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Hakkımızda / About Us

Tohum toprağın sevdasıdır.
Makrogen Tohumculuk, sektörde deneyimli personeli ve teknolojik ekipman parkı ile en verimli tohumları ve hizmeti üreticilerine
sunmanın gururunu taşımaktadır.
Tohum, insan geleceğinin vazgeçilmezidir. Tohum insan ve diğer
tüm canlılar gibi nefes alır, nefes verir.
Toprağın tohuma olan sevdası, Makrogen Tohumculuk için bir
önceliktir. Toprak, fizyolojik ve genetik olarak üstün tohuma hasrettir. Makrogen Tohumculuk, yurtiçi ve yurtdışı pazarları için
geliştirip ürettiği tohum çeşitlerinde, kalite ve verimlilik anlayışından ödün vermeme çabasındadır. Sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla üretici memnuniyetini maksimum düzeye ulaştırma azim ve kararlılığını sürdürmektedir.
Sizleri her zaman iş ortağı olarak gören firmamız, açık alan sebze tohumları, tarla bitkileri, iş tohumları ve yem bitkileri tohumları
üretiminde, birlikte daha çok çeşit ve daha verimli ürünlerde buluşmak dileğiyle...
Bereketli hasatlar dileriz.
The seed is the ambition of the soil.
Makrogen Seeds are proud of supplying most fertile seed and
best services available in sector with it’s experienced staffs and
modern facilities.
The seeds are indispensable for the future of mankind. The seeds
breathe like all other creature and human.
The soil’s ambition to seed is a priority for Makrogen. The soil
feels longing for genetically and physically superior seeds. Makrogen Seeds efforts not to make concession to the mentality of
quality and productivity for the seeds which is produced for both
domestic and foreign market in Makrogen facilities. Makrogen
has been maintaining it’s efforts to meet consumer satisfaction
by doing R&D activities oriented constant development and reformation.
Makrogen seeds regards it’s costumer as a partner. Makrogen
hope to see you also as a partner in the business of the open field
vegetable, forage and field crop seed at the future.
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Makrogen wishes you abundant harvest.

BARBUNYA | KIDNEY BEAN

Oturak Barbunya
Bush Kidney Bean

Buse

L Erkenci oturak barbunya çeşididir.
L Baklaları düzgün ve gösterişlidir.
L Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine
kırmızıdır.
L Bakla uzunluğu 17-18 cm ve eni 1,8-2,1 cm’dir.
L Olgunlaşma gün sayısı 65 gündür.
L Tüm bölgelerimizde talep edilmektedir.

L Early bush bean variety.
L Buse has smooth and attractive pods.
L Seeds and pods are red striped on creamy
background.

L The pods are 17 -18 cm in length and
1.8 -2.1 cm in width.

L Reaches maturity 65 days after planting.
L Demanded variety in all borlotto bean cultivated area.

Belinay

Sırık Barbunya
Pole Kidney Bean

L İlkbahar ekimleri için uygun sırık barbunya
çeşididir.
L Bakla uzunluğu 20-22 cm, eni 2 cm ‘dir.
L Olgunlaşma gün sayısı 75-80 gündür.
L Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine
koyu kırmızıdır.
L Hastalık dayanımı ve yüksek verimi tercih
sebebidir.
L Pole bean variety for spring planting.
L It has 20 – 22 cm pods.
L 75-80 days to maturity.
L Seeds are dark red coloured on creamy
background.

L Demanded for its disease resistance and high
yield.
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Oturak Barbunya
Bush Kidney Bean

Silver

(Hamudi)

fasulye (barbunya) çeşididir.

L Güçlü bitki yapısına sahiptir.
L Baklaların enine kesiti eliptik, yumurtamsıdır.
L Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine kırmızı

renklidir.

L Baklaları kılçıksız, düzgün ve gösterişlidir.
L Üniform olgunlaşan düz baklalara sahiptir.
L Bakla uzunluğu 17-18 cm, bakla eni 1,8-2,1 cm dir.
L Olgunlaşma gün sayısı 55-60 gündür.

L OIt has a plant vigorous and early variety.
L The pods are 17-18 cm in lenght and 1,8-2,1

cm in width.
L Average harvest maturity is 55-60 days.
L Pods are stringless and smooth.
L It has smooth pods as unifom ripening.
L The pods shape of cross section is elliptic to ovate.
L Ground colour and seed colour is red on the
cream.

BARBUNYA | KIDNEY BEAN

L Pazar isteklerine uygun, erkenci, oturak taze

Belin / Beyaz Barbunya
L Güçlü ve yayılmayan bitki yapısına sahiptir.
L Düzgün gösterişli, beyaz barbunya çeşitidir.
L Pazar isteklerine uygun, erkenci, oturak barbun-

ya çeşididir.

L Güçlü ve yayılmayan bitki yapısına sahiptir.
L Bakla uzunluğu 12-13 cm, bakla eni 1,0-1,2

cm’dir.

L Bakla rengi sarı, dane rengi beyaz renklidir.
L Uniform olgunlaşan baklaları düzgün ve göste-

rişlidir.

L Suitable for market, early bush bean variety.
L Vigorous and not dispersion plant habit.
L The pods are 12-13 cm in length and 1,0-1,2

cm in width.
L Pods color is yellow, seeds color is white.
L Pods are smooth and showy.
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Oturak Fasulye
Bush Bean

Efsun

FASULYE | BEANS

L Yüksek Hastalık Dayanımına sahiptir.
L Orta erkenci, dolgun baklalı oturak tip Fasulye

çeşitidir.

L Yeşil renkli, taze pazar ve sanayi tüketimine

uygundur.

L Yüksek verimli ve raf ömrü uzundur.
L Ortalama Bakla Uzuluğu, 21-22 cm’dir.

L Has High Disease Resistance.
L It is a medium early type bean variety with full

pods.
L Green color, suitable for fresh market and
industrial consumption.
L High efficiency and long shelf life.
L Average Pod Length is 21-22 cm.

Aleyna

Oturak Fasulye
Bush Bean

L Oturak tipte yüksek verimli kılçıksız bir çeşittir.
L Erkenci olması nedeniyle bütün fasulye ekilen

bölgelerde tercih edilir.

L Taze tüketim ve konservelik kalitesi mükemmeldir.
L Baklaları yassı, yeşil renkli ve kılçıksızdır.
L Bakla boyu 16-18 cm, eni 1,8 cm yassı tiptedir.
L Uygun bakım koşullarında ortalama taze ürün

verimi 1,5-2 ton/dekar’dır.

L İlk hasada gelim süresi 45 gündür.
L Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
L Is a high yielding stringless bush bean variety.
L Preferable at all over bean cultivation areas.
L Its pods are flat, attractive green and stringless.
L The pods are 16-18 cm in length and 1.8 cm
in width.

L Potential yield is about 1.5-2 ton/da under
suitable cultivation conditions.

L Aleyna has shown very good yield potential and
is good for both fresh market and processing.

L Estimated day to maturity is about 45.
L Resistant to bean common mosaic virus.
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Oturak Fasulye
Bush Bean

Gelincik

L Early bush bean variety with long pod.
L The attractive, light green pods are stringless.
L Pods are smooth and flat.
L Suitable for spring and autumn planting.
L Attractive pods are about 18-20 cm long,
1.2 -1.4 width.

L Resistance to common bean mosaic virus.
L Seeds are brown.

Narin

FASULYE | BEANS

L Uzun baklalı, erkenci, bodur fasulye çeşididir.
L Baklalar açık yeşil renkte olup, kılçıksızdır.
L Baklalar düzgün ve tohum yatakları belirsizdir.
L İlkbahar ve güzlük ekimler için uygundur.
L Baklalar 18-20 cm boy ve 1,2-1,4 cm enindedir.
L Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
L Tohum rengi kahverengidir.

Oturak Fasulye
Bush Bean

L Erkenci, oturak fasulye çeşididir.
L Baklalar yeşil renkte olup, yassı düzgün ve

kılçıksızdır.

L Tohum rengi açık kahverengi özelliğine sahiptir.
L Bakla daneleri taze olum döneminde belirgindir.
L Verimi yüksektir. Taze tüketim ve konservelik

kalitesi çok iyidir.
L Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.

L Early, high yielding bush bean variety.
L The green pods are smooth and stringless.
L Seeds are light brown in color.
L It has seed marks when harvesting time.
L Fresh market and processing quality is excellent.
L Resistance to bean common mosaic virus.
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FASULYE | BEANS

Oturak Fasulye
Bush Bean

Tavil
L Ortalama 50 - 55 günde hasat olgunluğuna

gelir.

L Oturak fasulye çeşididir.
L Baklalar silindir yapıda açık yeşil renkli, kılçıksız

ve pürüzsüdür.
L Tohum rengi koyu kahvedir.
L Çok yüksek verimli olup fasulye mozaik virüsune
dayanıklıdır.

L Variety of harvest bush bean.
L Average harvest maturity is 50-55 days.
L Pods are cylindrical shaped, bright green colo-

ured, fibreless and smooth.
L Seeds are brown coloured.
L High-yielding and resistance to bean mosaic
virus.

Beren

Sırık Fasulye
Pole Bean

L Güçlü kök ve bitki yapısı.
L Yüksek adaptasyon kabiliyeti.
L Erkenci, Sırık fasulye çeşitidir.
L Meyve uzunluğu 20-22 cm.
L Meyve yapısı yassı.
L Kahverengi / bej ve orta irilikte oval dane yapısı-

na sahiptir.

L Vigorous root and plant structure
L High adaption capability
L Mid early pole bean variety
L 20 - 22 cm in pod length
L Flat pod type
L Brown mottled and medium size seed.
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Sırık Fasulye
Pole Bean

Selvi / Alman Ayşe

tüm bölgelerde tercih edilir.

L Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne

dayanıklıdır.

L Tohum rengi beyazdır.
L Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif

belirgindir.

L Very adaptable pole bean variety.
L Pods are 18 – 20 cm in length and slightly flat.
L High yielding variety with 2.0 – 2.5 ton /da.
L Preferable at all the bean cultivated areas with
its high adaptation capability.

L Tasty and stringless.
L Resistance to bean mosaic virus.
L Seeds are white.

Eda / Öz Ayşe

FASULYE | BEANS

L Ülkemize iyi adapte olmuş sırık fasulye çeşididir.
L Bakla uzunluğu 18-20 cm ve ovalımsı yapıdadır.
L Ortalama 2-2,5 ton/dekar taze verime sahiptir.
L Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen

Sırık Fasulye
Pole Bean

L Güçlü bitki yapısına sahip sırık fasulye çeşididir.
L Bakla rengi yeşil, şekli yassı ve düzgündür.
L Sonbahar ekiminden ilk hasata kadar geçen süre

55 gün, ilkbaharda ise 65-70 gündür.

L Kılçıksız taze tüketime elverişli sofralık bir çeşittir.
L Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
L Bekletildiğinde barbunya özelliği gösterir.
L Ortalama verimi 2,5-3 ton/dekar’dır.
L Meyve uzunluğu 13-14 cm, eni 1,5-1,7 cm‘dir.

L Pole variety with vigorus plant habit.
L Flat pods are green in color and smooth.
L Ready for harvest about 55 days for autumn

planting and 65-70 days for spring planting
after seeding.
L Suitable for fresh market with its stringless pods.
L Resistance to bean mosaic virus.
L The pods turns in red color and resembles
borlotto bean, seed can be consumed like
borloto beans when harvasting delayed.
L So that it is called as white borlotto bean.
L Potential yield is about 2.5-3.0 ton/da under
suitable cultivation conditions.
L The pods are 13-14 cm in length and
1.5-1.7 cm in width.
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Sırık Fasulye
Pole Bean

Hanzade / Turşuluk

FASULYE | BEANS

L Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
L Turşuluk amaçla da kullanılan sırık fasulyedir.
L Taze tüketimde kolay pişen, kılçıksız ve lezzetlidir.
L Bakla uzunluğu 16-18 cm, eni 1,8 cm ‘dir.
L Baklalar düzgün ve daneler belirgin değildir.
L Uygun bakım koşullarında, yüksek verimlidir.
L Bakla rengi açık sarıdır.
L Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
L Ürünün pazar değeri daha yüksektir.
L Pazarda ve süper marketlerde aranan bir ürün

olması, tohum talebini artırmıştır.

L High adaptation capable bean variety.
L Pole bean variety suitable for pickling and
fresh market.

L The yellow pods are easy-cooked, stringless
and tasty.

L Smooth pods are 16-18 cm in length and =
1.8 cm in width.

L High yielding variety. Resistance to bean
mosaic virus.

L High market capability against competitors on
fresh market. L Pods are light yellow in color.

Sema

Sırık Fasulye
Pole Bean

L Erkenci, sırık fasulye çeşididir.
L Baklalar düzgün ve tohum yatakları belirsizdir.
L Baklalar yassı, 22-23 cm boyunda ve

2,1-2,5 cm enindedir.

L Açık saha ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.
L Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.

L Early pole bean variety.
L Flattened pods are 22 – 23 cm in length and
2.1 – 2.5 in cross section.

L Suitable for cover and open field production.
L Resistance to bean mosaic virus.
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Kasırga

L A high yielding early broad bean variety.
L High adaptation capability.
L Resistance to antrachnose.
L Dark green pods contain 6-7 light green pods
in color.

L Pods are 25 – 27 cm in length.
L Most preferable in market due to high yield

BAKLA | BROAD BEAN

L Erkenci ve yüksek verimli bir bakla çeşididir.
L Adaptasyon kabiliyeti iyi ve antraknoza
dayanıklıdır.
L Bakla boyu 25-27 cm olup bakla rengi koyu
yeşil, dane rengi mat yeşil renklidir ve baklada
6-7 dane bulunur.
L Hastalık dayanımı ve yüksek verimi nedeniyle
en çok talep edilen bir bakla çeşididir.

and resistant to disease.

Sultani

BAMYA | OKRA

L Koyu yeşil renkli, bitki yapısı güçlü olup,

uzun bir hasat periyoduna sahiptir.

L Taze ve kuru olarak tüketime uygun çiçek bamya

çeşididir.

L Plant is vigorous.
L Pods are pentagonal and deep green.
L Long harvesting period.
L Suitable for fresh and dry consumption.
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L Yaprakları etli, dilimsiz, koyu yeşil ve düz yüzeylidir.
L Tohumları dikensizdir.
L Nakliyeye dayanıklıdır.
L Ekimden ilk hasada geçen gün sayısı 40-45 gün

geçmektedir.
L Yemeklik, konservelik ve derin dondurmaya
elverişlidir.

L Matador is a spinach variety that offers
growers high yield.

L Matador produces smooth, round, dark-green
and fleshy leaves.

L It is well adapted for fresh market, processing
use and deep freeze.

ISPANAK | SPINACH

Matador

L Good for transportation.
L It reaches harvesting maturity 40-45 day
after planting.

SEMİZOTU | PURSLANE

Sedef

L Çok erkenci bir çeşit olup 25-30 günde hasat

edilebilir.

L Piyasada Frenk tipi diye adlandırılmıştır.
L Salata ve yemeklik olarak tüketilir.

L Very early variety, reaches harvesting maturity
25-30 days.

L Stalkless leaves are succulent and has
sweet-sour flavor.

L Not only for salad but also main course.
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ROKA | ROCKET

Derya

L Yaprakları loplu ve dişlidir.
L Taze yaprakları salata şeklinde tüketilir.

L Serrated leaves, strong green colour

combined good flavour, is used for salads.

TERE | CRESS

Bahargülü

L Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine uygundur.
L Tohum ekiminden itibaren 30-35 gün sonra

hasat edilebilir.

L Ruffled leaves have a peppery and refreshing
flavor.

L Used in salads.
L Suitable for fall and spring planting.
L It has a good standing ability. 30-35 days to
maturity after planting.
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L Bir kültür bitkisidir.
L Hoş kokusu dolayısıyla garnitür olarak kullanılır.
L Yaprakları ince ve kıvırcığa yakın şekildedir.
L Çiçekleri ve tohumu turşu sanayisinde

kullanılmaktadır.

L Soğuklara dayanıklı olup, 4-5 defa kesim

yapılabilir.

L A very popular variety that has thin and nearly
curled leaves.

L Leaves can be used for season salads, soup,
meat and fish.

L Richly colored green leaves and aromatic
yellow flowers.

L Seeds and flowers are used in pickle making.
L Resistant to cool climate and 4-5 cutting

DEREOTU | DILL

Lagün

possible.

MAYDANOZ | PARSLEY

D’Giant Italiana

L Yaprakları geniş,düz ve iri yapılıdır.
L Yeşil renkli yaprakları, 3-5 parçalı olup, uçları

hafif sivridir.

L Tohum ekiminden itibaren 70 günde hasada gelir.
L Demet yapmaya müsait olup, 5-6 defa kesim

yapılabilir.

L Italian Giant type parsley with large leaves.
L The leaves are dark green in colour and
slightly sharp on tip.

L Suitable for 5-6 (multiple) cuts.
L This variety is very vigorous and ready for
harvest in 70 days after planting.
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PAZI | CHARD

Yaprak
L Geniş yapraklı, koyu yeşil renkli kök yapmayan
erkenci bir çeşit olup çok tatlı ve lezzetlidir.
L Dayanma süresi uzunve taze iken tüketilir.
L Toprak isteği yönünden pek seçici olmadığı için
bütün bölgelerde yetiştirilebilir.
L Ekim tavsiyesi; ekim derinliği: 2-2,5 cm, sıra üzeri
ekim mesafesi: 8-10 cm, sıra arası ekim mesafesi:
30-35 cm’dir.

L It is a broad-leaved, dark green root-free early
variety, very sweet and delicious.
L It is consumed while its shelf life is long and fresh.
L Since it is not selective in terms of soil demand, it
can be grown in all regions.
L October advice; sowing depth: 2-2.5 cm, row planting distance: 8-10 cm, row spacing: 30-35 cm.

PIRASA | LEEK

İnegöl

L Yerli bir çeşittir.
L Yenilen kısmı 50-60 cm. uzunluktadır.
L Çapı 4 - 5 cm. dir.
L Gevrek ve lezzetli bir çeşittir.

L An attractive, light green leaved.
L Very white 50 – 60 cm long, crispy and tasty
shanks, making it a very attractive high
yielding variety.
L 4 - 5 cm in diameter.
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Yedikule
L Yeşil renkli ve geniş oval yaprakları ile sıkı ve

MARUL | LETTUCE

dik göbek teşkil eden, gevrek ve çok lezzetli,
yerli göbekli marul çeşididir.
L Soğuğa dayanıklı olup, sıcağa fazla dayanıklı
değildir ve sapa kalkabilir.
L Özellikle fide devresinde soğuğa çok dayanıklıdır.
L Baş ağırlıkları ortalama 900 gr olmasına rağmen
normal bakımlarda 1-1,5 kg. ağırlığa erişmektedir.
L Hasada gelme süresi 100 gün civarındadır.
L Yedikule is a tall open pollinated variety with
green and large oval shaped leaves.

L Resistant to cold temperatures especially at
seedling period.

L Suitable for spring and autumn production.
L The leaves are slightly veined and crispy and
tasty.

L Vigorous, large heart formation is about 900 gr
in weight.

L Maturity is about 100 days.

Olga

L Kıvırcık, dalgalı yapraklı bir marul çeşididir.
L Yaprakları yeşil renkte ve çok lezzetlidir.
L Pazar değeri yüksek olup tüketici tarafından

tercih edilen bir çeşittir.

L Open-pollinated seed variety.
L The lettuce variety is curly with frilled leaves.
L Leaves are green coloured and have good
taste.

L This variety has got a high value in market and
preferred by consumers.

20
www.makrogen.com.tr

L Standart, beyaz baş lahana çeşididir.
L Sarmalık, turşuluk ve kapuskalık olarak kullanılır.
L Dikimden ortalama 95-100 gün sonra hasada

gelir.
L Baş hafif basık ve gevşekçe yapıdadır.
L Ortalama baş ağırlığı 4-5 kg. civarındadır.
L Adaptasyon kabiliyetinin iyi olması nedeniyle
bütün bölgelerde üretilmektedir.

L Open pollinated white cabbage variety.
L Produces 4-5 kg, round to flat round white

K.LAHANA | RED CABBAGE

heads that are perfect for sauerkraut, cooking
and salad.
L Matures in 95-100 days.
L Good yield standing ability.
L High adaptation capability.

LAHANA | CABBAGE

Yalova 1

Mohrenkopf

L Başları 1-1,5 kg ağırlığında koyu kırmızı renkli,

oval ve çok sıkı yapıda kırmızı lahana çeşididir.

L Salatalık ve turşuluk olarak kullanılır.
L Dikimden sonra ortalama 90 günde hasada

gelir.

L Red open pollinated variety with compact head.
L Produce 1-1.5 kg oval head red-violet in color.
L Suitable for salads and pickling.
L Matures in 90 days after planting.
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KARNABAHAR | CAULIFLOWER

Igloo

L Baş yapısı iri ve sıkı olup orta erkenci bir çeşittir.
L Hasada kadar baş kalitesi bozulmayan güçlü bir
çeşittir.
L Meyve çapı 18-20 cm’dir.
L Turşuluk olarak kullanıma ve dondurulmaya
uygundur.t

L Head structure is large and tight and it is a medium early variety.
L It is a strong variety whose head quality does
not deteriorate until harvest.
L Fruit diameter is 18-20 cm.
L Pickles for pickling and freezing.

TATLI MISIR _ SWEET CORN

Hazar F1
L Ana sezon hibrit tatlı mısır çeşididir.
L Bitki yapısı kuvvetli ve yatmaya dayanıklıdır.
L 20-22 cm uzunluğundaki koçanlardaki sıra

sayısı 17 civarındadır.
L Bitki normal şartlarda tek, iyi bakım şartlarında
ise çift koçanlıdır.
L Uç doldurması iyidir.
L Şoklama, sofralık, çerezlik ve taze tüketim için
uygundur.
L Mısır Mozaik Virüsü’nün 1. ırkına karşı dayanıklıdır.

L Mid-late maturity, main season hybrid sweet
corn variety.

L Vigorus plant resistance to lodging. Its 20-22 cm
ears have about 17 rows of attractive kernels.

L The plants have one ear under normal cultivation
but have two ear under well cultivation.

L Good cover and tip fill.
L Suitable for deep freeze, fresh market and snack.
L Resistance to corn mosaic virus race 1 and
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K. TURP | RED RADISH

K. PANCAR | RED BEET

Yakut

L Meyve çapı 6-8 cm’dir.
L Yuvarlak şekilli, damarsız uzun yaprak yapısına

sahip standart bir çeşittir.

L Turşu endüstrisinde yaygın olarak kullanılmak-

tadır.

L Fruit diameter is 6-8 cm.
L It is a standard variety with a round shape,
L Long leaf structure without veins.
L It is widely used in the pickle industry.

Royal (Kırmızı İri)

L Yuvarlak şekilli, kabuk rengi kırmızı ve et rengi

beyaz standart turp çeşididir.

L Tarlada uzun süre iç boşalması yapmadan

kalabilir.
L Çok lezzetli olup, dokusu serttir.

L Round shaped radish variety, features a
bright red root with crisp white flesh.

L This variety remains crisp and sweet all sea

son long, never becoming woody or bitter to
the taste.
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L Kabuk rengi kırmızı, sert dokulu, etli ve aromalıdır.
L Çok erkenci olup, 30-35 günde hasada gelir.
L Ortalama uzunluğu 2,5 cm ve çapı 3 cm kadardır.

L Very early variety.
L Globe root with thin taproot, very uniform,
scarlet red color.

L White crisp firm flesh and small foliage.
L Matures in 30-35 days.
L The fruits are 2.5 cm length and 3.0 cm diameter.

FINDIK TURP | RADISH

Chery Belle

Nantes

HAVUÇ | CARROT

L Kışlık bir çeşit olup, orta ve hafif topraklarda iyi

sonuç verir.

L Silindir şeklinde eti ve özü kırmızı renkli, orta

uzunlukta kök ucu küt ve düzgün şekilli, sofralık
ve endüstriyel bir çeşittir.
L Yerli havuçlara nazaran besin değeri dört misli
fazladır.
L Medium variety for winter production.
L Fruits are cylindrical and rounded at both the
top and tip.

L Excellent with crisp texture.
L Suitable for fresh market and processing.
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PATLICAN | EGGPLANT

Aydın Siyahı

L Koyu siyah renkli ve az çekirdeklidir.
L Uzun ve düzgün şekilli olup, özellikle

kızartmalıkta tercih edilir.

L Erkenci olup yumuşak etlidir.
L Acılaşma göstermez.
L Early, open-pollinated eggplant variety.
L A elongated shape with dark purple thin skin.
L Non-bitter fruits are tender and smooth.
L Preferable for roasting with its tender flesh and
medium seed content.

Kemer

L Meyve rengi koyu parlak siyah, silindir şeklindedir.
L Meyve eti beyaz çekirdek miktarı azdır.
L Bitki gövdesi koyu yeşil ve güçlüdür.
L Meyveler 18 – 22 cm uzunluğunda, 4 – 6 cm

çapındadır.

L Nakliyeye ve depolamaya dayanıklıdır.

L The fruit is dark bright black in color and
cylindirical shape.

L Flesh is white and less in seed.
L Vigerous plant is dark green in color.
L Fruits are 18-22 cm in lenght and 4-6 cm in
diameter.

L Suitable for storage and transportation.
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Şaduman / Sakız
pazarda aranan bir çeşittir.
L Yaprakları köşeli ve dik yan dallar vermeyen
kolsuz, erkenci bir çeşittir.
L Ekimden ilk hasada kadar geçen süre 50-60
gün.
civarındadır.
L Kabukları ince yeşilimsi beyaz eti ise beyaz,
yumuşak ve lezzetlidir.
L Ortalama meyve uzunluğu 20-25 cm.
L Çapları ise 4-6 cm. kadardır.

L Saduman is a open pollinated early variety that
preferable on market.

L Vigorous plant with no branching has angular
and erect leaves.

L Ready for harvest about 50-60 days after

KABAK | SQUASH

L Şaduman kabağı yemeklik olarak kullanılan ve

planting.

L The leaves are angular and erect.
L The cylindrical fruit are 20-25 cm long, 4-6 cm
diameter and have glossy appearance.

L Flesh is creamy white with pleasant sweet
mild flavour.

Aykız

ACUR | GHERKIN

L Meyveler açık yeşil renktedir.
L Hafif kıvrık meyveler 30-55 cm boyunda 4-6 cm

çapındadır.

L Yüksek verimli bir çeşit olup 40-50 günde

hasada gelir.

L Meyveler boyuna olukludur.
L Taze tüketim ve turşuluğa uygun bir çeşittir.

L The fruits are light green in color.
L Slightly curved fruits are 30-55 cm in length
and 4-6 cm in diameter.

L High yielding variety matures in 40-50 days.
L The fruits has slightly horizontal spline.
L It is suitable for fresh market and pickling.
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HIYAR | CUCUMBER

Beith Alpha

L Adaptasyon kabiliyeti yüksek standart bir

çeşittir.

L Gevrek ve lezzetli olan meyveleri 13-15 cm.

uzunluğunda, parlak, yeşil ve silindirik şekillidir.

L Ortalama 55 günde ilk hasada gelir.

L High adaptable open pollinated variety with
bright green fruits.

L Fruits are cylindrical, crispy, tasty and
13-15 cm in length.

L Relative days to maturity is 55.

Beith Alpha F1

L Erkenci, hibrit sofralık hıyar çeşididir.
L Nakliyeye ve depolamaya dayanıklıdır.
L Meyve rengi orta yeşil, lezzeti mükemmeldir.
L Meyveler 14-16 cm uzunluğunda,

parlak, silindirik ve düzgündür.

L Güçlü bitki yapısına sahip, gelişmesi hızlıdır.
L Ortalama 50-52 günde ilk hasada gelir.
L Early, hybrid cucumber variety for table.
L Resistant to shipping and storage.
L Fruit color is green, excellent flavour.
L The fruits are 14-16 cm, lively,
cylindrical and straight.

L Precocity, vigorous plant habit.
L Average for first harvest time 50-52 days
after the sowing.
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L Yüksek verimli ve orta erkenci bir çeşittir.
L Meyveler etli ve kalın kabuklu olduğundan

nakliyeye dayanıklıdır.

L Dikimden hasada kadar geçen süre 80-85

gündür.

L Ortalama verimi 7-8 ton/dekardır.

L High yielding mid-early variety.
L Plants is vigorous and has strong multi-branches.
L Reaches harvesting maturity 80-85 days after
planting.

L 7-8 ton/da potential yield under suitable
growth conditions.

DOMATES | TOMATO

Falcon
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DOMATES | TOMATO

H-2274
L Açık tarla yetiştiriciliğine uygun,sofralık bodur

domates çeşididir.

L Meyveleri tam olgunlukta kırmızıdır.
L Yüksek verimli ve orta erkenci bir çeşittir.
L Bitkisi kapalıdır ve çok kuvvetli dallanma gösterir.
L Ülkemizin her yerinde üretimi yapılabilir.
L Dikimden hasada kadar geçen süre 80 gündür.
L Meyveler etli ve kalın kabuklu olduğundan

nakliyeye dayanıklıdır.

L Ortalama verimi 6-7 ton/dekardır.

L Open pollinated variety suitable for open field
production.

L Fruits are round, red, fleshy with thick skin and
attain deep red color on maturity.

L Good for transportation.
L High yielding mid-early variety.
L Plants is vigorous and has strong multi-branches.
L Reaches harvesting maturity 80 days after
planting. 6-7 ton/da potential yield under
suitable growth conditions.

Rio Grande
L Ülkemizin her bölgesine adapte olmuş salçalık

bodur domates çeşididir.

L Orta erkenci bir çeşit olup bitki yapısı çok

güçlüdür.

L Meyvesi oval, düzgün, sıkı yapılı ve parlak

renklidir.

L Meyve ağırlığı ortalama 105-115 gr. dır.
L Brix oranı yüksek olup salça sanayisinde tercih

edilir.

L Determinate, open pollinated processing
tomato variety.

L Adaptable to all soil conditions.
L Plant is vigorous and grows rapidly.
L Blocky round fruits is smooth and bright color.
105-115 gr fruit weight.

L High brix rate and suitable for processing.
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BİBER | PEPPER

Yalova Çorbacı

L Bitki kuvvetli gelişir. Meyveleri 20-25 cm.

uzunlukta, parlak sarı renkte olup, üst kısmı
çok hafif boğumludur .
L Meyve eti kalınlığı 0,2-0,4 cm. dir.
L Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur .
L Son yıllarda büyük miktarda ihracatı yapılmaktadır.
L Uygun bakım şartlarında ortalama verim
3,5-4 ton/dekar’dır.
L Bütün bölgelere tavsiye edilir.
L Vigourous growth. Fruits are average
20-25 cm in length.

L Bright yellow colored fruits are flesh.
L Flesh thickness is about 0.2 – 0.4 cm.
L Suitable for fresh market and pickling.
L Potential yield is about 3.5 – 4.0 ton/da under
suitable condition.

Ilıca 256
L Dikimden 60 - 65 gün sonra hasada gelir.
L Meyveler açık yeşil renkte ortalama 18 - 20 cm

uzunluğundadır.

L Sofralık ve turşuluk kalitesi mükemmel acı biber

çeşididir.

L İyi bakım şartlarında ortalama 3500 kg / da.

verime sahiptir.

L It can be harvested 60-65 days after planting
L Plant has compact habitus, branch development
from buttom.

L Fruits are light green coloured and about 18-20 cm.
L Excellent for fresh market consumption and
pickling hot pepper variety.

L It has 3500 kg/ da yielding in average under
well cultivation.
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L Açık tarla, ana sezon ve turfanda yetiştiriciliğine

uygundur, sofralık standart tip bir çeşittir .

L Meyvelerin sap tarafı boğumlu, uç tarafı sivridir.
L Meyve uzunluğu ortalama 18-20 cm, çapı 2-3 cm’dir.
L Ortalama dekar verimi 4-5 tondur.

L Suitable for open field and cover production.
L Open field variety for fresh market.
L Fruits have a node on the top and sharp at the tip.
L Fruits are 18-20 cm in length and 2-3 cm in
diameter.

L Potential yield is about 4.0 – 5.0 ton/da.

BİBER | PEPPER

Yalova Çarliston

Almina
KIL ACI

L Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
L Meyveleri çok ince, yeşil renkli, lezzetli ve acı

çeşittir .

L Özellikle taze tüketiminde ve turşuda tercih

edilir.
L Meyveler sap kısmından itibaren boğumlu olup
gösterişli bir yapısı vardır.
L Suitable for open field production.
L A hot pepper variety with thin and green
colored fruits.

L Favourable for fresh market and pickling.
L The fruits have node on top and tapered.
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Taç

BİBER | PEPPER

KIL TATLI

L Açıkta yetiştiriciliğe uygun ince etli, tatlı sivri

biber çeşididir .

L Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.

L Suitable for open field production.
L Tac is sweet pepper variety with fleshy fruit.
L Suitable for fresh market and pickling.

Sera Demre 8
L Örtü altında ve açık sahalarda üretimi yapılmaktadır.
L Meyvesi ortalama 15-22 cm. uzunlukta, ince,

parlak yeşil renkli, kalın etli, düzgün bir çeşittir.

L Bitki çok dallı, kuvvetli bir gelişme gösterir.
L Meyvesinin sap tarafı boğumsuz, iç tarafları

sivridir.

L Fide dikiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.
L İyi şartlarda 3,5-4 ton/dekar verim alınmaktadır.
L Nakliyeye uygundur.

L Suitable for cover and open field production.
L Fruits are average 15-22 cm in length.
L Bright green colored fruits are fleshy and smooth.
L Plant is good branched and vigorous.
L Fruit peduncle is free from nodes, inside of the
fruit is sharp.

L Reaches harvesting maturity 50-55 days after
transplanting.

L Potential yield is about 3.5-4.0 ton/da under

34

suitable condition.

L Good for transportation
www.makrogen.com.tr

ÜÇ BURUN

L Standart bir tohum çeşididir.
L Hem açık tarla hem de sera üretimi için uygundur.
L Etli meyveler sivri olmayıp uzun ve koyu renklidir.
L Taze tüketime ve turşuya uygun bir çeşittir.

L Open pollinated pepper variety.
L It is suitable for both open field and
greenhouse production.

L Thick – walled fruits are blunt, long and dark
green.

L It is suitable for picling and fresh market.

BİBER | PEPPER

Karya

Alaz
CIN BIBER

L Meyveleri bitki üzerinde dik büyüyen ince ve

kısa acı biber çeşididir .

L Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.
L Dikimden hasada kadar geçen süre 50 gündür.

L Alaz produces excellent yield of thin, short fruit
L The fruits growth is upright
L This hot pepper is excellent for fresh market
and pickling

L Reaches harvesting maturity 50 days after
planting
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BİBER | PEPPER

Biberiye / Şebnem

L Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygundur
L Acı meyveleri küçük, konik şekillidir
L Sarı renkli olup meyveler yukarı bakmaktadır
L Taze tüketim ve turşu yapımına uygundur

L Suitable for open field and cover production
L It is a hot pepper variety and fruits are conic
L Fruit color is light yellow and fruit growth is
upright

L Excellent for fresh consumption and for
pickling

Kandil Dolma
L Dolmalık olarak piyasada çok tutulan, ince

kabuklu, eti orta kalınlıkta olan bir çeşittir.

L Meyve uzunluğu 7-8 cm ve çapı 5-6 cm.dir.
L Dikimden ilk hasada kadar geçen gün sayısı

50-53 gündür .

L Meyveleri, yere baktığından çiçek burnu

yanıklığı görülmez.

L Çok verimli orta erkenci bir çeşittir. İyi şartlarda

5-6 ton/dekar verim alınabilir.

L Tüketici tarafından çok fazla aranan bir çeşittir.

L Bell pepper with thin skinned and medium flesh.
L Fruits are 7-8 cm in length and 5-6 cm in
diameter.

L Reaches harvesting maturity 50-53 days
after transplanting.

L Resistance to blossom end rot disease beca
use of it’s downward facing fruit position.

L Good yielded, medium maturity variety.
L Potential yield is about 5.0-6.0 ton/da.
Favorite in market.
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Ecrin
L Kapya tipinde, bitki gövdesi toplu, dallanma

kuvvetli, yaprakları koyu yeşil olan bir biber
çeşididir.
L Kuru maddesi yüksek olduğundan daha çok
salça sanayisinde aranan bir çeşittir.
L Kızartmalık ve közlemelik tüketimine uygundur.
L Meyveleri konik şekilde ve etlidir.
L Meyve uzunluğu 13-15 cm ve çapı 3-4 cm’dir.
L Dikimden ilk hasada kadar geçen süre
ortalama 65 gün civarındadır.
L Dekar verimi uygun bakım koşullarında
ortalama 3-4 ton/da.
L Plant is round, strong branched variety with
dark green leaves,

L Ecrin is well-suited for processing, roasting
due to it’s high dry yield content.

BİBER | PEPPER

YAĞLIK

L Fruits are conic shaped and fleshy.
L Fruits are 13-15 cm in length 3-4 cm in diameter.
L Main seasan maturity is about 65 days after
transplanting.

L Potential yield is about 3.0-4.0 ton/da.

...
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Ananas
L Et rengi sarımsı pembe, lezzet ve aroması

mükemmel, standart kavun çeşididir.

ağlı ve dilimsizdir.
L Sert dış kabuğu hasat devresinde ve nakliye
esnasında meyve iç kalitesini çok iyi şekilde
muhafaza etmesini sağlar.
L Fusarium’ a yüksek derecede dayanıklıdır.

L Ananas is very popular early melon variety.
L The fruits are 2.0-2.5 kg in weight, round and

good internal quality.
L The flesh is yellowish pink, oval and has excellent flavor and sweetness.
L Ananas has a very strong plant that produces
uniform and attractive yellowish orange color
fruit with a fine net.
L The inner fruit quality is protected by hard
outer hard skin during transportation and
harvest time.
L High resistant to fusarium.

KAVUN | MELON

L Meyveleri oval 2-2,5 kg ağırlığında, sarı-pembe

Heycan
L Kırkağaç 637 tipinde, iri meyveli, standart kavun

çeşididir.

L Bitki yapısı güçlü, yan dalları uzun ve bol

yapraklıdır.

L Meyve şekli yuvarlak oval, meyve yüzeyi hafif

pütürlüdür.
L Ortalama meyve ağırlığı 3,5-5 kg arasındadır.
L Açık saha yetiştiriciliği için tavsiye edilir.
L Yüksek verimi ve iri meyvesi tercih sebebidir.
L “Mertcan” is an open pollinated Kırkağaç 637

type melon variety with vigorous plant that
sets large and round fruits.
L The plant is good side branched and has
plentiful leaves.
L The fruits are round oval and about 3.0-3.5 kg
and surface is slightly grooved.
L Perfect for open field production.
L Preferable with its high yield and large fruits.
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KAVUN | MELON

Kırkağaç 637

L Kırkağaç tipinde, orta erkenci, standart kavun

çeşididir.

L Meyveleri yuvarlak oval olup 2,5-3 kg ağırlığındadır.
L Bitki yapısı güçlüdür. Yan dalları uzun ve

yapraklıdır.

L Meyve eti kalın, beyaz renkli, çok sulu ve tatlıdır.
L Kabuk rengi koyu sarı zemin üzerine yeşil

benekli ve yüzeyi kırışıktır.

L Medium early Kirkagac type open pollinated
melon variety.

L The fruits are round oval and 2.5-3.0 kg in weight.
L Very vigorous plant with good branch and
plenty leaves.

L The flesh is thick, juicy, tasty and white in color.
L Slightly grooved skin is black spotted on yello

KARPUZ | WATERMELON

wish dark green in color.
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Crimson Sweet
L Standart karpuz çeşididir.
L Türkiye’nin hemen tüm karpuz üretim bölgelerinde

tarımı yapılan geniş bir adaptasyon özelliğine
sahip üstün vasıflı bir çeşittir.
L Meyve şekli yuvarlak oval, kabuk rengi açık yeşil
zemin üzerine koyu yeşil çizgilidir.
L Meyve et rengi kırmızı olup lezzeti mükemmeldir.
L Ortalama ağırlığı 8-10 kg ‘dır.
L Fusarium ve antraknoz ‘un 1. ırkına dayanıklıdır.
L Dallanma ve dal uzunluğu kısadır.
L Sıra arası uygundur.
L Olgunlaşma gün sayısı 85-90 gündür.

L Crimson sweet is very popular open pollinated
watermelon variety.

L This variety is extremely adaptable and can be
grown in most areas.

L The blocky oval fruits have dark green stripes
on light green background.

L The flesh is bright red, firm and very sweet.
L Fruits weigh up 8-10 kg.
L Resistant to anthracnose and fusarium race 1.
L Ready for harvest about 85-90 days after
seeding.
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Aypare

SOĞAN | ONION

L Banko tipinde kalın kabuklu standart soğan

çeşididir.

L Kabuk rengi kahverengi tadı acıdır.
L Ortalama 7-8 ton/dekar verime sahiptir.
L Yaklaşık 5-6 ay depo ömrü vardır.
L Uzun gün soğan ekilen bölgelerde tercihen

ekilmektedir.

L Open pollinated Banko type variety.
L Aypare is a long day variety with round-shaped
bulbs that store well.

L Brown coloured skin.
L Good pungency.
L Potential yield is 7-8 ton/da under favorable
conditions.

L Boran has long storability as 5-6 month.
L Single centered uniform bulbs.

Eren

L Standart tohum çeşididir.
L Eren uzun gün soğanı olup, kabuk rengi

kahverengi tadı acıdır.

L Ortalama 7-8 ton/dekar verime sahiptir.
L Yaklaşık 5-6 ay depo ömrü vardır.
L Uzun gün soğan ekilen bölgelerde tercihen

ekilmektedir.

L Open pollinated variety.
L Eren is a long day variety with round-shaped
bulbs that store well.

L The skin is brown in color.
L Good pungency.
L Single centered uniform bulbs.
L Potential yield is 7 – 8 ton/da under favorable
conditions.
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(Mor Soğan)

L Uzun gün orta erkenci soğan çeşitidir.
L Yumru şekli topaç , kabuk rengi mor.
L Et rengi kırmızıdır.
L Kuru madde oranı normal, üniform yapıya

sahiptir.

L Depo ömrü 4-5 ay olup depolamaya uygundur.
L Olgunlaşma gün sayısı 100 -105 gün.
L Balık soğanı diyede bilinen Emrebey ,
L Tek merkezli oldukça kaliteli bir çeşitdir.
L Long day medium early onion variety.
L Tuber shape dreidel, shell color purple.
L Flesh color is red.
L Dry matter ratio is normal and has a uniform
structure.

L Storage life is 4-5 months and it is suitable for
storage.

L Number of days to maturity 100 -105 days.
L Emrebey, also known as Fish bulb,
L It is a very high quality variety with a single

SOĞAN | ONION

Emrebey

center.

Poyrazbey
L Uzun gün orta erkenci soğan çeşitidir.
L Yumru şekli yuvarlak, kabuk rengi beyazdır.
L Kabuk rengi beyaz , et rengi beyazdır.
L Kurumadde oranı yüksek ve depolamaya

dayanıklıdır.

L 4-5 ay depo ömrüne sahiptir.
L Olgunlaşma gün sayısı 105-110 gün .
L Tek merkezli oldukça kaliteli poyrazbey,
L Üreticilerimiz tarafından, çok beğenilmektedir.

L It is a long day medium early onion variety.
L Tuber shape is round, shell color is white.
L Shell color is white, flesh color is white.
L It has a high dry matter rate and is resistant to

storage.

L It has a storage life of 4-5 months.
L The number of days to maturity is 105-110 days.
L Single-center, very high quality poyrazbey,
L It is highly appreciated by our producers.
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