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BETA D20A15 F1
DOMATES

BETA D20A15 F1  
TOMATO

B�tk� güçlü, boğum arası kısa, gür ve �r� 
yapraklı, erkenc�, yüksek ver�ml�, 
Dayanım: HR: TYLCV-ToMV-Clds-Ve-Fol  
1,2-For IR: TSWV-Ma-M�
Meyve: Salkımda 5-6 adet, 250-300 
gr/adet, sert yola dayanımlı, �hracata  
uygun, koyu kırmızı, basık, hafif d�l�ml�,
�ç p�yasa ve �hracat taleb� mevcut
Sera-Açık Tarla

Strong plant type, short �nternodes, 
bushy and large leaves, early maturat�on, 
h�gh-y�eld�ng,
Res�stancy: HR: TYLCV-ToMV-Clds-Ve-Fol 
1,2-For IR: TSWV-Ma-M�
Fru�t: 5-6 fru�ts on bunch, 250-300 
gr/p�ece, su�table for hard road 
transportat�on and export, dark red,
flat sl�ces,
Greenhouse-Openfield

Yeni
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 BETA D20A38 F1
DOMATES

BETA D20A38 F1 
TOMATO

Early, h�gh cold performance-Strong 
vegetat�ve plant-Bunch short from fru�t
Res�stancy: HR: TYLCV-ToMV-Clds-Ve-Fol 
1,2-For IR: TSWV-Ma-M�
Fru�t: 6 fru�ts on bunch, 180-200 
gr/p�ece, su�table for hard road 
transportat�on and export, red, round, 
h�gh y�eld�ng
Greenhouse-Openfield

Erkenc�, soğuk performansı yüksek-Güçlü  
vejetat�f b�tk�-Salkım meyve arası kısa
Dayanım:
HR: TYLCV-ToMV-Clds-Ve-Fol 1,2-For
IR: TSWV-Ma-M�
Meyve: Salkımda 6 adet meyve, 180-200 
gr/adet, sert yola dayanımlı �hracata 
uygun, kırmızı, yuvarlak, yüksek ver�m
Sera-Açık Tarla

Yeni
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 BETA D20 ÇAĞRI F1
DOMATES

BETA D20 CAGRI F1 
TOMATO

B�tk� güçlü, boğum arası opt�mum, gür 
ve �r� yapraklı, erkenc�, yüksek ver�ml�, 
Dayanım:
HR: TYLCV-ToMV-Clds-Ve-Fol 1,2-For
IR: TSWV-Ma-M�
Meyve: Salkımda 6-7 adet meyve, 200-
230 gr meyve, meyve sert yola dayanımlı 
�hracata uygun, koyu kırmızı, basık, açık 
kal�ks, güçlü b�tk�
Sera-Açık Tarla

Strong plant type, opt�mum �nternodes, 
bushy and large leaves, early maturat�on, 
h�gh-y�eld�ng,
Res�stancy: HR: TYLCV-ToMV-Clds-Ve-Fol 
1,2-For IR: TSWV-Ma-M�
Fru�t: 6-7 fru�ts on bunch, 200-230 
gr/p�ece, su�table for hard road 
transportat�on and export, dark red, 
flattened, l�ght calyx, strong plant
Greenhouse-Openfield

Yeni

www.betaz�raat .com.tr



BETA SEYMEN F1
HIYAR

BETA SEYMEN F1 
CUCUMBER

İlkbahar ve sonbahar yet�şt�r�c�l�ğ�ne
uygundur.
Güçlü b�tk� yapısına sah�pt�r.
Örtü altı ve açık saha yet�şt�r�c�l�ğ�ne
uygun sırık çeş�tt�r.
Erkenc� b�r çeş�tt�r.
Meyve tutumu ve kal�tes� yüksekt�r. 
Be�th Alpha t�p� meyve yapısına sah�pt�r.
Ortalama meyve uzunluğu 15-17 cm.
Meyve pürüzsüz koyu yeş�l renkl� olup
yüksek alben�ye sah�pt�r. 
Raf ömrü �y�d�r. Yet�şt�rme ve raf koşullarına
göre değ�şmekle b�rl�kte 15 gün.
IR: px,cm,cmyv.

 Su�table for spr�ng and autumn cult�vat�on. 
 Strong plants tructure. 
 Su�table for green house cult�vat�on. 
 Early season var�ety. 
 H�gh fru�t set and qual�ty. 
 Be�th Alpha type fru�t structure.
Average fru�t length, 15-17 cm. 
 Smooth dark green fru�t color and h�gh appeall�ng fru�t. 
 Good shelf l�fe. 15 days, depend�ng on the grow�ng and
shelf cond�t�ons.
 IR: px,cm,cmyv.

Yeni
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BETA ERTAN F1
SİLOR HIYAR

BETA ERTAN F1 
SILOR CUCUMBER

İlkbahar, sonbahar yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygundur.
Güçlü b�tk� yapısına sah�pt�r.
Örtü altı ve açık saha yet�şt�r�c�l�ğ�ne
uygun sırık çeş�tt�r.
Erkenc� b�r çeş�tt�r.
Meyve tutumu ve kal�tes� yüksekt�r. 
Badem t�p� meyve yapısına sah�pt�r.
Ortalama meyve uzunluğu 9-10 cm.
Meyve pürüzsüz koyu yeş�l renkl� olup
yüksek alben�ye sah�pt�r. 
Raf ömrü �y�d�r. Yet�şt�rme ve raf koşullarına
göre değ�şmekle b�rl�kte 15 gün.
IR: px,cm,cmyv.

Su�table for spr�ng and autumn cult�vat�on. 
 Strong plant structure. 
 Su�table for green house cult�vat�on.
 Early season var�ety. 
 H�gh fru�t set and qual�ty. 
 Almond-type fru�t structure.
Average fru�t length, 9-10 cm.
 Smooth dark green fru�t color and
h�gh appeall�ng fru�t.
 Good shelf l�fe. 15 days, depend�ng on the
grow�ng and shelf cond�t�ons.
 IR: px,cm,cmyv.

Yeni
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BETA SUMRU F1
HIYAR

BETA SUMRU F1 
CUCUMBER

Mav� yaprak.
Yüksek kal�tel� standart meyve.
Ek�l�ş zamanı sonbahar, �lkbahar, yaz dönem�.
Örtü altı ve açık saha yet�şt�r�c�l�ğ�ne
uygun sırık çeş�tt�r.
Meyve düzgün s�l�nd�r�k.
Koyu yeş�l çıtır sert.
Ortalama meyve uzunluğu 10-12 cm.
Raf ömrü uzun.
Kolsuz, mult�ver�m.

 Blue leaf. 
 H�gh qual�ty standard fru�t. 
 Plant�ng t�me �s autumn, spr�ng, summer. 
 Smooth cyl�ndr�cal fru�t. 
 Dark green, cr�spy fru�t.
 Average fru�t length, 10-12 cm. 
 Long shelf l�fe. 
 Short �nter nodes, mult�-y�eld.

Yeni
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BETA NİSA F1
KAPYA

BETA NİSA F1 
CAPIA

 Güçlü b�tk� yapısına sah�p.
 Örtü altı ve açık saha yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygundur. 
Erkenc� b�r çeş�t.
Yüksek ver�ml�.
Düzgün meyve yapısına sah�p.
Meyve tutumu ve kal�tes� yüksek.
Meyve pürüzsüz koyu kırmızı renkl� ve yüksek
alben�ye sah�p.
Raf ömrü uzun.
IR: TSWV.

Strong plant structure.
 Su�table for green house cult�vat�on.
  Early season var�ety.
H�ghly eff�c�ent. 
 Smooth fru�t structure. 
 H�gh fru�t set and qual�ty.
 Smooth dark red fru�t color and h�gh appeall�ng fru�t.
 Long shelf l�fe.
 IR: TSWV.
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S�vr� b�ber çeş�d�d�r. 
Boğum arası kısa, erkenc� 
Yüksek kal�te ve yüksek ver�m mevcuttur. 
Meyve: Tatlı, düzgün, 18-22 cm kal�tel� ve 
raf ömrü yüksek
Sera-Açık Tarla 

It �s a long pepper cult�var
Short �nternodes, early maturat�on
H�gh qual�ty and h�gh y�eld�ng var�ety,
Fru�t: Sweet, smooth, 18-22 cm, h�gh 
qual�ty and h�gh shelf l�fe
Greenhouse-Openfield

BETA B20 SİVRİ F1
SİVRİ BİBER

BETA B20 SIVRI F1
LONG PEPPER

Yeni
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Strong plant structure
Early-med�um early var�ety
Su�table for w�nter-greenhouse
(s�ngle plant�ng) plant�ng
20-30 g average calculated
20-25 cm average fru�t s�ze
Qual�ty fru�t structure
Green-dark green color
Long shelf system
IR: TSWV

Güçlü b�tk� yapısı
Erkenc�-orta erkenc� b�r çeş�t
Kışlık-sera (tek ek�m) d�k�m�ne uygun
20-30 g ortalama meyve ağırlığı
20-25 cm ortalama meyve boyu
Kal�tel� meyve yapısına sah�p
Yeş�l-koyu yeş�l renk
Uzun raf ömrüne sah�p
IR: TSWV

BETA NERGİZ
İNCE SİVRİ BİBER

BETA NERGIZ THIN
LONG PEPPER

Yeni

ACI



 BETA SARI F1
KAVUN

BETA SARI F1 
MELON

Meyve şekl� tam yuvarlak
Meyve zem�n reng� tam sarı
Meyvede lekelenme yok
Meyvede s�ğ�l yok
Meyvede oluklanma yok 
Meyvede ağ yoğunluğu çok yoğun
Meyve et reng� yeş�l�ms� beyaz
Meyve raf ömrü orta
Fusar�um 0 ve 1 no’lu ırklarına dayanım
Meyve �r�l�ğ�: Orta
Erkenc�l�k: Erkenc�
Saptan kopma d�renc�: Yüksek
Sera, tünel altı ve açık alan �ç�n
şansı olan b�r çeş�t

Fru�t Shape: Full Round
Fru�t Ground Color: Full Yellow
No spott�ng on fru�t
No warts on fru�t
No groove �n the fru�t
Net Dens�ty: Too Dense
Fru�t Flesh Color: Green�sh Wh�te
Fru�t Shelf L�fe: Med�um
Fusar�um Res�stancy: Res�stant to races 0 and 1
Fru�t S�ze: Med�um
Earl�ness: Early
Break�ng Res�stancy From Handle: Res�stant
Su�table for greenhouse, low tunnel and
open fİeld
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Taze tüket�m ve konservec�l�ğe uygun 
bamya çeş�d�d�r.
Meyveler 4-5 cm uzunluğunda ve 1 cm 
çapındadır.
Meyve reng� yeş�ld�r.
Hasat süres� uzundur.

A var�ety of Okra wh�ch �s su�table for 
fresh consumpt�on and for cann�ng.
Fru�ts are 4-5 cm long and 1 cm d�a.
Green.
Longer harvest�ng per�od.

MATADOR
ISPANAK

MATADOR 
SPINACH

Yaprakları yaygın, orta derecede d�k, 
koyu yeş�l ve oval yuvarlaktır, kısa saplıdır.
Güçlü b�r b�tk� yapısı vardır.
Erkenc� b�r çeş�tt�r.
Sonbahar ve erken �lkbahar ek�mler�ne 
uygundur.

It’s leaves are broad, moderately 
vert�cal, dark green and oval raund, w�th 
short stem.
It has a strong plant structure.
It’s an early var�ety.
Su�table for cult�vat�ons �n autumn and 
early spr�ng
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Yeni
SULTANİ
BAMYA

SULTANI 
OKRA



Ana sezon yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygun bezelye 
çeş�d�d�r.
B�tk� 75 cm boyunda, güçlü ve koyu yeş�l 
renkl�d�r.
Baklalar hafif kıvrık, 12-13 cm 
uzunluğundadır.
Baklada 8-10 adet dane bulunur.
Ülkem�z koşullarına �y� adapte olmuş 
yüksek ver�ml� b�r çeş�tt�r.
İr� taneler� sayes�nde çeş�t, taze pazar 
tüket�m� �ç�n çok uygundur.

BETA GREEN
BEZELYE

CORDELİA
BARBUNYA

BETA GREEN 
GREEN PEA

CORDELIA 
KIDNEY BEAN

A var�ety of peas su�table for the ma�n 
season cult�vat�on.
Plant �s 75 cm tall, strong and dark green.
Peapods are sl�ghtly curved, and 
12-13 cm long.
8-10 peas are conta�ned w�th�n a pod.
It’s a h�gh product�ve var�ety wh�ch has a 
good adaptat�on to cond�t�ons of our 
country.
Thanks to �ts coarse peas �t �s very 
su�table for var�et�es and fresh market 
consumpt�on.

Erkenc� oturak barbunya çeş�d�d�r.
Çok güçlü b�r b�tk� yapısına sah�pt�r.
Ün�form olgunlaşan, göster�şl� baklalara 
sah�pt�r.
Adaptasyonu çok yüksek, ver�ml� b�r 
çeş�tt�r.

A var�ety of shell beans wh�ch �s early 
seat.
It has a strong plant structure.
It’s matur�ty �s un�form, and �t has 
attract�ve pods.
It’s a var�ety whose adaptat�on �s very 
h�gh and product�ve type.
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Oturak b�r fasulye çeş�d�d�r.
Baklası sarı renkte en�ne kes�t� yuvarlaktır.
Kılçıksızdır.
Ek�mden �t�baren 60-65 günde hasata 
gel�r.
Güçlü kök yapısı ve yüksek adaptasyon 
kab�l�yet�ne sah�pt�r.

OMEGA
TAZE FASULYE

OMEGA 
GREEN BEAN

Pods of bean are yellow, lateral cross�ng 
�s round.
Str�ngless.
Early matur�ng character.
Can be harvested 60-65 days after 
plant�ng.
Strong root and h�gh adaptat�on.
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Ortalama olgunlaşma gün sayısı 95 gün.
Ortalama b�tk� boyu 40 cm.
100 dane ağırlığı 33 gr.
Prote�n oranı % 23,9

Average matur�ty around 95 days.
Average plant he�ght �s 40 cm.
100 gra�n we�ght 33 gr.
23,9% Prote�n rate.

ALTIN
KURU FASULYE

GOLD 
DRY BEAN



Meyveler� acı olup, 11 cm uzunluğunda
ve 4-5 cm çapındadır. 
Yeş�l aksamın meyvey� örtmes� �y�d�r.
Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. 
İlkbahar ve yaz sezonu açık tarla 
yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygundur.
Ortalama ver�m 5-6 ton/da’dır.

İNAN 3363
İSOT

INAN 3363 
HOT PEPPER

Erkenc�,sofralık hıyar çeş�d�d�r.
Meyve s�l�nd�r�k, 16-17 cm uzunluğunda 
ve 3 cm çapındadır.
Meyve reng� orta yeş�l, meyve kal�tes� 
mükemmeld�r.
Nakl�yeye ve depolamaya dayanıklıdır.
Güçlü b�tk� yapısına sah�p, gel�şmes� 
hızlıdır.

 BEITH ALPHA
HIYAR

Early matur�ng, table cucumber.
Shape of fru�t �s cyl�ndr�cal, 16-17 cm long 
and 3 cm w�de.
Color of fru�t �s med�um green, and �ts 
qual�ty �s perfect.
Res�stant to transportat�on and storage.
Fast grow�ng w�th �ts strong plants 
structure.

BEITH ALPHA 
CUCUMBER

Fru�ts are hot, 11 cm long and 4-5 cm �n 
d�ameter.
It’s good for the green parts to cover the 
fru�t.
It’s res�stant to h�gh temperature.
Su�table for open field cult�vat�on �n 
spr�ng and summer season.
Average y�eld �s 50-60 tons / ha. "
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Romano t�p�nden gel�şt�r�lm�ş erkenc� 
bodur fasulye çeş�d�d�r.
Baklaları yassı, yeş�l renkl� ve kılçıksızdır.
Çok yüksek ver�ml� olan çeş�d�n hasadı 
kolaydır.
Uzun süren hasat sezonunda bakla 
kal�tes� bozulmaktadır.
Taze tüket�m ve konservel�k kal�tes� 
mükemmeld�r.
İlkbahar ve güzlük ek�mler �ç�n uygundur.
Türk�ye'ye çok �y� adapte olmuş, fasulye 
üret�m� yapılan bütün bölgelerde en çok 
yet�şt�r�len ve aranılan çeş�tt�r.
Fasulye moza�k v�rüsüne karşı 
dayanıklıdır.

GINA
TAZE FASULYE

GINA 
GREEN BEAN

Developed from Romano type; a var�ety 
of early dwarf green bean.
It’s beans are flat, green and str�ngless.
Harvest�ng of the var�ety wh�ch has got 
h�gher product�v�ty �s very easy.
At the end of the long last�ng harvest 
per�od, qual�ty of beans �s deter�orated.
It’s consumpt�on �n fresh and qual�ty for 
cann�ng �s excellent.
It’s su�table for spr�ng and fall season 
cult�vat�ons.
It has been well adapted to Turkey. It �s 
a var�ety wh�ch has been much more
cult�vated and sought all over the reg�ons 
where bean product�ons are made.
Bean �s res�stant to Mosa�c V�rus.
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It �s a short day un�on var�ety.
Color of outer sk�n �s pale brownyellow 
Fru�t shape �s oval.
Fru�t we�ght �s 180-200 grams.
Number of outer sk�n layers �s less, rate 
of dry matter �s low.
Short storage l�fe.
It’s cult�vat�on has been recommended at 
our Çukurova reg�on where number of 
days for form�ng a bulb �s adequate and 
sat�sfactory.

BETAKİ
SOĞAN

BETAKI 
ONION

Geçc� karakterde
180-200 günde hasat olumuna ulaşır. 
Uzun gün çeş�d�d�r.
Ortalama meyve ağırlığı 200 gr 
c�varındadır. Dış kabuğu bronz 
kahvereng�d�r.
Meyves� yüksek yuvarlak şek�ll�d�r.
Kuru madde oranı yüksekt�r.
Değ�ş�k �kl�m koşullarına adaptasyonu 
yüksekt�r.
Dış kabuğu kalın 4-5 katlıdır.
Depo ömrü uzun, d�ğer uzun gün 
çeş�tler�ne göre depo ömrü 30-40
gün daha fazladır.
Meyvede �ç halka sayısı 7-8 adet,
kalın ve beyaz etl�d�r. 

Late matur�ng character.
Reaches harvest matur�ty w�th�n 180-200 
days.
It �s a var�ety of long days.
Average fru�t we�ght �s around 200 
grams. Color of the outer-sk�n of the 
on�on �s bronze.
It’s fru�t �s round h�gh round.
Rate of dry matter �s h�gh.
H�gher adaptat�on to d�fferent cl�mat�c 
cond�t�ons.
Outer sk�n �s th�ck �n 45 layers.
Long storage l�fe. It’s storage l�fe 30-40 
day longer than those of long day based 
var�et�es.
Number of �nner layers �n the fru�t �s 7-8 
layers, th�ck and wh�te fleshy.

BETA PANKO
SOĞAN

BETA PANKO 
ONION

Kısa gün soğan çeş�d�d�r.
Dış kabuk reng� soluk kahvereng� sarısı.
Meyve şekl� oval�ms�d�r.
Meyve ağırlığı 180-200 gr.
Dış kabuk sayısı az, kuru madde oranı 
düşüktür.
Depo ömrü kısadır.
Başyapma �ç�n gün sayısının yeterl� 
olduğu Çukurova bölgem�zde üret�m� 
öner�lmekted�r.
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Halk arasında Ankara kavunu olarak da 
b�l�n�r.
Meyves� uzun-oval'd�r.
Olgunlaşma süres�nde reng� koyu yeş�l-
s�yaha dönüşür.
Kışa oldukça dayanıklı, çok lezzetl� ve 
kokulu b�r çeş�tt�r 

Popularly known also as the Ankara 
melon.
Fru�ts are long and oval
Dur�ng �ts matur�ty per�od �ts color turns 
to dark green-black.
Qu�te Res�stant to w�nter cond�t�ons, very 
tast and aromat�c.

ALBELLA 
KAVUN

ALBELLA
MELON

Kabuk reng� koyu yeş�l, meyve yüzey� 
kırışık, yuvarlak oval kavun çeş�d�d�r.
Meyveler� sert kabuklu ve ortalama 4-6 
kg ağırlığındadır.
Meyve et� sulu, kalın ve lezzetl�d�r.
Nakl�yeye dayanıklıdır.

A var�ety of melon whose sk�n color �s 
dark green, surface of fru�t �s wr�nkled, 
round oval.
Fru�ts we�ght average 4-6 kg and the�r 
sk�n �s hard.
Fru�t flesh �s ju�cy, th�ck and del�c�ous.
Su�table for transportat�on.

HASAN BEY 
KAVUN

HASAN BEY 
MELON
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CRIMSON SWEET
KARPUZ

CRIMSON SWEET
WATER MELON

Orta erkenc� standart kavun çeş�d�d�r.
B�tk� yapısı kuvvetl� ve bol yapraklıdır.
Meyves� uzun oval, �ç et beyaz renkl�, 
kalın, sulu ve çok tatlıdır.
Kabuk reng� koyu sarı üzer�ne yeş�l 
alacalıdır ve yüzey� olukludur.
Yaklaşık 2,5-3 kg ağırlığındadır.
Nakl�yeye ve depolamaya dayanıklı, 
taşımaya ve saklamaya elver�şl� b�r 
çeş�tt�r.

Med�um early matur�ng character.
Plant structure �s qu�te strong and r�ch �n 
leaves.
Fru�ts are el�pt�c shape and long, outer 
sk�n colour wh�te, ju�cy and wery sweet.
Colour of sk�n green motted on dark 
yellow
Average fru�t we�ght 2,5-3 kg.
Su�table for transportat�on and storage.

KIRKAĞAÇ 589
KAVUN

KIRKAGAÇ 589
MELON

Med�um early matur�ng; Cr�mson
sweet type standard watermelon.
Matur�ng number of days �s approx.
90 days; average fru�t we�ght �s
10-12 kg.
Its round oval fru�t flesh color �s
br�ght red.
Its external r�nd color �s br�ght and
attract�ve.
Res�stance performance to d�seases �s good.
It �s su�table for full year open field
product�on.







Ahmet Karaca Konya Bölge Sa�ş Sorumlusu 0530 158 11 24

Mehmet PEKTAŞ
Ankara - Kırıkkale - Kırşehir,

Çankırı Sorumlusu
0530 158 11 23Bekir YILDIZ

Kayseri - Sivas - Yozgat
Bölge Sorumlusu

0530 158 11 22

Dr. Sencer TEMEL
Dış Ticaret Yöne�cisi

Foreign Trade Execu�ve
0530 232 1860
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BETA ZİRAAT ve TİC. A.Ş.
SATIŞ EKİBİ

Hasan KÜÇÜKDEMİR
Batı Bölge Satış Müdürü

Ramazan DANACI
Doğu Bölge Satış Müdürü

Hasan Tahs�n GÜRKAN
Ürün ve Pazarlama Yönet�c�s�

Mehmet OĞUZ
Bölge Satış Sorumlusu

B�rol ÖVÜNÇ
Bölge Satış Sorumlusu

Ahmet KARACA
Bölge Satış Sorumlusu

Cuma AYDOĞDU
Bölge Satış Sorumlusu

Bek�r YILDIZ
Bölge Satış Sorumlusu

Hakan KOÇ
Bölge Satış Sorumlusu

Nazm� ÖZEN
Bölge Satış Sorumlusu

Mehmet PEKTAŞ
Bölge Satış Sorumlusu





Milli Güç Milli Sanayi

1961'den Beri
Türk Çiftçisinin Dostu
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