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Bilindiği gibi ülkemizde son yıllarda sertifikalı tohumculuk konusunda 
önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş, geçmiş yıllara göre önemli adımlar 
atılmış, daha çok tohumluk üretilmesi ve üretim alanlarında daha çok 
tohumluk kullanılması sağlanmıştır. Bahse konu bu çalışmalar daha çok 
hububat tohumculuğunda sağlanırken, sebze tohumculuğunda da önem-
li yol kat edilmiştir. Geçmiş yıllarda hibrit sebze tohumluğu üretiminde 
tohum ihtiyacının çok büyük bir kısmı yurtdışından temin edilirken, son 
yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle yazlık sebze tohumlarında 
üretimin büyük kısmı yerli tohum kullanılır hale gelmiştir. Bununla birlik-
te, sebze tohumculuğunda gerek ülke ihtiyacının karşılanması, gerekse 
yurtdışına tohum ihracatının artırılabilmesi için halen çok fazla yapılacak 
çalışma bulunmaktadır.

Ana faaliyet konularından birisi; ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini 
artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştir-
diği tohumluk, fidan, fide ve benzeri malları yetiştiricilere intikal ettirmek 
olan TİGEM’de son zamanlarda sebze tohumculuğunda aktif olarak rol al-
maya başlamıştır. Bu çerçevede, TİGEM ile TAGEM arasında 03.03.2017 
tarihinde; Yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesine yönelik proje yürü-
tülmesi, sonuçlandırılması ve sonucunda elde edilecek çıktıların kullanıl-
ması için ortak çalışma yapmak üzere protokol imzalanmıştır. Böylece, 
TAGEM’in yıllardır yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığı sebze 
çeşitlerinin ekonomik anlamda değere dönüşmesi sağlanırken, ülkemiz 
yerli sebze tohumu kullanımı da artmış olacaktır.

Söz konusu proje TİGEM’e bağlı Antalya/Boztepe İşletmesinde yü-
rütülmekte olup; domates, hıyar, biber, patlıcan ve kavun tohumları üre-
tilmektedir. Protokol kapsamında, üretimi yapılan sebze tohum çeşitleri, 
piyasada satışa sunulmuştur. Yerli ve milli özellik taşıyan çeşitlerin ülke-
miz tarımına hayırlı olmasını dileriz.

YERLİ SEBZE TOHUMU
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Üretim izni 2015 yılında alınmış olan çeşitlerin FYD testlerinin ta-
mamlanması sonucu TTSMM tarafından standart tohumluk kaydı 
gerçekleşmiştir (31.05.2017)

BİBER - ÖZGE

Üretimi Yapılan Çeşitler ve Özellikleri



Kuvvetli, Verimli 

Adaptasyon yeteneği yüksek 

Soğuk dönemde meyve tutumu iyi

Uzun sivri demre tipi

% 100 Tatlı, Kaliteli, düzgün

Koyu yeşil, parlak

Olgun renk ve koyu kırmızı

BİBER - ÖZGE



Ort. Meyve kal. 2,5-3 cm

Ort. Meyve uz. 20-23 cm

Ort. Meyve ağ. 35 g 

Örtü altı üretim dekara 10-12 ton verim

Açık alan dekara  5-6 ton verim

Örtü altında tek ürün (kış) dönemi için uygun

Özel sektör tarafından tercih edilmiştir.

Taze tüketim ve ihracat

BİBER - ÖZGE



Örtü altı yetiştiriciliğe uygun

İlkbahar Dönemi 14-16 ton/da

Sonbahar Dönemi 10-12 ton/da

Sebze yetiştirilen tüm bölgelerde her ikidönemde de yetiştirilebilir.

TESCİL YILI 2006

Üretimi Yapılan Çeşitler ve Özellikleri

DOMATES - BATEM 
ÖZÇELİK 



TESCİL YILI 2006

Meyve;

Tane tip, 

Hafif basık ve yuvarlak 

Meyve boyu 56 mm, çapı 67 mm

Ortalama meyve ağırlığı 140-160 gr

DOMATES - BATEM 
ÖZÇELİK 



Sırık tipte-kokteyl domates 

Bitki büyümesi güçlü

Boğumlar arası orta 

F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici‘ye karşı dayanıklı

Üretimi Yapılan Çeşitler ve Özellikleri

İPEKÇE

Yatay yapraklı

Tescil yılı 2006



Meyve 40-45 gr ağırlığında

Taze tüketime uygundur

Meyve şekli hafif yassı, basık

Baskın çekirdek evi sayısı 2 veya 3

Olgun meyve rengi kırmızı

İlkbaharda 8-10 ton/da

Sonbaharda 6-8 ton/da

İPEKÇE



Partenokarpik, % 100 dişi çiçekli

Beith-alpha meyve tipi

Yarı Çoklu (İlk 13 boğumda tekli),

Üst boğumdan 2-3 meyve)

Orta Güçlü bitki yapısı

Üretimi Yapılan Çeşitler ve Özellikleri

HIYAR-HIZIR

Küt koltuk

Boğum araları orta

Tescil yılı 2015



Küt koltuk

Boğum araları orta

Tescil yılı 2015

Örtü altı İlkbahar (1-15 Şubat) 12 ton/da verim

Erken sonbahar (5-20 Ağustos) 10 ton/da verim

HIYAR-HIZIR

Partenokarpik

15 – 17 cm.

Yeşil

Hafif oluklu

Kısa sürede çok yüksek verimli



Açık alan ve örtü altı yetiştiriciliğe uygundur.

Açık alan verimi; 5-7 ton/da

Örtü altı ilkbahar verimi; 7-10 ton/da

Tescil yılı 2017

Fusarium oxysporum f.sp. melonis’in 0 ve 2 nolu
ırklarına karşı yüksek derecede dayanıklıdır.

Üretimi Yapılan Çeşitler ve Özellikleri

KAVUN - ÜNLÜ



Kırkağaç tipinde

Koyu sarı zemin üzerine koyu yeşil çillidir.

Meyve yüzeyinde oluk belirgindir.

Ortalama meyve ağırlığı 4 kg’dır. 

Meyve et rengi yeşilimsi beyaz

Meyve eti kalın ve sıkıdır 

Yerel çeşitlerdeki tad ve aroma mevcuttur.

Raf ömrü 6 Ay (Oda şartlarında)

KAVUN - ÜNLÜ



Uzun tip hibrit patlıcandır. 

Örtü altı tek mahsul üretimine uygundur.

Bitkisi güçlüdür ve sağlıklı bir yapıya sahiptir. 

Boğum araları orta uzunlukta, yan dal oluşumu hızlıdır. 

Adaptasyon yeteneği yüksektir.

Üretimi Yapılan Çeşitler ve Özellikleri

PATLICAN 
YILDIRIM



Yetiştirme sezonu boyunca verimi yüksektir. 

En soğuk dönemlerde meyve rengini açmaz.

Meyve tutumu sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez. 

Meyveler tam silindirik, parlak ve koyu renktedir. 

Meyveleri birinci sınıftır, ihracata uygundur.

Fusarium oxysporum f.sp. melongenae’ ye dayanıklıdır

.

PATLICAN
YILDIRIM



Örtü altı tek mahsul üretimine uygundur.

Tek dönem ürün verimi 20 ton/da’dır

Çanak yaprakları dikensizdir 

Meyve kalitesi çok yüksektir.

Meyve eti sıkı ve yeşilimsidir.

Meyve uzunluğu 22-24 cm’dir.

Meyve ağırlığı ortalama 230 gr’dır.

Meyve ucu hafif küttür.

PATLICAN 
YILDIRIM



PATLICAN (YILDIRIM):

 Dikensiz
 Soğuk dönemde dahi homjen renk ve meyve tutumu
 Fusarium solgunluğuna yüksek tolerans

BİBER (ÖZGE)

%100 tatlı Demre sivrisi
Soğuk performansı mükemmel

KAVUN (ÜNLÜ)

Kıyas çeşitlerden 10 gün daha erkenci
Uygun depolama koşullarında raf ömrü çok uzun (6-8 ay)
Fusarium solgunluğuna yüksek tolerans

DOMATES (İPEKÇE)
Erkenci
Yüksek kalitede kırmızı renk
Aroması yüksek
Fusarium solgunluğuna yüksek tolerans

DOMATES (BATEM ÖZÇELİK)

Tekli domateste mükemmel sonuç

ÇEŞİTLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
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