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Servis Anlayışımız

HİG
HAZIRLAMA, İZLEME
GÖZDEN GEÇİRME

“Makine ve Ekipman 
Danışmanlığı”

“Tohumluk Patates ve Tarla 
Desteği”

“Tarla Seçimi Hazırlık 
Danışmanlığı”

“Tohum Koruma 
Danışmanlığı”

“Mükemmellik 
Danışmanlığı”

“Genel Yönetim Verimlilik 
Danışmanlığı”

“Makine Ekipman Verimliliği”
“Eğitim Danışmanlığı ve Sistem 

Koçluğu”
“Online ERP Servisi 

(Geliştirişme 
Aşamasında”

“Tohumluk 
Patates ve Tarla İşletme 

Desteği”
“Düzeltici Aktiviteler Desteği”
“Hastalık ve Zararlı Mücadele 

Desteği”
“Tohumluk Patates Gelişim 

Kontrol Danışmanlığı”
“İşçi Verimlilik 
Danışmanlığı”
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Özellikleri:

 •AGRIA yüksek kuru madde içeriği ve uzun oval 
yumru şekliyle parmak patates ve cips sanayi 
için çok uygun bir çeşittir.

 •AGRIA uzun süreli depolamada kalitesini 
koruyan bir çeşittir.

 •AGRIA yüksek verimli çeşit olduğundan daha 
az azota ihtiyacı vardır.

 •10-11 kg/da azot dozu aşılmamalıdır. Dengeli 
potasyum, fosfor ve magnezyum gereklidir.
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Kızartmalık

Yemeklik

Fırında



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelliği

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Parmak patates, cips ve yemeklik

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Oldukça sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Y-A ve yaprak kıvırcıklığı  
Virüsüne karşı orta
derece dayanıklıdır.

Uzun süre depolama özelliğine sahip depolama kalitesi oldukça
iyi bir çeşittir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 25-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Et Rengi: Koyu sarı

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Orta ebatta uniform yapılıYumru Özelliği:

Göz Derinliği: Yüzeysel

Yumru Boyutu: Uzun oval 

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksek 

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklar Mukavemeti: 

Rhizoctania ya karşı
yüksek derece
dayanıklılığa sahiptir.

Mantar Hastalıklar Mukavemeti: 

KIZARTMALIK
İÇİNDE

UYGUNDUR
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Özellikleri:

 •AGATA düzgün ve yıkanabilir kabuk özelliğine 
sahip yüksek verimli yemeklik bir çeşittir.

 •AGATA yumrular oval, homojen büyüklükte ve 
yüzlek gözlere sahiptir. Bu özellikle perakende 
paketlemeye uygundur.

 •AGATA pişme tipi sert, kalitesi yüksek, kuru 
madde oranı düşüktür. 

 •Yumru sayısı çoktur.

 •Toprak yapısı bakımından seçicidir.
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Yemeklik

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Perakende paketlemeye uygun 
oldukça lezzetli yemeklik bir çeşittir.

Orta ebatta uniform yapılı

Olgunluk Dönemi: Erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Az

Çiçek Rengi: Beyaz

Y ve yaprak kıvırcıklığı  
Virüsüne karşı orta
derece dayanıklıdır.

Erkenci bir çeşit olan AGATA uzun süre depolamaya uygundur. 3-4˚C sıcaklıkta kutu kasalarda uzun süre saklanabilir ve
kalitesini korur.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 19-21 cm,

• Yemeklik için 26-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

• Su stresi yaşatılmamalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Sarı Göz Derinliği: Yüzeysel

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Düşüktür

Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:Virüs Hastalıklarına Mukavemeti:
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Özellikleri:

•ANUSCHKA   pazarlanabilir yüksek verimli sarı 
kabuk renkli açık sarı et rengine sahip sanayide 
ve yemeklik piyasasına uygun bir çeşittir.

•ANUSCHKA  düşük şeker içeriğiyle iyi işleme 
kalitesine sahiptir.

•ANUSCHKA Yumrular uzun oval yumru sayısı 
ve verimi yüksektir.

•ANUSCHKA erken paketlemeye uygun bir 
çeşittir.

•ANUSCHKA iyi tarım koşullarında ve 
topraklarında yetiştirilmelidir.
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Yemeklik

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli
yemeklik için uygun bir çeşittir.

Uzun oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede 

Çiçek Rengi: Beyaz

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Yn-virüsüne dayanımı
orta  yüksektir. Tütün
halka  virüsüne (Spraing)
dayanımı  düşüktür. Altın
Kist nematodu RO1 ve
RO4 ırkına dayanıklıdır.
Yaprak  kıvırcık virüsüne
dayanımı yüksektir.

Yüksek depolama özelliğine sahiptir.

• İyi topraklarda yetiştirilmesi tercih edilir.

• Dikim derinliği normali lokal standartlarla karşılaştırılmalıdır.

• Dikim mesafesi bitki yoğunluğuna bağlı olarak 35/55mm bitki yoğunluğuna,3.800bitki/dA şeklinde olmalıdır.

• Dikimden önce 3-4gün içerisinde; �lizlenme teşvik edilmesi tavsiye edilir.

• Rutin bir şekilde Mildiyöye karşı ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

• Gübreleme ise azot normal seviyede,fosfor dikimde 10kg/dA suda eriyebilen formda ve potasyum  dekara 

20/25kg ve magnezyum 6kg miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza dayanımı
orta yüksektir.

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Geç yanıklığa
(mildiyö) yeşil
aksamın dayanımı 
yüksektir.
Rhizoctonia’ya 
dayanımı orta
yüksektir.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Orta derece
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Özellikleri:

 •ARIZONA  sarı kabuklu ve açık sarı et 
renkli yemeklik bir çeşittir. 

 •Yumrular oval, homojen şekilli, iri ve 
yüzlek gözlüdür. 
 
•Yüksek sıcaklık toleransına sahip iyi 
virüs direnci olan güvenilir bir çeşittir.
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Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
yemeklik için uygun bir çeşittir.

İri boy

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Orta derece

Çiçek Rengi: Beyaz

Erkenci bir çeşit olan ARIZONA oldukça iyi bir uyku sürecine sahip olup 5˚C ‘de uzun süre saklanabilir ve kalitesini korur.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-21 cm,

• Yemeklik için 26-30 cm olmalı, 

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık sarı Göz Derinliği: Yüzeysel

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Düşüktür

Adi uyuza karşı hassastır.
Erwinia karşı orta 
dayanıklıdır.

Tozlu uyuza
karşı hassastır.

Mantar Hastalıklar Mukavemeti:Bakteriyel hastalıklar Mukavemeti:
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Özellikleri:

• CONCORDIA orta erkenci yüksek kalite 
yemeklik bir çeşittir.   

• CONCORDIA yüksek verimli kaliteli 
depolama özelliğine sahip, yıkama ve ön 
paketleme için oldukça uygun bir çeşittir.  
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Yemeklik

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
yemeklik için uygun bir çeşittir.

Orta boy uniform yumrular 

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Oldukça sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta Erkenci bir çeşit olan CONCORDIA oldukça iyi bir uyku sürecine sahip olup  uzun süre saklanabilir ve kalitesini korur.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 25-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Sarı Göz Derinliği: Oldukça yüzeysel

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Orta derece
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Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: X,Y ve yaprak kıvırcıklığı  
Virüsüne karşı dayanıklıdır.

Erwinia  karşı
orta derecede
dayanıklıdır.
Adi uyuza karşı
hassastır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:
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Özellikleri:

 •CONSTANCE orta erkenci ana ürün yüksek 
kalitede  oldukça popüler bir yemeklik çeşittir. 
 
 •CONSTANCE yüksek verimli kaliteli depolama 
özelliğine sahip, yıkama ve ön paketleme için 
oldukça uygun bir çeşittir. 

 •CONSTANCE çoğu toprak türünde yetişebilir.  
Virüslere karşı dirençlidir.

 •CONSTANCE fırında kızartma için uygundur.
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Yemeklik

Fırında

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
yemeklik için uygun bir çeşittir.

Orta boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta Erkenci bir çeşit olan CONSTANCE orta derece depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 12-20 cm,

• Yemeklik için 26-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Orta derece

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y Virüsüne karşı
dayanıklıdır.

Erwinia karşı
orta derece
dayanıklıdır.
Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti:
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Özellikleri:

 •JELLY pazarlanabilir yüksek verimli ve 
sanayilik için uygun bir çeşittir.

 •JELLY depo dayanıklılığı oldukça yüksek orta 
geç bir çeşittir.

 •JELLY orta büyüklükte yumrulara sahip olan 
aynı zamanda yemeklik kalitesi de oldukça 
yüksek bir çeşittir.   
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Kızartmalık

Yemeklik

Fırında



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelliği

(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik 
ve parmak patates için uygun bir çeşittir.

Orta ve iri boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta geççi bir çeşit olan JELLY uzun dönem depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 28-30 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

• Dikimden önce gözlerin patlamış olması çıkışı hızlandırır,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Uzun oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Orta derece

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y virüsüne karşı yüksek 
dayanıklılığına sahiptir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza oldukça
yüksek dayanıklılığa
sahiptir. 

KIZARTMALIK
İÇİNDE

UYGUNDUR

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Yaprak yanıklığı ve
rhizoctonia dayanımı
oldukça yüksektir.
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Özellikleri:

 • JULINKA  oval yumru şekli ile pazarlanabilir 
yüksek verimli özellikle yemeklik için uygun bir 
çeşitttir.

• JULINKA yumrularının boyut ve şekli 
bakımından oldukça düzenli yapıdadır. Bu 
özellikle perakende paketlemeye uygundur.

• JULINKA yüksek kaliteli ve verimli bir çeşittir.

• Geç yanıklık hastalığına karşı JULINKA 
hassasiyet göstermesinden dolayı, düzenli bir 
biçimde koruyucu  ilaçlama tavsiye edilmektedir.
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Yemeklik

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik
için uygun bir çeşittir.

Oval şekilli uniform yapılı

Olgunluk Dönemi: Erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Erkenci bir çeşit olan JULINKA, depolama kalitesi oldukça iyi bir çeşittir.

•  Serti�kalı tohum kullanılmalı Tohumlar kesilmemeli,

•  Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

•  Yemeklik için 25-28 cm olmalı ,

•  Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

•  Tohum ilaçlaması yapılmalı,

•  Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Yüksek pazarlanabilir verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Oldukça Yüksek 

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Tütün halka virüsüne
(Spraining)dayanımı
düşüktür.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza dayanımı
yüksektir.

Mantar Hastalıkları Mukavemeti: Karantina hastalığı olan
siğil (kanser)hastalığının
Ro1 ve Ro4 ırkına karşı
dayanımı oldukça yüksektir.
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Özellikleri:

 •LAURA Kırmızı kabuk renginde orta 
geççi kaliteli depolama özelliğine sahip 
yemeklik aynı zamanda sanayilik olarak 
da kullanılabilecek oldukça lezzetli bir 
ürün çeşididir.

 •LAURA tüm iklim tiplerine mükemmel 
derecede uyum sağlar.

w w w . a r t a r i m . c o m20

Kızartmalık

Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli parmak 
patates ve yemeklik için uygundur.

Orta ve iri boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Oldukça sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta geççi bir çeşit olan LAURA yüksek depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 19-21 cm,

• Yemeklik için 28-30 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara  karşı direnci yüksek,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: İri ve uniform yumrular

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Kırmızı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Orta derece

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Yaprak kıvırcıklığı
virüsüne  dayanıklılığı
yüksek, Y virüsüne karşı
dayanıklılığı çok yüksektir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza
orta derece 
dayanıklıdır.

KIZARTMALIK
İÇİNDE

UYGUNDUR
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Özellikleri:

 •MADELEINE açık sarı kabuk ve sarı et renkli 
yemeklik bir çeşittir.

 •MADELEINE yumrular uzun oval, yüzlek gözlü ve 
homojen boyutludur. Yumru sayısı ve verimi yüksektir.

 •MADELEINE pişme tipi sert, kuru madde oranı 
düşüktür. 

 •MADELEINE Taze yemeklik tüketimi ve paketlemeye 
uygun bir çeşittir.

 •MADELEINE tüm toprak yapılarında yetişebilir ve  
tüm iklim tiplerine mükemmel derecede uyum sağlar. 

 •MADELEINE patates uyuz hastalığına hassastır.
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Yemeklik

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
yemeklik için uygun bir çeşittir.

Orta boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y Virüsüne karşı
dayanıklıdır.

Orta erkenci bir çeşit olan MADELEINE 5˚C ’de uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 12-20 cm,

• Yemeklik için 26-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia ya karşı
orta derece
dayanıklıdır. Adi
uyuza karşı hassastır. 

Mantar Hastalıkları Mukavemeti:  Tozlu Uyuza Karşı 
Dayanıklıdır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Düşüktür
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Özellikleri:

 •MARABEL yemeklik değeri yüksek, 
mükemmel tadı ve pişme kalitesi olan 
orta erkenci bir çeşittir.

 •MARABEL makineli hasada ve ön 
paketlemeye oldukça elverişlidir.
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Yemeklik

Paketlemeye
Uygun



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
yemeklik için uygun bir çeşittir.

Orta boy oval yuvarlak yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y Virüsüne karşı yüksek 
iken yaprak yanıklığına
orta derece dayanıklıdır.

Orta erkenci bir çeşit olan MARABEL iyi derecede depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-22 cm,

• Yemeklik için 28-32 cm olmalı, 

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia yüksek
derece dayanıklıdır.
Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Mantar Hastalıkları Mukavemeti: Rhizoctania ve yaprak 
yanıklığına karşı yüksek 
derece dayanıklıdır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Düşüktür
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Özellikleri:

 •MARFONA parlak kabuklu ve açık sarı et renkli 
taze yemeklik bir çeşittir.

 •MARFONA yumru sayısı az, yumru boyutları 
homojendir. 

 •MARFONA Yumrular iri, yuvarlak oval 
şekildedir.

 •MARFONA Kuru madde oranı orta olup pişme 
kalitesi serttir.
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Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
yemeklik için uygun bir çeşittir.

Kısa boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede

Çiçek Rengi: Beyaz

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y Virüsüne karşı ve yaprak 
kıvırcıklığı virüsüne karşı 
hassastır.

Tozlu uyuza karşı orta
derece dayanıklıdır.

Mantar Hastalıkları Mukavemeti:

Orta erkenci  bir çeşit olan MARFONA iyi derecede depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 28-30 cm olmalı, 

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

• Susuzluğa direnci yüksek,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia orta
derece  dayanıklıdır.
Adi uyuza  orta
derece dayanıklıdır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Orta derece
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Özellikleri:

•RUMBA pazarlanabilir yüksek verimli hem 
sanayide, hemde yemeklikte kullanılan bir 
çeşittir. 

•RUMBA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme 
kalitesine sahiptir. 

•RUMBA kuru madde oranı oldukça yüksek olup 
cipslik sanayide kullanılabilir.

 •RUMBA kurak iklime uyum sağlar dayanıklıdır.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
sanayilik ve yemeklik için uygun
bir çeşittir.

Kısa boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta geççi bir çeşit olan RUMBA  uzun süre  depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksektir

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Patates Y virüsüne ve
yaprak kıvırcıklığı virüsüne
karşı yüksek dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza orta
derece 
dayanıklıdır.

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Yaprak yanıklığına yüksek 
dayanıklıdır.

KIZARTMALIK
İÇİNDE

UYGUNDUR
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Özellikleri:

 •SANTE sarı kabuk ve açık sarı et renkli 
taze yemeklik patates çeşididir.

 •SANTE ön paketlemeye oldukça 
elverişlidir.

 •SANTE orta derece kuru madde oranına 
sahip olup oldukça verimlidir.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli bir 
çeşittir.

Kısa boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta erkenci bir çeşit olan SANTE  orta derece  depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Orta derece

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y Virüsüne karşı orta derece 
dayanıklıdır. Yaprak
kıvırcıklığı virüsüne karşı
yüksek derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia hassastır. 
Adi uyuza orta
derece
dayanıklıdır.

Mantar Hastalıkları Mukavemeti: Tozlu Uyuza Karşı yüksek
derece dayanıklıdır.
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Özellikleri:

 •VOGUE parlak sarı kabuk ve krem et rengiyle 
taze yemeklik bir patates çeşididir.

 •VOGUE Yumrular oval, muntazam şekilli, iri ve 
sığ gözlüdür.

 •VOGUE Yumru sayısı orta, homojen verimi 
yüksektir.

 •VOGUE pazarlanabilir yüksek verime sahiptir. 
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Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli
yemeklik  için uygun bir çeşittir.

İri boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta erkenci

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede

Çiçek Rengi: Beyaz

Geç yanıklığa (Mildiyö) 
yumruların dayanımı 
yüksekken yeşil aksamın 
dayanımı orta seviyededir.

Mantar Hastalıklara Mukavemeti: 

Uygun saklama koşullarında orta derece saklama özelliğine sahiptir. 

• Serti�kalı tohum kullanılmalı,

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalıdır,

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Yn-virüsüne dayanımı 
oldukça yüksektir. Tütün
halka virüsüne(Spraing)
dayanımı düşüktür. Altın
Kist Nematoduna, RO1 ve
RO4 ırkına dayanıklıdır. 

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia’ya orta
seviyede hassastır.
Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Düşüktür
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Özellikleri:

 •VOLARE parlak sarı kabuk ve krem et 
rengiyle taze yemeklik bir patates çeşididir.

 •VOLARE Yumrular yuvarlak oval, 
muntazam şekilli, iri ve sığ gözlüdür.

 •VOLARE  Yumru sayısı orta, homojen 
verimi yüksektir.

 •VOLARE Pişme tipi oldukça sert, kuru 
madde oranı düşüktür.
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Yemeklik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli
yemeklik  için uygun bir çeşittir.

Kısa boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede

Çiçek Rengi: Mor

Orta geççi bir çeşit olan VOLARE  düşük derece  depolama özelliğine sahiptir.

 • Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

 • Tohumlar kesilmemeli,

 • Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

 • Tohum ilaçlaması yapılmalı,

 • Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Krem Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Parlak sarı

Kuru Madde Oranı: Düşüktür

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y Virüsüne karşı orta
derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia orta
derece dayanıklıdır.
Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Mantar Hastalıkları Mukavemeti: Tozlu uyuza karşı
hassastır.
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Özellikleri:

 •AGRIA yüksek kuru madde içeriği ve uzun oval 
yumru şekliyle parmak patates ve cips sanayi 
için çok uygun bir çeşittir.

 •AGRIA uzun süreli depolamada kalitesini 
koruyan bir çeşittir.

 •AGRIA yüksek verimli çeşit olduğundan daha 
az azota ihtiyacı vardır.

 •10-11 kg/da azot dozu aşılmamalıdır. Dengeli 
potasyum, fosfor ve magnezyum gereklidir.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelliği

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Parmak patates, cips ve yemeklik

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Oldukça sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Uzun süre depolama özelliğine sahip depolama kalitesi oldukça
iyi bir çeşittir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 25-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Et Rengi: Koyu sarı

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Orta ebatta uniform yapılıYumru Özelliği:

Göz Derinliği: Yüzeysel

Yumru Boyutu: Uzun oval 

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksek 

Hastalıklara Duyarlılık

Y-A ve yaprak kıvırcıklığı  
Virüsüne karşı orta
derece dayanıklıdır.

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Adi uyuza orta
derece dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklar Mukavemeti: 

Rhizoctania ya karşı
yüksek derece
dayanıklılığa sahiptir.

Mantar Hastalıklar Mukavemeti: 
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Özellikleri:

 •ARSENAL patates tohumu, sarı kabuk ve açık 
sarı et rengine sahip cipslik bir çeşittir.

 •ARSENAL yumrular yuvarlak oval, orta boy ve 
yüzlek gözlüdür.

 •Yumru boyutları homojen ve verimi yüksektir. 

 •Kuru madde oranı ve cips kalitesi oldukça 
yüksektir. Pişme tipi unlu, pişme kalitesi 
yüksektir.
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Cipslik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Kullanım Alanı : Taze sanayilik, cipslik olarak
tüketilebilir.

Dormansi Süreci 

Arsenal patates tohumu,  iyi bir uyku sürecine sahiptir ve 8 °C’ de 6 ay kadar saklanabilir.

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksek 

B-CYemeklik Tipi:

Verimliliği: Oldukça yüksektir

Yumru Özelliği: Orta boy oval Göz Derinliği: Yüzeysel

Kabuk Rengi: Sarı

Et Rengi: Açık sarı
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Bitki Özelliği

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Oldukça sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Dikim Önerileri

• Sertifikalı tohum kullanılmalı tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 25-28 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Hastalıklara Duyarlılık

Yn-Virüsü: Az Hassas
Yntn-Virüsü: Az hassas 

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Adi Uyuz:  Çok 
hassas 

Bakteriyel Hastalıklar Mukavemeti: 

Tozlu Uyuz : Az Hassas
Patates Mildiyösü: Hassas 

Mantar Hastalıklar Mukavemeti: 



•BASIN RUSSET  pazarlanabilir yüksek verimli 
sanayide ve özelliklede parmak patates de 
kullanılan  bir çeşittir.

•BASIN RUSSET düşük şeker içeriğiyle iyi 
işleme kalitesine sahiptir. 

•BASIN RUSSET  kuru madde oranı  yüksektir. 
Parmak patates tüketimine ve paketlemeye 
uygun bir çeşittir. 

•BASIN RUSSET sarı kabuk açık sarı et renklidir. 
Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi 
yüksektir.
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Kızartmalık

Paketlemeye
Uygun

Özellikleri:



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli
sanayilik ve parmak patates  için
uygun bir çeşittir.

Uzun oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede 

Çiçek Rengi: Mavi menekşe

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Altın Kist Nematodu, RO1
ve 4 ırkına hassasken, RO2
ve 3 ırklarına kısmen
dayanıklıdır. Beyaz
nematod’a (Pallida) PA2 
ve PA3 ırkına dayanıklıdır.
Yn-virüsüne oldukça
dayanıklı iken Yntn-virüsüne
biraz hassastır. Tütün halka 
virüsüne (Spraing)
oldukça hassastır.

Orta geççi bir çeşit olan BASIN RUSSET orta derece depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza oldukça 
hassastır.

Mantar Hastalıklara Mukavemeti: Tozlu uyuza oldukça 
dayanıklıdır. Geç 
yanıklığa(Mildiyö)
-yumrular ve yeşil 
aksam oldukça 
hassastır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksektir
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Özellikleri:

 •FONTANE  pazarlanabilir yüksek verimli sarı 
kabuk renkli açık sarı et rengine sahip parmak 
patatese ve cipse  uygun bir çeşittir.

 •FONTANE düşük şeker içeriğiyle iyi işleme 
kalitesine sahiptir.

 •FONTANE  kuru madde oranı  yüksek ve tüm 
toprak yapılarında yetişme özelliğine sahiptir.

 •FONTANE Yumrular uzun oval yumru sayısı ve 
verimi yüksektir.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
parmak patates  için uygun bir çeşittir.

Uzun oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede 

Çiçek Rengi: Beyaz

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Geç yanıklığa (mildiyö)
yumrular orta seviyede 
dayanıklı iken yeşil aksam
hassastır. Fusarium kuru 
çürüklüğüne oldukça 
dayanıklıdır. 

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Virüs hastalıklarına dayanıklıdır.  Yn-virüsüne biraz hassasken Yntn virüsüne oldukça
dayanıklıdır. Virüs X’e son derece dayanıklıdır. Tütün halka virüsüne (Spraing) oldukça
dayanıklıdır. Altın kist nematodu,RO1 Ve RO4 ırkına dayanıklıdır. Beyaz nematod’a
(Pallida) hassastır.

 FONTANE  7˚C ’de uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı,

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza orta
seviyede
dayanıklıdır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksektir
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Özellikleri:

 •JELLY pazarlanabilir yüksek verimli ve 
sanayilik için uygun bir çeşittir.

 •JELLY depo dayanıklılığı oldukça yüksek orta 
geç bir çeşittir.

 •JELLY orta büyüklükte yumrulara sahip olan 
aynı zamanda yemeklik kalitesi de oldukça 
yüksek bir çeşittir.   
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Kızartmalık

Yemeklik

Fırında



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi

(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli yemeklik 
ve parmak patates için uygun bir çeşittir.

Orta ve iri boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı:
Sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta geççi bir çeşit olan JELLY uzun dönem depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 18-20 cm,

• Yemeklik için 28-30 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara dikkat edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

• Dikimden önce gözlerin patlamış olması çıkışı hızlandırır,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Uzun oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Orta derece

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Y virüsüne karşı yüksek 
dayanıklılığına sahiptir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza oldukça
yüksek dayanıklılığa
sahiptir. 

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Yaprak yanıklığı ve
rhizoctonia dayanımı
oldukça yüksektir.
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Özellikleri:

 •LAURA Kırmızı kabuk renginde orta 
geççi kaliteli depolama özelliğine sahip 
yemeklik aynı zamanda sanayilik olarak 
da kullanılabilecek oldukça lezzetli bir 
ürün çeşididir.

 •LAURA tüm iklim tiplerine mükemmel 
derecede uyum sağlar.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli parmak 
patates ve yemeklik için uygundur.

Orta ve iri boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Oldukça sık

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta geççi bir çeşit olan LAURA yüksek depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Tohumluk patates üretmek için sıra arası 19-21 cm,

• Yemeklik için 28-30 cm olmalı,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Mekanik hasara  karşı direnci yüksek,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: İri ve uniform yumrular

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Kırmızı ve pürüzsüz

Kuru Madde Oranı: Orta derece

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Yaprak kıvırcıklığı
virüsüne  dayanıklılığı
yüksek, Y virüsüne karşı
dayanıklılığı çok yüksektir.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza
orta derece 
dayanıklıdır.
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Özellikleri:

•MARKIES  pazarlanabilir yüksek verimli sarı kabuk 
renkli açık sarı et rengine sahip parmak patatese ve 
cipse  uygun bir çeşittir.

•MARKIES düşük şeker içeriğiyle iyi işleme 
kalitesine sahiptir.

•MARKIES kuraklığa karşı direnci oldukça 
yüksektir.

•MARKIES  kuru madde oranı  yüksek ve tüm 
toprak yapılarında yetişme özelliğine sahiptir.

•MARKIES Yumrular uzun oval yumru sayısı ve 
verimi yüksektir.

w w w . a r t a r i m . c o m49

Kızartmalık

Cipslik



Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
parmak patates  için uygun bir çeşittir.

Uzun oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede 

Çiçek Rengi: Beyaz

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Yn-virüsü ve Yntn-virüsüne 
dayanımı oldukça yüksektir.
Virüs A’ya ve Virüs X’e son 
derece dayanımı yüksektir.
Tütün halka virüsüne 
(Spraing)dayanımı yüksektir.

 MARKIES  uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Erwinia ve adi uyuza
orta derecede
hassastır.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Krem

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksektir

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Mantar hastalığına karşı oldukça dayanıklıdır. Geç yanıklığa yumrular ve yeşil aksamın
dayanıklılığı yüksektir. Tozlu uyuza orta seviyede dayanıklıdır. Alternaria mantar
pathojenine çok hassastır.
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Özellikleri:

•RUMBA pazarlanabilir yüksek verimli hem 
sanayide, hemde yemeklikte kullanılan bir 
çeşittir. 

•RUMBA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme 
kalitesine sahiptir. 

•RUMBA kuru madde oranı oldukça yüksek olup 
cipslik sanayide kullanılabilir.

 •RUMBA kurak iklime uyum sağlar dayanıklıdır.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli 
sanayilik ve yemeklik için uygun
bir çeşittir.

Kısa boy oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede

Çiçek Rengi: Beyaz

Orta geççi bir çeşit olan RUMBA  uzun süre  depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı, 

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksektir

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: Patates Y virüsüne ve
yaprak kıvırcıklığı virüsüne
karşı yüksek dayanıklıdır.

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza orta
derece 
dayanıklıdır.

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Yaprak yanıklığına yüksek 
dayanıklıdır.



Özellikleri:

•OTTAWA pazarlanabilir yüksek verimli 
sanayide ve özelliklede parmak patates de 
kullanılan  bir çeşittir.

•OTTAWA düşük şeker içeriğiyle iyi işleme 
kalitesine sahiptir.

•OTTAWA kuru madde oranı  yüksektir. Parmak 
patates tüketimine ve paketlemeye uygun bir 
çeşittir. 

•OTTAWA sarı kabuk açık sarı et renklidir. 
Yumrular uzun oval yumru sayısı ve verimi 
yüksektir.
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Ürünün Karakteristik Özellikleri

Bitki Özelligi(

Hastalıklara Duyarlılık

Dormansi Süreci

Dikim Önerileri

Kullanım Alanı: Pazarlanabilir yüksek verimli parmak
patates  için uygun bir çeşittir.

Uzun oval yumrular

Olgunluk Dönemi: Orta geççi

Çiçeklenme Aralığı: Orta derecede 

Çiçek Rengi: Beyaz

Virüs Hastalıklarına Mukavemeti: PVY-virüsüne dayanımı
son derece yüksektir. Tütün
halka virüsüne(Spraing)
dayanımı düşüktür. Altın 
Kist nematodu, RO1 ve
RO4 ırkına dayanıklıdır.

Orta geççi bir çeşit olan OTTAWA uzun süre depolama özelliğine sahiptir.

• Serti�kalı tohum kullanılmalı,

• Tohumlar kesilmemeli,

• Dikim esnasında alet ekipmanı dezenfekte edilmeli,

• Tohum ilaçlaması yapılmalı,

• Münavebe göz önünde bulundurulmalı,

Bakteriyel Hastalıklara Mukavemeti: Adi uyuza dayanımı 
yüksektir.

Yeşil Aksam Yoğunluğu: Oldukça sık

Yumru Özelliği:

Yumru Et Rengi: Açık Sarı Göz Derinliği: Sığ

Yumru Boyutu: Oval

Verimlilik: Çok yüksek pazarlanabilir
verim

Yumru Kabuk Rengi: Sarı

Kuru Madde Oranı: Oldukça yüksektir

Mantar Hastalıklarına Mukavemeti: Geç yanıklığa(mildiyö) 
yumru ve yeşil aksam 
dayanımı yüksektir.
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EN SIK GÖRÜLEN 
PATATES HASTALIKLARI 
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Bakteriyel Solgunluk (Kahverengi Çürüklük)

Ralstonia  solanacearum

Belirtileri

Mücadelesi

Hastalık infekte olmuş bitkilerde solgunluklara neden olur ve sonuçta bitkiler 
özellikle sıcak ve kuru koşullarda ölebilir. Kahverengi çürüklük iletim demeti 
hastalığıdır ve infekte olmuş yumrularda ilk hastalık belirtileri iletim dokularının 
kahverengileşmesidir ve bunlar yumrularda halkalar şeklinde görülür. Yumrular 
kesildiğinde de bakteriyel bir akıntı görülebilir. Kesilen yumrular gövde de olduğu 
gibi sıkıldığında bakteriyel akıntı daha açık olarak görülmektedir. Ağır olarak 
infektelenmiş yumrularda bu akıntılar yumru gözlerinden ve stolon yaralarında da 
çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu akıntılar toprağa bulaşır ve yumruların topraklı 
görünmesine neden olur. 

Kültürel Mücadele:

1. Serti�kalı ve hastalıktan arı yumruların kullanımı önerilmektedir.

2. Nemli koşullarda yumru hasatından kaçınılmalıdır.

3. Hasat sırasında yumruların ezilmesi ve yaralanmamasına dikkat edilmelidir.

4. Kullanılan alet ve ekipmanların temizliğine önem verilmelidir.

5. Ekim nöbeti uygulanmalıdır.

6.  Tarlada hastalık etmenine konukçuluk yapabileceği düşünülen yabancı otların 
temizlenmesi ve yok edilmesi önerilir.
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Erwinia carotovora subsp.carotovora

Genel Tanımı

Bakteriyel yumru yumuşak çürümesi, tarladaki aşırı derece ıslak yetiştirme koşulları 
ve depolama yerindeki çok nemli koşullar ile ilgili akışkan yumuşak bir çürümedir. Bu 
bakteriler genelde toprakta ve yumruların üzerinde bulunmuşlardır. Sonraları, 
gövde çürüklüğüne neden olan organizmalarda (Erwinia chrysanthemi) bu etmene 
dahil olmuştur. Bu bakteriyel ise sistematik olarak bitkilerde oluşur ve bunun 
yanında gövde çürüklüğü hem depolamada hem de dikimden sonra belirgin bir 
şekilde bakteriyel yumuşak çürümenin ıslak formuna sebep olabilir. Bu iki akışkan 
bakteriyel gövde çürümelerinin ikisini de görsel olarak ayırmak oldukça zordur.

Belirtileri

Yeşil akşam zamanla sararır ve ilk başlarda bitkiler ölebilir. Gövde kaidesinde ezik 
ha�f kahverengi ile mürekkep siyahı lekeler gelişir. Havai yumrular da gövde 
üzerinde oluşabilir. Yumru çürüklüğü çoğunlukla gövdede başlar ve siyah, yapışkan 
bir çürüklük şeklinde son bulur. Gövde yumuşak çürüklüğü; lezyonları açık 
kahverengiden belirsizliğe kadar değişmektedir. Gövde dokuları çok fazla ezilmiş ve 
içi boş olabilir ve sümüksü bir sıvı ile dolmuş olabilir. Genellikle bu hastalık geç 
yanıklık hastalığı tarafından ortaya çıkan gövde enfeksiyonları ile ilişkili olan 
sekonder bir enfeksiyondur. Yumruların yumuşak çürüklüğü; yumrular üzerinde 
lezyonlar küçük bir göz kadar küçük olabileceği gibi tüm yumruyu da kaplayabilir. 
Yumrulardaki çürüklük aşırı derecede yumuşak ve renk olarak belirsizdir. Yumuşak 
çürüklük etmenleri nispeten kötü koku salmalarına rağmen, sekonder organizmalar 
çoğunlukla iğrenç bir kokuya neden olurlar.

Bakteriyel Gövde ve Meyve Çürüklügü(

Mücadelesi

Kimyasal Mücadele:

Bulaşık tohum yataklarının sezon süresince Chloropicrin ile ilaçlama tavsiye edilir. 
Toprak ilaçlamasında metil bromide ve metham-sodium daha az etkilidir. Bakırlı 
ilaçlar bakteriyel etmenin diğer bitkilere yayılmasını engellemek için tavsiye edilir.
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Halka Çürüklügü

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Belirtileri

Mücadelesi

Yumrular infekteli olarak ya da dikimden önce bulaşık olursa, hastalık belirtileri 
sezon ortasına kadar çıkmamaktadır. Başlangıçta toprak üstü hastalık belirtileri 
solgunluk veya sararma ve alt yaprakların kıvrılması şeklindedir. Solgunluklar günün 
sıcak zamanlarında daha fazla görülmeye başlar, bazen bulutlu ya da nemli 
havalarda tekrar iyileşiyor gibi bir görünüm verebilir. Sararma yaprak kenarlarında 
görülür. İç damar beneklenmesi nekrozları takiben görülebilir. Hastalık belirtileri 
bitkinin gövdesi tamamen soluncaya ve ölünceye kadar gelişmesini devam ettirir. Bu 
hastalık belirtileri sıcaklıklar düşük olduğunda daha az belirgin olabilir. İnfekteli 
bitkilerde göze çarpan diğer bir belirti, infekteli iletim demetlerinde bakterinin 
varlığıdır. İnfekteli gövde kesilir ve sıkılırsa, sütsü beyaz bir bakteriyel akıntı (ooze) 
salınmaktadır. Diğer bir belirti ise sezon ortası gelişmenin dışında hastalıklı bitkilerde 
cüceleşme ya da yeşil bir bodurluktur. İnfekteli bitkiler çalımsı ve rozet gelişimi 
gösterir ve bu bitkiler gelişme sezonlarında daha çarpıcı yaprak lekeleri meydana 
getirebilir. Toprak üstü hastalık belirtileri önemli, fakat hastalık ismini karakteristik 
yumru belirtilerinden almıştır. İnfekteli yumrularda iletim demeti halkaları parçalanır 
ve çürüme ilerlerken bu lekeler açık kremden koyu kahverengiye kadar değişen bir 
renk almaktadır. 

Kültürel Mücadele:

1. Serti�kalı ve hastalıktan ari yumrular kullanılmalıdır.

2. Nemli koşullarda yumru hasatından kaçınılmalı, bulaşık tarladan elde edilen 
yumrular tohumlukta kullanılmamalıdır. 

3. Hasat sırasında yumruların ezilmesi ve yaralanmamasına dikkat edilmelidir. 

4. Kullanılan alet ve ekipmanların temizliğine önem verilmelidir.

5. 2-3 yıl gibi bir süre ürün rotasyonu tavsiye edilir.

6. Tarlada hastalık etmenine konukçuluk yapabileceği düşünülen yabancı otların 
temizlenmesi ve yok edilmesi tavsiye edilir.

(
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Rhizoctonia Kanseri

Rhizoctonia solani

Belirtileri

Rhizoctonia hastalığının en tanıtıcı görülen belirtisi, patates yumruları üzerinde 
siyah bir derinin veya sklerotların varlığıdır. Bu sklerotlar büyüklük olarak çok küçük, 
düz ve yüzeysel siyah lekelerden büyük, kabartı ve düzensiz bir şekildeki lekelere 
kadar değişmektedir ve bunlar yumrunun büyük bir bölümünü kaplamaktadır. 
Ekstrem koşullarda, bu siyah deri patateslerin pazar değerini etkilerken, tohumluk 
olarak ayrılan patateslerde ise yeni inokulum kaynağı oluğundan belki de daha fazla 
önem arz etmektedir. Gövde ve stolonlar üzerinde karakteristik olan belirtiler 
kahverengi ile siyah renkli ve çökük haldedir. Bu tür kanser hastalığı, genişlemeye 
devam eder gövde ve stolonların etrafını sararak onların ölümlerine neden olabilir. 
Böyle bitkiler genellikle sağlığına hızla geri kavuşmakta, fakat hastalık bitkiyi zayıf 
düşürdüğünden erken yanıklık gibi diğer hastalıklara karşı hassaslaşırlar. Gelişen 
sekonder sürgünler ise daha az canlıdır ve çok daha fazla düzensiz gelişmelere 
neden olurlar. Ölmeyen, fakat şiddetli olarak etkilenmiş bitkilerin sürgünleri 
genellikle bodur kalırlar ve gelişme sezonu boyunca böyle kalmaya devam eder. 
Erken gelişme sezonlarında ortaya çıkan stolon infeksiyonu yumru oluşumunun 
azalması ile sonuçlanır. Orta sezonlarda ortaya çıkan enfeksiyonlarda ise ana gövde 
üzerinde derin ve çökük leke kanserleri oluşur. Toprak üstü aksamlar da morlu bir 
sararma ve yukarı doğru kıvrılmalar görülebilir. Bu belirtiler bazı virüs hastalıklarının 
semptomları ile karışabilir. Rhizoctonia'yı diğerlerinden ayırmanın anahtarı havai 
yumruların oluşumu ve toprak altındaki gövdenin üzerinde kahverengi çökük 
lekelerin varlığıdır.
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Rhizoctonia solani

Mücadelesi

Kültürel Mücadele:

1. Hastalık ile bulaşık, özellikle çoğalmada kullanılan yumru ve tohumların 
hastalıktan ari olmasına dikkat edilmelidir.

2. Hastalığın bulunduğu alanlarda toprak drenajına önem verilmeli ve tarlada su 
birikmesine müsaade edilmemelidir.

3. Bitkiler sık dikilmeden kaçınılmalı ve havalanma iyi olacak şekilde dikimler 
yapılmalıdır.

4. Kompost ve organik gübremeler dikkatli yapılmalı, yoksa hastalık daha şiddetli 
bir şekilde ortaya çıkabilir. 

5. Hastalıklı bitki artıkları inokulum kaynağı olduğundan yetiştirme ortamlarından 
uzaklaştırılmalı veya imha edilmelidir.

6. Hastalık etmenine alternatif konukçu (yulaf ve arpa gibi) bitkiler kullanılarak 2-3 
yıl ürün rotasyonu yapılabilir. 

7. Hastalık etmeni kumlu topraklarda azalma gösterirken, organik ve ağır 
topraklarda daha fazla ortaya çıkar, bundan dolayı üretim alanlarının toprak 
yapısına dikkat edilmelidir. 

8. Bitkileri yaralamaktan kaçınılmalıdır.

9. Bitkilerin ve yumruların dikimi, daha sıcak ve nemin az olduğu havalara 
kaydırılabilir. 

10. Hastalık etmeni şekerpancarı ve yonca gibi bitkilerin ekimini takiben yapılan 
patates yetiştiriciliği hastalıktan daha fazla etkilenebilir.

11. Patates yumrularından bitkilerin toprak yüzeyine hızla çıkmasını sağlayacak 
kültürel önlemler artırılmalıdır. 

Rhizoctonia Kanseri
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Patates Uyuzu

Streptomyces scabies

Belirtileri

Mücadelesi

Patates uyuz hastalığını hastalık belirtileri tamamen değişkendir ve farklılıklar birçok 
faktöre; konukçunun dayanıklılığına, patojenin ırkına, infeksiyon zamanına ve çevre 
koşullarına bağlıdır. Belirtiler küçük ve yuvarlaktır ve bu tür lezyonlar birleşerek daha 
büyükçe biçimsiz lezyonlara neden olabilir. Böcek zararı ile birlikte bu lezyonlar 
bazen derin bir şekilde ortaya çıkabilir.  

Kültürel Mücadele:

1. Uyuz hastalığını görüldüğü alanlarda, dayanıklı çeşitlerin kullanılması tavsiye 
edilir.

2. Patojenin tarlaya girişini engellemek için hastalıktan ari ve serti�kalı tohumluklar 
kullanılmalıdır.

3. Ürün rotasyonu ve turp, şekerpancarı, lahana, ıspanak, havuç gibi alternatif 
bitkilerin yetiştirilmemesi tavsiye edilir. Ürün rotasyonunda buğdaygiller, mısır ve 
yonca (kırmızı yoncalar hariç) kullanılabilir.

4. Amonyum sülfat gibi asitlik artırıcı gübreler kullanılarak toprak PH'sı 
düşürülmelidir. Kireç ve gübre gibi toprak alkaliliğini artırıcı uygulamalardan 
kaçınılmalıdır.

5. Yumrular oluşmaya başladığı 2. ve 6. haftalarda su stresinden kaçınılmalıdır.
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Solgunluk Hastalıgı

Verticillium spp. Etmenleri

Belirtileri

Mücadelesi

Bitkilerin yeşil aksamlarında sararma ve ölmeler olabilir. İlk hastalık belirtileri tek 
tara�ı yaprak sararması ile karakterize edilir, daha sonra bitkilerde solgunluklar baş 
gösterir ve ölen bitkiler dik bir şekilde kalmaya devam ederler. Gövde kesildiğinde 
dokuları belirgin olarak görülür. Özellikle toprak hattının alt kısımlarında infekteli 
bitkilerde infekteli kararmış dokular görülür. Bu hastalık verimi önemli ölçüde 
azaltabilir.

Kültürel Mücadele:

1. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli ve hastalıktan ari ve serti�kalı yumrular 
kullanılmalıdır.

2. Toprak inokulum kaynağı olduğu için, toprak işleme işlerine büyük ölçüde dikkat 
edilmelidir. 

3. Toprak ısısının ani düşüşlerini engellemek için, sık sulama yapılmalıdır. 

4. Bulaşık alanlarda hasta bitkiler sökülerek yok edilmelidir.

5. Sıcak Bölgelerde solarizasyon etkili bir kontrol yöntemidir.

6. Ürün rotasyonu yapılabilir (yonca ya da buğdaygiller tercih edilebilir). 

7. Nitrojen gübrelerinin en uygun seviyede kullanımı hastalık şiddetini 
azaltmaktadır. 

8. Gelişme sezonunda sulamanın kontrollü yapılması hastalık şiddetini azaltabilir.

9. Dayanıklı çeşitlerin kullanımı tavsiye edilir. 

(
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Tozlu Uyuz

Spongospora subterranea 

Belirtileri

Mücadelesi

Hastalık etmeni patates yumrularında kahverengimsi deri hastalıklarına (2-20 mm 
çapında) neden olur. Bu derimsi lekeler koyu renkli sporları içermekte ve yumrular 
oluşmaya başlayınca, epidermis dokusunun hemen altında yayılmakta ve sporlar 
epidermis dokusunu yırtarak dışarı çıkarlar. Şiddetli durumlarda yumrular şekilsiz 
oluşur ve düzensiz ikincil gelişmeler ile kaplanır. 

Kültürel Mücadele:

1. Hastalıktan ari ve serti�kalı yumrular kullanılmalıdır. 

2. Bulaşık topraklarda yetiştiricilikten mümkün mertebe kaçınılmalıdır. 

3. Hastalıklı tarlada çalıştıktan sonra botlar ve diğer çalışma aletleri temizlenmelidir.

4. Sulamayı mümkün mertebe azaltılmalı, aşırı sulamalar hastalığın şiddetini 
artırabilir. 

5. Dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

6. Hayvansal gübreler iyice işlendikten sonra kullanılmalıdır. 

7. Drenajı iyi olan topraklar yetiştiricilikte kullanılmalıdır. 
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Mildiyö Hastalıgı(
Phytophthora infestans

Belirtileri

Mücadelesi

Suyla ıslanmış gibi lekeler yaprak ve gövdeler üzerinde görülür, hızla genişler ve 
kahverengiye veya siyaha döner. Nemli koşullar altında beyaz kü�ü bir yüzey ya da 
bir halka görünümü yaprak altında lezyonun kenarında görülebilir. Serin ve ıslak 
koşullarda yanıklık hızla ilerler ve birkaç gün içerisinde tüm bir alanı etkileyebilir. 
İnfekteli yumrularda ilk önce kahverengi ile mor bir renklenme görülür, daha sonra 
ise kahverengimsi bir kuru çürüklük ya da ıslak çürüklük vardır. Yumrularda yanıklık 
enfeksiyonları çoğunlukla depolamanın ilk birkaç ayı içerisinde görülebilir, ama 
belirtiler depolama süresince de görülmeye devam edebilir.

Kültürel Mücadele:

1. Bahar dikimlerinden önce depolardan ve tarladan çürümüş ya da ezilmiş 
yumruların temizlenmesi önerilir. Tarlada kalan bitki artıklarının, toprağa 
gömülmesi ya da hayvanlara yedirilmesi tavsiye edilir.

2. Serti�kalı, hastalıktan ari yumruların kullanımı önerilir. Tohumluk yumrularının 
yetiştirildiği yerlerde hastalık etmeni görülüyorsa buralardan tohumluk yumru satın 
alınmamalıdır.

3. Yabancı otlar ve diğer bitkiler ile mücadele edilmelidir.

4. Hastalığın yayılmasını azaltacak uygun bir sulama sistemi uygulanmalıdır. Nemli 
ve bulutlu havalarda aşırı sulamalardan kaçınılması önerilir. 

5. Toprak aşırı şekilde nemli ise hasattan kaçınılması önerilir.

6. Uygun havalandırması olan depolarda tohumluk yumrular depolanmalı ve 
yumrular üzerinde serbest su oluşumundan kaçınılmalıdır. 

7. Mümkün mertebe dayanıklılık gösteren bitkiler tercih edilmelidir.
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