
ÇEŞİT  
TANITIMI 



Ceviz Çeşitleri 

-Ağacı Kuvvetli, 

-Yarı dik büyüme eğilimde, 

-Meyve ucu sivri, 

-Standart çeşitlerden küçük meyveli ancak aşırı verimli, 

Oğuzlar-77 
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Armut Çeşitleri 

Akçay-77 

-Ağaçları bodur ve yarı-bodur, 

-Orta kuvvette, dik veya yarı-dik olarak gelişme gösterir, 

-Meyveleri basık armut şekilli 260-280g ağırlığında, 

-Hasat zamanı genellikle Temmuz ayının son haftasıdır. 
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Zeytin Çeşitleri 

Gemlik-27 

Gemlik-21 

-Periyodisiteye eğilimi oldukça düşüktür.  

-Periyodisite katsayısı ise 0,198’ dir. 

-Verimli bir tiptir (8.73 kg/ağaç), 

-Periyodisite katsayısı ise 0,231’dir. 
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Kızılcık Çeşitleri 

Yalçınkaya-77 

Erolbey-77 

-Meyve ağırlığı ortalama 5,20-6,93 g arasında değişmektedir,  

-Kendine verimli bir çeşittir, 

-Hasadı Temmuz ayının 2. yarısı ile Ağustosun ilk yarısıdır, 

-Verimi 20-25 kg dır. 

-Meyve ağırlığı ortalama 6,20-6,89 g arasında değişmektedir,  

-Kendine verimli bir çeşittir, 

-Orta mevsimde olgunlaşan bir çeşittir, 

-Verimi 20-25 kg dır. 
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Çilek Çeşitleri 

Erenoğlu-77 

Dorukhan-77 

Ata-77 

Doruk-77 Bolverim-77 

Hilal-77 Eren-77 

-Çeşitler genellikle sofralık özellikte olup, 
derin dondurmaya uygundur. 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / YALOVA 

6 



Üzüm Çeşitleri 
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Arifbey Atak 77 İsmetbey Pembe 77 

 Verim 15 kg/omca 
 Hasat zamanı orta mevsim  
 İri tane yapısı (7-8 gr) 
 Düşük şeker ve asit oranı ile 
    şeker hastaları için oldukça  
    uygun bir üzümdür. 
 Depolamaya uygun bir çeşittir. 
 

 Geç zamanda olgunlaşır 
 Omca üzerinde uzun  
süre    bekletmeye uygun  
Verim 10-12 kg/omca 
 İri tane yapısı (8 gr) 
Botrytis’e karşı 
yeterince dayanıklı bir 
özellik göstermektedir. 

  Orta mevsimde olgunlaşır 
  Verim 10-15 kg/omca 
  İri tane yapısı (7 gr),  
  Hasat zamanının Cardinal ve  
    Alfons arasındaki boşluğa denk 
    gelmesi önemli bir avantajdır 

 Geç zamanda olgunlaşır  
Kalın kabuk yapısı sayesinde 
   raf ömrü uzundur 
 Verim 8-10 kg/omca 
İri tane yapısı (7-8 gr) 
Botrytis’e karşı yeterince 
   dayanıklı bir özellik  
    göstermektedir. 



Batem Göral 

Mandarin Çeşitleri 

Batem İncisi 

Batem Yıldızı 

Klemantin (Algerian) mandarininden farklı yönleri; 

- Meyve çapının daha büyük olması,  

- Meyve boyunun çapa oranının daha küçük olması  

- Meyvenin daha ağır olması 

Satsuma (Owari) mandarininden farklı yönleri; 

- Meyve kabuk kalınlığının daha ince olması 

- Ağaç tacının daha sarkık büyüme eğiliminde olması 

Satsuma (Owari) mandarininden farklı yönleri;  

- Meyve kabuk kalınlığının daha ince olması  

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA 
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Limon Çeşitleri 

Batem Sarısı 

Batem Pınarı 

Interdonato limonundan farklı yönleri; 

- Meyve çapının daha büyük,  

-Meyve uzunluğunun çapa oranının daha az olması  

-Toplam veriminin ve taç birim hacmine düşen veriminin 
daha yüksek olması özelliği ile tescil edilmiştir. 

Interdonato limonundan farklı yönleri; 

- Meyvenin meme ucundaki çıkıntının daha az belirgin,  

- Meyve kabuk kalınlığının daha ince,  

- Toplam veriminin ve taç birim hacmine düşen veriminin 
daha yüksek olması 
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Portakal Çeşitleri 

Batem Fatihi 

Batem Şekeri 

Batem Baharı 

Washington Navel portakalına göre farklı yönleri;  

- Daha iri meyveli,  

- Daha ince kabuklu,  

-Daha erkenci bir çeşittir.  

 (Kasım ayının ilk yarısında olgunlaşır) 

Washington Navel portakalına göre farklı yönleri;  

- Daha iri meyveli,  

- Daha ince kabuklu,  

- Yüksek ve düzenli verim özelliğine sahiptir. 

 (Kasım ayı sonunda olgunlaşan bir çeşittir) 

Valencia Late portakalına göre farklı yönleri;  

- Daha iri meyveli,  

- Daha ince kabuklu,  

- Yüksek verimlidir. 

 (Mart-Nisan aylarında olgunlaşır) 
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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA 

Nar Çeşitleri 

Batem Esinnar 

Batem Hicrannar 

Batem Yılmaznar 

Batem Onurnar 

-Orta mevsim çeşididir (24 Eylül-4 Ekim) 
-Kabuk rengi ve dane rengi koyu kırmızı, 
-Tatlı bir çeşittir. 

-Orta mevsim çeşididir (24 Eylül-4 Ekim) 

-Kabuk rengi ve dane rengi koyu kırmızı, 

-Tatlı bir çeşittir. 

-Erkenci (13 - 23 Eylül) 

-Kabuk rengi kırmızı, dane rengi koyu kırmızı, 

-Mayhoş bir çeşittir. 

-Orta mevsim çeşididir (24 Eylül-4 Ekim) 

-Kabuk rengi kırmızımsı-sarı, dane rengi koyu kırmızı, 

-Ekşi bir çeşittir. 11 



Kaplan Yeşilırmak Akbulut Ayder 

Onur İrem Çoruh 1 Türkay 

-Verim: 30 kg / ağaç 

-İrilik: 330-350 g  

-Verim: 30 kg / ağaç 

-İrilik: 300-320 g  

-Verim: 55 kg / ağaç 

-İrilik: 280-300 g  

-Verim: 35 kg / ağaç 

-İrilik: 280-300 g  

-Verim: 55 kg / ağaç 

-İrilik: 220-250 g  

-Verim: 40 kg / ağaç 

-İrilik: 300-320 g  

-Verim: 40 kg / ağaç 

-İrilik: 160-180 g  

-Verim: 35 kg / ağaç 

-İrilik: 200-220 g  

Trabzon Hurması Çeşitleri 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN 
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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN 

Elma Çeşitleri 

-Periyodisite eğilimi az 

-Kutuplardan basık 

-Meyve homojen kırmızı renkli 

-Meyve iriliği: 110-125 g 

-Ortalama ağaç başı verim: 12-14 kg 

 

Amasya Elması 



Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / Erdemli-MERSİN 

Alata 

Gülşen 

Uzun 

Eylül 

Çekirdeksiz Limon Çeşitleri 
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Meyve ağırlığı 107,6 g, kabuk kalınlığı 
5.74 mm, usare miktarı % 32.6, asit 
oranı % 6.62 ve çekirdeksizdir.  

Meyve ağırlığı 130.1 g, kabuk kalınlığı 
5.41 mm, usare miktarı % 37.4, asit 
oranı % 6.84 ve çekirdeksizdir.  

Meyve ağırlığı 117.8 g, kabuk kalınlığı 
6.75 mm, usare miktarı % 33.1, asit 
oranı % 7.50 ve çekirdeksizdir.  

Eylül çeşidi hasat dönemi, yüksek usare miktarı 
(% 40.1) ve meyve ağırlığı (180.6 g) bakımından 
diğerlerinden farklıdır.  



Kayısı Çeşitleri 
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Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / Eğirdir-ISPARTA  

Davraz 

-0900 Ziraat Çeşidinden 3-5 gün önce çiçek açar,  
-Hasat zamanı 4-5 gün öncedir.  
-Ağaçlar dik, yarı yayvan gelişir.  
-Verimli, uzun saplı, meyveleri iri, kalp şeklinde ve 
parlak koyu renktedir.  

Kiraz Çeşitleri 
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Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / GAZİANTEP 

Barak Yıldızı 

Tekin 

-Verim 4.42 kg/ağaç 
-Çıtlama oranı % 96 
-Randıman % 43 
-Periyodisite katsayısı 0,153 

-Verim 2.75 kg/ağaç 
-Çıtlama oranı % 48 
-Randıman % 37 
-Periyodisite katsayısı 0,486 

Antepfıstığı Çeşitleri 
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Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / TEKİRDAĞ 

Güz Gülü 

-Çekirdeksiz 
-Kabuk rengi  
  gül  pembe 

Bozbey Özer Karası Tekirdağ Misketi Tekirdağ Sultanı 

-Beyaz, 
-İri salkım, 
-İri taneli  
  (7-8 g) 

-Çok iri taneli 
  (8-9 g), 
-Çekirdekli, 
-Orta erkenci 

-Çekirdeksiz, 
-Seyrek salkımlı, 
-Orta erkenci 

-Hastalıklara 
 toleranslı,  
-Geç mevsim, 
-Şaraplık  

Üzüm Çeşitleri 
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Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MANİSA 

Altın Sultani Sultan 1 Manisa Sultanı Sultan 7 Saruhanbey 

-Kurutmalık 

-Salkım büyüklüğü 

  Orta (427 g) 

-Kuru üzüm ekspertiz  

  tip no: 9,75’ tir 

 

-Kurutmalık 

-Salkım büyüklüğü 

 Orta (376 g) 

-Kuru üzüm ekspertiz 

  tip no: 9,69’dur. 

-Sofralık 

-Salkım büyüklüğü 

  İri (>500 g) 

-Tadım puanı yüksektir.  

  

-Sofralık ve kurutmalık 

-Salkım büyüklüğü 

 Orta-iri (460 g), 

-Kuru üzüm ekspertiz 

 tip no: 9,75’ tir. 

 

-Kurutmalık 

-Salkım büyüklüğü 

 Orta  (400 g) 

-Kuru üzüm ekspertiz 

 tip no: 9,50’dir. 

  

 

Üzüm Çeşitleri 
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Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / GİRESUN 

Meyve Özellikleri 

Meyve ağırlığı (g) : 2,35 

İç ağırlığı  : 1,46 

Kabuk kalınlığı (mm) : 1,03 

İç oranı (%) : 54,2 

Sağlam iç oranı (%) : 65,4 

Çıtlak meyve oranı (%): 3 

Yağ oranı (%) : 64,2 

Verim  : Tombul’dan % 40 fazla 

    
  

   

Meyve Özellikleri 

Meyve ağırlığı (g) : 2,96 

İç ağırlığı  : 1,43 

Kabuk kalınlığı (mm) : 1,07 

İç oranı (%) : 53,5 

Sağlam iç oranı (%) : 65,4 

Çıtlak meyve oranı (%): 3 

Yağ oranı (%) : 64,2 

Verim  : Tombul’dan % 25 fazla 

   

   

Fındık Çeşitleri 
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Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / ERZİNCAN 

Mihralibey 

Meyve Özellikleri 

Değerlendirme şekli: Sofralık 

Verim: 55-60 kg/ağaç 

Meyve ağırlığı: 30-35 g 

Meyve sululuk durumu: Orta sulu 

Meyve şekli: Basık 

Meyve tadı: Tatlı 

Çekirdek tadı: Tatlı 

 

Kayısı Çeşitleri 
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-Ağaçlar 7-8 m yükseklikte ve 8-9 m genişlikte, 
-Meyve mikarı,120 kg/ağaç 
-Hasat süresi 40-45 gün. 
-Kuru meyve rengi beyaza yakın sarı, 
-Olgunlaşma Temmuz sonu başlar, Eylül sonu biter. 

Sarılop 

 -Bursa yöresinde çok yaygındır.  
 -Meyve ağırlığı 65-120 g 
 -Meyve miktarı 150 kg/ağaç 
 -Kalın et ve kabuk kalınlığı, 
 -Hasat ve pazarlamada soğuk zincirin korunması    
raf ömrünü uzatmaktadır. 

Bursa Siyahı 

İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / AYDIN 

İncir Çeşitleri 
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Süs Bitkisi  Çeşitleri (Şakayık) (Alev Topu-Eful-Tombak) 
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BATEM FİLİZİ  
 
Meyve eni 80-90 mm, meyve boyu 135-145 
mm, meyve ağırlığı ortalama 320 gr, meyve 
eti sıkı, meyve et rengi yeşil krem patlıcan 
çeşidi özellikle yüksek verimli olması ve 
soğukta renk açılması yapmayan bir 
özelliğe sahip olması gibi özellikleriyle 
patlıcan çeşitleri içerisinde ayrı bir 
tutacağını göstermektedir...  

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA 

Sebze Çeşitleri 
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EgeTarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR 

Sebze Çeşitleri 

Seyrek tatlı kıl biber  
 
- Erkenci, verimli, 
 - Taze tüketime ve turşuluğa uygun, 
 - Üstün vasıflı bir çeşittir. 
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KaradenizTarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN 

Sebze Çeşitleri 

Dürme Lahana 
 
- Erkeci,  
- 1-2 kg’lık küçük sıkı başları olan, yuvarlak 
başlı,  
- Turşuluk özelliği mükemmel olan ve aynı 
zamanda taze tüketime de uygun bir çeşittir. 
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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA 

Sebze Çeşitleri 

Domates Nurşen F1 
 
- Tek Ürün Yetiştiriciliğe Uygun  
- Hafif basık Yuvarlak meyveli 
-  Ortalama Meyve Ağırlığı 140-160 gr 
-  Meyve eti sert olup, 
-  Dekara Verimi 18 ton civarındadır. 
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Domates Özçelik F1 
 
- İlkbahar Dönemi Yetiştiriciliğe Uygun  
- Çok hafif basık yuvarlak meyveli 
-  Ortalama Meyve Ağırlığı 140-160 gr 
-  Meyve eti orta sert olup, 
-  Dekara Verimi 15 ton civarındadır. 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANTALYA 

Sebze Çeşitleri 
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Alata Bahçe KültürleriTarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / MERSİN 

Sebze Çeşitleri 
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TEŞEKKÜRLER 


