


Kahramanlar fidancılık 1980 yılından bu güne 
geçmişi olan ülkemiz çiftçisine meyve fidanı 
yetiştiren kaliteye ve fidan sağlığına önem veren 
öncü firmalardandır.

Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimiyle 
istikrarlı ve başarılı çalışmalarla modern 
meyvecilikte kullanılan bodur, yarı bodur, klon 
anaç ve klasik fidan ürettiğimiz fidanlarımızı Tarım 
Bakanlığı’mızdan aldığımız sertifikalı meyve fidanı 
üretimi yapmaktayız.

Kahramanlar fidancılık olarak modern meyve 
bahçesi tesis edecek siz değerli üreticilerimize 
her türlü bilimsel destek olarak üreticilerimizin 
memnuniyetini başarı kabul ederek sizlere daha 
sağlıklı ve güvenli hizmet etmektir.



M 9
Sık dikime uygun bodur bir anaçtır. Klasik elma anaçlarının % 30-
40’ı kadar bir gelişim gösterir. Kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı, 
ateş yanıklığı ve pamuklu bite orta derecede hassastır. Yetiştiricilik 
boyunca destek sistemlerine ihtiyaç duyar. Üzerine spur gelişim 
gösteren Scarlett Spur, Redchief ve Starkspur Golden gibi 
çeşitler aşılanmamalıdır. Sulama imkanının kısıtlı olmadığı yerlere 
tavsiye edilmelidir. Kireçli ve ağır bünyeli topraklara orta derecede 
dayanıklıdır. En büyük avantajı erken meyveye yatması ve meyve 
kalitesinin çok iyi olmasının yanında birim alandan kısa sürede 
yüksek verim elde edilmesidir.

MM 106
Yarı bodur gelişim gösteren bir anaçtır. Klasik tohum anaçlarının 
% 65-75’i oranında bir gelişim gösterir. Pamuklu bitlere dayanıklıdır. 
Fakat kök boğazı çürüklüğüne (Phytophthora spp.) çok hassas 
olmasından dolayı ağır ve killi topraklarda kesinlikle tavsiye 
edilmemelidir. Kök sistemi M 9 ve M 26’ya göre daha derin ve 
kuvvetlidir. Kurak iklim koşullarına M 9 ve MM 26 anaçlarına göre 
daha dayanıklı olmasına rağmen yine de bahçe tesisi için düzenli 
sulama imkanının olduğu yerler tercih edilmelidir. Dikimi yapılan 
bahçelerde destekleme sistemlerine gereksinim yoktur. Dikimi 
takiben ticari verime, bakım koşullarına göre 3. veya 4. yıldan sonra 
geçmektedir.

MM 111
MM 106 ile Standart tohum anacı arasında gelişim kuvvetine 
sahip yarı bodur bir anaçtır. İyi bakım koşullarında standart tohum 
anacının % 80-85’i oranında bir gelişim gösterir. Kök boğazı 
çürüklüğü ve pamuklu bitlere dayanıklıdır. Ağır bünyeli, killi, kireçli ve 
pH’sı 7’nin üzerindeki toprak koşullarına dayanıklıdır. Ticari verime 
bakım koşullarına göre 4. veya 5. yıldan sonra geçmektedir. Daha 
erken meyve verimi sağlamak için bazı durumlarda M 9 ara anaç 
olarak tercih edilebilir. Üzerine spur gelişen ve zayıf gelişen çeşitler 
aşılandığında iyi sonuç vermektedir.

MaxMa 14 (Maxima 14)
Hemen hemen tüm kiraz çeşitleri ile uyumlu, yarı bodur gelişim 
gösteren bir anaçtır. İyi bakım koşullarında kuş kirazının % 65-
70’i, Mahalebin ise % 70-75’i oranında bir gelişim gösterir. Farklı 
toprak koşullarına adapte olabilir. Ağır toprak koşullarına, kloroza 
ve bakteriyel kansere karşı dayanıklıdır. Meyve kalitesi ve verimi 
arttırıcı etkisi vardır.

Cab 6 P
Standart tohum anacının % 60 -70’i oranında bir gelişim gösterir. 
Ağır toprak ve soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olup sulama 
imkanının kısıtlı olduğu yerlerde zayıf gelişim göstermektedir. 
Kiraz çeşitlerinin bir çoğu ile uyuşması iyidir. Klasik anaçlara göre 
üzerindeki çeşidi 3 yıl erken meyveye yatırır.

GF 677
Şeftali - Badem melezi olup kuvvetli gelişim gösteren bir anaçtır. 
Kireçli, pH’sı yüksek ve zayıf bünyeli topraklara son derece 
dayanıklıdır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar dikim için 
önerilebilecek bir anaçtır. Kök ur nematodlarına hassas olmasından 
dolayı ağır bünyeli ve su tutan yerlere, daha önceden yoğun sebze 
yetiştirilen sahalara pek tavsiye edilmemelidir. Şeftali, badem, 
nektarin ve bazı erik çeşitleri için ideal bir anaçtır. Üzerindeki 
çeşidin meyve kalitesini arttırıcı özelliğe sahiptir.

Cadaman
Hemen hemen GF 677 kuvvetinde bir anaçtır. Ağır bünyeli toprak 
koşullarına ve kök ur nematodlarına daha dayanıklıdır. Kireçli ve 
pH’sı yüksek topraklara orta derecede dayanıklıdır.

Farhold 40
Organik maddece zengin ve geçirgen topraklar için ideal bir anaçtır. 
Bunun yanında PH’sı yüksek topraklara da adapte olabilir. Ateş 
yanıklığına (Erwinia amylowora) dayanıklı olup geriye doğru ölümü 
(pear decline) tolere edebilir. Avrupa kökenli armut çeşitleriyle 
uyumludur. BA 29 ‘dan biraz kuvvetli olup orta ve sık dikime uygun 
bir anaçtır. Meyve verimine ve kalitesine önemli oranda etkilidir.

OHF 333
Orta kuvvette bir anaç olup standart tohum anacının %65-
70’i oranında bir taç yapar. Ağır ve su tutan topraklarda tercih 
edilmemelidir. Kireçli ve yüksek pH’lı toprak koşullarına dayanımı 
azdır. Ateş yanıklığına dayanıklı olup geriye doğru ölüme kısmen 
dayanıklıdır. Nematodlara ve bitki virus hastalıklarına karşı hassastır. 
BA 29’a göre daha kuvvetli ve daha derin bir kök sistemine 
sahip olmasına rağmen bazı çeşitlerde meyve verimi ve kalibresi 
düşüktür.

Quince A
Yüzeysel kök sistemine sahip orta kuvvette ayva kökenli bir 
anaçtır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens)’ne dayanıklı 
olup ateş yanıklığına hassastır. Taban suyu ve kirece orta derecede 
dayanıklıdır. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Sık dikime 
uygundur. Williams başta olmak üzere bazı armut çeşitleri ile aşı 
uyuşmazlığı gösterebildiğinden ara anaç kullanılmalıdır.

Quince BA 29
Quince A ve OHF 333’e göre biraz daha kuvvetli bir gelişim 
gösteren yarı bodur bir anaçtır. Standart tohum anacının % 60-
70’i oranında gelişim gösterir. Üzerindeki çeşidi 2. yıldan itibaren 
verime teşvik eder. Meyve verimi ve kalitesi üzerinde çok iyi bir 
etkiye sahiptir. Ağır ve su tutan topraklara karşı toleranslıdır. Kök 
kanseri (Agrobacterium tumefaciens) ve kök boğazı çürüklüğüne 
dayanıklı olup ateş yanıklığına orta derecede hassastır. Ayrıca 
bazı kaynaklar geriye dönük ölüme (Pear decline) karşı dayanıklı 
olduğunu bildirmektedir.

ANAÇ TABLOSU
ELMA

KİRAZ ŞEFTALİ ve NEKTARİN

ARMUT



AKÇA
Orijin
Anadolu

Ağaç Özellikleri
Ağaçları kuvvetli büyür ve yarı dik gelişir.

Meyve
Meyvesi küçük, kısa boyunlu, alt kısmına doğru geniştir. 
Meyve kabuğu yeşil zemin üstüne sarı renktedir, yeme 
olumunda yeşilimsi sarı renkte ve incedir. Meyve eti beyaz, 
az kumlu, orta derecede sulu, az tatlı olup kalitesi orta - 
iyidir.

Tozlayıcı
Mustafa Bey, Williams

Hasat Zamanı
13 Haziran - 19 Haziran

HAZİRAN GÜLÜ (June Beauty)
Orijin
Anadolu

Ağaç Özellikleri
Kuvvetli, yarı dik ve çok hızlı gelişir.

Meyve
Küçük, uzun boyunlu, alt kısmına doğru geniş. Ağaçları çok 
verimli, meyveleri orta irilikte, kabuk rengi; yeşil zemin 
üzerine kırmızı yanaklı, sulu, tatlı ve kokuludur. Meyve eti 
sarımsı beyaz renkte, meyve hafif kumludur, orta derecede 
suludur.

Tozlayıcı
Santa Maria, Prococe Di Florona, Williams

Hasat Zamanı
01 Haziran - 05 Haziran

ETRUSCA
Orijin
İtalya

Ağaç Özellikleri
Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir, geniş taç oluşturur.

Meyve
Erkenci bir çeşit olup, verim yüksek ve süreklidir. Düzenli 
ve simetrik yapıda meyve verir, meyve kabuğu yeşil zemin 
üzerine kırmızı yanak yapmıştır, meyve eti sulu, kokulu ve 
aromatiktir.

Tozlayıcı
Santa Maria, Williams

Hasat Zamanı
27 Haziran - 03 Temmuz

www.kahramanlarfidancilik.com



NAŞİ (HOSUI)
Orijin
Asya (Japonya)

Ağaç Özellikleri
Orta kuvvette ve dik gelişir.

Meyve
Meyvesi orta irilikte ve sapı hafif uzundur. Meyve kabuk 
rengi sarımsı kahverengi zemin üzerine beyaz noktalı 
lentiseller mevcuttur. Meyve eti beyaz renkli, gevrek, çok 
sulu, tatlı ve lezzetlidir.

Tozlayıcı
Kosui, Atago

Hasat Zamanı
01 Eylül - 15 Eylül

SANTA MARİA
Orijin
İtalya

Ağaç Özellikleri
Ağaçları güçlü ve erken verime yatar, yarı dik ve hızlı gelişir. 
Verimli ve ülkemizde çok yaygın bir çeşittir.

Meyve
Meyve iri ve konik şekillidir. Meyve kabuk rengi hasat 
döneminde açık yeşil zemin üzerine al yanaklıdır. Meyve eti 
beyaz, orta sulu ve orta lezzetlidir. Soğuk hava deposunda 
olgunluğa ulaştığında kabuğu sarı renk alır ve uzun süre 
depolanabilir.

Tozlayıcı
Williams, Abate Fetel

Hasat Zamanı
11 Temmuz - 17 Temmuz

DEVECİ
Orijin
Anadolu

Ağaç Özellikleri
Ağaçları orta kuvvete ve yaygın gelişir. Ülkemizde armut 
yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde sıkça rastlanır.

Meyve
Meyvesi çok iri, basık, alt kısmı geniş, boyunsuzdur. Çiçek 
çukuru derindir. Meyve yüzeyi hafif girintili çıkıntılı olup 
kabuğu ince, zemin rengi sarı-yeşil, passız, bazen güneş 
gören yüzü pembe-kırmızıdır. Meyve eti beyaz, gevrek, 
sulu, tatlı ve kalitesi yüksektir. 

Tozlayıcı
Akça, Williams

Hasat Zamanı
25 Eylül - 05 Ekim

www.kahramanlarfidancilik.com



JEROMINE

GALA
Orijin
Yeni Zellanda

Ağaç Özellikleri
Ağaçları kuvvetli ve yarı dik formda gelişir. Çok verimli olup 
hızla ve düzenli meyve vermeye başlar.

Meyve
Renk oluşumu diğer gala çeşitlerine göre daha önce başlar 
ve daha yoğun şekildedir. Meyve kabuğunun tamamına 
yakını yoğun kırmızı renktedir. Meyve aromalı ve mükemmel 
lezzete sahiptir.

Tozlayıcı
Golden Delicious, Granny Smith, Fuji, Vista Bella

Hasat Zamanı
01 Ağustos - 07 Ağustos

SCARLET SPUR

Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Ağaçları kuvvetli ve yaygın gelişir. Yarı spur özellik gösterir. 
Oldukça verimli bir çeşittir.

Meyve
Meyveleri çok koyu kırmızıdır. Meyve eti beyaz ve yumuşak 
dokuludur. Diğer kırmızı çeşitlere göre daha lezzetlidir.

Tozlayıcı
Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Fuji

Hasat Zamanı
05 Eylül - 18 Eylül

www.kahramanlarfidancilik.com

Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Zayıf, yarı dik bir gelişim gösterir.

Meyve
Orta iri iri, tatlı, sulu, meyve eti krem renkli ve gevrek, 
meyve kabuk rengi koyu kırmızı-bordodur.

Tozlayıcı
Golden Delicious ve benzerleri, Stark Spur Golden 
Delicious ve benzerleri, Granny Smith, Gala grubu, Fuji, 
Braeburn

Hasat Zamanı
15 Eylül - 28 Eylül



GRANNY SMITH (CHALLANGER)
Orijin
Avustralya

Ağaç Özellikleri
Kuvvetli, yarı dik bir gelişim gösterir.

Meyve
Orta iri iri, sulu, ekşi, kısmen kalın kabuklu meyve eti 
yeşilimsi beyaz renkli ve gevrek, meyve kabuk rengi yeşil 
renkli ve iri lentisellidir.

Tozlayıcı
Golden Delicious, Red Delicious, Fuji, Gala grubu

Hasat Zamanı
25 Eylül - 08 Ekim

GOLDEN (REINDERS)
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Golden Smothee ve Golden Delicious’un bir 
mutasyonudur. Ağaç özellikleri tüm golden çeşitleriyle 
hemen hemen aynıdır. Verimi oldukça iyidir.

Meyve
Meyve orta iri, bazen de iri uzunumsudur. Meyve eti beyaz, 
sert, sulu aynı zamanda lezzetlidir. Pasa dayanıklıdır. Soğuk 
hava tesislerinde uzun süre muhafaza edilebilir.

Tozlayıcı
Santa Maria, Prococe Di Florona, Williams

Hasat Zamanı
03 Eylül - 16 Eylül

FUJI ZHEN AZTEC
Orijin
Japonya

Ağaç Özellikleri
Çok hızlı ve güçlü gelişir. Bodur ve yarı klon anaçlarıyla 
uyuşması iyidir. Verimli bir çeşittir.

Meyve
Meyve iri olup canlı kırmızı üzerine sarı benekleri vardır. 
Sert, sulu ve çok lezzetlidir. Fuji gurupları içinde en iyi renk 
alan çeşittir. 

Tozlayıcı
Granny Smith, Golden Delicious

Hasat Zamanı
05 Ekim - 15 Ekim

www.kahramanlarfidancilik.com



AMIGA
Orijin
İspanya

Ağaç Özellikleri
Ağacı orta kuvvettedir, yarı dik gelişir. Çok verimli bir 
çeşittir.

Meyve
Meyve yuvarlak şekillidir. Parlak kırmızı renktedir. Meyve eti 
sarı olup, mükemmel bir aroma ve lezzete sahiptir.

Hasat Zamanı
10 Temmuz - 25 Temmuz

MARIA LAURA
Orijin
İtalya

Ağaç Özellikleri
Güçlü ve bütün alanlarda verimli olan bir nektarin çeşitidir

Meyve
Meyvesi orta ve iri büyükllükte olan Maria Laura Nektarin 
eliptik şekilli olmakla birlikte, mat koyu kırmızı renkle 
kaplı bir meyvedir. Orta dayanıklıkta sarı meyve eti eşsiz 
organoleptik özelliklere sahiptir.

Hasat Zamanı
25 Haziran - 01 Temmuz

VENUS
Orijin
İtalya

Ağaç Özellikleri
Ağacı çok kuvvetlidir, yarı dik gelişir. Verimliliği yüksektir. 
Kaliteli bir çeşittir.

Meyve
Meyvesi iri, yuvarlak şekilli, kabuğu sarı zemin üzerine 
kırmızı renktedir. Çok tatlı ve orta derecede suludur. 
Çekirdek ete bağlı değildir.

Hasat Zamanı
15 Ağustos - 25 Ağustos

www.kahramanlarfidancilik.com
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SWEET LADY
Orijin
İtalya

Ağaç Özellikleri
Kuvvetli gelişen oldukça yüksek verimli, yayvan bir taç 
yapısına sahiptir.

Meyve
Meyve kabuğu sarı zemin üzerine sıvama canlı kırmızı 
renktedir. Meyve eti sarı renkte, sert dokulu olup yaklaşık 
bir ay kadar soğuk hava depolarında muhafaza edilebilir

Hasat Zamanı
22 Ağustos - 28 Ağustos

ORION
Orijin
İtalya

Ağaç Özellikleri
Kuvvetli gelişir ve verimi oldukça yüksektir.

Meyve
İri, yuvarlak şekilli, dış kabuk kırmızı, zemin sarıdır.

Hasat Zamanı
20 Ağustos-30 Ağustos

ROYAL GLORY
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Güçlü, hafifçe yükselmeye yatkın, çok verimlidir.

Meyve
Orta büyüklükte veya büyük, yuvarlak şekilli, az tüylüdür. 
Renklenmeye erken başlar ve oldukça güzel canlı kırmızı 
renklidir. Sarı meyve etinin pigmentleri olgunlaştıktan sonra 
oluşur, çok sert, tadı hoş, tatlı ve hafif ekşidir. Verimliliği ve 
meyvelerinin güzelliği ile olağanüstü bir çeşittir.

Tozlayıcı
Kendine verimli.

Hasat Zamanı
04 Temmuz - 10 Temmuz



GLOHAVEN
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Ağaçları dik ve kuvvetli gelişir, oldukça verimlidir. 

Meyve
Büyük, küresel şekillidir, meyve kabuğu yeşilimsi sarı fon 
üzerinde açık kırmızı renklidir. Meyve eti sarı, yeterince 
sert, sulu, lezzetli ve güzel görünümlüdür. Çekirdeği etten 
ayrılır.

Hasat Zamanı
20 Temmuz - 27 Temmuz

CRESTHAVEN
Orijin
İspanya

Ağaç Özellikleri
Ağacı yarı dik, kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir.

Meyve
Meyve alttan ve üstten hafif basık, meyve kabuğu sarı 
zemin üzerine kalın hareli koyu kırmızı renkte, az tüylü 
meyve eti sarı, sulu, tatlı ve çok lezzetlidir. Çekirdek etten 
ayrılır.

Hasat Zamanı
08 Ağustos - 14 Ağustos

RED HAVEN
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Ağacı kuvvetli, yarı dik, verimlidir.

Meyve
Meyvesi, iri, basık yuvarlak şekilli, tatlı ve çok suludur. 
Turuncu renkli ve liflidir. Meyve kabuk rengi, sarı zemin 
üzerine %80 kırmızı renklidir. Çekirdek ete yarı bağlıdır.

Hasat Zamanı
05 Temmuz - 15 Temmuz

www.kahramanlarfidancilik.com



ELEGANT LADY
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Ağaçları güçlü yapılıdır ve yarı dik gelişir.

Meyve
Meyve sarı zemin üzerine sıvama koyu parlak kırmızıdır. 
Orta büyülükte olup çok dayanıklıdır. Hasat zamanından iki 
hafta sonra dahi dalında sert bir şekilde bekleyebilir. Meyve 
eti sarı, orta sulu, lezzetli bir çeşit olup çekirdek ete bağlı 
değildir.

Hasat Zamanı
05 Ağustos - 14 Ağustos
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PARAGUAY (YASSI ŞEFTALİ)
Orijin
İspanya

Ağaç Özellikleri
Ağaçları orta güçte gelişir ve çok yüksek verimliliğe sahiptir. 
Meyvenin ağaç üzerinde dağılımı çok iyi olup aşırı seyreltme 
ihtiyacı duymaz ve bu sayede üretim masrafları düşüktür.

Meyve
Tipik basık şeftali özelliği olan mükemmel ve aromatik 
tada sahiptir. Meyve eti çok sert ve sulu olup çok yüksek 
depolama, yol ve raf ömrüne sahiptir. Meyve rengi yoğun 
ve koyu kırmızı olup tüm yüzeye yayılmıştır. Az tüylü yapısı 
ile çok çekici bir görünüm sunar. Çatlak oluşturmaz ve 
meyve yüksekliği asla 4 cm’yi aşmaz. 

Hasat Zamanı
10 Temmuz - 20 Temmuz

KAYISI
Ağaç Özellikleri
Kuvvetli ve yarı dik gelişir. Meyve iriliği orta iri-iri arasındadır. 
Meyve şekli ovaldir. Meyve kabuğu turuncu zemin üzerine 
güneş gören yerleri parlak kırmızıdır. Meyve kalitesi çok 
kalitelidir. İyi bir aromaya sahiptir.

Meyve
İri, yuvarlak şekilli, dış kabuk kırmızı, zemin sarıdır.

Hasat Zamanı
01 Haziran - 10 Haziran



BLACK DIAMOND
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Ağaçları kuvvetli ve yaygın gelişir. Seyrek dallı ve parlak 
yaprak yapısına sahiptir. Oldukça verimli bir çeşittir.

Meyve
Orta irilikte olmakla birlikte hafif basık ve kabuğunun 
üstü dumanlıdır. Meyve kabuk rengi pembe mor ve siyah 
tonlarının karışımı olup sarı beneklere sahiptir. Meyve 
eti sert ve orta sulu olup rengi kırmızıdır. Çekirdeği ete 
bağlıdır.

Tozlayıcı
Santa Rosa, Friar

Hasat Zamanı
18 Temmuz - 24 Temmuz

PAPAZ ERİK
Orijin
Anadolu

Ağaç Özellikleri
Ağaçları orta diklikte, geniş ve hızlı gelişir. Sık dallı orta 
verimli bir çeşittir.

Meyve
Orta iriliktedir. Yuvarlak formda, karın çizgisi belirgin, 
kabuk rengi koyu parlak yeşil ve üzeri dumanlıdır. Et rengi 
yeşil, meyve gevrek ve suludur, çekirdek ete bağlı ve orta 
iriliktedir.

Tozlayıcı
Kendine kısmen verimlidir. Havran ve Aynalı çeşitleri 
tozlayıcı olarak kullanılabilir 

Hasat Zamanı
08 Mayıs - 14 Mayıs

ANGELENO
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Güçlü, yarı yaygın ve yüksek verimlidir.

Meyve
Erik çeşitleri arasında büyük çeşitlerden biri olarak kabul 
edilir. Alttan ve üstten basık yuvarlak şekilli, orta çizgisi 
belirgin, çiçek çukuru sivri, meyve şekli asimetrik, mor 
kabuklu ve beneklidir. Meyve eti sarı renkte ve dayanıklıdır, 
çekirdeğinden kolay ayrılır.

Tozlayıcı
Friar, Formasa Santa Rose

Hasat Zamanı
05 Eylül - 11 Eylül

www.kahramanlarfidancilik.com



ZİRAAT 0900
Orijin
Anadolu

Ağaç Özellikleri
Ağaçları güçlüdür ve dikine büyüme sergiler. Kendine 
verimsiz bir çeşit olduğundan tozlayıcı kullanımını gerektirir. 
Ülkemizde Napolyon Kiraz olarak bilinmekte ihracata 
yönelik satışlarda en önemli kiraz çeşididir.

Meyve
Meyvesi kalp şeklindedir, kabuğu kırmızı renkte olup 
olgunlaşma döneminde kırmızı-bordo rengine dönüşür. 
Orta irilikte, tatlı, sert ve suludur.

Tozlayıcı
Starks Gold, Lambert, Bigarreu Gaucher, Bing

Hasat Zamanı
13 Haziran - 19 Haziran

EARLY BURLAT
Orijin
Fransa

Ağaç Özellikleri
Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir.

Meyve
Çok erkenci, meyvesi yuvarlak, yassı, iri, meyve kabuğu 
parlak koyu kırmızı renktedir. Meyve eti sert, çok sulu, ince 
yapılı, çok kalitelidir. Ağaçları çok verimli olup, %25 oranında 
meyve çatlaması yapar. Nakliyeye çok dayanıklıdır.

Tozlayıcı
Merton Premier ve Noir de Guben

Hasat Zamanı
09 Mayıs - 15 Mayıs

REGINA
Orijin
Almanya

Ağaç Özellikleri
Ağaçları kuvvetli ve yarı dik bir gelişim gösterir. Oldukça 
verimli bir çeşittir.

Meyve
Koyu parlak kırmızı renklidir. Meyveleri çok iri ve kalp 
şeklindedir. Meyve eti kırmızı, sulu, sert, ince dokulu ve çok 
gösterişlidir.

Tozlayıcı
Lambert, Starks Gold.

Hasat Zamanı
20 Haziran - 26 Haziran
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CEVİZ (CHANDLER)
Orijin
ABD

Ağaç Özellikleri
Kuvvetli gelişir ve verimi oldukça yüksektir.

Meyve
Çok verimli bir çeşit olup meyve salkımı 2 – 3’lü dür. Orta 
içli kabuklu, kabuktan çabuk ayrılır. Meyve içi dolgun ve açık 
beyaz renklidir. İç oranı %52-55 civarındadır.

Tozlayıcı
Pedro, Fernor, Fernette ve Franquette

Hasat Zamanı
26 Eylül - 30 Eylül

AYVA (EŞME)
Orijin
Anadolu

Ağaç Özellikleri
Orta kuvvette gelişir. Çok ağır, aşırı kireçli ve fazla geçirgen 
olan toprakların dışında kalan bir çok toprakta yetiştirilebilir.

Meyve
Meyvesi yuvarlak, sapa doğru biraz uzunca, orta sulu, et 
dokusu gevşek, mayhoş tatlı olup boğuculuğu azdır.

Tozlayıcı
Kendine verimlidir.

Hasat Zamanı
12 Eylül - 18 Eylül

İNCİR (BURSA SİYAHI)
Orijin
Marmara Bölgesi

Ağaç Özellikleri
Ağacı kuvvetli ve yayvandır. Yaprakları 3-5 loplu derin 
sinüslü ve sık tüylüdür.

Meyve
Meyve şekli uzun ve ovaldir. Çekirdekleri geniş ve azdır. 
Meyve iç boşluğu yoktur. 

Tozlayıcı
Marcona, Nonpareil

Hasat Zamanı
05 Ağustos
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MEYVE HASAT ÇİZELGESİ
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