon terbiye sistemi uygulanacaksa sıra üzeri dikim 

mesafesi 1,2-1,5m ye düşürülebilir.

ARMUT ve AYVA ANAÇLARI
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Ağacı orta ve dik büyüme gösterir. Meyveye erken yatar, yüksek 
verimlidir. Yüksek çiçek tutumu ve orta geç çiçeklenme 
periyodu vardır. Meyveleri iri, sarı-yeşil meyve kabuğunun 
üzerine %20-30 kırmızı yanak yapar. Meyve tadı mükemmel, 
sulu ve aromalıdır. Depolama ömrü uzundur ve taşımaya 
dayanıklıdır. Hasat tarihi temmuz ayının sonudur.

 Meyveye erken yatar. Meyvesi orta iri-iri, sulu, tatlı ve 
gevrektir. Meyve rengi kahverengi zemin üzerine çok belirgin 
beneklidir. Yeme kalitesi oldukça iyidir. 3–4 ay süreyle 
depolanabilir. Hasat zamanı ağustos ayının ilk haftasıdır.  
Tozlayıcıları; Kosui ve Nijisseiki çeşitleridir. 

Meyvesi orta irilikte, az kumlu, sulu, tatlı ve gevrektir. Yeme 
kalitesi çok iyidir. Meyve rengi açık yeşil zemin üzerine 
parçalı veya akıtmalı altın sarısı ve kahverengimsidir. 2 ay 
süreyle depolanabilir. Ağustos ayının ilk haftası hasat edilir.  
Tozlayıcıları; Hosui ve Nijisseiki çeşitleridir.

Ağaçlarıın gelişimi kuvvetli, yayılımı iyidir. Ekren ve orta 
mevsimde çiçeklenir. Tozlayıcı çeşitleri Kosui, Hosui, olup 
kısmen kendine tozlayıcıdır. Tam çiçeklenmeden 135-150 gün 
sonra, eylül ayının ilk haftasında hasat edilir. Meyveler yeşil-sarı 
renge dönmeye başladığında hemen hasat edilmelidir. Meyveleri 
elma şekilli orta iriliktedir. Meyve kabuğu kahverengi, portakal 
rengindedir  5 aya kadar depolama ömrü vardır.

SUMMER LADY HOSUI

KOSUI CHOJURO

Ağaçları ilk yıllarda kuvvetli ve dikine büyür. Verime yattıktan 
sonra gelişme yavaşlar ve yayvanlaşır. Hasat zamanı eylül ayının 
başıdır. Meyvesi orta iri veya iri, konik, boyunlu, orta kısmı geniştir. 
Meyve kabuğu açık yeşil , ince yeme olumunda sarı renklidir. 
Meyve eti beyaz, tatlı, çok sulu ve güzel aromalıdır. Sofralık, 
kurutmalık ve konservelik olarak değerlendirmeye elverişlidir.  
Meyveleri çok gösterişli ve kalitelidir. Uzun süre depolanabilir. En 
iyi tozlayıcıları Akça ve Mustafabey  çeşitleri olarak belirlenmiştir.

Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Ekim ayının başında hasada 
gelir. Meyvesi orta iri yuvarlakça, boyunsuz, alt kısmı geniştir. 
Meyve kabuğu açık yeşil, yeme olumunda sarımsı yeşil ve 
incedir. Meyve eti tatlı, çok sulu ve güzel aromalıdır. 
Depolamaya uzun süre dayanır. Genellikle ilkbahar aylarında 
pazarlarda görülen bir çeşittir. Akça ve Coscia armutları en iyi 
tozlayıcılar olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde oldukça yaygın bir çeşittir. Meyvesi iri, kumlu ve 
orta suludur. Meyve rengi yeşil-sarı zemin rengi üzerine güneş 
gören kısımlar kırmızı beneklidir. Çok verimli bir çeşittir. Ateş 
yanıklığı hastalığına dayanıklıdır. Soğuk hava depolarında 
uygun koşullar altında uzun süre saklanabilir. Ekim ayının ilk 
haftası hasat edilir. Williams çeşidi tozlayıcı olarak 
kullanılabilir.

Ağaçları ilk yıllarda yavaş gelişir. Daha sonra gelişme kuvvetlenir. 
Ekim ayının ortalarına doğru hasada gelir. Meyveleri çok irice alt 
kısmı geniştir. Meyve kabuğu hasat sırasında açık yeşil, yeme 
olumunda sarımsı yeşil ve sarı renklidir. Hasat edilen meyveler 
ocak ayında yeme olumuna gelir. Meyve eti beyaz, sert, çok sulu, 
tatlı ve aromalıdır. Çok kaliteli ve pazarlarda aranan bir çeşittir. 
Meyveleri soğuk hava depolarında mayıs ayının sonuna kadar 
saklanabilir. Bu çeşit için Williams ve Comice iyi tozlayıcılardır. 

ANKARA

DEVECÝ

WILLIAMS  

MARGERITE MARILLAT

8
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tatlı ve aromalıdır. Çok kaliteli ve pazarlarda aranan bir çeşittir. 
Meyveleri soğuk hava depolarında mayıs ayının sonuna kadar 
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GARNEM CADAMAN
GF 677

NEMAGUARD STANDART ÇÖÐÜR

FİDANCILIK
şeftalişeftali

Ağaçları orta kuvvette, yarı dik gelişir. Soğuklama ihtiyacının 
kısa olması  nedeniyle erken çiçeklendiği için özellikle Akdeniz 
ve Ege bölgelerinde sahil kesimlerinde tavsiye edilir. En erkenci 
şeftali çeşitlerindendir. Meyve kabuğu turuncu zemin üzerine 
kırmızı renktedir. Meyve orta büyüklükte, yuvarlak ve basık 
şekildedir. Meyve eti sarı renkte, sert dokulu, çekirdek ete 
bağlıdır. Redhaven çeşidinden 35 gün önce olgunlaşır. 

Ağacı yayvan ve kuvvetli gelişen, yetiştiriciliği Ege, Akdeniz ve 
Marmara bölgelerinde yaygınlaşan yüksek verimli bir çeşittir. 
Meyve sarı zemin üzerine parçalı kırmızı renkte, albenisi iyi,  
gösterişli,  raf ömrü uzun olup yola dayanıklıdır. Meyve orta 
irilikte, iyi bakım  koşullarında iri olup, meyve eti sarıdır. 
Meyve şekli yuvarlak, yanlardan basık, orta lezzetlidir. 
Çekirdek ete bağlıdır. Redhaven'den 22 gün önce olgunlaşır. 
Kendine verimli bir çeşittir.

Ağaçları orta kuvvette ve yayvan gelişen, verimli bir çeşittir. 
Meyve sarı zemin üzerini % 85-90 oranında kaplayan yoğun 
canlı kırmızı renktedir. Meyve silindirik, basık, orta irilikte, yarı 
tüylüdür. Meyve eti sarı renkte, sert, sıkı dokulu ve orta 
lezzetlidir. Çekirdek ete bağlı olup Redhaven'den 20 gün önce 
olgunlaşır. Kendine verimli bir çeşittir. 

Ağaçları kuvvetli, geniş ve yayvan gelişen çok verimli, 
meyveleri orta büyüklükte, albenisi iyi olan, gösterişli bir 
çeşittir. Meyve; yuvarlak, canlı kırmızı renktedir. Meyve eti sarı 
renkte, sert, tatlı ve bazı ekolojilerde hafif ekşimsidir. Meyve 
çok gösterişli, az tüylü olup uzun süre dökülmeden dalda 
kalabilir. Çekirdek ete bağlıdır.  Redhaven'den 5 gün önce 
olgunlaşır. 

FRANÇOÝSE SPRING LADY

SPRING BELLA ROYAL GLORY
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ŞEFTALİ 

NEKTARİN 

BADEM 

Ş E F TA L İ ,  N E K TA R İ N  V E  B A D E M  
ANAÇLARI

gelişmektedir. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. organik 
Şeftali değişik zamanlarda olgunlaşan çeşitleri ile maddece fakir, zayıf bünyeli, kireçli ve pH'ı yüksek 

bütün yaz boyunca tüketilmekte ve iyi fiyat bulmaktadır. topraklarda kullanılabilir. Ağır taban suyu yüksek 
Diğer yandan soğuklama isteği çok az olan çeşitler içerdiği topraklara önerilmez ancak taban suyuna GF677 anacından 
için bütün bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Soğuklama daha fazla dayanır. Şeftali ağacı sökülen yere hemen şeftali 
isteği çeşitlere göre 250-1250 saat arasında değişir. fidanı önerilmezken Cadaman anacı üzerine aşılı şeftali 

fidanı dikilebilir. Üzerindeki çeşidin erken meyveye 
yatmasını sağlar meyve iriliği ve rengi üzerine olumlu etki 

Tüysüz şeftali olarak bilinir ağaç özellikleri ve eder. Son yıllarda başta Avrupa olmak üzere kullanımı 
yetiştirme şekilleri bakımından aynen şeftaliye benzer yaygınlaşmaktadır
Genel olarak şeftalilerden daha küçük meyveli, daha renkli Garnem (G x N):  Kuvvetli gelişen toprağa 
ve daha tatsızdırlar ancak son yıllarda çok kaliteli bağlanması iyi olan bir anaçtır. GF 677 anacı taban suyu 
nektarinler  geliştirilmiş ve ülkemize de getirilmiştir. Diğer yüksek, drenajı iyi olmayan topraklarda asfeksi (kök 
yandan tüysüz olması nedeniyle iç pazarda yüksek fiyatla boğulması)nedeniyle kurumakta, GN anaçları ise 
satılmasının yanında ihracat şansımız da oldukça yüksektir. Myronbolon (erik)geni taşıdığı için ağır topraklara da 

uyum sağlamaktadır. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. 
Yorgun arazilere dikim yapılabilir

Badem ülkemizde son yıllara kadar tamamen Nemaguard:  Kendine verimli nemaguard adı 
tohumdan üretilen  bir meyve türüydü. Ancak son dönemde verilen ağaçlardan elde edilmişlerdir. Nematodlara 
aşılı standart çeşitlerle bahçe kurma şekli de (Melodogyne incognita agrita, M. javanica) dayanıklı, tüm 
yaygınlaşmaktadır. Sahil bölgelerinde çağla badem olarak çeşitlerle uyuşması (affinite) iyi, ancak kloroza karşı 
değerlendirme üreticilere iyi gelir getirmektedir. hassastırlar. 

Soğuklama istekleri diğer meyvelere oranla daha 
düşük olup 200-500 saat arasındadır. 5-8 metre arasındaki 
dikim mesafeleri uygulanır. Genellikle  serbest şekiller 
verilmektedir. 

GF 677:  Şeftali ve badem melezi bir anaç olup 
Fransa da INRA araştırma enstitüsünde geliştirilmiştir. 
Avrupa'da en yaygın kullanılan anaçtır. Kısıtlı sulama 
şartlarında ve kireçli (% 11 aktif kireç) araziler için 
uygundur. Killi ve su tutan topraklara önerilmez. Şeftali 
ağacı sökülen yere hemen şeftali fidanı önerilmezken GF 
677 anacı üzerine aşılı şeftali fidanı dikilebilir. Aşı 
uyuşması iyi olup üzerindeki çeşidin verimini olumlu 
etkiler.

Cadaman:  GF 677 anacına göre daha zayıf 

şeftali- nektarin-badem
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Ağaç orta kuvvette gelişir, oldukça verimli bir çeşittir. Meyve 
iri, yuvarlak, düzgün yüzeyli, meyve dış kabuğu, kırmızı, 
meyve eti sarı renkli olup lezzetli bir çeşittir. Akdeniz ve Ege 
bölgeleri için önerilebilecek bir çeşittir. Hasat olumu Akdeniz 
sahil kesiminde haziran ayının 3. haftasıdır. 

Ağaçları orta kuvvette ve yarı dik gelişen oldukça  verimli bir 
çeşittir. Meyve iri, albenisi iyi, meyve kabuğu sarı zemin  
üzerinde koyu kırmızı renkte, meyve eti beyaz olup çekirdek ete 
bağlı değildir. Big Top çeşidinden 10 gün önce hasat edilir.

Ağaçları kuvvetli gelişme eğiliminde ve dik gelişen bir taç 
yapısına sahiptir. Meyve kabuğu turuncu zemin  üzerine koyu 
kırmızı olup kabuk yüzeyinin % 90- 95' îni kaplar. Meyve orta 
irilikte, yuvarlak, yanlardan hafif basık olup meyve eti sarı 
renkte, sert et dokulu, yarı yarma özelliği gösterir. Temmuzun 2. 
haftası hasat olumuna gelir.

Ağaçları oldukça kuvvetli ve dik gelişme eğiliminde, verimli bir  
çeşittir. Meyvesi iri, yuvarlak çok tatlı ve suludur. Meyve 
kabuğu sarı zemin üzerine sıvama kırmızı  renkte, çekirdek ete 
bağlı değildir. Aşırı soğuklara hassas olması nedeniyle 
yetiştiriciliğinde bu husus göz önüne alınmalıdır. Big Top 
çeşidinden 30 gün sonra olgunlaşır.

BIG BANG CALDECI 2000

BIG TOP VENUS

13

Ağaçları geniş dallanma eğiliminde olan, orta kuvvetli gelişen, 
oldukça verimli bir çeşittir. Meyve iri, yuvarlak, basık olup, 
kabuk rengi koyu kırmızıdır. Meyve eti kızıl renkte, sert ve çok 
tatlıdır. Raf ömrü oldukça uzun, yola dayanımı iyi olan bir 
çeşittir. Çekirdek ete bağlı değildir. Hasat olumu Redhaven'den 
7 gün sonradır. Kendine verimli bir çeşittir.

Ağaçları orta kuvvette, yarı dik gelişim gösterir ve standart 
meyveler oluşturur. Meyve orta büyülükte olup meyve kabuğu 
sarı zemin üzerine sıvama koyu parlak kırmızı- mor renktedir. . 
Meyve eti krem renginde, orta sulu, lezzetli, çekirdek ete bağlı 
değildir.  Meyvenin dalda tutunması oldukça kuvvetli olup 
hasat gecikse bile meyve dökümü görülmez. Meyve et 
dokusunun sert olması nedeniyle nakliyeye çok uygundur. 
Redhaven' den 22 gün sonra hasat edilir. 

Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişir. Oldukça verimlidir. Ağustos 
ayının ikinci haftasında olgunlaşır. Meyve basık, ortalama 
meyve ağırlığı 248 g.'dır. Meyve sarı zemin üzerine akıtmalı 
koyu kırmızı renkte, meyve eti sarı, sulu, tatlı, lezzetli, çekirdek 
etten ayrıdır. 

Ağacı oldukça kuvvetli gelişir ve çok verimlidir Meyve kabuğu 
sarı üzerine % 75- 80 kırmızıdır. Meyve yuvarlak, oldukça iri, 
meyve eti sarı, ancak çekirdek etrafı kırmızı, sert dokulu olup 
depolanabilir. Yola dayanımı mükemmeldir. Soğuklama süresi 
750 saattir Redhaven'dan 48 gün sonra olgunlaşır. 

ELEGANT LADY

O HENRY

VISTA RICH

CREST HAVEN
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Meyvesi iri, gösterişli, sap tarafı dar, karın kısmı geniştir. Kabuk 
sarı renkte, üzeri hafif havlı ve kalındır. Meyve eti gevrek, sulu 
ve mayhoştur. Eylül ayının sonlarında hasadı yapılır. Şubat'a 
kadar saklanabilir. Ağaçları orta kuvvette büyür, verimlidir. 
Sofralık kullanıldığı gibi sanayide değerlendirme şekillerine de 
elverişlidir. Tozlayıcı çeşide gerek yoktur. 

Son yılarda yetiştiriciliği artan ve tüketiciler tarafından aranan 
bir çeşittir. Ağacı, orta kuvvette gelişir, önce dikine büyür, ağaç 
yaşlandıkça dallar da sarkmaya başlar. Meyveler toparlak, sap 
tarafına doğru uzunca, kabuk limon sarısı renginde, havlı, kalın 
ve sert; eti sarımtırak, gevrek, bol sulu ve mayhoştur. Eylül 
sonlarında hasat edilir ve meyveleri soğuk hava koşullarında 3-
4 ay muhafaza edilir.

Ülkemizde yetiştirilen en önemli çeşitler arasında yer 
almaktadır. Yarı dik gelişir ve geniş taç oluşturur. Çok verimli 
bir çeşit olup Meyve  orta – iri, iri, yuvarlak geniş karınlı, sapa 
doğru dar, meyve silindirik, sap kısmı uzunca, çiçek kısmı 
küttür Meyve eti gevrek, sulu, mayhoş, boğucu değildir. 
Sofralık değeri yüksektir. Diğer ayvalarda olduğu gibi Ateş 
Yanıklığı (Ervinya) hassastır. Uygun koşullarda  5 ay muhafaza 
edilebilir. 

Ağacı kuvvetli ve verimi ortadır. Ortalama meyve ağırlığı 
329.8g'dır. Meyve şekli yuvarlak, simetrik ve göz ucunda 
belirgin, beşten fazla köşelidir. Kabuk yüzeyi dalgalı, orta 
parlak ve yeşilimsi sarıdır. Meyve et dokusu gevşek olup, tatlı ve 
suludur. Meyvesi boğucu değildir.

EKMEK LÝMON

EÞME EGE 22

Geç çiçek açması ve böylece soğuklardan kurtulma şansının 
olması en önemli özelliğidir. Kabuğu yumuşak, iç badem 
kalitesi ortadır. İç randımanı  %45-50 , çift badem oranı %15-
30 dur. Ağacı orta kuvvetli, dış şartlara dayanıklı ve 
verimliliği çok iyidir. İç bademi orta irilikte olan bir endüstri 
çeşididir. Meyveleri çok geç olgunlaşır. Marcona ve A'i 
çeşitleri dölleyici olarak kullanılır.

Ağaçları orta  kuvvette gelişir,. Yayvan  ve dağınık bir  taç  
yapısına sahiptir. Düzenli ve bol ürün verir. Orta  geç dönemde 
çiçek açar. Meyve randımanı % 55- 65 civarında olup dış kabuk 
ikiz  meyve oluşturma  oranı % 5'ler seviyesindedir. Kabuk 
kahverengi- koyu kahverengi, iç badem uzun oval şekilli, orta 
iridir. Kendine verimsiz olup tozlayıcıları; Teksas, No Plus 
Ultra, Carmel çeşitleridir .

Geç çiçek açması nedeniyle yetiştiriciliği yaygınlaşan  çeşitler 
arasında  yer almaktadır. Ağaçları kuvvetli gelişir. Olgunlaşma 
zamanı Eylül ayının 2-3 haftalarıdır. Düzenli verim verir ve 
erken meyveye yatar. İç badem ağırlığı 1,4 gr. olup iç randımanı 
% 35-40 gr, ikiz badem oranı % 3-5 oranındadır. Ferraduel, 
Ferrastar ve Teksas çeşitleri dölleyici olarak önerilebilir.

Ağaç gelişimi ortanın üzerindedir.Çiçeklerini çok geç 
açtığından dolayı erken donların bulunduğu bölgelerde tercih 
edilmelidir.Ağaç gelişimi hızlı olduğundan erken meyveye 
yatar, meyveyi bol verir Ferragnes badem ağacı ile aynı zaman 
aralığında hasat edilir. Sert kabuklu ve diş badem grubundan  
olup iç randıman % 28 dir. İç bademler çok iridir. Tozlayıcısı 
Ferragnes ve Texas dır.

NONPAREIL

FERRADUAL

TEKSAS

FERRAGNES
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elverişlidir. Tozlayıcı çeşide gerek yoktur. 
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Can gurubu eriklerden en çok yetiştirilen çeşit olup, ağaçları 
geniş, sık dallı ve yayvan taç oluşturur. Meyveleri hem sert olum 
döneminde hem de olgun olarak değerlendirilir. Sert olum 
döneminde meyvesi gevrek, çok sulu ve mayhoştur. Meyve 
rengi ise yeşil renklidir. Olgun meyveleri yumuşak, tatlı ve 
suludur. Meyve rengi sarımtırak yeşildir. Nisan ayı sonunda sert 
olum döneminde veya haziran ayı sonunda olgun dönemde 
hasat edilebilir. En iyi tozlayıcısı Aynalı çeşididir. 

Ağacı orta kuvvetli ve uzama eğilimindedir. Yüksek verimli bir 
çeşittir. Meyve eti sarı renkli,sert, sulu, güzel kokulu ve 
çekirdekleri oldukça küçüktür. Meyve rengi siyaha yakın koyu 
mordur. Hasat zamanı temmuz ayının 3. haftasıdır. 
Tozlayıcıları; Friar ve Santa Rosa çeşitlerdir.

PAPAZ

BLACK AMBER BLACK ONE

Ağaçları yayvan gelişmektedir. Meyve et rengi sarı kırmızı 
kabuk rengi ise koyu kırmızı renktedir. Orta erkenci ve çok 
verimli bir çeşittir, aşırı meyve tutumu yaptığından seyreltme 
gereklidir. Temmuz ayının sonunda hasat edilir.

Ağaçlar yayvan gelişim göstermektedir. Meyveleri orta irilikte 
olup, meyve eti koyu bordo , kabuk siyaha yakın bordo renklidir. 
Erkenci ve  verimli bir çeşittir. Haziranın ilk haftası hasat edilir.

BLACK SPLENDOR

ERİK 

KAYISI 

ERİK VE KAYISI ANAÇLARI

Erikler Can erikleri, Avrupa erikleri ve Japon erikleri 
olmak üzere üç grupta toplanmaktadırlar. Can erikleri daha 
çok yeşil olarak tüketilen, olgunlaşmamış, meyveleri buruk 
ve genellikle ekşi olan eriklerdir. Bunlar ilkbahar ve yaz 
başlarında yeşil olarak toplanıp pazara getirilir. Sahil 
bölgelerindeki üreticiler tarafından tercih edilmektedir. 
Japon erikleri daha çok yaz ortalarında olgunlaşan tatlı sulu 
sofralık eriklerdir. Avrupa erikleri ise yaz ortası veya 
sonunda olgunlaşır yeme kaliteleri pek iyi olmamakla 
birlikte kurutmaya çok elverişlidirler.

Eriklerin kış dinlenme ihtiyaçları 650-1200 saat 
arasındadır. Terbiye  olarak da Goble, değişik doruk dallı 
gibi serbest  şekiller verilir.

Kayısı ülkemizde hem sofralık hem kurutmalık hem 
de meyve suyu olarak değerlendirilen önemli bir meyve 
türüdür. Kurutma amaçlı yetiştiricilik daha çok iç ve doğu 
bölgelerimizde yapılırken sofralık amaçlı yetiştiriciliği 
ülkemizin hemen her yerinde yapılmaktadır. 

Kayısılarda kış dinlenme isteği 900-1200 saat 
arsında değişmektedir 

Myrobolan C29: 
Yaygın kullanılan yarı bodur bir anaçtır. Kayısı anacı 

olarak da kullanılmaktadır. Ağır ve kireçli(%8-9 aktif 
kireç) topraklara dayanıklıdır. Kök ur nematoduna 
toleranslıdır. Yüksek verimli bir anaçtır. Yorgun topraklara 
da uyum sağlayabilmektedir. Çöğür anacının %70-80'ni 
kadar gelişme göstermektedir. Dikim mesafeleri; sıra üzeri 
3-3,5m sıralar arası 4,5-5 m aralık ve mesafeler 
uygulanabilir. 

Pixy: 
İngiltere'de East Malling Araştırma İstasyonu 

tarafından St. Julien d'Orleans klon populasyonu arasında 
bodur anaç olarak elde edilmiştir. Vegetatif olarak (odun 
çelikleri ile) üretilen bu anaç üzerine aşılı erik çeşitleri 
erken meyveye yatmakta, daha iri meyveli ve şeker oranı 
yüksek meyve oluşturmaktadır. Pixy, St.Julien anacına 
göre % 30 oranında bodurluk sağlamaktadır.

Yabani Erik: 
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan tohum anacıdır. 

Ağır ve nemli topraklarda olduğu kadar hafif ve kumlu 
topraklarda da iyi büyürler. Kök ur nematoduna hassas 
fakat kök boğazı çürüklüğüne karşı dayanıklıdır.  
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hasat edilebilir. En iyi tozlayıcısı Aynalı çeşididir. 

Ağacı orta kuvvetli ve uzama eğilimindedir. Yüksek verimli bir 
çeşittir. Meyve eti sarı renkli,sert, sulu, güzel kokulu ve 
çekirdekleri oldukça küçüktür. Meyve rengi siyaha yakın koyu 
mordur. Hasat zamanı temmuz ayının 3. haftasıdır. 
Tozlayıcıları; Friar ve Santa Rosa çeşitlerdir.
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kabuk rengi ise koyu kırmızı renktedir. Orta erkenci ve çok 
verimli bir çeşittir, aşırı meyve tutumu yaptığından seyreltme 
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sofralık eriklerdir. Avrupa erikleri ise yaz ortası veya 
sonunda olgunlaşır yeme kaliteleri pek iyi olmamakla 
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bodur anaç olarak elde edilmiştir. Vegetatif olarak (odun 
çelikleri ile) üretilen bu anaç üzerine aşılı erik çeşitleri 
erken meyveye yatmakta, daha iri meyveli ve şeker oranı 
yüksek meyve oluşturmaktadır. Pixy, St.Julien anacına 
göre % 30 oranında bodurluk sağlamaktadır.

Yabani Erik: 
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan tohum anacıdır. 

Ağır ve nemli topraklarda olduğu kadar hafif ve kumlu 
topraklarda da iyi büyürler. Kök ur nematoduna hassas 
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Ağaçları yayvan gelişen, meyveleri orta büyüklükte, raf ömrü 
kısa olan ve hasadına erken başlanan bir kayısı çeşididir. Sahil 
bölgelerinde dikimi yaygındır. Turfanda çıkan bir çeşittir. Mayıs 
sonunda hasat edilebilmektedir. Ağaç gelişimi hızlı olup 
yetişkin bir Ninfa ağacından 100-150 kg. meyve 
alınabilmektedir.

Ağaç yapısı iri ve dikine büyür. Erkenci cinslerin arasında yer 
alır. Turuncu kabuk üzerine güneş gören kısımlar kırmızı yanak 
yapar. Şeker oranı iyidir. Yassı ve oval bir şekle sahiptir. 
Yarmadır. Hasat zamanı ninfa ile aynı zamandadır.

Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Meyve orta irilikte, kabuk 
sarı zemin üzerine turuncu -kırmızı renklidir. Meyve eti sarı et 
renginde sert dokulu ve suludur. Haziran ayını ilk haftası 
olgunlaşır. Erkenci olması nedeniyle özellikle Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri sahil şeridinde üretimi yaygınlaşmaktadır.

Gelişimi ve verimliliği kuvvetli bir çeşittir. İri, oval, eliptik 
formlu bir çeşittir. Kırmızı parçalı, sarı portakal dış renklidir. 
Meyve et rengi sarı portakal renklidir. Hasat tarihi 10-20 
hazirandır.

NÝNFA AURORA

PRECOCE DE THYRINTE VITILLO

19

Ağacı orta kuvvetli dik olarak büyüme eğilimli düzenli ve 
yüksek verimlidir. Düzenli ve yüksek verimlidir. Meyveleri orta 
iri, sert, tatlı, sulu ve kalitelidir. Meyve rengi koyu mordur. 
Taşınmaya dayanıklıdır. Ağustos ayının 3. haftasında hasat 
edilir. Birçok Japon eriğine tozlayıcı olarak kullanılır. 
Tozlayıcıları; Santa Rosa ve Black Amber çeşitleridir.

FRIARAğacı kuvvetli ve yayvan gelişir.Black serisi erikler içerisinde 
en kaliteli ve iri olan çeşitlerin başında gelir.Yüksek verimli bir 
çeşittir.Meyve eti kırmızı, sert, sulu, tatlı ve aromalıdır. Meyve 
rengi morumsu siyahtır. Olgunlaştığında üzeri belirgin 
beneklidir. Hasat zamanı ağustos ayının 1. haftasıdır. 
Tozlayıcıları; Friar ve Santa Rosa çeşitleridir.

BLACK DIAMOND

Ağaçları orta kuvvette ve dikine gelişme eğiliminde olan bir 
çeşittir. Meyve iri, kabuk tam olgunluk döneminde koyu kırmızı 
olup üzerinde olgunlaştığında kırmızıya dönen sarı lekeler 
vardır. Meyve eti sarı, kabuk altında kırmızı rengindedir. Meyve 
eti sert olup çekirdek ete bağlı değildir. Dölleyicileri Sanra 
Rosa, Friar'dır. Ağustos ayının sonunda hasat edilir. 

FORTUNE

Ağacı güçlü gelişir, yarı yayvan taç oluşturur ve  yüksek 
verimlidir. Meyve eti sarı renkte gevrek, tatlı ve aromalıdır. 
Meyve rengi koyu mordur. Soğuk hava depolarında uzun süre (3 
aydan fazla) depolanabilir. Eylül ayı ortalarında hasat edilir.  
Tozlayıcıları; Friar, Formosa ve Santa Rosa çeşitleridir.

ANGELENO
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Ağaçları yayvan gelişen, meyveleri orta büyüklükte, raf ömrü 
kısa olan ve hasadına erken başlanan bir kayısı çeşididir. Sahil 
bölgelerinde dikimi yaygındır. Turfanda çıkan bir çeşittir. Mayıs 
sonunda hasat edilebilmektedir. Ağaç gelişimi hızlı olup 
yetişkin bir Ninfa ağacından 100-150 kg. meyve 
alınabilmektedir.

Ağaç yapısı iri ve dikine büyür. Erkenci cinslerin arasında yer 
alır. Turuncu kabuk üzerine güneş gören kısımlar kırmızı yanak 
yapar. Şeker oranı iyidir. Yassı ve oval bir şekle sahiptir. 
Yarmadır. Hasat zamanı ninfa ile aynı zamandadır.

Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Meyve orta irilikte, kabuk 
sarı zemin üzerine turuncu -kırmızı renklidir. Meyve eti sarı et 
renginde sert dokulu ve suludur. Haziran ayını ilk haftası 
olgunlaşır. Erkenci olması nedeniyle özellikle Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri sahil şeridinde üretimi yaygınlaşmaktadır.

Gelişimi ve verimliliği kuvvetli bir çeşittir. İri, oval, eliptik 
formlu bir çeşittir. Kırmızı parçalı, sarı portakal dış renklidir. 
Meyve et rengi sarı portakal renklidir. Hasat tarihi 10-20 
hazirandır.

NÝNFA AURORA

PRECOCE DE THYRINTE VITILLO
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Ağacı orta kuvvetli dik olarak büyüme eğilimli düzenli ve 
yüksek verimlidir. Düzenli ve yüksek verimlidir. Meyveleri orta 
iri, sert, tatlı, sulu ve kalitelidir. Meyve rengi koyu mordur. 
Taşınmaya dayanıklıdır. Ağustos ayının 3. haftasında hasat 
edilir. Birçok Japon eriğine tozlayıcı olarak kullanılır. 
Tozlayıcıları; Santa Rosa ve Black Amber çeşitleridir.

FRIARAğacı kuvvetli ve yayvan gelişir.Black serisi erikler içerisinde 
en kaliteli ve iri olan çeşitlerin başında gelir.Yüksek verimli bir 
çeşittir.Meyve eti kırmızı, sert, sulu, tatlı ve aromalıdır. Meyve 
rengi morumsu siyahtır. Olgunlaştığında üzeri belirgin 
beneklidir. Hasat zamanı ağustos ayının 1. haftasıdır. 
Tozlayıcıları; Friar ve Santa Rosa çeşitleridir.

BLACK DIAMOND

Ağaçları orta kuvvette ve dikine gelişme eğiliminde olan bir 
çeşittir. Meyve iri, kabuk tam olgunluk döneminde koyu kırmızı 
olup üzerinde olgunlaştığında kırmızıya dönen sarı lekeler 
vardır. Meyve eti sarı, kabuk altında kırmızı rengindedir. Meyve 
eti sert olup çekirdek ete bağlı değildir. Dölleyicileri Sanra 
Rosa, Friar'dır. Ağustos ayının sonunda hasat edilir. 

FORTUNE

Ağacı güçlü gelişir, yarı yayvan taç oluşturur ve  yüksek 
verimlidir. Meyve eti sarı renkte gevrek, tatlı ve aromalıdır. 
Meyve rengi koyu mordur. Soğuk hava depolarında uzun süre (3 
aydan fazla) depolanabilir. Eylül ayı ortalarında hasat edilir.  
Tozlayıcıları; Friar, Formosa ve Santa Rosa çeşitleridir.

ANGELENO
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FİDANCILIK
cevizceviz

Pedro X UC 56-224 melezidir. Amerikan menşeilidir. Orta geç 
dönemde çiçeklenir. Verimlidir. Ağaçları küçük taç yapar. 
İlkbahar geç donlarının problem olduğu ekolojilere tavsiye 
edilebilir.  Meyve  ağırlığı 13 gr., İç  ağırlığı  6.5-7 gr.,  İç oranı   
% 49-52'dir.

CHANDLER

Conway Mayette x Payne melezidir. Erken çiçeklenen çeşitler 
için tozlayıcı bir çeşit olarak kullanılır.  Payne'den 15 gün sonra 
yapraklanır. Geç çiçeklenir. Yan tomurcuklarda meyve verme 
oranı %65'dir. İç ceviz ağırlığı 5.6 gr, iç oranı %47, açık renkli iç 
ceviz oranı ise %85'dir. Kabuk yapışması zayıftır. Sıcak 
bölgelerde meyve kalitesi düşüktür. Ağacı küçük olup gelişme 
gücünü koruyabilmek için ağır bir budamaya gereksinim duyar.

Tozlayıcısı:  Yerli kaman -1

PEDRO

Franguetta X Lara melezidir. Geç çiçeklenen Fransız orjinli bir 
çeşittir. Kesinlikle ilkbahar geç donlarının problem olduğu 
ekolojilere tavsiye edilmelidir. Fernette ile tozlanır. Verimli bir 
çeşittir.

FERNOR

Dik ve iri ağaçlar yapar, yan dal verimliliği düşüktür. Meyveleri 
uzunumsudur. Chandlere tozlayıcı olarak yetiştirilir. Kapama 
bahçe olarak tavsiye edilmez. Geç yapraklandığı için ilkbahar 
geç donlarına karşı dayanıklı sayılır. Beyaz iç yapar. Meyve  
iriliği :11-12 gr,  İç  ağırlığı : 5.3 gr, İç oranı:  %46-47'dir. 

FRANQUETTE
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Juglans Regia

Hem sofralık hem kurutmalık özellikleri olan yerli çeşitlerimiz 
arasında yer alır. Ağaçları yayvan ve kuvvetli gelişir. Meyveleri 
25-30 gr. ağırlığında meyve  kabuğu sarı, turuncu olup belirgin 
kırmızı yanak yapar. Meyve eti sarımtırak turuncu, sulu, tatlı ve 
aromalıdır. Temmuz ayının 2. haftası olgunlaşır.

ÞEKERPAREAğacı dik ve kuvvetli, verimi orta derecededir. Meyve yuvarlak 
oval, meyve iriliği 30-50 gr'dır.Meyve üst rengi açık turuncu, 
yanak durumu zayıf, meyve az tatlı, et rengi sarı, et dokusu 
yumuşaktır. Çekirdek yatsı yuvarlak, çekirdek  ete bağlı dır. 
Haziran ayı sonu, temmuz ayı başı hasat edilir.

MALATYA

Sofralık bir çeşittir. Meyveleri iri, yumuşak, çok sulu, tatlı ve 
hoş kokuludur. Meyve rengi beyazımsı sarı, üzeri parçalı hafif 
kırmızıdır. Çekirdekleri tatlıdır. Malatya koşullarında temmuz 
ayının 2.-3. haftasında hasat edilir.

IÐDIR (ÞALAK)

Ağaçları kuvvetli gelişen seyrek dallı ve iri yapraklı, yayvan 
gelişen bir  çeşittir. Meyve orta irilikte, meyve tutumunun az 
olduğunda oldukça iridir. Meyve kabuğu sarı zemin  üzerine 
koyu turuncu - kırmızı renktedir. Temmuz ayının son haftası 
hasat olumuna gelir. Geçit bölgeleri için önerilen sofralık bir 
çeşittir. 

ROXANA

20
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Pedro X UC 56-224 melezidir. Amerikan menşeilidir. Orta geç 
dönemde çiçeklenir. Verimlidir. Ağaçları küçük taç yapar. 
İlkbahar geç donlarının problem olduğu ekolojilere tavsiye 
edilebilir.  Meyve  ağırlığı 13 gr., İç  ağırlığı  6.5-7 gr.,  İç oranı   
% 49-52'dir.
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Conway Mayette x Payne melezidir. Erken çiçeklenen çeşitler 
için tozlayıcı bir çeşit olarak kullanılır.  Payne'den 15 gün sonra 
yapraklanır. Geç çiçeklenir. Yan tomurcuklarda meyve verme 
oranı %65'dir. İç ceviz ağırlığı 5.6 gr, iç oranı %47, açık renkli iç 
ceviz oranı ise %85'dir. Kabuk yapışması zayıftır. Sıcak 
bölgelerde meyve kalitesi düşüktür. Ağacı küçük olup gelişme 
gücünü koruyabilmek için ağır bir budamaya gereksinim duyar.

Tozlayıcısı:  Yerli kaman -1

PEDRO

Franguetta X Lara melezidir. Geç çiçeklenen Fransız orjinli bir 
çeşittir. Kesinlikle ilkbahar geç donlarının problem olduğu 
ekolojilere tavsiye edilmelidir. Fernette ile tozlanır. Verimli bir 
çeşittir.

FERNOR

Dik ve iri ağaçlar yapar, yan dal verimliliği düşüktür. Meyveleri 
uzunumsudur. Chandlere tozlayıcı olarak yetiştirilir. Kapama 
bahçe olarak tavsiye edilmez. Geç yapraklandığı için ilkbahar 
geç donlarına karşı dayanıklı sayılır. Beyaz iç yapar. Meyve  
iriliği :11-12 gr,  İç  ağırlığı : 5.3 gr, İç oranı:  %46-47'dir. 

FRANQUETTE
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Juglans Regia

Hem sofralık hem kurutmalık özellikleri olan yerli çeşitlerimiz 
arasında yer alır. Ağaçları yayvan ve kuvvetli gelişir. Meyveleri 
25-30 gr. ağırlığında meyve  kabuğu sarı, turuncu olup belirgin 
kırmızı yanak yapar. Meyve eti sarımtırak turuncu, sulu, tatlı ve 
aromalıdır. Temmuz ayının 2. haftası olgunlaşır.

ÞEKERPAREAğacı dik ve kuvvetli, verimi orta derecededir. Meyve yuvarlak 
oval, meyve iriliği 30-50 gr'dır.Meyve üst rengi açık turuncu, 
yanak durumu zayıf, meyve az tatlı, et rengi sarı, et dokusu 
yumuşaktır. Çekirdek yatsı yuvarlak, çekirdek  ete bağlı dır. 
Haziran ayı sonu, temmuz ayı başı hasat edilir.

MALATYA

Sofralık bir çeşittir. Meyveleri iri, yumuşak, çok sulu, tatlı ve 
hoş kokuludur. Meyve rengi beyazımsı sarı, üzeri parçalı hafif 
kırmızıdır. Çekirdekleri tatlıdır. Malatya koşullarında temmuz 
ayının 2.-3. haftasında hasat edilir.

IÐDIR (ÞALAK)

Ağaçları kuvvetli gelişen seyrek dallı ve iri yapraklı, yayvan 
gelişen bir  çeşittir. Meyve orta irilikte, meyve tutumunun az 
olduğunda oldukça iridir. Meyve kabuğu sarı zemin  üzerine 
koyu turuncu - kırmızı renktedir. Temmuz ayının son haftası 
hasat olumuna gelir. Geçit bölgeleri için önerilen sofralık bir 
çeşittir. 
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FİDANCILIK
zeytinzeytin

Meyveleri ve çekirdeği çok iridir. Meyveleri %21,8 oranında 
yağ içerir. Meyve eti sert olduğundan beklemeye dayanıklıdır. 
Taneleri çok iri olduğundan standart dışıdır. Ancak son yıllarda 
iç ve dış piyasada iri zeytin talebinin artması nedeniyle yeşil 
sofralık olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

KALAMATA (EÞEK ZEYTÝNÝ)

Farklı yörelerde Taş arası, Ziraat, Topan ve Selçuk Asıyeli çeşidi 
de denir.Ege bölgesinin en yaygın çeşididir. Kuraklığa çok 
dayanıklıdır. Meyveleri iri ve oval şekilde ucu memelidir. Çok 
verimli ve yağ kalitesi yüksek bir çeşittir. %28-30 oranında yağ 
verir. Hem yağlık hem de sofralık olarak değerlendirilmeye 
uygundur. Tane orta irilikte, topan ve ucu sivridir, çekirdeği 
büyüktür.

MEMECÝK

Yamalak Sarısı zeytini farklı yörelerde Yamalak Kabası, Topan 
ve Kaba zeytin çeşidi olarakta bilinir. En iyi yeşil 
salamuralıklardan biridir. Ağaçları kuvvetli büyür, geniş ve 
yayvan taç oluşturur. Yağ oranı %21 olup, hasat zamanı yeşil 
olarak ekim ayının ilk yarısıdır. Yeşilken toplanan meyveler 
çekirdekleri çıkarılıp içine kırmızı biber, badem, havuç vb. 
doldurulur.

YAMALAK SARISI (KABA)

23

Sinonimleri Edremit Yağlık, Midilli ve Şakran'dır. Orijini 
Balıkesir ili Edremit ilçesidir. Verimi iyi bir çeşittir. Ege 
Bölgesi'ndeki zeytin ağacı varlığının % 25'ini oluşturmaktadır. 
Meyveleri orta irilikte, hoş kokulu ve % 24,7 oranında yağ 
içerir. Genellikle yağlık olarak değerlendirilir.  Siyah olum 
döneminde hasat  edi lerek siyah sofral ık olarak 
değerlendirilebilir. Soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır. Kendine 
verimli bir çeşittir.

AYVALIK
Sinonimleri Trilye, Kıvırcık, Kaplık ve Kara'dır. Orijini Bursa 
ili Gemlik ilçesidir. Yüksek verimli bir çeşittir. Ülkemizde 
üretilen zeytin fidanlarının yaklaşık olarak % 80'ni Gemlik 
zeytin çeşidi fidanlarıdır. Meyveleri orta irilikte , % 29,9 
oranında yağ içerir. Siyah sofralık zeytin olarak değerlendirilir. 
Yağ oranı yüksek olduğu için sofralık kalite dışındaki taneler 
yağlık olarak kullanılabilir. Soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır. 
Kısmen kendine verimlidir. Tozlayıcı olarak ayvalık, çakır 
çeşitleri kullanılabilir.

GEMLÝK

Sinonimleri Kırma ve Memeli'dir. Orijini İzmir ili Ödemiş 
ilçesidir. Verimi iyi olup uygun bakım şartlarında düzenli ürün 
verir. Meyveleri iri ve % 26,9 oranında yağ içerir. Genellikle 
yeşil sofralık olarak kırma zeytin tipinde değerlendirilir. Yağ 
oranı yüksek olduğunda yağlık olarak değerlendirilebilir. 

ÇEKÝÞTE 

Ülkemizin en iyi salamuralık çeşididir. . Yayvan ve muntazam 
bir taç oluşturur. Alçaktan ve yayvan büyür. Orta büyüklükte 
ağaçlar meydana getirir. Sarkık ve sık bir dallanma sistemine 
sahiptir. Periyodisite özelliği azdır. Yağ oranı % 23 olup tanesi 
iri ve etli bir zeytindir. Killi toprağa ve sulanan arazilere önerilir. 
Kendine verimli bir çeşittir. Meyvesi orta irilikte olup et miktarı 
%89, yağ oranı %20'dir. Son yıllarda çekirdeği çıkarılarak 
biberli, havuçlu ve bademli olarak yapılan salamurası 
aranmaktadır .

DOMAT 

zeytin
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Meyveleri ve çekirdeği çok iridir. Meyveleri %21,8 oranında 
yağ içerir. Meyve eti sert olduğundan beklemeye dayanıklıdır. 
Taneleri çok iri olduğundan standart dışıdır. Ancak son yıllarda 
iç ve dış piyasada iri zeytin talebinin artması nedeniyle yeşil 
sofralık olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

KALAMATA (EÞEK ZEYTÝNÝ)

Farklı yörelerde Taş arası, Ziraat, Topan ve Selçuk Asıyeli çeşidi 
de denir.Ege bölgesinin en yaygın çeşididir. Kuraklığa çok 
dayanıklıdır. Meyveleri iri ve oval şekilde ucu memelidir. Çok 
verimli ve yağ kalitesi yüksek bir çeşittir. %28-30 oranında yağ 
verir. Hem yağlık hem de sofralık olarak değerlendirilmeye 
uygundur. Tane orta irilikte, topan ve ucu sivridir, çekirdeği 
büyüktür.

MEMECÝK

Yamalak Sarısı zeytini farklı yörelerde Yamalak Kabası, Topan 
ve Kaba zeytin çeşidi olarakta bilinir. En iyi yeşil 
salamuralıklardan biridir. Ağaçları kuvvetli büyür, geniş ve 
yayvan taç oluşturur. Yağ oranı %21 olup, hasat zamanı yeşil 
olarak ekim ayının ilk yarısıdır. Yeşilken toplanan meyveler 
çekirdekleri çıkarılıp içine kırmızı biber, badem, havuç vb. 
doldurulur.

YAMALAK SARISI (KABA)
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Sinonimleri Edremit Yağlık, Midilli ve Şakran'dır. Orijini 
Balıkesir ili Edremit ilçesidir. Verimi iyi bir çeşittir. Ege 
Bölgesi'ndeki zeytin ağacı varlığının % 25'ini oluşturmaktadır. 
Meyveleri orta irilikte, hoş kokulu ve % 24,7 oranında yağ 
içerir. Genellikle yağlık olarak değerlendirilir.  Siyah olum 
döneminde hasat  edi lerek siyah sofral ık olarak 
değerlendirilebilir. Soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır. Kendine 
verimli bir çeşittir.

AYVALIK
Sinonimleri Trilye, Kıvırcık, Kaplık ve Kara'dır. Orijini Bursa 
ili Gemlik ilçesidir. Yüksek verimli bir çeşittir. Ülkemizde 
üretilen zeytin fidanlarının yaklaşık olarak % 80'ni Gemlik 
zeytin çeşidi fidanlarıdır. Meyveleri orta irilikte , % 29,9 
oranında yağ içerir. Siyah sofralık zeytin olarak değerlendirilir. 
Yağ oranı yüksek olduğu için sofralık kalite dışındaki taneler 
yağlık olarak kullanılabilir. Soğuğa karşı kısmen dayanıklıdır. 
Kısmen kendine verimlidir. Tozlayıcı olarak ayvalık, çakır 
çeşitleri kullanılabilir.

GEMLÝK

Sinonimleri Kırma ve Memeli'dir. Orijini İzmir ili Ödemiş 
ilçesidir. Verimi iyi olup uygun bakım şartlarında düzenli ürün 
verir. Meyveleri iri ve % 26,9 oranında yağ içerir. Genellikle 
yeşil sofralık olarak kırma zeytin tipinde değerlendirilir. Yağ 
oranı yüksek olduğunda yağlık olarak değerlendirilebilir. 

ÇEKÝÞTE 

Ülkemizin en iyi salamuralık çeşididir. . Yayvan ve muntazam 
bir taç oluşturur. Alçaktan ve yayvan büyür. Orta büyüklükte 
ağaçlar meydana getirir. Sarkık ve sık bir dallanma sistemine 
sahiptir. Periyodisite özelliği azdır. Yağ oranı % 23 olup tanesi 
iri ve etli bir zeytindir. Killi toprağa ve sulanan arazilere önerilir. 
Kendine verimli bir çeşittir. Meyvesi orta irilikte olup et miktarı 
%89, yağ oranı %20'dir. Son yıllarda çekirdeği çıkarılarak 
biberli, havuçlu ve bademli olarak yapılan salamurası 
aranmaktadır .
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Erkenci bir çeşittir. Çok verimli bir çeşittir. Meyvesi orta irilikte, 
sert, sulu ve gevrektir. Meyve rengi parlak koyu kırmızı renkli, 
açık renkli büyük noktalar koyu rengin altında gizlenmiştir. 
Çatlamaya ve bakteriyel kansere dayanıklıdır. Mayıs ayının 3. 
haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Van, Bing ve Merton Premier 
çeşitleridir.

EARLY BURLAT

 Oldukça verimli bir çeşittir. Meyveleri orta büyüklükte, kısa-
kalın saplı, orta sulu ve lezzetlidir. Meyve rengi koyu kırmızıdır. 
Güney bölgeleri için uygundur. Meyvelerin çoğu aynı zamanda 
olgunlaşır. Mayıs ayının 3. haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; 
Bigarreau Gaucher çeşididir.

EARLY LORY

Erkenci, meyvesi geniş kalp şeklinde, iri, 6,31  gram 
ağırlığında, parlak koyu kırmızı renkte, sert, sulu, ince yapılı ve 
iyi kalitelidir.  Ağaçları  verimli  olup,  hiç  meyve çatlaması  
yapmaz. Kendisiyle aynı zamanda çiçek açan bütün kirazları 
döller.

VISTA

Çok verimli bir çeşittir. Meyvesi iri kalp şeklinde, sert, gevrek, 
tatlı ve lezzetlidir. Meyve rengi pembe kırmızı renktedir. Yapay 
yöntemle elde edilmiş ilk kendine verimli kiraz çeşididir. 
Haziran ayının 3. haftası hasat olumuna gelir. Kendisi ile aynı 
zamanda çiçek açan tüm çeşitleri tozlayabilir.

STELLA

Prunus Avium
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Maxma14 Mahlep KUÞ KÝRAZISL 64Cab 6P
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Kiraz ülkemizde sevilerek tüketilen yazın başında 
y a n ıpara getiren ihracat şansı da yüksek olan bir meyve türüdür. 
klığı)'na hassastır. Kış soğuklama istekleri 1000-1700 saat arasında 
Ve r t i c i l l i u m  s o l g u n l u ğ u ,  değişmektedir. Klon anaçların kullanılması ile dikim 
Phytophtora çürüklüğü ve Agrobacterium mesafeleri çok azalmakta hasat ve bakım masrafları 
(kök kanseri) 'ne karşı toleranslıdır. azalmaktadır. 

SL 64Terbiye şekli olarak değişik doruk dallı, piramit, 
Mahalep kökenli bir yarı bodur anaçtır. Mahalep ince iğ gibi tepe kesimi olmayan şekiller tercih edilir.

çöğürünün %75-80 i kadar gelişme göstermektedir. Kurak, 
kumlu, çakıllı taşlı, kireçli topraklara ve havalanması iyi 
nispeten ağır topraklara da uyum gösterebilir. Yorgun Maxma 14
topraklarda da kullanılabilir. 

 Prunus mahaleb ve Prunus avium melezi bir kiraz 
Kuş Kirazı

anacıdır. Üzerine aşılanan çeşidin gelişimini %20-30 
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir tohum 

hızlandırır ve erken verime yatırır. Kuş kirazı (Mazard) 
anacıdır. Soğuklara dayanıklıdır. Verimli, derin, tınlı, 

anacının %70-75'i kadar ağaç taç hacmi oluşturur. İyi 
geçirgen toprakları tercih eder. pH'ı yüksek, kireçli 

drenajı olan toprakları sever ve ağır topraklarda gelişimi iyi 
topraklarda kullanılmamalıdır. Büyük taç yapmaya 

değildir. Yarı nemli bölgeleri ve buharlaşma oranını fazla, 
meyillidir. Bu sebeple dikimden itibaren alçaktan 

yağışın az olduğu bölgeleri sever. Soğuklara dayanıklı bir 
taçlandırma ve geniş açılı dallandırma yapılmalıdır. Yaz 

anaçtır. Phytophtora kök çürüklüğü ve Agrobacterium kök 
aylarında su ihtiyacı yüksektir. 

kanserine hassas olup Pseudomonas (dal kanseri ve 
Mahlep

çürüklük)'a karşı dayanıklıdır.  
Sulama imkânı olmayan, çakıllı, kumsal arazilerde 
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kullanılması önerilecek bir anaçtır. Kuş kirazına göre daha 

Kiraz çeşitleri ile uyumlu ve kolay aşılanıp aşı tutma 
küçük taç oluşturur. Kuş kirazına göre kirece daha 

oranı yüksek olan bir anaçtır. Kuş kirazı(Mazard)anacının 
dayanıklıdır. Taban suyu yüksek arazilerde zarar görür. 

%50-60 ı kadar ağaç taç hacmi oluşturur. Sık dikim ile 
birim alana düşen verimi arttırma, erken verime yatırma ve 
meyve kalitesini arttırma gibi özellikleri vardır. Ağır ve 
geçirgenliği az olan topraklar için uygundur. Kireçli 
topraklara dayanıklı ve söküp tekrar dikmeye uygundur. 
Soğuklara dayanıklı bir anaçtır.  Armillaria (ateş 
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Erkenci bir çeşittir. Çok verimli bir çeşittir. Meyvesi orta irilikte, 
sert, sulu ve gevrektir. Meyve rengi parlak koyu kırmızı renkli, 
açık renkli büyük noktalar koyu rengin altında gizlenmiştir. 
Çatlamaya ve bakteriyel kansere dayanıklıdır. Mayıs ayının 3. 
haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Van, Bing ve Merton Premier 
çeşitleridir.

EARLY BURLAT
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yapmaz. Kendisiyle aynı zamanda çiçek açan bütün kirazları 
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Ülkemizin ihracatta kullandığı en önemli çeşittir. Ağacı 
kuvvetli olup, yayvan gelişir. Meyvesi çok iri, gevrek, sulu, 
kaliteli ve lezzetlidir. Uzun saplıdır. Meyve rengi koyu parlak 
kırmızıdı.r Çok geç çiçeklenir, nakliyeye çok dayanıklıdır. 
Bakteriyel kanser hastalığına toleranslıdır. Meyve çatlaması 
yapmaz. Haziran ayının son haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; 
Starks Gold, Lambert, Merton Late, Bigarreau Gaucher ve 
Stella  çeşitleridir.

0900 ZÝRAAT

Geççi bir çeşittir. Ağacı kuvvetli ve dik gelişir. Meyve kalp 
şeklinde ve çok iridir (7.6 g.). Meyve rengi parlak koyu 
kırmızıdır. Meyve eti çok sert, gevrek, tatlı ve çok iyi kalitelidir. 
Van, Merton Late ve 0900 Ziraat tozlayıcı olarak kullanılabilir. 
Ağacı çok verimlidir ve geç çiçeklenir. Bakteriyel kansere 
duyarlıdır. Yola çok dayanıklı, ticari değeri yüksek olan bir 
çeşittir. 

LAMBERT

Sanayiye uygun, çok verimli bir çeşittir. Ağacı yarı dik ve 
kuvvetli gelişir Meyveleri orta irilikte, sert ve orta kalitededir. 
Meyve rengi sarıdır. Temmuz ayının ilk haftası hasat edilir. 
Tozlayıcıları; 0900 Ziraat, Bigarreau Gaucher çeşitleridir. 

STARKS GOLD

Oldukça verimli bir çeşittir. Meyvesi çok iri, sulu, sert ve 
albenilidir. Meyve rengi siyahımsı kırmızı renktedir.  Temmuz 
ayının ilk haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Lambert, Starks 
Gold çeşitleridir.          

REGINA

FİDANCILIK
üretim parsellerimizüretim parsellerimiz
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FİDANCILIK

Elma

Bursa Bölgesi Yaklaşık Olgunlaşma Tarihleri

Hasat Tablosu

Kiraz

Erik

Şeftali

Nektarin

Armut

Elma

MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM
5 10 15 20 25 30

KASIM
5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

Francose

Rich May

May Crest

Spring Crest

Spring Lady

Spring Bella

Dixired

Royal Glory

Red Haven

Vista Rich

Glo Haven

Elegand Lady

Crest Haven

J. H Hale

Monroe

O’Henry

Vista Bella

Jersey Mac

Summer Red

Red Star(William’s Pride)

Chinega Gala

Galaxy Gala

Royal Gala

Mondial Gala

Scarlet Spur

Red Chief

Starkrimson Delicious

Golden Smoothe

Golden Reinders

Golden Delicious

Starking Delicious

Breaburn

Fuji

Granny Smith

Pink Lady

Anna

Jeromini

Fuji Zheen Aztec

Early Lory

Early Burlat

Star Giant

Kütahya Vişne

Lapins

0900 Ziraat

Lambert

Regina

Starks Gold

Sweet Heart

Stella

Cristobalina

Vista

Big Lory

Papaz

Red Beauty

Obilnaja

Black Beauty

Black Star

Santa Rosa

Black Amber

Black One

Black Diamond

Friar

Fortune

Stanley

President

Angeleno

Autumn Giant

Black Splendor

Bing Bang

Caldese 2000

Big Top

Amiga

Venus

Morsiana 51

Ambra

Alitop

Sweet Lady

June Beauty

Akça

Etrusca

Tosca

Coscia

Santa Maria

Kosui

Williams

Chojuro 

Ankara

Deveci

Limon

Hosuı

Carmen

Ayva

MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM

5 10 15 20 25 30
KASIM

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

Ekmek

Limon

Ege 22

Eşme

Kayısı

Aurora

Thyrinte

Roxana

Vitillo

Ninfa

Iğdır

Şekepare

Malatya

Alyanak

Badem

Teksas

Nonpareil

Ferragnes

FerraduelCeviz

Franquette

Pedro

Fernor

Yalova1

Yalova3

Şebin

Bilecik

Kaman

Chandler

T. Hurması

Hachiya

Fuyu

Fidan Dikim Şekilleri

ÜÇGEN (ELMAS)
Tüm ağaçların 

birbirinden uzaklığı aynıdır.

KARE
Tüm ağaçlar arasındaki 

mesafe yaklaşık olarak  aynıdır.

ÇALI ÇİT
Sıra üzeri ağaçlar arasındaki 

mesafenin diğer dikimlere göre
daha yakın olduğu dikimdir.

DOUBLE
Kare dikim ağaçların merkezinde 
bir ağacın daha olduğu dikimdir.
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GÝSELA 5
GÝSELA 6
CAB 6P
MAXMA 14
MAXMA 60
SL 64
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NEMAGUARD
GXN
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OHF 333
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QUÝNCE A
MIR 29C
PÝXY
M 9
M 26
MM 106
MM 111

Kuvvet

K
İR

A
Z

Ş
E

F
T

A
L

İ
A

R
M

U
T

E
R

İK
E

L
M

A

Kirece Karşı
Dayanıklılık

Taban Suyuna Karşı
Dayanıklılık

Kuraklığa Karşı
Dayanıklılık

Dikim Düzeni

X
X X

X X X
X X X X

X X X X X
X X X X X
X X X X X

X X X
X X X

X X X X X
X X X X X

X X X
X X

X
X X X X

X X
X

X X
X X X

X X X X

X X X
X X X
X X X

X X X X
X X X X

X X X X X
X X
X X

X X X
X X X

X X X X X
X X X

X
X

X X X X
X X X

X X
X X

X X X
X X X

X X X X
X X X X

X X X X X
X X X

X X
X

X X X X X
X X

X X X
X X X X

X X
X X X

X X X X
X X X

X X X X
X X X X
X X X X

X X X
X X

X X X X

X
X X

X X X
X X X

X X X X
X X X X X

X X
X X X

X X X X
X X X

X X X X X
X X
X X
X X

X X X
X X

X
X X

X X X
X X X

1,5 x 2,5
4,5 x 3,5

5 x 3
5 x 4
5 x 4

5 x 4,5
6 x 5
4 x 5

3 x 4,5
3 x 4,5
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3,5 x 1,5
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4 x 2,5
3,5 x 1

3,5 x 1,5
2 x 4

2,5 x 4

Anaçların Özellikleri

1.00 m
1.50 m
2.00 m
2.50 m
3.00 m
3.50 m
4.00 m
4.50 m
5.00 m
5.50 m
6.00 m

666 
444
333
266
222
191
167
148
138
122
112

500 
333
250
200
166
143
125
112
100
92
84

400 
266
200
160
133
111
100
89
80
73
67

333 
222
166
133
111
95
83
74
66
61
55

285 
191
143
115
95
81
71
63
57
52
47

250 
167
125
100

83
71
62
55
50
45
41

222 
148
112
89
74
63
55
49
44
40
37

200 
134
100

80
66
57
50
44
40
36
33

181 
122

92
73
61
52
45
40
36
33
30

166 
112
84
67
55
47
41
37
33
30
27

1.00 m1.50 m 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m5.00 m 5.50 m 6.00 m

Fidan Dikim Mesafeleri

1000  
666
500
400
333
285
250
222
200
181
166
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X X X

X X X X
X X X

X X X X X
X X
X X
X X

X X X
X X

X
X X

X X X
X X X

1,5 x 2,5
4,5 x 3,5

5 x 3
5 x 4
5 x 4

5 x 4,5
6 x 5
4 x 5

3 x 4,5
3 x 4,5
3 x 4,5
3,5 x 2

3,5 x 1,5
1 x 3,5

5 x 3
4 x 2,5
3,5 x 1

3,5 x 1,5
2 x 4

2,5 x 4

Anaçların Özellikleri

1.00 m
1.50 m
2.00 m
2.50 m
3.00 m
3.50 m
4.00 m
4.50 m
5.00 m
5.50 m
6.00 m

666 
444
333
266
222
191
167
148
138
122
112

500 
333
250
200
166
143
125
112
100
92
84

400 
266
200
160
133
111
100
89
80
73
67

333 
222
166
133
111
95
83
74
66
61
55

285 
191
143
115
95
81
71
63
57
52
47

250 
167
125
100
83
71
62
55
50
45
41

222 
148
112
89
74
63
55
49
44
40
37

200 
134
100
80
66
57
50
44
40
36
33

181 
122
92
73
61
52
45
40
36
33
30

166 
112
84
67
55
47
41
37
33
30
27

1.00 m1.50 m 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m5.00 m 5.50 m 6.00 m

Fidan Dikim Mesafeleri

1000  
666
500
400
333
285
250
222
200
181
166
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