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ALMA-ATA

A
lma-ata teknik tarım limited şirketi 2006 yılında kurulan bir şirket olmasına rağmen, Zir.
Müh. Atilla Kaplan 1993 yılında İtalyan Unifrutti meyve-sebze paketleme fabrikasında 
işe başlamış, daha sonra K.K.T.C. de bulunan Sunsezt ve Sunora paketleme ve meyve 
suyu konsantre fabrikalarında çalışmıştır.

1996 yılında Türkiye de kapama olarak yaklaşık 1000 dekar üzerine kurulan ve yine Unifrutti’nin 
bir yan kuruluşu olan Uni-tarımda bodur meyve yetiştiriciliği üzerine (elma, kiraz, nektarin, 
üzüm) kurucu mühendis olarak çalışmıştır.

90’lı Yıllarda Türkiyede ilk kurulan Bodur Fidancılık firmalarının ortaklarındandır. 1998 yılında 
Niğde üniversitesinde bahçe ziraatı programlarında öğretim görevlisi olarak 8 yıl ders vermiş 
olan Atilla Kaplan’ın bodur meyvecilik üzerine televizyon programları, çeşitli kurs, seminer 
ve yayınları bulunmaktadır. Konusu ile ilgili yurtdışı incelemeleri bulunmaktadır. Bu alanda 
Türkiye de ilk bodur meyve bahçesi ve ilk bodur meyve fidanlıklarının kuruculuğunu yapmıştır.

Şimdiye kadar edinmiş olduğumuz bu tecrübeleri tarım konusunda yatırım yapmak isteyenlere 
daha iyi aktarabilmek için ortağım Ali Yaşar Çakılca ile Alma-ata Teknik Tarım San. ve Tic. Ltd. 
Şti. kurmuş bulunmaktayız.

Alma-ata olarak 800 dekar alan üzerinde ılıman iklim meyve fidanlarının yetiştiriciliğini 
sertifikalı ismine doğru ,hastalık ve zararlılardan ari,bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılı 
olarak yapmaktayız. Fidanlarımızla oluşturduğumuz bahçelerde dikimden hasada destek 
sağlamaktayız, net cover sisteminin yapılması, damla sulama sistemi, alet ekipmanlar, 
polinasyon hizmetleri, gübre ve zirai ilaçlar yanı sıra teknik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Alma-ata olarak birlikte yaptığımız bahçelerde ,düşük işletme maliyeti,birim alandan yüksek 
verim, kaliteli ürün, pazarlama avantajları, yüksek fiyattan satış ve yatırımın kısa sürede geriye 
dönüşümünü sağlayarak kazanan biz olalım. Türk tarımı olsun, ekonomisi olsun, ürününüz bol 
ve bereketli olsun.



ELMA
ANAÇLARI

M9 Kök sistemi yüzlek ve saçak 
köklüdür.Toprağa tutunması çok 

zayıftır. Bu nedenle desteğe ihtiyaç duyar. 
Üzerine aşılanan çeşitlerle uyumu iyidir.
Dikimlerinden iki yıl sonra verime başlar. 
Erken meyveye yatırıldığı gibi meyve 
verimi ve verim etkinliği de yükselir. 
M9 anacının bodurlaştırma özelliğinden 
ara anaç olarak ta yararlanılmaktadır. 
Ayrıca M9 anacı elma ağaçlarını % 65-75 
oranında bodurlaştırmaktadır. Sık dikim 
alanlarda verimli geçirgen, sulanabilir ve 
çok kireçli olmayan topraklarda kullanılır. 
Toprak yorgunluğuna dayanıklıdır. -20 
OC`nin altında çok düşük ısılara ve bazı 
fizyotapilere (agrobakterium tumefaciens 
ve afidler) Bunun yanı sıra phytopthora`ya 
karşı dayanıklıdır. 
 
M26 Kökleri M9`dan daha az kırılır. Toprağa 

bağlantısı M9`dan daha iyidir. Fakat yinede 
desteğe ihtiyaç duyar. M9’un kontrollü 
melezlemelerinden elde edilmiştir. (M9 X 
M16) erkenciliği , çöğürlere göre % 40-
50 oranında bodurlaştırma sağlaması ve 
verimliliği nedeniyle çok hızlı kullanım 
alanı bulmuştur. İyi direne edilmiş 
toprakları sever, çok nemli y- topraklardan 
hoşlanmaz. M26 anacı bugün çok bodur 
kategorideki elma klon anaçları içerisinde 
en çok rağbet göreni ve kullanılanıdır.  
 
M106 Çöğür anacına aşılı ağaçların yarısı 
kadar taç yapar. Toprağa iyi bağlanan 
sağlam bir kök sistemi vardır. Yarı-bodur 
klon anaçlarının en mükemmeli olup,dış 
ülkelerde en çok kullanılan anaçtır. 
Odun çeliği ile %70`in üzerinde köklenir. 
Asfeksiye dayanıklıdır. Erken meyveye yatar 
çok bol meyve verir.Eriosoma lanigerum 

(Elma pamuklu biti) ve sappaphis mili (Unlu 
elma biti) zararlısına karşı dayanıklıdır. 
Pyhtopthora’ya karşı hassastır. Çok verimli 
tınlı toprakları sever, toprakta iyi tutunabilen 
kök sistemine sahiptir, ilkbahar gelişme 
dönemine, yaprak dökümün ve kış dinlenme 
dönemine çok başlama eğiliminde bir 
anaçtır. Bu anaç üzerine aşılanacak elma 
çeşitlerini %25 , %40 oranında bodurlaştırır.  
 
M-111 Çöğürden aşılı elma anaçlarından 
biraz küçük olurlar.Ancak erken yaşta iyi 
gelişir ve daha fazla meyve verirler bu 
anaçlar kuvetli bir kök sistemine sahip olup 
az sürgünlü oluşurlar.Elma pamuklu bitine 
dayanıklı ancak asfeksiyle cok hassastır.
Pythoptoraya dayanıklıdır.Gerek M106 
gerekse M111 üzerine aşılı spur ceşitlerde 
selender spindel budama sekli uygulanarak 
sık dikim yapılabilir.
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ELMA
ÇEŞİTLERİ

ÇEŞİT SEÇİMİ

Bahçe yapılacak yerin coğrafi özelliklerine 
göre çeşit seçilmelidir. Elmada gece-gündüz 
sıcaklık farkı antosiyanin renk pigmenti 
oluşumunu sağlar. Bu fark ne kadar çok 
olursa renk oluşumu da o kadar iyi olur. 
Gece-Gündüz sıcaklık farkının çok olduğu 
yüksek bir yerde Granny Smith çeşidi yanak 
yaparak pazar değerini kaybetmekte. Kırmızı 

elmalar (Scarlet Spur, Red Chief, Super 
Chief) sıvama bir renk yaparak pazar için çok 
olumlu olabilmektedir. Yada gece-gündüz sı-
caklık farkının düşük olduğu yerlerde kırmızı 
çeşitler, çeşide özgü rengini olmayarak pazar 
değerine kaybetmekte. Böyle yerlerde de 
yeşil elma (Granny Smith) çeşide özgü rengini 
korumaktadır.
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FUJİ

Ağacı: Kuvvetli, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri-İri, Tatlı, Sulu
Meyve Eti: Krem Renkli, Sert ve Gevrek
Derim (Hasat): Ekim Ayının 3-4. Haftası (165-175 Gün)
Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine Donuk Kırmızımsı Port.renkli
Tozlayıcılar: Golden-Red Delicious, Gala Grubu, Granny Smith
Diğer Özellikleri: Ticari Değeri Yüksek,
Depo Dayanımı İyi Bir çeşittir.

Ağacı: Kuvvetli, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri-İri, Tatlı, Sulu

Meyve Eti: Krem Renkli, Sert ve Gevrek
Derim (Hasat): Ekim Ayının 3-4. Haftası (165-175 Gün)

Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine Donuk Kırmızımsı Port.renkli
Tozlayıcılar: Golden-Red Delicious, Gala Grubu, Granny Smith

Diğer Özellikleri: Ticari Değeri Yüksek, Depo Dayanımı İyi Bir çeşittir.

GRANNY
SMITH

Ağacı: Kuvvetli, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri, Sulu, Ekşi, Kısmen Kalın Kabuklu
Meyve Eti: Yeşilimsi-Beyaz renkli ve Gevrek
Derim (Hasat): Ekim’in 4. Kasım’ın 1. Haftası (180-190 Gün)
Kabuk Rengi: Yeşil Renkli ve iri lentiselli
Tozlayıcılar: Golden Delicious,Red Delicious,Fuji,Gala Grubu
Diğer Özellikleri: Tozlayıcı çeşit olarak kullanılabilir.
Erken Derim yapılmamaktadır. 
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Ağacı: Kuvvetli, yayvandır.
Meyvesi: Orta İri, Tatlı, Sulu ve yeme kalitesi yüksek
Meyve Eti: Açık sarı renkli ve gevrek
Derim (Hasat): Eylül’ün 4. Ekim’in 1. Haftası (145-155 Gün)
Kabuk Rengi: Sarı-Yeşil
Tozlayıcılar: Starking Delicious, Starkrimson Delicious, Red 
Chief, Scarlet Spur, Jonathan, Jerseymac, Prima
Diğer Özellikleri: Eski bir çeşit olmasına rağmen hala oldukça 
yaygındır. İyi bir tozlayıcıdır.

GOLDEN

RED
CHIEF

Ağacı: Zayıf, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri, Tatlı, Sulu
Meyve Eti: Kremimsi Beyaz
Derim (Hasat): Eylül’ün 4. Ekim’in 1. Haftası (145-155 Gün)
Kabuk Rengi: Sarı-Yeşil Zemin Üzerine Parlak Kırmızı renkli
Tozlayıcılar: Gala Grubu, Fuji, Granny Smith, Braeburn
Diğer Özellikleri: Ticari Değeri Yüksektir. İyi renklenmiş meyveler oluşturur.
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SCARLET
SPUR

Ağacı: Zayıf, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri, İri, Tatlı, Sulu,
Meyve Eti: Krem Renkli ve Gevrek
Derim (Hasat): Eylül’ün 4.- Ekim’in 1.Haftası (145-155 Gün)
Kabuk Rengi: Koyu Kırmızı, Bordo
Tozlayıcılar: Granny Smith, Gala, Fuji
Diğer Özellikleri: Ticari değeri yüksek olan bu çeşidin en 
önemli özelliği erken renklenmesidir.

AMASYA

Ağacı: Ağacı orta kuvvette büyür, yayvan bir taç yapar.
Meyvesi: Küçük, sulu, aromalı, tatlı
Meyve Eti: Beyaz
Derim (Hasat): Eylül’ün 4. Ekim’in 1. Haftası (145-155 Gün)
Kabuk Rengi: Güneş gören yüzü koyu, diğer tarafları açık 
kırmızı ve yer yer yeşil zemin rengi görülmektedir.
Tozlayıcılar: Golden Delicious, Granny Smith, Starking 
Delicious
Diğer Özellikleri: Bir yıl ürün veriyorsa diğer yıl ürün 
vermez.
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GALAXY

Ağacı: Kuvvetli, Yayvan
Meyvesi: Orta İri, Tatlı, Bol Sulu, Aramalı, Albenili
Meyve Eti: Krem Renkli ve Gevrek
Derim (Hasat): Ağustos’un 4.Eylül’ün 1.Haftası(125-135 Gün)
Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine kırmızı renkli
Tozlayıcılar: Fuji, Granny Smith, Starking, Braeburn
Diğer Özellikleri: Orta mevsimin en iyi çeşitlerinden birisidir.
Pek çok çeşit için tozlayıcı olarak kullanılabilir. 

SUPER
CHIEF

Ağaç Özellikleri: Ağaçları zayıf gelişen spur bir çeşittir. Verimli bir çeşittir.
Meyve Özellikleri: Meyve şekli konik ve kabuk rengi kırmızıdır. Kremsi beyaz 
meyve eti vardır. Meyve ağarlığı 190-200 gr dır.Meyvesi tatlı,sulu,aromatik ve 
mükemmel lezzetlidir.Güzel bir görünüme sahiptir. Muadillerine baskın gelen 
kırmızılığı, mükemmel albeniliği ve sertliği onu zirveye çıkartmaktadır.
Hasat Zamanı: Ekim ayının ilk günlerinde hasat edilir.
Tozlayıcılar: Golden Delicious

R
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EARLY
RED ONE

JEROMİNE
Orjini: Early Red One ve Erovan Melezidir.
Ağacı: Ağaçları standart çeşitler arasındadır. Kuvvetli gelişir.
Gelişim olarak Red Chief’e benzer. Standart çeşitlere yakın olduğu için 
sık dikimlerde M9 Anacı ile daha uyumludur.
Meyvesi: Meyvesi orta irilikte, meyve rengi yogun kırmızıdır.
Meyve Eti: Meyve eti sert, tatlı ve suludur.
Tozlayıcılar: Golden Delicious, Granny Smith, Fuji
Hasat Zamanı: Golden Deliciousla aynı tarihte hasat edilmektedir.

Orijini: Red King Deliciousun Amerika’da elde edilen mutasyonudur.
Ağaç : Standart tipte ve güçlüdür, çok verimlidir ve erken meyve verir.
Meyve: Homojen, koyu kırmızı renktedir ve bazı ortamlarda çok koyu 
ve mat bir hal alabilir.
Tozlayıcılar: Golden Delicious, Granny Smith, Fuji
Hasat zamanı: Eylülün 3-4 üncü haftasındadır

R

R
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Kültür Çeşidi Tozlayıcı Ağaç
Tam sıra düzeninde dikilmiş tozlayıcılar Sıra içi düzeninde dikilmiş tozlayıcılar

 Elma Kültür Çeşitleri / Tozlama Tablosu

Elmalarda %20civarında tozlayıcı 
bulundurulmalıdır. Her beş sıradan birisi tozlayıcı 

olarak kullanılırsa kültürel işlemler daha kolay 
olur. Tozlayıcı ekonomik değeri olan çeşitlerden 
kullanılırsa bu önemlidir. Ancak crabapple (Japon 
elması) kullanılırsa bu çok önemli olmaz aralarda 
tozlayıcı kullanılabilir.

Elmalarda %20civarında tozlayıcı bulundurulmalıdır.
Her beş sıradan birisi tozlayıcı olarak kullanılırsa 
kültürel işlemler daha kolay olur. Toz- layıcı 
ekonomik değeri olan çeşitlerden kullanılırsa 
bu önemlidir.ancak crabapple (Japon elması) 
kullanılırsa bu çok önemli olmaz aralarda tozlayıcı 
kullanılabilir.

Bahçede bal arısı bulundurulmalıdır. 10 dönümde 
en az 2 kovan arı bulundurulmalıdır.Arılar serin 

rüzgarlııslak havalarda aktif değildir.Bu 
nedenle daha fazla arı bulundurulmalı 
ve arılar arasındaki mesafe 250 M’yi 
geçmemelidir.Yani arı bahçe içerisine 
dağıtılmalıdır.

Tozlayıcı çeşitler bazen iki çeşitten 
oluşabilir.herhangi birisinde 
periyodisiteden dolayı çiçeklenme olmaz 
ise diğer çeşit çiçek açarak tozlaşma 
olayını gerçekleştirir. Tek çeşit tozlayıcı 
olup ta problem olursa başka yerlerden 
çiçekler alınıp su dolu kovalara konularak 
bahçeye asılabilir.

Lo
di
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FOX 12 ÇÖĞÜROHF 333ADAMS

ARMUT
ANAÇLARI ve
ÇEŞİTLERİ

BA 29 Provence bir seleksiyonudur. 
Quince A anacına daha kuvvetli 

gelişir ve kloroza mukavemeti ondan daha 
fazladır. Armut çeşitleri ile aşı uyumu daha 
iyidir. Dik yapılıdır, güçlü ve dik dallara ve 
orta güçlü iyi ankrajlı kök yapısına sahiptir. 
Derin ve organik maddece zengin toprakları 
tercih eder, orta derece kireçli (maximum 
%7) ve kurak olan topraklarda uyumludur. 

Yüksek güce sahiptir,üretime geç girer 
ancak bunu takriben yüksek bir verimlilik ve 
meyvelerde de iyi bir boyut sağlar. Williams 
ve Abete Fetel ile uyumlu orta derecede ara 
anaç kullanımı ile iyileştirilebilir olumsuz 
Pedoklimatik ortamlarda (kaba ve kötü 
işlenmiş kurak topraklarda vb.) dikim sonrası 
başlangıçta zorluklar gösterilebilir.

QUİNCE A Üzerine aşılı çeşitleri erken 
mahsule yatırması ve birim sahaya düşen 
ağaç sayısının fazla olması nedeniyle birim 
sahadan alınan verim yükselmektedir.3x1.5 
m dikim sıklığı ile bahçe tesis edilebilir.
Gelişmeleri daha yeknesaktır.Budama,zirai 
mücadele hasadı kolaydır. Bu anaca aşılı 
armut çeşitlerinde meyve kalitesi çok 
yüksektir. Başta Williams olmak üzere bazı 
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armut çeşitleri ile tam 
uyuşmadığından ana 

anaç kullanma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Beurre Hardy çeşidi bu klonal anacın 
Williams ile uyuşmazlığın giderilmesinde ana araç 
olarak kullanılmaktadır % 3 ün üzerinde kireç itiva 
eden topraklarda kloroza hassastır. 

OHF-333 Anacı, ABD Oregon eyaletinde Old Home 
X Farmigdale armut çeşitlerinin melezlenmesi ile 
elde edilmiştir. Yarı bodur anaç olup standart armut 
çöğür anacının %55-60’ı arasında ağaç taç hacmi 
oluşturur. Ateş yanıklığı bakteriyel hastalığına 
dayanıklı, Pear decline ve armut pamuklu bitine 
hassastır. Ağır topraklara kısmen dayanıklı olup, 
kireç oranının yüksek olduğu topraklarda bu anaç 

kul-
lanıl-

mamalıdır. Üzerindeki 
çeşidin verimine olumlu 

yönde etki eder. Ayva kökenli 
anaçlar kadar erken meyveye 

yatmada etkili olmaz. Yarı bodur 
anaç özelliği gösteren OH F 40, OH 

F-87 ve OH F-97 anaçları bulunmak-
tadır. Bu anaç üzerine aşılı çeşitlerle ku-

rulacak bahçelerle sıra üzeri 3-3,5 sıralar 
arası ise 5 m aralık ve mesafe bırakılmalıdır. 

Kordon terbiye sistemi uygulanacaksa sıra 
üzeri dikim mesafesi 1,2m, 1,5m’ye düşürülür.

ÇÖĞÜR Derin geçirgen ve kireçli topraklar için uygun 
kuvvetli bir anaçtır, yüksek boylu ve iri ağaçlar 
meydana getirir. Üzerine aşılı çeşitleri geç meyveye 
yatırlar. Orta kalitede meyve verirler, genellikle 
sanayide kullanılan meyvelerdir. Bu nedenle iyi 
bir uyum yoktur yüksek güç daha sonrasında iyi 
bir verimlilik ve üretimsel etkinlik sağlayan geç 
meyvelenme gibi ortak karakteristikler sahip 
heterojen bitkiler bulunmaktadır. Meyvelerin kalitesi 
tam verime geçtiğinde iyileşir kökler derindedir. Her 
türlü toprağa uyar, kök asfeksisine, agrobekterium 
tumafeciense, nematodlara ve afidler orta derecede 
dirençlidir.



ANKARA

DEVECİ

Ağacı: Kuvvetli, Yayvan
Meyvesi: Orta İri,Yuvarlakça,Boyunsuz,Alt Kısmı Geniş
Meyve eti: Krem,çok sulu tereyağı tipinde,tatlı,güzel aromalı
Derim (hasat): Ekimin 1-2 Haftası (150-160 Gün), Açık Yeşil, Yeme 
Olumunda Sarımsı Yeşil-İnce
Kabuk Rengi: Açık Yeşil,Yeme Olumunda Sarımsı Yeşil-İnce
Tozlayıcılar: Akça, Abbe Fetel, Coscia
Diğer Özellikleri: Kalitesi çok yüksek

Ağacı: Orta Kuvvette, Yarı Yayvan
Meyvesi: İri-Çok İri,Basık,Alt Kısmı Geniş, Çiçek Çukuru Derin
Meyve eti: Beyaz,Gevrek,Sulu,Az tatlı,Kalitesi Orta
Derim (hasat): Ekimin 2-3. Haftası
Kabuk Rengi: Pürüzlü,Zemin Sarı Passız
Bazen Güneş Gören Yüzü Pembe kırmızı
Tozlayıcılar: Akça,Devoe,Passe,B.Precoce Morettini,
Packham’s Triumph ve June gold 
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SANTA
MARİA

Ağacı: Orta kuvvette, Dik
Meyvesi: Orta iri, iri boyun kısmı uzunca, alta doğru genişler
Meyve eti: Beyaz, orta sulu, az tatlı
Derim (hasat): Ağustos’un 3-4. haftası
Kabuk Rengi: Açık sarı, güneş gören kısmı pembe-kırmızı
Tozlayıcılar: Abbe Fetel, Williams, PasseCrassane
Diğer Özellikleri: Kalitesi iyi

AKÇA
Ağacı: Kuvvetli, yarı dik
Meyvesi: Küçük kısa boylu, alt kısmına doğru geniş
Meyve eti: Beyaz, az kumlu, orta derecede sulu,
az tatlı olup kalitesi orta-iyi
Derim (hasat): Temmuzun 2-3. Haftası (75-85 gün)
Kabuk Rengi: Yeşil , yeme olumunda yeşilimsi
sarı renkte ve ince
Tozlayıcılar: Mustafa beyi williams, passe crassane
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COFARANCE

Ağacı: Zayıf-orta kuvvette, dik
Meyvesi: Orta iri, konik, alta doğru geniş, uzun boylu armut şeklinde
Kabuk rengi: Çok az pürüzlü, kalın,
alta doğru paslı teme olumunda yeşilimsi sarı
Meyve eti: Krem, çok az kumlu tereyağ tipinde, orta sulu, tatlı ve kalitesi iyi
Derim (hasat): Eylül’ün 4 -Ekim’in 1. haftası
Tozlayıcılar: Beurre Bosc, Williams, Doyenne du Comice, Mustafa Bey

LİMON

Ağaçı: Kuvvetli, Yarı dik
Meyvesi: Orta, Boyun kısmı uzunca,
orta kısmı geniş, alt kısmı hafif sivrice
Kabuk rengi: Sarımsı yeşil, güneş gören kısımları kırmızı
Meyve eti: Beyaz, sulu, az kumlu
Derim (hasat): Haziran’ın ilk haftası
Tozlayıcılar: Williams, Santa Maria

ETRUSKA
R

R

Ağaçı: Orta kuvvetli ve yarı dik gelişme eğiliminde olan,
sık dallı ve dikenli yerli çeşitlerimizdendir.
Meyvesi: Orta irilikte, konik şeklinde, meyve kabuğu yeşik zemin
üzerine sarı renktedir. Meyve eti yeşilimsi beyaz, sulu, tatlı, gevrek,
hoş kokulu ve az kumludur. 
Derim (hasat): Eylül ayının 1. Haftası
Tozlayıcılar: Williams, Ankara
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MARGARITA
MARILLANT

KIEFER
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Ağaçı: Ağaçları yarı dik ve çok hızlı gelişir. Çok verimli bir çeşit
olup ülkemizde oldukça yaygındır.
Meyvesi: Meyveleri iri, bazen de çok iridir. Sap ve çiçek kesimi dar olup orta kesimi
oldukça şişkindir. Yeşil sarı zemin üzerine beneklidir. Meyve eti beyaz, kumlu, orta sulu ve orta lezzetlidir.
Erwinia (ateş yanıklığı) hastalığına çok dayanıklıdır. Soğuk hava tesislerinde uzun süre depolanabilir. Ortalama meyve 
eni 90mm. meyve uzunluğu sap hariç 95 mm. olup, yaklaşık 350 gr. ağırlığındadır.
Derim (hasat): Ekim ayının ilk günleri itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar: Armut Fidanı Williams
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MİROBOLAN 29 C P. Cerasifera 
çöğürüdür. Tüm topraklara 

uygundur. Kirece çok dayanıklıdır. 
Kuraklığa çok dayanıklıdır. %40, % 
50 daha bodurluk sağlar. Taban suyu 
yüksek nemli ve ağırca topraklarda 
kayısıya anaç olarak kullanılır. 
Nematoda dayanıklıdır. Armıllarıa (kök 
çürüklüğü) ya hassastır. Aşı uyuşması 
çok iyidir. Kayısı ve erik için uygun bir 
anaçtır şeftalilerde aşı uyuşmazlığı 
sorunu vardır. 

ERİK ÇÖĞÜRÜ Drenajı iyi olmayan ağır 
ve nemli topraklarda kaysıya anaç 
olarak kullanılır. Bu bir zorunluluktur. 
Bunlar içerisinde Mıyrobolan eriği en 
çok tercih edilenidir. Erik anacı kaysılar 
için orta kuvvette bir anaç olup orta 
verimlilikte ağaçlar yapar. Bu anacın 
en önemli sakıncası kaysılarla iyi 
bir aşı uyumu göstermemesi ve aşı 
noktasından kırılmasıdır. Eriğe aşılı 
kaysılar 3 yıl gibi kısa sürerse verime 
başlar.
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ANGELİNO

FORMASA

BLACK
AMBER

Ağacı: Orta Kuvvetli, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri,Yuvarlak Karın çizgisi belirgin, Çiçek çukuru sivri
Meyve eti: Yeşil-sarı renkte, çekirdek küçük ete bağlı
Derim (hasat): Eylül’ün 4. Ekim’in 1. Haftası
Kabuk Rengi: Patlıcan moru, siyaha yakın renkte üzeri puslu
Tozlayıcılar: Friar, formosa
Diğer Özellikleri: Geç dönemde hasat edilmesi,
depoda dayanım süresinin 3 aydan fazla olması pazar değerini artırmaktadır

Ağacı: Orta kuvvette, yarı dik
Meyvesi: İri, lopları asimetrik,
yumurta şeklinde
Meyve eti: Sarımsı açık yeşil renkte,
lifli sulu, çekirdeğe tam bağlı,
tatlı ve dokusu sıkı
Derim (hasat): Temmuz’un 3-4 hafta aşı
Kabuk Rengi: Açık yeşil zemin üzerine 
parçalı pempe sarı renkte ve puslu
Tozlayıcılar: Santarosa, formasa
Diğer Özellikleri: Meyve kalitesi yüksek 
ve bol verimli sofralık bir çeşittir

Ağacı: Orta kuvvette gelişir ve dikine büyür
Meyvesi: Orta irilikte, yuvarlak, uçlardan basık, kabuk yoğun puslu
Meyve eti: Sarımtırak yeşil (amber) renkte, sert,
sulu olup çekirdek oldukça küçük ve ete yapışıktır
Derim (hasat): Temmuz ayının son haftası
Kabuk Rengi: Koyu mor- siyahımsı renkte
Tozlayıcılar: Friar, Black Diamont
Diğer Özellikleri: Bakteriyel hastalıklara hassas olduğu için
aşırı rutubetli yerlere önerilmez
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BLACK
DİAMOND

Ağacı: Kuvvetli gelişir, yayvan taç oluşturur ve seyrek dallıdır
Meyvesi: İri, yuvarlak, çiçek ve sap çukurundan basık 
Meyve eti: Koyu turuncu, sert ve çekirdek ete bağlıdır
Derim (hasat): Ağustos ayının 2. haftası
Kabuk Rengi: Meyve koyu mor- siyahımsı ve sarı beneklidir
Tozlayıcılar: Santa Rosa, Friar,Black Gold ve Angeleno
Diğer Özellikleri: Black serisi erikler içerinde en kaliteli ve
iri olan çeşitlerden biridir

FRIAR

Ağaç Özellikleri: Ağaç gelişimi yarı dik, hızlı ve orta kuvvetli 
olarak gerçekleşir. Bakterilere karşı duyarlı bir çeşittir. Erik 
çeşitlerinin birçoğu için tozlayıcı olarak kullanılır, ancak 
kendine verimsiz olup tozlayıcıya ihtiyaç duyar. 
Meyve Özellikleri: Meyvesi büyük, basık ve yuvarlaktır; koyu 
mor, olgunlaştığında oldukça benekli, parlak siyah renkte ve 
dumanlıdır; şeffaf sarı meyve eti güzel, tatlı, hoş kokulu, çok 
sert, olgunlaştığında çekirdeği etten ayrılır. 
Hasat Zamanı: Ağustos ayının 2. haftası itibariyle hasat edilir
Tozlayıcılar: Santa Rosa, Black Amber, Angelino
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MİROBOLAN 29 C P. Cerasifera 
çöğürüdür. Tüm topraklara 

uygundu . Kirece çok dayanıklıdır. 
Kuraklığa çok dayanıklıdır. %40, %50 
daha bodurluk sağlar. Taban suyu 
yüksek nemli ve ağırca topraklarda 
kayısıya anaç olarak kullanılır. 
Nematoda dayanıklıdır. Armıllarıa (kök 
çürüklüğü) ya hassastır. Aşı uyuşması 
çok iyidir. 

ŞEFTALİ ÇÖĞÜRÜ Kaysı için orta kuvetli 
bir anaçtır sıcak tınlı topraklarda 
kullanılabilir. Kaysıya şeftali anaç 
olarak kullanılabilirse de bu anaç ile 
kaysının iyi uyuşmadığı aşıların bir 
süre sonra kuruduğu bilinmektedir. 
Ayrıca nemaguard anacı dışında şeftali 
kök nematotlarına hassastır. Şeftali 
anacı üzerinde kayısı ağaçları küçük 
taç oluşturur ağaçların ömrü kısa olur. 
Meyveler büyük gösterişli olsalar da 
meyvelerin kuru madde miktarı düşük 
olur.

ERİK ÇÖĞÜRÜ Drenajı iyi olmayan ağır 

ve nemli topraklarda kaysıya anaç 
olarak kullanılır. Bu bir zorunluluktur. 
Bunlar içerisinde Mıyrobolan eriği en 
çok tercih edilenidir. Erik anacı kaysılar 
için orta kuvvette bir anaç olup orta 
verimlilikte ağaçlar yapar. Bu anacın 
en önemli sakıncası kaysılarla iyi 
bir aşı uyumu göstermemesi ve aşı 
noktasından kırılmasıdır. Eriğe aşılı 
kaysılar 3 yıl gibi kısa sürerse verime 
başlar.

KAYISI ÇÖĞÜRÜ Yabani kayısıya zerdali 
denir. Kültür çeşitleri ve uyuşması 
üzerindeki kalemin gelişmesi ve 
hatta kurak şartlara dayanıklı olması 
bakımından kaysı için en iyi anaç 
zerdalidir.

Bu anaç nematoda dayanıklı olduğu 
gibi derin ve geçirgen topraklarda 
çok iyi gelişir. Kireçli ve hatta kısmen 
tuzlu topraklarda da yetişir. Zerdali ye 
aşılı kayısı ağaçları büyük taç yaprak 
yaparlar ve meyveye geç yatarlar, 
ancak bol ürün verirler.
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IĞDIR

Ağaç Özellikleri: Anavatanı ORTA ASYA, İran, Kafkasya Batı Çin olan kayısı, 
gerek ülkemizde gerekse dünyada, başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere birçok 
ülkede ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan önemli bir meyve türüdür.  
Meyve Özellikleri: Yemesi cok güzel olan etli ve uzun yola dayabilen 
meyveleri iri olan bir kayısı çeşididir. Ağaç gelişimi hızlı olaup yetişkin ağaçtan 
150-200 kg meyve almak mümkündür.Dikim yapılacak olan arazinin yüksem 
rakımda olması idealdir, dikilecek bölgenin sıcak olması gerekir.
 Tozlayıcıları: Kendine verimli çeşittir. Tozlayıcı gereksinimi duymaz

MALATYA

Ağacı: Dik ve kuvvetli
Meyvesi: Yuvarlak, oval
Meyve eti: Sarı 
Kabuk Rengi: Açık Turuncu
Meyve Tadı: Az tatlı
Çekirdeğin ete bağlılık durumu: Bağlı
Olgunlaşma zamanı: Çok erkenci
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Ağacı: Kuvvetli gelişen seyrek dallı ve iri 
yapraklı, yayvan
Meyvesi: Orta irilikte meyve tutumunun az 
olduğunda oldukça iridir
Meyve eti: Kırmızı 
Derim (hasat): Temmuz ayının 3. haftası
Kabuk Rengi: Sarı zemin üzerine koyu 
turuncu

ROXANA

ŞEKERPARE Ağacı: Yayvan ve kuvvetli
Meyvesi: Yuvarlak, oval
Meyve eti: Sarı 
Kabuk Rengi: Sarı
Meyve Tadı: Tatlı
Çekirdeğin ete bağlılık durumu: Serbest
Olgunlaşma zamanı: Orta
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GISELLA-5 (P.Cerassus x P.Conescens) 
Orta kuvvette bir anaçtır. Meyvelerinin 

iriliğini iyileştirmesini yanı sıra,meyveye erken 
yatma ve yüksek verimlilik ve üretkenlik 
elde edilmesine yardımcı olur. Farklı ekolojik 
şartlara uyabilse de verimli ve sulak topraklar 
için tavsiye edilir, sürekli neme ihtiyaç duyar 
kireci tolore eder, çeşitlerle uyumlu kontrol 
edilmelidir.

MAXSİMA14 Çeşitlerle uyumludur. Aynı 
zamanda ekolojik şartlara uyum gösterir. 
Bakteriyel kansere ve demir noksanlığına 
dayanıklıdır. Kuş kirazına göre 2/3 oranında 
daha az gelişir.Meyveye erken yatar maxsima 
97 den biraz daha güçlüdür. Diğer özellikleri 
aynıdır.

SL 64Prunus mahlevin klonal seleksiyonudur. 
Kuvvetli karakterdeki SL 64 klonu vişneler ve 
sert dokulu kirazlar için uygun bir anaçtır. Yarı 

kazık kök sistemine sahip olan SL 64 anacı 
kuru şartlara, kireçli ve çakıllı topraklara iyi 
adapte olur. Bu anaç üzerinde kültüre alınan 
kiraz ve vişneler rutubetli ve zayıf drenajlı 
topraklara tavsiye edilmez.

İDRİS idris, (P.mahlep) kireçli, kumlu, çakıllı, 
kayalık topraklara uygun bir bitkidir. Soğuklara 
dayanıklılığı fazladır. Kökleri derine gitmektedir. 
Bu nedenle kurak ve kıraç şartlarda özellikle 
vişne ve kiraz için anaç olarak düşünülmelidir. 
Kuş kirazına göre daha derine inen yarı 
kazık kök sistemine sahiptir, ince ve yan 
kök teşekkülü azdır. Kirece dayanıklılığı 
kuş kirazından fazladır. Üretkenlik, erken 
meyve verimi yüksektir. İdris anacına aşılı 
anaçlar %30, %40 daha küçük hacimlidirler. 
Genel olarak gövde kabuğu açık renkli olan 
tiplerin koyu renkli olanlara göre kirazlarla 
daha iyi uyuştukları bilinmektedir. Meyvesi 
sarımsı kırmızı olan mahleplerin tohumları 

kullanılmaktadır. Mahlebe aşılı çeşitlerde ilk 
verim 4.ve 5. yıllarda olup ağaçların ekonomik 
ömrü ise 30 yıl kadardır.

KUŞ KİRAZI Yabancı Litaretürlerde Mozard, Wild 
Chery’de denilen anaca Türkiye’de acı kirazda 
denilmektedir. Derin organik maddelerce zengin 
biraz ağır topraklar için uygundur. Hafif alkali, 
kumlu-tınlı topraklar için çok uygun olup ağır, 
havasız çok nemli ve kuru toprakları sevmez, 
toprak nemin karşı idristen daha toleranslıdır. 
Kirece dayanımı idristen daha azdır. Mahlebin 
kullanımının uygun olmadığı yerlerde kullanılır. 
Üretime geç yatar diğer çeşitlerle afinitesi 
iyidir. Diğer anaçlarda kuvvetli gelişir. Kuş 
kirazında anaç üretiminde meyvelerin açık 
renkli ve küçük çekirdekli olanlar tercih edilir. 
Kuş kirazına aşılı türlerde mahsuldarlık 7. ve 8. 
yıldan itibaren başlar. Kuş kirazına aşılı ağaçlar 
meyveye geç yatarlar, mahlebe aşılı ağaçlara 
göre daha uzun ömürlü olurlar (100 sene gibi).

Çeşit Adı
Nisan Mayıs Haziran Temmuz

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Early Burlat

Honey Heart

Karakiraz

Erkenci Napolyon

Siyah Gözüme

Vista

Akçilli

Sapıkısa

Elifli

Satonhishi

Gılli

Berryessa

Larian

Drağanı

Metron Bigarreau

Stella

Bing

Van

Noir de Guben

Noble

Jubilee

Bigarreau Goucher

Kordia

Metron Marvel

Karabodur

Starks Golg

Compact Lambert

Dalbastı

0900 Ziraat

Lambert

Metron Late

Her bir kare 1 haftayı ifade eder Çiçeklenme Büyüme Derim

KİRAZ ÇEŞİTLERİNİN GELİŞİM SÜREÇLERİ
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0900
ZİRAAT

CORDİA

Ağacı: Kuvvetli, Yayvan
Meyvesi: Çok İri,Geniş Kalp Şekilde
Meyve eti: Çok Sert Dokulu, Pembemsi Kırmızı
Derim (hasat): Geçici Kirazların V. Haftası
Kabuk Rengi: Parlak Koyu Kırmızı
 Tozlayıcılar: Starks Gold, Merton Late Lambert,
 Bigarreau Gacher
 Diğer Özellikleri: Bakteriyel Kansere Dayanıklı,  
 Meyve Çatlaması Yapmaz, Çekirdek ete yarıbağlı 

R

Ağacı: Dik-yatı yayvan, kuvvetli
Meyvesi: İri, kalp şeklinde
Meyve eti: Çok sert dokulu, koyu kırmızı
Kabuk Rengi: Koyu, kırmızı
Derim (hasat): Orta geççi, kirazların 4. haftası
Tozlayıcılar: Bigarreau Gaucher,Merton late, Lapins, Montmorency
Diğer Özellikleri: Verimli bir çeşittir.
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MERTON
LATE

Ağacı: Yarı Dik-Yayvan, Çok Kuvvetli
Meyvesi: Küçük, Yuvarlak
Meyve eti: Sert Dokulu, Krem-Pembe renkli
Kabuk Rengi: Parlak Pembemsi-Kırmızı
Derim (hasat): Orta Geççi-Geççi, Kirazların V. Haftası
Tozlayıcılar: Bigarreau Gaunher, Lambert, Krabodur
Diğer Özellikleri: Çok Verimli, Bakteriyel Kansere Hassas, 
Çatlama oranı %3, Çekirdek ete bağlı değil.

LAMBERT
R

Ağacı: Kuvvetli, Dik
Meyvesi: Orta İri, Kalp şeklinde
Meyve eti: Çok sert dokulu,
pembemsi kırmızı
Derim (hasat): Geççi,
Kirazların V. Haftası
Kabuk Rengi: Parlak Koyu Kırmızı
Tozlayıcılar: Bigarreau Gaucher,
Merton late, 0900 Ziraat
Diğer Özellikleri: Çok Verimli, 
Bakteriyel Kansere Hassas, Hasata 
yakın yağış olan bölgelerde üretilmez, 
çatlama oranı %18
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REGİNA

STARKS
GOLD

R

Ağacı: Yarı dik, kuvvetli, oldukça verimlidir
Meyvesi: İri, uzun ve kalın saplı
Meyve eti: Kırmızı renkli, sert, sulu,
aromatik ve tatlıdır
Derim: Geçci, Kirazların VI. Haftası; 
Temmuz’un 2-3. Haftası
Kabuk rengi: Koyu kırmızı siyah arasıdır
Tozlayıcılar: Starks Gold, Kordia, 
Karina, Summit, Sam, Schneiders Spate 
Knorpelkirsche
Diğer: Ağaçları kuvvetli ve güçlüdür piramit 
şeklinde büyür. Dallar yayvan ve aşağı doğru 
eğiktir. Çiçeklenmesi oldukça geçtir.

Ağacı: Kuvvetli, Yarı Dik
Meyvesi: Orta İri, Yuvarlak
Meyve eti: Beyaz, Gevrek, Sulu, Az tatlı, 
Kalitesi Orta, Dokulu, Sarı Renkli
Derim (hasat): Orta Geççi-Geççi,
Kirazların V. Haftası
Kabuk Rengi: Sarı
Tozlayıcılar: 0900 Ziraat, Bigarreau Gauncher
Diğer Özellikleri: Çok Verimli, Çatlama Oranı 
%3, Çekirdek Ete Bağlı
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SWEET
HEART

R

Ağacı: Kuvvetli, Dik
Meyvesi: İri, Kalp şeklinde
Meyve eti: Çok sert dokulu, pembemsi kırmızı
Kabuk Rengi: Parlak Koyu Kırmızı
Derim (hasat): Geççi, Kirazların V. Haftası
Tozlayıcılar: Bigarreau Gaucher,Merton late, 0900 Ziraat
Diğer Özellikleri: Çok Verimli, Bakteriyel Kansere Hassas,
Hasata yakın yağış olan bölgelerde üretilmez, çatlama oranı %18
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PS A5BARRİER-1 GF31 GF677 CADAMAN ŞEFTALİ ERİK KAYISI

ŞEFTALİ ve
NEKTARİN
ANAÇ ve ÇEŞİTLERİ

GF 677: Klonu, çok kuvvetli bir araç olup 
nematoda mukavvimdir.

%12-13’e kadar aktif kireç iktiva eden topraklarda 
güvenle kullanılabilir. Kuru kireçli ve bilhassa 
yamaç arazileri için çok uygun bir anaçtır. Killi ve 
su tutan topraklara hassastır. Gümüş hastalığına 
elverişli şartlarda bu hastalıktan çabuk etkilenir. 
Genç yaşta mahsule yatma, kaliteli ve yüksek 
verim özelliğini şeftaliden, kloroza mukavemet, 
doku sertliği ve dayanıklılık gibi özelliklerini 
de bademden almıştır. Bütün nektari ve şeftali 
çeşitleriyle tam bir uyum gösterir. 

ŞEFTALİ ÇÖĞÜRÜ Kaysı için orta kuvetli bir anaçtır 
sıcak tınlı topraklarda kullanılabilir. Kaysıya 
şeftali anaç olarak kullanılabilirse de bu anaç ile 
kaysının iyi uyuşmadığı aşıların bir süre sonra 
kuruduğu bilinmektedir. Ayrıca nemaguard anacı 
dışında şeftali kök nematotlarına hassastır. Şeftali 
anacı üzerinde kayısı ağaçları küçük taç oluşturur 
ağaçların ömrü kısa olur. Meyveler büyük 
gösterişli olsalar da meyvelerin kuru madde 
miktarı düşük olur.

ERİK ÇÖĞÜRÜ Drenajı iyi olmayan ağır ve nemli 

topraklarda kaysıya anaç olarak kullanılır. Bu 
bir zorunluluktur. Bunlar içerisinde Mıyrobolan 
eriği en çok tercih edilenidir. Erik anacı kaysılar 
için orta kuvvette bir anaç olup orta verimlilikte 
ağaçlar yapar. Bu anacın en önemli sakıncası 
kaysılarla iyi bir aşı uyumu göstermemesi ve aşı 
noktasından kırılmasıdır. Eriğe aşılı kaysılar 3 yıl 
gibi kısa sürerse verime başlar.
KAYISI ÇÖĞÜRÜ Yabani kayısıya zerdali denir. 
Kültür çeşitleri ve uyuşması üzerindeki kalemin 
gelişmesi ve hatta kurak şartlara dayanıklı olması 
bakımından kaysı için en iyi anaç zerdalidir.
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Bu anaç nematoda dayanıklı olduğu gibi derin 
ve geçirgen topraklarda çok iyi gelişir. Kireçli ve 
hatta kısmen tuzlu topraklarda da yetişir. Zerdali 
ye aşılı kayısı ağaçları büyük taç yaprak yaparlar 
ve meyveye geç yatarlar, ancak bol ürün verirler.

CADAMAN, P. Persica x P.Davidiana türlerinin 
doğal melezi olarak Macaristan’da bulunmuş 
olup Fransa’da İNRA Araştırma Enstitüsünde 
geliştirilmiştir. GF 677 ve Barrier-1 anaçlarına 
göre daha zayıf gelişen bir anaçtır. Organik 
maddece fakir, zayıf bünyeli, kireçli ve PH’sı 

yüksek topraklarda da kullanılabilir. Kök ur 
nematoduna dayanıklıdır. Ağır, toprak suyu 
yüksek topraklara önerilmez, ancak taban suyuna 
GF 677 anacından daha fazla dayanır. Şeftali 
sökülen yere tekrar şeftali bu anaç kullanılarak 
dikilebilir. Üzerindeki çeşidin erken meyveye 
yatmasını sağlar. Meyve iriliği ve rengi üzerine 
olumlu etki eder. Son yıllarda başta İspanya 
olmak üzere özellikle Akdeniz kıyısı olan 
ülkelerde kullanımı yaygınlaşmaktadır.

BARRİER-1 (Enprean-1) Anacı, İtalya Venice’de 
geliştirilmiş bir anaçtır. Şeftali x yabani Çin 
şeftalisi melezidir. GF677 ile aynı kuvvette gelişir. 
Şeftali sökülen yere tekrar şeftali dikimine 
uygun bir anaçtır. Toprağa tutunması kuvvetlidir. 
Üzerindeki çeşidin meyvelerinin renklenmesine 
olumlu etki eder. Kök ur nematoduna dayanıklıdır. 
Ağır topraklara dayanımı GF677 anacına göre 
daha iyi olmakla birlikte GN anaçları kadar 
toleranslı değildir.
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MONREO

Ağacı: Kuvvetli, Yarı dik, Verimli
Meyvesi: Yuvarlak şekilli iri, tatlı, çok sulu
Meyve eti: Sarı renkli, çekirdek etten ayrı
Derim (hasat): Red Haven den 22 gün sonra
Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine
Sıvama koyu kırmızı
Diğer Özellikleri: Oldukça kaliteli ve albenisi 
yüksek bir çeşittir.Tavsiye edilen çeşitler 
arasındadır.

DİXİRED
Ağacı: Kuvvetli, Yarı Dik, Verimli
Meyvesi: İri Yuvarlık Şekilli Tatlı ve Çok sulu
Meyve eti: Sarı Renkli,
Çekirdek etten ayrı ve etsi
Derim (hasat): Ağustos’un 4.Eylül’ün 
1.Haftası(125-135 Gün)
Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine
Parçalı kırmızı renkli
Diğer Özellikleri: Kendine kısır bir dölleyici olup 
diğer bütün çeşitler dölleyici olarak kullanılabilir. 
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J.H. HALE

Ağacı: Kuvvetli, Yarı Dik, Verimli
Meyvesi: İri Yuvarlık Şekilli Tatlı ve Çok sulu
Meyve eti: Sarı Renkli, Çekirdek etten ayrı ve etsi
Derim (hasat): Ağustos’un 4.Eylül’ün 1.Haftası(125-135 Gün)
Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine Parçalı kırmızı renkli
Diğer Özellikleri: Kendine kısır bir dölleyici olup diğer bütün çeşitler dölleyici olarak kullanılabilir. 

BİG TOP

Ağacı: Kuvvetli gelişme eğiliminde ve dik gelişen bir taç yapısına sahiptir
Meyvesi: Orta irilikte, yuvarlak, yanlardan hafif basık
Meyve eti: Sarı renkte, sert et dokulu, yarı yarma özelliği gösterir
Derim (hasat): Temmuz’un 2. haftası
Kabuk Rengi: Turuncu zemin üzerine koyu kırmızı
Diğer Özellikleri: Meyvesinin kaliteli olması ve albenisi nedeniyle son yıllarda yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır
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FAİR LANE

Ağacı: Kuvvetli, Yayvan, verimli
Meyvesi: Orta İrilikte, Basık yuvarlak şekilde ekşimsi, 
tatlı ve az sulu
Meyve eti: Sarı renkli çekirdek ete bağlı ve gevrek
Derim (hasat): Eylül’ün 4. Ekim’in 1. Haftası
Kabuk Rengi: Sarı zemin üzerine açık kırmızı renkli
Diğer Özellikleri: Geççi olması büyük avantaj sağlar, 
kaliteli tavsiye edilen bir çeşittir. 

MARİA R

Ağacı: Kuvvetli, Yayvan, Verimli
Meyvesi: Basık yuvarlak şekilli oldukça iri tatlı çok sulu
Meyve eti: Sarı renkli, çekirdek etten ayrı, etsi gevrek ve sert
Derim (hasat): Eylül’ün 3. ve 4. Haftası
Kabuk Rengi: Sarı Zemin Üzerine Sıvama kırmızı
Diğer Özellikleri: Geççi bölgelerde tavsiye edilen oldukça kaliteli bir çeşittir.
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ORİON R

Ağacı: Orta kuvvette, verimli
Meyvesi: İri, düzgün yüzeyli
Meyve eti: Sarı, çekirdek etrafı kırmızı damarlı, meyve 
sert dokulu, sulu ve yarmadır
Derim (hasat): Ağustos 10-25
Kabuk Rengi: Üst renk parlak açık kırmızı
Diğer Özellikleri: Yola ve depolamaya uygun olan bu 
çeşit bazı önemli mantari hastalılara dayanıklı olması 
nedeniyle üreticiler tarafından tercih edilmektedir.

VENÜS

Ağaç Özellikleri: İtalya‘da ıslah edilen, ağaçları 
oldukça kuvvetli ve dik gelişme eğiliminde, verimli bir  
çeşittir. 
Meyve Özellikleri: Meyvesi iri, yuvarlak çok tatlı ve 
suludur. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine sıvama 
kırmızı  renkte, çekirdek ete bağlı değildir. 
Aşırı soğuklara hassas olması nedeniyle 
yetiştiriciliğinde bu husus göz önüne alınmalıdır. Big 
Top çeşidinden 30 gün sonra olgunlaşır.
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