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Berekete Ekilen Tohumlar

Çetinel 150 (Tatlı Sivri)
• Açıkta ve serada yetiştirilmeye uygun erkenci bir çeşittir.
• Meyveler ince uzun ve 15-20 cm uzunluğundadır.
• Orta koyulukta yeşil renkli meyvelere sahip ve tatlıdır.
• Dekara ortalama verimi 3 ton'dur.
• Taze, sofralık ve turşuluk olarak tüketilebilmektedir.
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Selanik (Mazamort Tipi)
Örtü altı ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir.
Sofralık ve konserve sanayinde kullanılabilir.
Meyveler 10-12 cm uzunluğunda, gevrek, tatlı, düzgün şekilli, 
koyu yeşil renkte ve üç burunludur.
Ortalama dekar verimi 3,5-4 tondur.

Alaz
Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
Bitkiler 40-50 cm boyundadır.
Meyveler 1-2 cm çapında sarı renkli, acı ve yuvarlak şekillidir.
Turşuluk olarak kullanılmaktadır.
Dönüme verimi ortalama 2-3 tondur.

Taç (Sarı Üçburun)
Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
10-12 cm büyüklüğünde, uç kısmı üçburunlu meyveleri 
bulunmaktadır.
Meyveleri sarı renkli ve ince kabukludur. 
Taze tüketim ve turşu için uygun bir çeşittir.
Dekara verimi 3,5 – 4 ton civarındadır.

Berekete Ekilen Tohumlar
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DOMATES

www.zenitttohum.com.tr 



06

KARPUZ
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• İlk olgunluk süresi 110 gündür.
• Ortalama verim 2000 kg/da'dır.
• Ortalama meyve ağırlığı 2,5 - 3 kg'dır.
• Açıkta yetiştiriciliğe, taşıma ve saklamaya dayanıklıdır.
  Bitkileri kuvvetli, Fusarium 0.1, 1-2 ırklarına mukavimdir.
• Adaptasyon kabiliyeti geniş ve yüksek verimli bir kavun çeşididir.
• Meyve dış kabuk rengi koyu sarı üzeri yeşil benekli olup, meyve    
  dış kabuk yapısı kırışıktır. Meyve et rengi yeşilimsi beyazdır.

KAVUN
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• Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
• Meyve şekli yuvarlak elips şeklinde, koyu yeşil üzeri siyah desenlidir.
• Meyve eti sert dolgun yapılı ve beyazımsı renktedir.
• Hasat olgunluğu 55-65 gündür.
• Turşuluk olarak taze tüketimi yaygındır.

Kelek
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Balkır
• Orta erkenci, alacalı patlıcan çeşididir.
• Bitkiler 110-120 cm boyunda ve çok dallıdır.
• Meyveler ince kabuklu, az çekirdekli ve beyaz etlidir.
• Meyve üzeri mor ve beyaz çizgilere sahip alacalıdır.
• Meyveler hasat olgunluğunda 20-25 cm uzunlukta ve 4-5 cm enindedir.
• Taze tüketim ve kurutmalık olarakta tüketilmektedir.

• Açık tarla yetiştiriciliğine uygun orta erkenci bir çeşittir.
• Toplu gelişen bir çeşit olup, 120-160 cm bitki boyuna ulaşabilir.
• Meyveler silindirik yapıya sahip olup, uç kısmı küt beyaz etli, ince kabuklu  
  parlak siyahımsı renktedir.
• Meyveleri hasat döneminde 24-28 cm uzunluğunda ve 5-6 cm çapındadır.
• Sofralık, turşuluk ve konservelik olarak tüketime uygundur.
• Dekara verimi 3-4 ton'dur.

Berekete Ekilen Tohumlar

PATLICANPATLICANAydın Siyahı
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LAHANA

KARNABAHAR

BROKOLİ

Taç rengi mavi yeşil renkli olup sıkı yapılıdır.
Ana taç hasadından sonra yan taç gelişimi gösterir.
Uygun hava koşullarında yan dal gelişimi uzun bir periyoda yayılabilir.
60-70 günlük erkenci bir çeşittir.
Sonbahar dikimine uygun açık tozlanan bir çeşittir.

Turaç 77 

Karacan 
Genellikle Karadeniz Bölgesinde üretilmekte olup diğer bölgelerimizde 
de ekimi yapılmaktadır.
Yaprakları yeşil renkte, büyüklüğü yaklaşık 25-30 cm ‘dir.
Yaprak kenarları hafif dalgalıdır. Diğer lahana çeşitleri gibi dürülme 
görülmez.
Yaprak olarak hasat edilir ve tüketimi bu şekildedir.

www.zenitttohum.com.tr 
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ACUR

Karay (Siyah)
Kabuk rengi koyu yeşil, 18-20 cm boyundadır.
Silindirik, düzgün meyveli bir kabak çeşididir.
Bitki yapısı güçlüdür ve kol atmaz.
Tohum ekiminden itibaren 55-60 günde hasada gelir.

KABAK

Berekete Ekilen Tohumlar
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BAMYA

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkenci ve oldukça verimli bir 
çeşittir.
Meyveler silindirik, hafif dikenli ve yeşil renktedir.
Özellikle turşuluk sanayinde kullanımı yaygındır.
Turşuda erime yapmaz ve içi boşalmaz.

Kornişon

HIYAR



12

SOĞAN

PIRASA

• Yumru şekli yuvarlak, kabuk rengi beyazdır.
• Orta gün yetiştirmeye uygun bir çeşittir.
• Kuru madde oranı ortadır.
• Depolamaya orta süreli uygun bir çeşittir.

Poyrazbey

• Kışları ılık geçen yerlerde sonbahar ekimi, sert geçen yerlerde ilkbahar   
  ekimi yapılır.
• Orta erkenci bir çeşittir.
• Yumru şekli üstten basık ve kök kısmına doğru hafif sivridir.
• Kabuk rengi kırmızımsı mor, et rengi mordur.
• Kuru madde oranı orta düzeydedir. Aroması tatlıdır.
• Normal koşullarda depolamaya 4-6 ay dayanıklıdır.

Alcan

Berekete Ekilen Tohumlar
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MARUL

Green Wave (İri Kıvırcık)

www.zenitttohum.com.tr 
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PANCAR

TURP
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KEREVİZ

Mor renkli yapraklara sahip ve yenilebilmektedir.
Bahçeler için oldukça çekici bir aromatik bitkidir.
Güneş ışığının ve ısının çok olması gelişmeyi teşvik eder.
Bahçede ve saksıda yetiştirilmeye uygundur.

Mor Reyhan
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REYHAN



PAZI

ISPANAK

HAVUÇ

MISIR

Berekete Ekilen Tohumlar
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D'Giant Italiana MAYDANOZ

DEREOTU

SEMİZOTU

ROKA

TERE
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FASULYE
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Efsun
Oturak tipte fasulye çeşididir.
Baklaları orta yeşil renkte ve 15-18 cm uzunluktadır.
Baklalar tazeliğini uzun süre korumaktadır.
Taze tüketim ve sanayilik olarak değerlendirilmektedir.

Gelincik
Uzun baklalı, erkenci, oturak tipte bir fasulye çeşididir.
Baklalar açık yeşil renkte olup, kılçıksızdır.
Baklaları düzgün ve yassı olup tohum yatakları belirsizdir.
İlkbahar ve güzlük ekimler için uygundur.
Baklalar 18-20 cm boyunda ve 1,2-1,4 cm enindedir.
Uygun bakım koşullarında ortalama verimi 2,0-2,5 ton/da‘dır.
İlk hasada gelim süresi 50 gündür.
Tohum rengi kahve rengidir.
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BARBUNYA

Erkenci oturak bir barbunya çeşididir.
Güçlü ve yayılmayan bitki yapısına sahiptir.
Bakla uzunluğu 12-13 cm, eni 1-1,2 cm'dir.
Sarı bakla rengine ve beyaz daneye sahiptir.
Baklaları uniform şekilde düzgün ve gösterişli yetişmektedir.

Belin (Beyaz Oturak)

BEZELYE

Berekete Ekilen Tohumlar

Hamudi tipinde oturak bir çeşittir.
Güçlü bitki yapısına sahip ve erkencidir.
Bakla uzunluğu 17-18 cm, eni 1,8-2,1 cm'dir.
Baklaları kılçıksız, düzgün ve gösterişlidir.
Olgunlaşma gün sayısı 55-60 gündür.

Silver (Oturak)
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BAKLABAKLA

İTALYAN ÇİMİ

YEM ŞALGAMI

İdil (Yaprak)
Yeşil renkli kabuğa sahip, yassı meyve yapısıyla yaklaşık 10 cm 
uzunlukta ve 2 cm enindedir.
Taze tüketime uygun, kabuğuyla birlikte pişirilip tüketilen 
sofralık lezzetli bir bezelye çeşididir.
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BÖLGE BAYİLERİMİZ

AKDENİZ

EGE
NOTA TARIM ÜRÜNLERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.

Kemalpaşa Mah. 7087 Sk. No:15/12 
Bornova / İZMİR

Tel  +90 (507) 147 83 02

İÇ  ANADOLU
ALLEGRA TARIM İLAÇLARI
SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mah. 10568 Sok. No:25        
Karatay / KONYA

Tel  +90 (542) 102 42 86

MARMAR A
ESKA TOHUMCULUK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İstiklal Mah. Ertuğrul Bey Sk. No:9/8 
Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Tel  +90 (222) 408 84 08

K AR ADENİZ
KUZEY YILDIZI TOHUM FİDE ZİRAİ İLAÇ 
GÜBRE PAZ. SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ.

Kirazlık Mah. Örnek San. Sit. 1006 Sk. 
No:6 Tekkeköy / SAMSUN

Tel  +90 (362) 266 44 54

SESTAR ZİRAİ ÜRÜNLER
SAN. TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

Havutlu İş Merkezi No:12
Yüreğir / ADANA

Tel  +90 (533) 457 98 26

TEORİK TARIM
TİC. ve SAN. LTD.ŞTİ.

Gaziler Mah. 256 Sok. No: 3/E
Kepez / ANTALYA

Tel  +90 (533) 684 73 93

ZENİTT TOHUMCULUK TARIM GIDA HAYV. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Paşaalanı Mh. 390. Sk.  No: 19 Karesi / Balıkesir
+90 (266) 249 42 09  
+90 (533) 777 08 36
+90 (266) 244 25 64   
info@zenitttohum.com.tr
www.zenitttohum.com.tr
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