


Hakkımızda
Manier Tohumculuk, T.C. Tarım Bakanlığı tarafından 
verilen yetki ile tohumculuk alanında ıslah, ar-ge 
ve üretim yapma haklarına sahip bir Türk tohum 
şirketidir. Tohumluk üretimlerimiz, uluslararası 
tohumluk kalite standartları ve T.C. Tarım Bakanlığı 
tarafından oluşturulmuş Tohum Tescil ve Sertifikasyon 
standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

1930 yılına dayanan tarımsal üretim faaliyetlerimiz 
tohumculukla ilk olarak 1978 yılında Mancak Ticaret 
ünvanı ile tarla bitkileri alanında başlamıştır. Sebze 
tohumlarının ıslahı ve üretimi şeklindeki faaliyetlerimiz, 
2003 yılından bu yana Manier Tohumculuk ticari ünvanı 
ile devam etmektedir.

Sebze tohumları üzerine uzmanlaşmış olan ekibimiz 
özellikle Patlıcangiller ve Kabakgiller familyasına bağlı 
türlerde profesyonel üreticiler için ıslah ve üretim 
çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalarda klasik ıslah 
yöntemleri ve bunları destekleyen modern teknikler 
kullanılarak hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli, 
kaliteli ve uzun ömürlü çeşitler geliştirilmektedir. 
Bununla birlikte hiçbir ürünümüz GDO’lu değildir. 
Türkiye’de geniş bir satış ağına sahip olan ürünlerimiz 
Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya-
Pasifik pazarlarında da yer bulmaktadır.

Amacımız; konusunda deneyimli çalışma 
arkadaşlarımızla birlikte, üreticilerimize her zaman 
beklediklerinden daha fazlasını verebilmektir.

BEKLENTİLERİNİZ BİZİM AMACIMIZDIR.



About Manier
MANIER Seeds is an independent vegetable seed 
breeder, R&D and production company authorized by 
the Turkish Agricultural Ministry. Our seed production 
meets the international seeds quality standards and the 
quality requirements established by the Agricultural 
Ministry of Turkey.

Our parent company Mancak Ziraat dates back to 1978 
where it was the first seed production company in field 
crops. Our vegetable seed breeding and production 
activities have been carried out under Manier 
Tohumculuk name since 2003.

Our team of vegetable seed experts work on breeding 
and production of species particularly belonging to 
Cucurbitaceae and Solanaceae family. By using both 
the classical breeding techniques and the supportive 
modern techniques in the field of research and 
development, they develop varieties with disease 
resistance, high yield, good quality and long shelf life 
and Non-GMO. Vegetable seed varieties of Manier 
has a wide sales network in Turkiye as well as in 
international markets covering Europe, Balkans, 
North Africa, Middle East and Asia-Pacific.

Our aim; together with our highly specialized and 
dedicated team, is always to offer our growers beyond 
their expectations.

YOUR EXPECTATIONS ARE OUR AIM.
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Islah Programlarımız
Üreticilerin ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla meyve kalitesi, verimlilik, canlı ve cansız 
faktörlerin neden olduğu sorunlara karşı dayanıklılığı 
yükseltmek amacıyla uzun yıllardır  bitki ıslahı çalışmaları 
yapmaktayız. Bu çalışmalarımız Patlıcangil ve Kabakgil 
familyalarına bağlı 7 türde (Domates, Biber, Patlıcan, 
Kavun, Karpuz, Hıyar ve Kabak) ıslah çalışmalarımız 
yoğunlaşmıştır. Sadece yerel Pazar için değil aynı  
zamanda  Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
gibi uluslararası pazarlar için de ıslah çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Geleneksel ıslah tekniklerini yanında bunları desteklemek 
ve ıslah sürecini hızlandırmak amacıyla, doku kültürü, 
MAS (moleküler marköre bağlı seleksiyon) Genomik ve 
Bioinformatik gibi Moleküler Biyolojik yöntemleri etkin bir 
şekilde kullanmaktayız. 

Teknolojik gelişmeleri daha yakından takip etmek ve 
daha etkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütebilmek 
için çeşitli Üniversite ve Araştırma Enstitüler ile ortak 
çalışmalar yürütmekteyiz. 

Genellikle ıslah çalışmalarımızda  lezzet, renk ve raf ömrü 
gibi meyve kalite kriterlerinin yanında virüsler, viroidler, 
mantarlar ve bakteri gibi hastalık etmenlerine karşı 
dayanıklı çeşitler geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca 
düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılık gibi abiyotik 
koşullara toleranslı genotipler geliştirmek faaliyetlerimizin 
bir parçasını oluşturmaktadır. 
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Our Breeding Activities
We have been carrying out plant breeding activities for many 
years in order to increase the fruit quality, productivity and 
resistance to problems caused by biotic and abiotic factors. 
Our main is focus on growers and consumers demands. 

Our breeding programs are concentrated in 7 species 
(Tomato, Pepper, Eggplant, Melon, Watermelon, Cucumber 
and Squash) that are connected to Eggplant and Cucurbit 
families. We work on breeding for both domestic and 
international markets such as Europe, the Balkans, the 
Middle East, North Africa and Asia Pacific.

In addition to traditional breeding techniques, we use 
Molecular Biological methods such as tissue culture, 
MAS (molecular marker assist selection), Genomic and 
Bioinformatics in order to support them and accelerate 
the breeding process.

We work closely with various Universities and Research 
Institutes in order to follow technological developments 
more closely and to carry out more effective research and 
development activities.

Generally, in our breeding studies, it is aimed to develop 
varieties resistant to disease factors such as viruses, 
viroids, fungi and bacteria as well as fruit quality criteria 
such as flavor, color and shelf life. In addition, developing 
genotypes that are tolerant to abiotic conditions, such as 
resistance to low and high temperatures, are part of our 
activities.
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Domates
Tomato
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KUANTUM
Sırık ve yüksek verimli
bir çeşittir.

Örtü altı ve açık alan
yetiştiriciliğine uygundur.

Boğum arası orta,
bitki yapısı güçlüdür.

Meyveleri hafif basık ve
kırmızı renklidir.      

Raf ömrü uzun ve
yeşil hasada uygundur.

İhracat ve iç piyasa için uygun.

Indeterminate type and
high yield variety.

It is suitable for
indoor and outdoor production.

Variety has medium internode and
strong plant structure. 

Fruits are oblate and red.  

Long shelf life and suitable for green 
harvest.

Good for export and domestic market. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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HEDEF
Sırık ve erkenci bir çeşittir.

Örtü altı, özellikle güz ve bahar yetiştirme 
sezonlarına uygundur.

Boğum arası orta, bitki yapısı güçlüdür. 

Meyveler hafif basık, raf ömrü uzun ve 
kırmızı renklidir. 

İhracat ve iç piyasa için uygun, yüksek 
verimli bir çeşittir.

Indeterminate variety
is early and productive.

It is suitable for indoor, autumn
and spring production. 

Variety has medium internode and
strong plant structure 

Fruits are oblate, red and
long shelf life.

Suitable for export and
domestic market.         

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NUSRET
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık bir çeşittir.   

Örtü altı bahar ve açık alan
üretimlerine uygundur. 

Boğum arası kısa, meyveler
yuvarlak ve kırmızıdır.  

Raf ömrü çok uzun ve serttir.

İhracat ve iç piyasa için uygun,
yüksek verimli bir çeşittir. 

Yeşil hasada uygundur.

Variety is indeterminate and
extremely productive.

Suitable for spring indoor and
open field production.

Variety has short internode.
Fruits are round and red.

It is long shelf life and
extremely firm.

It is suitable for export and
domestic market.

Good for green harvesting as well.
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ŞAHMAT
Sırık çok erkenci ve

verimli bir çeşittir.

Örtü altı, bahar  ve
açık alan üretimine uygundur.  

Boğum arası kısa.

Meyve şekli hafif basık ve
koyu kırmızıdır.  

Meyve tutumu iyi ve
raf ömrü uzundur.

İç piyasaya uygundur.

Indeterminate variety is very early
and productive.

Suitable for indoor, spring and
open field production.

Fruits are oblate and
deep red.

Good fruit setting and
long shelf life.

Good for domestic market. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13



TİRYAKİ
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık bir çeşittir.

Örtü altı güz, bahar ve tek sezon
yetiştirme sezonlarına uygundur.

Boğum arası kısa,
bitki yapısı güçlüdür.

Meyveleri yuvarlak ve
kırmızı renklidir.            

Raf ömrü çok uzundur.

İhracat ve iç piyasada
tercih edilen yüksek
verimli bir çeşittir. 

Indeterminate type and
high yield variety.

It is suitable for indoor at autumn
spring and single season.

Short internode and
strong plant structure. 

Fruits are round, red colour and
long shelf life.  

Good for export and
domestic market.
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TURKUAZ
Sırık ve 

erkenci bir çeşittir.

Örtü altı erken güz,
güz ve bahar yetiştirme

sezonlarına uygundur.

Boğum arası kısa,
salkım yapısı düzgündür.

Meyveler yuvarlak, raf ömrü uzun
ve kırmızı renklidir.            

İhracat ve iç piyasa için uygundur.

Indeterminate variety is
early and has high yield.

It is suitable for early autumn,
autumn and spring season.

Plant has short internode
and smooth cluster structure.

Fruits are round and red,
long shelf life. 

Good for export and
domestic market.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CAZİBE
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık bir çeşittir.

Örtü altı erken bahar, bahar ve tek sezon
yetiştirme dönemlerine uygundur.

Boğum arası kısa,
bitki yapısı güçlüdür.

Meyveleri yuvarlak ve
kırmızı renklidir.            

Raf ömrü çok uzun ve
yeşil hasada uygundur.

İhracat ve iç piyasada
tercih edilen yüksek
verimli bir çeşittir. 

Indeterminate type and
high yield variety.

It is suitable for early spring,
spring and main season.

Short internode and
strong plant structure. 

Fruits are round, red colour and
long shelf life.  

Good for export and
domestic market.
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DİRİLİŞ
Sırık bir çeşittir. 

Orta erkencidir.

Örtü altı, güz ve bahar
üretimine uygundur. 

Boğum arası kısa,
meyveler yuvarlak ve kırmızıdır. 

Meyve uzun ömürlü ve serttir. 

İhracat ve iç piyasa için uygun,
yüksek verimli bir çeşittir.

It is Indeterminate type tomato
and mid early and productive

Suitable for indoor autumn
and spring production.

Variety has short internode; 
fruits are round and red. 

Fruits are long shelf life
and firm.

Good for export 
and domestic market. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DİLİMKAYA
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık ve Köy tipinde
dilimli ve yeşil omuzludur.

Açık alan, sera ve
bahar üretimine uygundur. 

Orta erkenci,
boğum arası kısadır.

Meyve şekli basık ve
kırmızı, raf ömrü uzundur. 

Yeşil hasada uygun,
verimli bir çeşittir.

Indeterminate Village type
tomato with green shoulder.

Suitable for open field,
greenhouse and spring production. 

Mid-early and short internode. 

Fruits are flattened,
red and long shelf life.

Suitable for green harvesting,
high yield variety.
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DİLİMHAN
Yarı sırık köy tipi

domates çeşididir. 

Açık alan, sera, güz ve
bahar üretimine uygundur. 

Orta erkenci,
boğum arası kısadır. 

Meyve şekli basık ve kırmızı,
raf ömrü uzundur.

Yeşil hasada uygun,
verimli bir çeşittir.

Semi-determinate
Village type tomato.

Suitable for open field,
greenhouse, autumn and

spring production.

Mid-early variety and
It has short internode.

Fruits are  flattened, red and
long shelf life.

Suitable for green harvesting,
high yield variety.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KARADİLİM
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık kahverengi köy tipinde
dilimli bir çeşittir.

Örtü altı, yayla, güz ve
bahar üretimine uygundur. 

Orta erkenci ve
boğum arası orta uzundur.

Meyve şekli basık ve
kahverengidir.

Meyve tutumu iyi,
raf ömrü orta ve uzundur. 

Yeşil hasada uygun,
verimli bir çeşittir.

Indeterminate Brown
Village type tomato. 

Good for outdoor, indoor,
autumn and spring production. 

It is mid-early and
medium long internode. 

Fruits are flattened and brown. 

Good fruit setting long and
short shelf life.

Suitable for green harvesting,
high yield variety.
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DİLİM
Sırık Köy tipinde dilimli ve

yeşil omuzlu bir çeşittir. 

Örtü altı güz, bahar ve
tek sezon üretimine uygundur. 

Orta erkenci,
boğum arası ortadır. 

Meyve şekli basık, rengi kırmızı ve
raf ömrü uzundur.

Yeşil hasada uygun,
verimli bir çeşittir.

Indeterminate
Village type tomato. 

Suitable for greenhouse,
long season, autumn and

spring production.

Mid-early and mid internode.  

Fruits are oblate and
red, long shelf life.

Suitable for green harvesting,
high yield variety. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KARANFİL
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık Pembe
Domates çeşididir. 

Örtü altı, açık alan,
güz ve bahar üretimine uygundur. 

Orta erkenci,
boğum arası kısadır. 

Meyve şekli yuvarlak,
pembe ve serttir. 

Raf ömrü uzun,
verimli bir çeşittir. 

Indeterminate
Pink type tomato.

Suitable for indoor,
open field,
autumn and spring production.

Mid-early, short internode.

Fruits are round,
pink and firm.

Very long shelf life,
high yield variety.
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İMZA
Sırık salkım bir çeşittir.

Örtü altında güz, bahar ve
tek sezon üretimleri için uygundur. 

Topraklı ve topraksız
üretimlere uygundur.

Meyve şekli yuvarlak
ve kırmızıdır.

Salkım yapısı düzgündür
ve salkımda 6-7 meyve bulunur. 

Çok verimli bir çeşittir
ve raf ömrü uzundur.  

Indeterminate cluster
type tomato 

Good for soiled and
unsoiled growing media at

autumn, spring and
single season. 

Fruits are round and red.

The cluster structure is
good and has 6-7
fruits per cluster.

It has high yield variety
and long shelf life.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SENCRON
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık salkım bir çeşittir.

Örtü altı, güz,
bahar ve tek sezon için uygundur.  

Topraklı ve topraksız
üretimlere uygundur.

Meyve şekli yuvarlak
ve kırmızıdır.

Salkım yapısı düzgündür ve
salkımda 5-7 meyve bulunur.

Çok verimli bir çeşittir ve
raf ömrü uzundur. 

Indeterminate cluster
type tomato. 

Good for soiled and
unsoiled growing media
during autumn,
spring and single season.

Fruits are round and red.

Each cluster has uniform
5-7 fruits

It has high yield variety
and long shelf life. 
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SEMBOL
Sırık, kokteyl tipi.

Çok verimli bir çeşittir.

Örtü altı, güz ve bahar
üretimine uygundur.   

3. boğumdan itibaren
salkımlar çatallanma

özelliğine sahiptir.   

Meyve şekli söbe ve
parlak kırmızıdır.

Meyve tutumu iyi ve
raf ömrü uzundur.

Kış performansı oldukça iyidir
ve meyveler lezzetlidir.

It is indeterminate oval
cocktail tomato.

Good for indoor, autumn
and spring production.

After third cluster plant
has ability to divide clusters.

Fruits are oval and
bright red.

Good fruit setting and
long shelf life.

Extremely high yield variety.

Well performance in winter
and fruits are delicious. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ÖRGÜ
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sırık söbe-yuvarlak
kokteyl tipi. 

Örtü altı, güz ve bahar
üretimine uygundur.

Orta erkencidir.
Çok verimli bir çeşittir.

3.boğumdan itibaren
salkımlar çatallanma
özelliğine sahiptir.   

Meyve tutumu iyi ve
raf ömrü uzundur. 

Kış performansı oldukça iyidir ve
meyveler lezzetlidir.

It is indeterminate round
oval cocktail type. 

Good for indoor, autumn and
spring production. 

Mid-early. Good fruit setting and
long shelf life.

After third cluster plant has
ability to divide clusters. 

Extremely high yield variety. 

Well performance in winter and
fruits are delicious.
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TOGAN
Sofralık oturak,

çok sert ve verimli bir çeşittir.

Açık alanda tüm
dönemler için uygundur.  

Orta erkenci ve güneş yanığına
karşı bitki çok kapalıdır.  

Meyve kırmızı ve çok serttir. 

Bitki yapısı güçlü ve
raf ömrü uzundur.

Determinate type.

Extremely productive and
very firm variety.

Suitable for all open field
production season. 

Mid-early and very compact
plant against sunburn.

Fruits are round oblate,
dark red and extremely firm.

Long shelf life and
strong fruit setting.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NERGİS
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sofralık oturak bir çeşittir.

Çok lezzetli ve çok verimlidir.

Orta erkenci ve
güneş yanığına karşı
bitki çok kapalıdır.  

Meyve şekli hafif basık,
parlak kırmızı ve serttir. 

Bitki yapısı güçlü ve
raf ömrü uzundur.

Determinate type, extremely
high yield variety and
it is very delicious.

Mid-Early and very compact
plant against sunburn.

Fruits are oblate, bright
red and firm.

Long shelf life and strong
fruit setting.
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FATİH
Sofralık oturak ve
verimli bir çeşittir. 

Erkenci ve güneş yanığına
karşı bitki kapalıdır.

Meyve şekli hafif basık ve
parlak kırmızıdır.

Meyveler düzenli ve
raf ömrü uzundur.

Determinate type variety
is productive 

Early and compact plant
against sunburn. 

Fruits are oblate and
bright red. 

Fruits are uniform and
long shelf life.

•

•

•

•

•

•

•

•
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GÖZDE
•

•

•

•

•

•

•

•

Sofralık oturak ve
verimli bir çeşittir.

Orta erkenci, güneş yanığına
karşı bitki kapalıdır.

Meyveler hafif basık
ve kırmızıdır.

Bitki yapısı güçlü
ve raf ömrü uzundur. 

Determinate type and
very productive variety.  

Mid-early and compact
plant against sunburn. 

Fruits are oblate and red. 

Strong fruit setting and
long shelf life.
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SANDO
Sanayilik oturak

bir çeşittir.

Adaptasyon kabiliyeti
yüksektir.  

Orta erkenci ve
çok verimli bir çeşittir.

Kuru madde oranı yüksektir.

It is a determinate
processing tomato.

Mid-Early variety and
very productive.

High brix level. 

•

•

•

•

•

•

•
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Biber
Pepper
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NEFER
Tatlı Kapya tipi. 

Güçlü bitki yapısına sahip. 

Yüksek verimli ve erkenci.
Boğum araları kısa.  

Meyve iç-dış rengi kırmızı,
kalın etli ve

çatlama yapmaz.

Meyve uzunluğu 19-20 cm.

Közleme, sanayi ve
ihracata uygun.

Kuru madde oranı yüksektir.

Sera ve açık
alanda yetiştirilebilir.

Sweet Kapia type. 
Strong plant structure.

High yield variety and
short internod.

Fruits are big, both side red
and no cracking and 19-20 cm.

It has high brix and it is
good for grilled, procesing

and export market.

Suitable for open field,
greenhouse.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KAPTO
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tatlı Kapya tipi.

Yüksek verimli, erkenci ve
boğum araları kısa.  

Meyveyi örten ve güneşten
koruyan güçlü bitki yapısı.

Meyveler iki loblu ve
çatlama yapmaz.

Meyve uzunluğu 16-17 cm. 

Közlemelik sanayi ve taze
tüketime uygundur. 

İç pazara ve ihracata uygun.

Örtü altı, özellikle güz ve
bahar yetiştirme sezonlarına uygundur.

Sweet Kapia type.
  
High yield variety and
short internod.

Plant has good coverage
against sunburn.

Fruits are 2 lobes and 16-17 cm.

Can be used for grilled, processing
pepper and fresh

Good for export and
domestic market.

Suitable for greenhouses
especially autumn, spring period.

34



KOPERTA
Tatlı Kapya tipi. 

Meyve iri, iki loblu ve
yeşil - kırmızıdır.

Bitki yapısı meyveyi
güneşten korur. 

Boğum arası kısadır.

Salçalık, közlemelik ve
taze tüketime uygundur.

Yüksek verimli ve
ihracata uygundur.

Sweet Kapia type.

Friuts are big size,
2 lobes and green to red.

Plant has good coverage
against sunburn.

It has short internod.

Suitable for pepper paste,
grilled pepper and fresh use.

High yield variety and
good for export.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MRP 8009
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tatlı Kapya tipi. 

Uzun ve güçlü bitki yapısına sahip.

Yüksek verimli ve
orta-erkenci.

Meyve 20-21 cm ve yeşil - kırmızı.

İç pazara ve ihracata uygun. 

Örtü altı, özellikle güz ve
bahar yetiştirme 
sezonlarına uygundur. 

Sweet Kapia type.  

Long and strong plant habitus.

High yield variety and
medium early.

Fruits are green to red and 
20-21 cm. 

Good for export and
domestic market.

Suitable for greenhouses
especially autumn and spring season.
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NİLÜFER
Tatlı İnce sivri

biber çeşidi.

Meyveleri düz,
parlak koyu yeşil. 

Meyve boyu 23-25 cm.

Örtüaltı ve açıkalan
için uygundur.

Sweet Sivri
pepper type.  

Fruits are dark green
and 23-25 cm.

Suitable for greenhouse
and open field

•

•

•

•

•

•

•
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DERCAN
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acı Sivri biber çeşidi.

Boğum arası kısa ve
güçlü bitki yapısı.

Çok verimli ve erkenci.

Meyve koyu yeşil ve etlidir.

Meyve boyu 21-22 cm.

Raf ömrü uzundur. 

Hot Sivri pepper type.  

Short internode and
strong plant structure.

High yield variety, early.

Fruits are dark green,
fleshy and 21-22 cm.

It is long shelf life.
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DERMAN
Acı Sivri biber çeşidi. 

Soğuğa ve sıcağa dayanıklı.

Çok verimli ve erkencidir.

Meyveler parlak koyu yeşil
ve gevrektir.

Meyve boyu 22-24 cm.

Sera ve açık alana uygundur.

Hot Sivri Pepper type.

Tolerance to cold and
hot conditions.

High yield variety is early. 

Fruits are bright dark green,
crispy and 22-24 cm.

 
Suitable for greenhouses

and open field. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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HAKİM
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tatlı kıl biber çeşidi. 

Soğuğa ve sıcağa dayanıklı.

Çok verimli ve erkencidir.

Meyveler parlak orta yeşil
ve gevrektir.

Meyve boyu 23-25 cm.

Sera ve açık alana uygundur.

Sweet Kıl Pepper type.

Tolerance to cold and
hot conditions.

High yield variety is early. 

Fruits are bright mid - green,
crispy and 22-24 cm.
 
Suitable for greenhouses
and open field. 
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SİMAY
Çarliston tipi.  

Güçlü bitki yapısı ve
kısa boğum arası.

Meyveler düz, parlak yeşil
ve kalın etli.

Yüksek verimli ve erkenci.

Raf ömrü uzun,
soğuğa ve sıcağa dayanıklı.

Charleston type.

Strong plant structure and
short internod. 

Fruits are bright green,
crispy.

High yield variety, early.

It is long shelf life,
tolerance to cold and

hot conditions.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SELİN
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Çarliston tipi.  

Güçlü bitki yapısı ve
kısa boğum arası.

Meyveler düz, parlak yeşil
ve kalın etli.

Yüksek verimli ve erkenci.

Raf ömrü uzun,
soğuğa ve sıcağa dayanıklı.

Charleston type.

Strong plant structure and
short internod. 

Fruits are bright green,
crispy.

High yield variety, early.

It is long shelf life,
tolerance to cold and
hot conditions.
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MRP 9011
Acı çarliston tipi.

Meyve boyu 19-20 cm.

Yüksek verimli ve
kaliteli meyve.

Soğuğa ve sıcağa toleranslı.

Yurt dışı pazarına ve
ihracata uygun.

Örtü altı ve açık alan
yetiştiriciliğine uygun.

Hot Charleston type.

Fruits are 19-20 cm.

High yield variety and
high quality fruit.

Tolerance to cold and
hot conditions.

Good for export and
domestic market.

Suitable for open
field, greenhouse.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CALINUS
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tatlı Kırmızı
Kaliforniya tipi.

Meyve 4 loblu ve 10-11 cm.

Kompakt bitki yapısı.

Çok verimli ve
orta erkenci bir çeşit.

Yurt dışı pazarına uygun
ve raf ömrü uzun.

Sweet Red
California type. 

Fruits are 4 lobes
and 10-11 cm.

High yield and mid-early.

Good for export and
domestic market.
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SEHER
Sarı Kaliforniya tipi.

Kompakt bitki yapısı. 

Verimli ve erkenci bir çeşit.

Meyve 4 loblu ve 10-11 cm.

Yurt dışı pazarına uygun
ve raf ömrü uzun.

Blocky type. 

Compact plant structure

High yield variety end early

Fruits are 4 lobes and 10-11 cm

Good for export and
domestic market.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SONARO
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jalapeno biber tipindedir.

Güçlü ve meyveyi örten
bitki yapısına sahiptir.

Yüksek sıcaklıkta meyve
tutumu ve verimi iyidir.

Koyu yeşil parlak meyvelidir.

Turşuluk üretime uygundur.

It is a Jalapeno type pepper.

It has a vigorous and
fruit-covering plant.

Fruit setting and yield is
good at high temperature. 

Fruit is bright dark green.

Suitable for pickling.
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PUMA
Maraş tipi acı biberdir.

Erkenci ve çok verimlidir.

Acılık değeri 20 bin scoville’nin üzerindedir.

Meyve eti incedir.

Taze tüketim kurutmalık ve
pul biberine uygundur.

Maraş type hot pepper.

It is a erly and productive variyety.

Puncency level is over 20.000 scoville.

Fruit flesh is thin.

Fruits are suitable for
fresh market, drying and

making spices.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Patlıcan
Eggplant
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SİMYA
Örtü altı ve açık tarla

yetiştiriciliğine uygundur.

Bitki yapısı güçlü ve kapalıdır.

Erkenci ve verimli bir çeşittir.

Uzun silindirik meyveleri
parlak koyu siyahtır.

Raf ömrü uzundur.

Suitable for indoor and
open field cultivation.

The plant structure is
strong and closed.

It is an early and
productive variety.

Long cylindrical fruits
are bright dark black.

It’s shelf life is long.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

49



Hıyar
Cucumber

50



MRC 07
Örtü altı güz ve bahar

dönemlerine uygundur. 

Meyve getirme hızı ve
verimi çok yüksektir.

Boğum arası kısa
multi meyveli çeşit. 

Dönem dönem kısa yan
sürgünlere sahiptir.   

Meyveler hasat geciktiğinde
şişme yapmaz.

It is suitable for autumn and
spring season indoor production.

Variety is extremely productive.

Fruits grow quickly.

It has short internode and
multi fruits per node.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MRC 05
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Güz ve bahar yetiştiriciliğine uygun. 

Boğum arası kısa ve yarı multi.

Hastalıklara toleranslı ve
küçük yapraklı bitki yapısına sahip.

Meyve getirme hızı yüksek.

Parlak, pürüzsüz ve
koyu yeşil meyveye sahip. 

Hasat geciktiğinde
meyvelerde şişme olmaz. 

Erkenci, yüksek verime
sahip bir çeşittir. 

It is suitable for autumn
and spring production season. 

Short internode and
semi-multi type.

Plant have small leaves
and its tolerance to diseases.

Fruit bright, smooth and
dark green colour.

Variety has very high yield, early. 
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KUATRO
Örtü altı güz ve bahar

dönemlerine uygundur. 

Meyve getirme hızı ve
verimi çok yüksektir.

Boğum arası kısa
multi meyveli çeşit. 

Dönem dönem kısa yan
sürgünlere sahiptir.   

Meyveler hasat geciktiğinde
şişme yapmaz.

It is suitable for autumn and
spring season indoor production.

Variety is extremely productive.

Fruits grow quickly.

It has short internode and
multi fruits per node.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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AGNES
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Güz, bahar ve kış dönemleri
yetiştiriciliğine uygun.

Boğum arası orta kısa,
tekli meyveli ve uzun yan dallı. 

Hastalıklara genel olarak toleranslı
ve sağlıklı bitki yapısına sahip.

Meyveler parlak, pürüzsüz ve
parlak yeşil.

Orta erkenci,
yüksek verime sahip bir çeşittir. 

Suitable for autumn,
spring and winter
seasons production.

It has medium short internode,
single fruit and long side branch.

Tolerant to diseases and
healthy plant structure.

Fruits are bright, smooth and
bright green.

Mid-early variety is
very productive
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SERİ
Güz, bahar ve kış dönemleri

yetiştiriciliğine uygun.

Boğum arası orta kısa,
tekli meyveli ve uzun yan dallı. 

Hastalıklara genel olarak toleranslı
ve sağlıklı bitki yapısına sahip.

Meyveler parlak, pürüzsüz ve
parlak yeşil.

Orta erkenci,
yüksek verime sahip bir çeşittir. 

Suitable for autumn,
spring and winter

seasons production.

It has medium short internode,
single fruit and long side branch.

Tolerant to diseases and
healthy plant structure.

Fruits are bright, smooth and
bright green.

Mid-early variety is
very productive

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BESTA
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Güzlük, baharlık ve
tekli bir çeşittir.

Boğum arası kısa ve
çok erkenci.

Kısa yan sürgüne sahip
kendi başına körler.

Meyve getirme hızı çok yüksek
ve hasat geciktiğinde
meyveler şişme yapmaz.

Soğuk performansı yüksek
ve hastalıklara dayanıklı bir çeşit.

Single fruit, suitable for
autumn and spring production.

Variety has short internode
and very early.

Short side branch and
it gives again fruits on
lateral branches.

Well performing in cold
conditions and
tolerant to diseases.
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ATOM
Güz, bahar ve yazlık

mini multi çeşit.

Kısa yan dallı ve
çok güçlü bitki yapısına sahiptir. 

Meyve getirme hızı çok yüksektir. 

Meyveler parlak, pürüzsüz ve
sapı uzundur. 

Mükemmel raf ömrü ve
meyve aromasına sahiptir. 

Erkenci, yüksek verime sahip
bir çeşittir. 

Mini multi type and
suitable for autumn,

spring and summer production.

Short side branches and
strong habitus.

Fruits are
bright green, smooth

Excellent fruit is tasty
and long shelf life.

Early, high yield and
parthenocarpic variety

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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YILKI
•

•

•

•

•

•

•

Örtü altı güz, bahar ve
yaz ekim dönemlerine
uygun mini multi çeşit.

Meyve getirme hızı yüksek.

Meyveler parlak ve pürüzsüz.

Yüksek verimli ve
raf ömrü uzun bir çeşittir.

Mini multi type cucumber
variety suitable for
autumn, spring and
summer production. 

Fruits are bright green
and smooth.

High yield and
 long shelf life.
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ALPAGU
Güz ve bahar dönemleri

üretimine uygun slicer tipi
dikenli hıyar çeşidi. 

Farklı yetiştirme koşullarına
uygun tekli çeşittir. 

Meyveler koyu yeşildir. 

Verimli ve yüksek meyve
kalitesine sahiptir. 

Raf ömrü uzun bir çeşittir.

It’s a slicer type
cucumber.

Suitable for autumn and
spring season production.

Great adaptation to
different growing conditions.

Fruits are dark green.

High yield and high fruit quality.

Long shelf life variety.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KARGU
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Güz ve bahar dönemleri
üretimine uygun slicer tipi
dikenli hıyar çeşidi. 

Farklı yetiştirme koşullarına
uygun tekli çeşittir. 

Meyveler koyu yeşildir. 

Verimli ve yüksek meyve
kalitesine sahiptir. 

Raf ömrü uzun bir çeşittir.

It’s a slicer type
cucumber.

Suitable for autumn and
spring season production.

Great adaptation to
different growing conditions.

Fruits are dark green.

High yield and high fruit quality.

Long shelf life variety.  
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TULGA
Partenokarpik, kornişon tipi

dikenli hıyardır.

Güz ve bahar dönemlerinde
açık tarla ve tünel

üretimlerine uygundur.

Boğum araları kısa ve
güçlü bitki yapısına sahiptir.

Çok verimli bir çeşittir.

It’s a parthenocarpic,
pickling variety.

Suitable for tunnel and
open field during

spring and autumn.

It has short internodes
and strong habitus.

It’s has high yield.

•

•

•

•

•

•

•

•
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KERVAN
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uzun tip hıyar çeşidi.

Güz, bahar ve kış dönemleri
yetiştiriciliğine uygun.

Orta erkenci,
yüksek verime sahiptir. 

Meyveler 30-33 cm
ve parlak koyu yeşil renktedir. 

Erkenci ve yüksek verimlidir. 

It’s lange type cucumber variety.

Suitable for autumn,
spring and winter
seasons production.

Mid-early variety
is very productive

Fruits are 30-33 cm
and bright dark green.

Variety has high yield.
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Kabak
Squash
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SEYDEN
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sera, tünel ve açık alanda
erken bahar yetiştiriciliğine uygun. 

Çok verilimli bir çeşittir. 

Meyveleri silindirik ve parlak yeşildir.  

Meyveler hasat sırasındaki
çizilmelere karşı toleranslıdır. 

Örtü altında meyve tutumu iyi.

Suitable for greenhouse,
tunnel and open field early spring 
production.

Extremely high yield.

Fruits are cylindiric and bright green.

Fruits are tolerance to
deformation during
harvest and trasport.

Good fruit setting in
indoor production.

Fruit Size
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TORPİDO
Örtü altı ve açık alan

kabak üretimine uygundur.

Bitki yapısı güçlü ve
verimli bir çeşittir.

Meyveler silindirik ve
parlak yeşildir. 

Güz ve yayla üretimlerinde
yüksek verime sahiptir.

Suitable for indoor and open
field  squash growing production.

Strong plant structure
and high yield.

Fruits are cylindiric
and bright green.

Extremely high yield in
autumn and

high plateau productions.

•

•

•

•

•

•

•

•

Fruit Size
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TARGET
•

•

•

•

•

•

•

• 

Sera, tünel ve açık alanda
erken bahar yetiştiriciliğine uygun. 

Çok verilimli bir çeşittir.

Meyveleri düz ve parlak yeşildir.

Meyveler hasat sırasındaki
çizilmelere karşı toleranslıdır.

Suitable for greenhouse,
tunnel and open field
early spring production.

Extremely high yield.

Fruits are cylindiric and
bright green.

Fruits are tolerance to
deformation during
harvest and trasport.
 

Fruit Size
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İNCİ
Örtü altı ve açık alan

kabak üretimine uygundur. 

Bitki yapısı güçlü ve
verimli bir çeşittir.  

Meyveler silindirik ve
siyah yeşildir. 

Güz ve yayla üretimlerinde
yüksek verime sahiptir.  

Suitable for indoor and
open field  squash

growing production. 

Strong plant structure
and high yield. 

Fruits are cylindiric
and dark green. 

Extremely high yield in autumn. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Fruit Size
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AYDA
•

•

•

•

•

•

•

•

Örtü altı ve açık alan
kabak üretimine uygundur.

Bitki yapısı güçlü ve
verimli bir çeşittir.

Meyveler yuvarlak ve
parlak yeşildir. 

Güz ve yayla üretimlerinde
yüksek verime sahiptir.

Suitable for indoor and open
field  squash growing production.

Strong plant structure
and high yield.

Fruits are round
and bright green.

Extremely high yield in
autumn and
high plateau productions.

Fruit Size

8 x 6 cm
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Kavun
Melon
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ŞIRA
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Galia tipinde kavun çeşididir.

Tünel ve açık alan
üretimlerine uygundur.

Erkenci bir çeşittir.

Fungal hastalıklara dirençli
ve verimli bir çeşittir.

Kabuğu sarı renkli ve
netli olup iç rengi
yeşilimsi beyazdır.

It’s a galia type melon.

Suitable for tunnel and
open field production. 

It’s early variety.

Variety has high tolerance
to fungal diseases and high yield.

Fruit outer colour
is yellow and netted.

Flesh colour is greenish white. 
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SÜREN
Galia tipinde

oval kavun çeşididir.

Tünel ve açık alan
üretimlerine uygundur.

Orta erkenci bir çeşittir.

Fungal hastalıklara dirençli
ve verimli bir çeşittir. 

Mükemmel meyve rengi
ve çıtırı ile albenisi yüksek. 

Raf ömrü uzundur.

Meyve eti sert, kalın ve lezzetlidir. 

It’s a galia type melon.

Suitable for tunnel and
open field production. 

It’s  medium early variety.

Variety has high tolerance
to fungal diseases and high yield. 

Fruit outer colour is
yellow and netted. 

Flesh colour is
greenish white. 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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STANZA
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sera ve açık alan yetiştiriciliğine
uygun, yuvarlak galia tipi kavun.

Netli, albenisi yüksek.

Homojen meyve yapısı ile
yüksek kalite.

1,5-2 kg meyve ağırlığı.

Galia type melon.

Round, suitable for greenhouse
and open field galia
type production.

Netted.

High quality uniform fruit.

Fruits are avg 1,5-2 kg.
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SERİN
Ananas tipi, netli,

söbe kavun çeşidi.

Tünel ve açık alan
yetiştiriciliğine uygun.

Aromalı ve şeker oranı yüksek.

2-2,5 kg meyve ağırlığı. 

Oval, netted ananas
type variety.

Suitable for greenhouse
and open field production.

High sugar rate and good flavor.

Fruits are avg 2-2,5 kg.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Karpuz
Watermelon
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ESTAR
Çok erkenci ve kırık tevek

bitki yapısına sahip.

Aşılı üretimde meyve
şeklini ve tadını bozmaz.  

Alçak tünel ve sera
üretimine çok uygundur.

Soğukta meyve tutumu
oldukça iyidir.   

Et rengi oldukça kırmızı
ve şeker oranı yüksektir. 

Çekirdek ve çekirdek evi küçük

Very early and mid-leaf
coverage.It has high sugar
content in production with

rootstock as well.

Good performance at low
tunnel early spring

production and good
fruit setting in cold conditions.

Fruit flesh colour is red.
Seeds are small and

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ATAKAN
•

•

•

•

•

•

•

Şeker oranı yüksektir. 
Meyve oval
ve 8-12 kg ağırlığındadır.

Orta erkenci ve
verimli bir çeşittir.

Dış kabuk deseni koyu renkli olup,
bitki yaprak yapısı kuvvetlidir. 

Meyveler güneş yanığına
maruz kalmaz.

It has high sugar content.

Fruit shape is oval and
8-12 kg. Mid-early.

The variety has a very vigor
habitus therefore, the fruits
are protected from sun burn.
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ORKA
Şeker oranı yüksektir. 

Meyve oval
ve 8-12 kg ağırlığındadır.

Orta erkenci ve
verimli bir çeşittir.

Dış kabuk deseni koyu renkli olup,
bitki yaprak yapısı kuvvetlidir. 

Meyveler güneş yanığına
maruz kalmaz.

It has high sugar content.

Fruit shape is oval and
8-12 kg. Mid-early.

The variety has a very vigor
habitus therefore, the fruits

are protected from sun burn.

•

•

•

•

•
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