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Hakkımızda

Akademi Tohumculuk, 2013 yılında Çim 
Tohumları ve Bitki Besleme Ürünleri konu-
larında faaliyet göstermeye başlamış ve kısa 
süre zarfında sektörün yükselen yıldızı ola-
rak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Akademi Tohumculuk, çim tohumu üreti-
minde, 15 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine 
sahiptir. Profesyonel ekibiyle yaptığı ARGE 
çalışmalarıyla, modern tesislerinde, sizle-
re en iyi ürünü ve hizmeti sunmayı amaç 
edinmiştir.  Kullanım alanlarına göre en mü-
kemmel çim tohumu karışımlarını bir araya 
getirerek iklim, toprak yapısı ve müşteri ta-
leplerine cevap vermektedir.
Firmamız, müşterilerimiz tarafından talep 
edilen çim tohumlarının tedarik edilmesi-
nin yanında yeşil alanların bakımı ile ilgili 
ürünler konusunda da faaliyet göstermek-
tedir. Sıvı ve katı bitki besleme ürünlerimiz 
ile yeşil alanlarınız için gerekli olan gübre ve 
iz element ihtiyaçları en doğru şekilde karşı-
lanmaktadır. 
Firmamız, çim tohumculuğu sektöründe 
müşteri memnuniyetini sağlamak için ka-
liteli ürün tedariğini kendine misyon edin-
miştir. 

About us 

Akademi Seeds has started to operate in 
sales and marketing of Turfgrass seed and 
Plant Nutrition Products in 2013 and suc-
cessfully drawn attention as a rising star 
in its sectors within short period of time. 
Akademi Seeds has been working to offer 
best products and service at its modern 
facilities with experienced employers who 
are indispensible in turfgrass seed busi-
ness and caters excellent and high qual-
ity turfgrass seed mixture that is adapted 
to site conditions and indented use of the 
turf. 
Akademi Seeds not only offers high qual-
ity turfgrass seeds and mixtures, but also 
provides lawn care products.  Our liquid 
and granular fertilizers fulfill the needs of 
macro and micro elements of your lawn 
preeminently. 
Our mission is to provide the top qual-
ity products to ensure complete customer 
satisfaction.

“Yeşil Bir Dünya İçin Akademi Çim““Yeşil Bir Dünya İçin Akademi Çim“
“ Grass Seeds for a Greener World ““ Grass Seeds for a Greener World “
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Rizomsuz Kırmızı Yumak
Non-rhizome Red Fescue

RADAR  | Ürün Özellikleri
 Düşük gübreleme ve stres altında hoş bir görüntüyü ve 

yoğunluğu birleştiren çim geliştirme ıslah programından 
elde edilen bir çeşittir.   Radar, koyu yeşil olup dene-
nen rizomlu kırmızı yumak çeşitleri içinde en koyu renge 
sahiptir.   Özellikle kırmızı pas, pembe yama yanıklığı-
na karşı olmak üzere mükemmel hastalık dayanımına 
sahiptir.  Biçilmeden bırakıldığında, golf sahalarının 
eğimli bölgelerinin görünüşünü zenginleştiren, rüzgarlı 
havalarda dalgalı bir görüntü sağlayan boya sahiptir.  
Radar tek olarak kullanılabileceği gibi, diğer kamışsı yu-
maklarla karıştırılarak gölge dayanımının arttırılmasında 
da kullanılabilir.

RADAR  | Product Specifications
  Low fertilization and under stress and intensity that 

combines a pleasant image of grass, it is a species de-
rived from development breeding program.   Radar has 
dark green colour, it is the darkest colour in with rhizome 
red fescue varieties tested.   Especially red rust has ex-
cellent disease resistance, including pink patch against 
blight.   If left without being harvested, golf courses that 
enhance the appearance of curved regions and windy 
weather has a length allowing a floating image size.

Apple GL  | Ürün Özellikleri
 Gri yaprak lekesi hastalığına dayanıklıdır.    Orta koyu ye-

şil renkte olup, yabancı otların yetişmesine yer bırakmayan 
agresif büyüyen bir çeşittir.  Tuzlu sulama sularına yük-
sek derecede dayanıklılıkdır.    Pas, çökerten (Pythium), 
kahverengi yama hastalığı (Brown Patch), kırmızı küf (Red 
thread) hastalıklarınıda içeren bir çok hastalığa geniş bir 
tolerans göstermiştir.     Çeşitli gübreleme seviyeleri altın-
da iyi performans gösterir ve yoğun çim trafiği olan yerlerde 
de başarılıdır.    Karışımlardaki Apple GL onarımdaki çim-
lere de yardımcıdır.    Spor ve golf sahaları, rulo çim, ticari 
alanlar ve çim onarımı için tavsiye edilmektedir.

Apple GL  | Product Specifications
  In addition to increasing the resistance to gray leaf spot disea-

se to obtain a sturdy turf quality at the end of intensive breeding 
programs have been developed.    It has middle dark green 
colour, It is aggressively growing a kind of strict avoidance of 
the growth of weeds.    Saline irrigation water is highly durable.  
  Also Apple GL; Including the rust, the bust (Pythium), brown 

patch disease (Brown Patch), red mold (Redthread) diseases 
has a wide tolerance for many diseases.    It performs well un-
der various fertilization levels and it does well in areas with den-
se grass traffic.    Apple GL in the mixture also help repair on 
the grass.    It is recommended for sports and golf courses, lawn 
roller, commercial areas and lawn repair.

Çok Yıllık Çim
Perennial Ryegrass

Festuca  rubra commutata

Lolium perenne
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Kamışsı Yumak
Tall Fescue

TITANIUM LS  | Ürün Özellikleri
 Islah edilen, ilk kamışsı yumak çeşitlerindendir.  Yatay ya-

yılım teknolojisi programı kardeşlenme ve rizom oluşumunu 
teşvik eder.  Kısıtlı sulama, gölge ve düşük gübreleme gibi 
birçok çevre ve yetiştirme koşullarında, genel çim kalitesinde 
ve görsellikte başarılıdır.  Normal yönetim altında sıkı bir te-
sis oluşturur.   Sap pası gibi çim hastalıklarına dayanıklıdır.  
Yoğunluğunu yazın nemli sıcaklığında ve kurak stresli koşulla-
rında korur.   Bütün yetişme sezonlarında tercih edilir.   Golf 
sahaları, spor alanları ve rulo çim üretimi için hem ticari hem 
de evsel kullanım için aranan bir çeşittir.

TITANIUM LS | Product Specifications
  The horizontal spread of technology is one of the breed-

ing program similar kind of ball the first cane.   Promote the 
formation of a breeding program that is used by horizontal 
rhizomes spread technology program and tillering potential, 
especially to reveal a firmer density under stress conditions   
Titanium LS, has won the overall turf quality and achievement 
in the visual arts in limited irrigation, shade and under low 
fertilization as many environmental and growing conditions for 
trials   Plant forms a tight under normal management.   It is 
resistant to grass disease, such as stem rust.   It retains its 
intensity in humid summer temperatures and drought stress 
conditions. The whole growing season (spring, summer and 
autumn) is a good facility.   It is very popular variety for golf 
courses, sports fields and lawns roll production, trade, and 
also for household use.

Festuca arundinacea (Rizomlu)

Çayır Salkım Otu
Bunch Grass Meadow

VOLT  | Ürün Özellikleri
 Çekici rengi ve geç sezon performansı ile çok yön-

lü bir çeşittir.  Çeşitli gübreleme seviyeleri altında bile 
yıpranmaya mükemmel bir dayanıklılık gösterir.    Volt 
çabuk ve hızlı tesisleşir.   Erken baharda yeşillenir ve 
kışın oyun sezonu boyunca görünüşünü kaybetmez.  
Çok geniş aralıktaki hastalıklara dayanıklıdır.   Diğer 
serin iklim çimlerinin karışımında temel olarak veya yal-
nız kullanılabilir.  Rengi, yapısı ve bitki profili çekici bir 
görünüm kadar yeknesaklıkta sağlar.

VOLT  | Product Specifications
  It is a versatile variety of attractive colors and with late-

season performance.   It shows an excellent resistance 
to wear, even under various fertilization levels.   Volt 
shows quick and rapid development.   Going green in 
early spring and the does not lose its appearance during 
the winter game season.   It is resistant to a very wide 
range of diseases.   It is used alone or in a mixture of 
other cool climate grass as mainly.   Color, structure 
and profile of the plant but also to provide an attractive 
appearance and uniform.

Poa pratensis
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Poa pratensis

Çayır Salkım Otu
Bunch Grass Meadow

BLUE SAPPHIRE   | Ürün Özellikleri
 Blue sapphire, büyük tohumlu çayır salkım otlarının 

en yeni üyesidir.   Yaklaşık altı yıllık çaprazlamanın 
sonucunda Blue sapphire mükemmel yıpranma dayanı-
mı ve gelişmiş hastalık dayanımı sağlamıştır.   Daha 
koyu ve zengin çeşitler pazara girdikçe çeşitlerin rengi 
ve durulmuşluğu daha önemli olacaktır. Blue Sapphire 
tesis edildikten yıllar sonra bile fark edilebilecek kaliteli 
bir renge sahiptir.  Mükemmel yıpranma dayanımı  Yıl 
boyunca koyu yeşil renk.   İyi hastalık dayanımı.  Ev 
peyzajı, spor sahaları ve bazı golf sahaları uygulamala-
rına uygundur.

BLUE SAPPHIRE   | Product Specifications
  Blue sapphire, It is the newest member of a large 

bunch of meadow grass seed.    As a result of nearly 
six years of cross Blue sapphire it has provided excel-
lent wear resistance and enhanced disease resistance.  
  More dark and rich variety of kinds of colors as you 

enter the market will be more important.    Blue Sapphi-
re years after the plant can be realized even with a color 
quality.   Excellent abrasion resistance.   Dark green 
color throughout the year.   Good resistance to disease.  
 Home landscaping, sports fields and golf courses sui-

table for some applications

BLUE SAPPHIRE

ECOLOGIC  | Ürün Özellikleri
 1995 yılında, pasifik kuzeybatıda  yol boyları, şehir 

parkları arasında yapılan koleksiyonlarda en iyi olarak 
seçilmiştir.   Çok yüksek bir kardeşlenme göstererek 
çok yoğun bir çim yapısı oluşturur.  Orta uzun büyüme 
davranışı ile koyu yeşil, iyi yapılı çim alanları oluşturur. 
 Ecologic Kırmızı pas ve yaprak lekesi ve pas hatsıla-

rına karşı dayanıklılık için geliştirilmiştir.  Golf sahaları 
 Ticari peyzaj alanları  Rulo çim uygulama sahaları  

Spor alanları.

ECOLOGIC  | Product Specifications
 Pacific northwest road length, the collection made bet-

ween the city park was chosen as the best in 1995.   
Creates a very high tillering showed a very dense grass 
structure.   Medium dark green with long growth beha-
vior, create well made grass fields.   Ecologic has been 
developed for resistance to red rust and leaf spot and 
rust diseases.   Golf courses.   Commercial landsca-
ping areas.   Roll lawn.   Sports fields

ECOLOGIC

Lolium perenne

Çok Yıllık Çim
Perennial Ryegrass
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Festuca trichophylla

Sert Yumak
Hard Fescue

RHINO  | Ürün Özellikleri
 Rhino Sert Yumak, Orta Atlantik, Ortabatı ve Batı’dan 

toplanmış  doğal seçimleri içeren geliştirilmiş sentetik 
bir çeşittir.  Yarı bodur ve yavaş büyüme, agresif bir taç 
yapısıyla orta erkenci bir çeşittir.   Rhino yukarı doğru 
büyüyen koyu yeşil  yapısıyla güçlü ve iyi yapılı tesisler 
oluşturur.   Rhino Kırmızı pas, Summer Patch ve Dollar 
spot hastalıklarına dayanıklıdır.  Hızlı Gelişir.   Düşük 
büyüme  Agresif taç.  Koyu yeşil renkli iyi tesis.  Has-
talıklara karşı dayanıklı.  Koyu gölge alanlarda mükem-
mel performans gösterir.

RHINO  | Product Specifications
 Rhino Hard Fescue, Mid-Atlantic, Midwest and West 

were collected from a synthetic varieties have been de-
veloped that contain natural choices.   Semi-dwarf and 
slow growth, is a mid-early variety with an aggressive 
crown structure.   Rhino, growing up with dark green 
structure creates a strong and well-built facilities.   Rhi-
no, red rust, resistant to Summerpatch and Dollar spot 
disease.   Rapid Development shows.   Low growth, 
aggressive crown.  Dark green with good facilities.  
Resistant to disease

RHINO

Kamışsı Yumak
Tall Fescue

SITKA  | Ürün Özellikleri
 Bütün yıl boyunca dayanıklıdır.   Kuraklık ve ısı tole-

ransı yüksek derecede endofit.  Yüksek seviyelerdeki 
sodyumda canlı kalabilir.  Süper çim kalitesi için çayır 
salkım otu ile karışımı iyi.  Koyu yeşil renk.  Parçalı göl-
ge ve tam güneş altında süper performans   İyi yaprak 
yapısı.  Kahverengi yama hastalığına iyi dayanım   İyi 
erken ilkbahar yeşillenmesi.  İyi çim yoğunluğu

SITKA  | Product Specifications
 Durable throughout the whole year.   Drought and heat 

tolerance.   Highly endophytes.   The high levels of 
sodium can stay alive.   Super bunch grass meadow 
with a mixture of grass quality is good.   Dark green 
color.   Partly super performance under shade and full 
sun.   Good leaf structure.   Good brown patch disease 
resistance.   There is good in early spring greening.   
Good grass density

SITKA

Festuca arundinacea
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Hızlı Büyüme
Overseeding  performance

Lolium perenneSOLSTICE II  | Ürün Özellikleri
 Çekici ve dayanıklı olmasının yanı sıra AND geçişleri 

için güvenilirdir.   Kökeni geliştirilmiş çok yıllık ve tek 
yıllık çimlerin melezlenmesine dayanır.    Kısmen koyu 
yeşil renge sahip olup görünümü çekicidir.  Kuvvetlidir 
ve hızlı büyüme gösterir.   Serbest geçit seviyelerinde 
biçilebilir.   Tek başına kullanılabileceği gibi geliştirilmiş 
çok yıllık çimlerle birlikte de kullanılabilir.   Solstice II, 
gevşek toprak üzerinde veya çim biçildikten sonra kolay 
bir şekilde tesisleşir.   Golf ve spor alanları için kullanı-
labileceği gibi konut alanlarında da kullanılabilir. 

SOLSTICE II  | Product Specifications
  Solstice II Transitional Ryegrass originated from a cross 

between improved perennial and annual ryegrasses. It re-
tains the color, density, and performance characteristics of 
perennials but with markedly less persistence as tempera-
tures rise and Bermudagrass exits winter dormancy.   Sols-
tice II is moderately dark green, attractive in appearance, 
and more compact in growth profile. It is vigorous, quickly 
establishing a uniform playing surface. It can be mowed at 
fairway levels.    Either used alone or in combination with 
improved perennial ryegrasses, Solstice II is suitable for 
golf and Sport applications as well as residential; wherever 
a reliable transition back to Bermuda- grass as well as a 
value orientation is demanded.    Solstice II readily estab-
lishes on loosened soil or after verticutting.

Çok yıllık çim
Perennial Ryegrass

Lolium perenne
BARMINTON  | Ürün Özellikleri

 Düşük sıcaklıkta hızlı çimlenir, tesisleşir, yıpranmaya 
karşı çok dayanıklıdır.   Hızlı çimlenir ve çabuk yapı-
lanır.    6ºC sıcaklıktan itibaren çimlenmeye başlar.   
Hasarlanma olursa hızla iyileşir.   Yıpranmaya karşı 
mükemmel dayanıklıdır.   Kış mevsimi sonrası erken 
yeşillenmeye başlar.    Ağır koşullara sahip uygulamalar 
için idealdir.

BARMINTON  | Product Specifications
 Fastest germination and establishment of all.   Ba-

renbrug perennial ryegrasses! Germinates from
just 6°C.   Fast recovery after damage.    Excellent 
wear tolerance.   Early green-up after winter.  Sports 
turf ‘heavy-duty’ application.
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Kamışsı yumak
Tall fescue

Festuca arundinaceaBARKICK  | Ürün Özellikleri
 Kuraklığa dayanımı mükemmeldir.   Kurak alanlar için 

orta yeşil renkli çeşitlerden birisidir.   Kurak ve yarı ku-
rak bölgeler ve Akdeniz iklimi için uygundur.   Lolium 
perenne ve Poa pratensis ile iyi karışım sağlar.    Kurak 
ve sıcak koşullarda yeşil alan çim özellikleri açısından 
çok iyi performans gösterir. Kötü bakım şartlarında dahi 
kalitesini kaybetmez.   Kendisine özgü rengini, stres 
şartlarında en az oranda etkilenir.   Barkick, güçlü bir 
kamışsı yumak çeşitidir.   Peysaj uygulamaları, Golf 
alanları ve Futbol sahaları için uygundur.

BARKICK  | Product Specifications
  Its drought resistance is excellent.    It is one of a 

medium green colour varieties for dry areas.    It is su-
itable for the Mediterranean climate, arid and semi-arid 
regions.    It ensures good mixing with Lolium perenne 
and Poa pratensis    It shows very good performance in 
terms of features green grass in arid and hot conditions. 
It does not lose its quality even in poor soil conditions. 
the distinctive colour is affected by at least the rate of 
stress conditions.    Barkick is a powerful kind of tall fes-
cue.    Ornamental Gardens, Golf Areas, Futbol Areas.

Kamışsı Yumak
Tall Fescue

Festuca arundinacea
LEXINGTON  | Ürün Özellikleri

 Lexington geleneksel tip çim tipi kamışsı yumakların 
en yeni üyesidir.  Rengi ve diğer çim kalitesi o kadar iyi-
dir ki Lexington yalnız olarak ta ekilebilir.   Lexington’un 
kahverengi yama hastalığına dayanma kabiliyeti onu üç 
yönlü çim tipi kamışsı yumak karışımlarının mükemmel 
bileşeni haline getirir.  Aynı zamanda çayır salkım otu 
ve İngiliz çimi karışımlarında da kullanılabilir.   Koyu ge-
netik renk.   Erken ilkbahar yeşillenmesi.   Yaz stresi-
ne mükemmel dayanım.  Kahverengi yama hastalığına 
dayanıklılık

LEXINGTON  | Product Specifications
  Lexington traditional types of turf-type tall fescue is 

the newest member of the ball. It’s colour and grass qu-
ality is so good .   Lexington’s resistance to Brown 
patch disease.   That’s why, it becomes the perfect 
component of a three-way mixture of turf-type tall fes-
cue.   Also used mixtures in the bunch grass prairie 
and british grass.    Dark genetic colour.    Early spring 
green-up.    Excellent resistance to summer stres 
Resistance to brown patch disease.

Barkick

LEXINGTON
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Festuca ovina

Koyun Yumağı
Sheep’s fescue

CHARIOT  | Ürün Özellikleri
 Chariot, hem gölgeli hem de güneşli alanlarda ekstrem 

çevre koşulları altında iyi görünüm ve süreklilik için geliş-
tirilmiştir.    Chariot, koyu yeşil renkli olup bir çok toprak  
tipinde sıkı bir doku sağlar.   Zor şartlara ve yıpranmaya 
karşı çok dayanıklıdır.   Chariot dayanıklılığından dolayı 
yol kenarları, parklar ve kayak alanlarında olduğu kadar 
konut peyzajında da performansı yüksek bir çeşittir.   Ku-
raklığa dayanıklıdır. Sık dokusunu sıcak ve kurak stresinde 
dahi kaybetmez.  Hastalık dayanımı yüksektir.   Chariot 
red thread, pythium ve blight  gibi  bir çok hastalığa karşı 
dayanıklıdır.

CHARIOT  | Product Specifications
 Chariot, In both shady and sunny areas it has been deve-

loped for a good view of continuity under extreme environ-
mental conditions.   Chariot, It provides tight dark green 
color with a tissue in various soil types.   It is very resistant 
to harsh conditions and wear.   Chariot roadsides due to 
durability, performance in residential landscape as well as 
in a variety of parks and ski areas is high.   Resistant to 
drought. Even in the often hot and dry texture will not lose 
stres.   Disease resistance is high. Chariot red thread is 
resistant to many diseases such as Pythium and blight.

Festuca rubra rubra

Rizomlu Kırmızı Yumak
Creeping Red Fescue

NAVİGATOR II  | Ürün Özellikleri
 Güçlü bir rizomlu kırmızı yumak çeşididir.   Zorlu çevre 

şartları altında rekabet yeteneği yüksek olan bir çeşittir.   
Gübreleme ve ilaçlamanın yetersiz olduğu, az sulama ya-
pılan gölge alanlarda kullanımı uygundur.   Özellikle Dollar 
spot ve red thread hastalıklarına karşı dayanıklıdır.  Koyu 
yeşil renklidir.  Agresif bir yayılımı olup, çim trafiğini ve yıp-
ranmayı mükemmel derecede telafi eder.  Minimum gübre-
leme şartlarında, İngiliz çimi ve çayır salkım otu karışımları 
için koyu yeşil yaprak rengi ile  çok uygundur.  Navigator II, 
hızlı çıkış sağlar. Erozyon olan eğimli bölgeler için uygun-
dur.  Rulo çim, Golf sahaları, parklar ve peyzaj alanları için 
uygundur.        Gölge alanlara çok uygun bir çeşittir.

NAVİGATOR II  | Product Specifications
 A strong rhizome red fescue varieties with Navigator II is a 

kind of high competitive ability under difficult environmental 
conditions.   Fertilization and consequently the drugs is 
insufficient, it is appropriate to use less irrigated shadow 
areas.  Navigator II, it is particularly resistant to the Dollar 
spot disease and redthread.   Dark green in color.   It is an 
aggressive spread compensates perfectly lawn traffic and 
wear.   Fertilizing the minimum requirements for English 
bunch grass and meadow grass mixture is very suitable 
with dark green leaf color.   Navigator II provides a quick 
exit. It is suitable for sloped areas with erosion.   Roll turf, 
golf courses, suitable for parks and landscape areas.   It is 
a very suitable variety for shady areas.
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Hızlı ve Güçlü Yapılanma...

4A

Hızlı ve Güçlü Yapılanma...
Quick Establishment ...SILVER

Güçlü ve Dayanıklı ...
Vigorous and Durable

Kurak Alanlar
K

arışım
 O

ranı
M

ixture R
atio

4A BLUERAY %
Lolium Perenne Ecologic 20 %

Festuca Arundinacea Lexington 30 %

Festuca Arundinacea Titanium LS 30 %

Festuca Rubra Rubra Navigator II 20 %

TOPLAM / Total 100 %

4A BLUERAY | Ürün Özellikleri
 Hızlı yapılanma sağlar.

 İnce yaprak dokusuna sahiptir.
 Hastalıklara dayanıklılığı çok yüksektir.

 Güçlü kök yapısına sahiptir.
 Zorlu şartlarda yüksek performans gösterir.

 Susuzluğa dayanıklıdır.

4A BLUERAY | Product Specifications
 Vigorous establishment.

 Fine leaf structure.
 Broad disease and insect resistance.

 Strong root structure.
 Performs well in hard conditions.

 Retains density under heat and drought stresses.

BLUERAY

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

4A SILVER %

Lolium Perenne Solstice II 40 %

Festuca Arundinacea Sitka 20 %

Festuca Arundinacea Lexington 20 %

Festuca Rubra Rubra Barustic 20 %

TOPLAM / Total 100 %

3A SILVER | Ürün Özellikleri
 Hızlı yapılanma sağlar

 İnce yaprak dokusuna sahiptir
 Hastalıklara dayanıklılığı çok yüksektir

 Güçlü kök yapısına sahiptir
 Zorlu şartlarda yüksek performans gösterir

 Susuzluğa dayanıklıdır.

3A SILVER | Product Specifications
 Good early green up 

 Vigorous establishment 
 Dark green color leaves 

 Fine leaf structure 
 Suitable for common usage

4A
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4A

4A

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

4A STARLITE %
Lolium Perenne Apple GL 40 %
Festuca Rubra R. Navigator II 30 %
Festuca Rubra C. Radar 20 %
Poa Pratensis Blue Sapphire 10 %

TOPLAM / Total 100 %

4A STARLITE | Ürün Özellikleri
 Koyu yeşil renge sahiptir.

 Kırmızı pas, yaprak lekesi ve pembe yama yanıklığına 
karşı mükemmel bir dayanıklılık  gösterir.

 Yarı gölge ve güneşli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 Çok yüksek bir kardeşlenme gösterir.

 Bütün alanlarda kullanılabilir. 
 Çok hızlı yapılanır ve alanı kaplar.

4A STARLITE | Product Specifications
 Dark green color.

 Superior disease resistance to Red Thread. Leaf Spot and Rust.
 Excellent performance in full sun and partial shade.

 Exhibit very high tiller ratings.
 Suitable for multipurpose using. 

 Provide rapid establishment and stand density.

Villa, Park ve Bahçeler

Bahçenizin Yeşil Yıldızı ...
The green star in your lawn ...STARLITE

BUSINESS

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

4A BUSINESS %
Lolium Perenne Apple GL 20 %
Festuca Arundinacea Titanium LS 35 %
Festuca Arundinacea Lexington 35 %
Poa Pratensis Volt 10 %

TOPLAM / Total 100 %

4A BUSINESS | Ürün Özellikleri
 Susuzluğa dayanıklılığı çok yüksektir.

 Tuzlu su ve bakımsız topraklarda performansı mükemmeldir.
 Kahverengi yama hastalığına karşı çok dirençlidir.

 Koyu yeşil renktedir.
 Yazın sıcak havalarda dayanıklılığı mükemmeldir.

 Erken ilkbahar yeşillenmesi gerçekleştirir.

4A BUSINESS | Product Specifications
 Improved tolerance to drought. 

 Performs well under saline irrigation at poor soils. 
 Good Brown patch resistance

 Dark green color
 Excellent resistance to heat stress in summer. 

 Good early spring green up. 

Susuzluğa Dayanıklı ...
Drought Resistance ...

Sudan Tasarruf...
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K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

5A EXTREME %
Lolium Perenne Ecologic 25 %
Lolium Perenne Apple GL 20 %
Festuca Rubra Rubra Navigator II 30 %
Festuca Rubra Com Radar 15 %
Poa Pratensis Volt 10 %

TOPLAM / Total 100 %

5A EXTREME  | Ürün Özellikleri
 Kısa biçilme performansı çok yüksektir.

 Zor şartlara ve basılmaya karşı çok dayanıklıdır.
 Yaprak rengi koyu yeşildir.

 Hızlı yapılanma ve kardeşlenme oranı mükemmeldir.
 Hastalıklara karşı  dayanıklılığı ile dikkat çeker.

5A EXTREME  | Product Specifications
 Excellent short cutting performance.

 Resistant to hard conditions and traffic. 
 Leaves are dark green in color. 

 Excellent stand establishment and tillering.
 Resistance to diseases.

Villa, Park ve Bahçeler

Zor Şartlara Dayanıklı
Resistant to Hard ConditionsEXTREME5A

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

5A APEX %
Lolium Perenne Ecologic 25 %
Festuca Arundinacea Lexington 20 %
Festuca Rubra Rubra Navigator II 20 %
Festuca Rubra Com Radar 5 %
Festuca Arundinacea Titanium LS 30 %

TOPLAM / Total 100 %

5A APEX | Ürün Özellikleri
 Susuzluğa ve zor şartlara dayanıklıdır.
 Hızlı yayılma  gösteren bir karışımdır.

 Koyu yeşil rengi ile dikkat çekicidir.
 Basılmaya karşı dayanıklılığı çok yüksektir.

5A APEX | Product Specifications
 Resistance to drought and hard conditions.

 Exhibit good tillering and rhizome formation 
 Attractive in dark green color. 
 Excellent resistance to traffic.

APEX5A
Hızlı Alan Kaplama
Aggressive Establishment

Villa, Park ve Bahçeler
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MAJESTIC6A
K

arışım
 O

ranı
M

ixture R
atio

6A MAJESTIC %
Lolium Perenne Ecologic 20 %
Festuca Rubra Rub. Navigator II 30 %
Lolium Perenne Apple GL 20 %
Poa Pratensis Blue Sapphire 10 %
Festuca Rubra Com Radar 10 %
Festuca Ovina Chariot 10 %

TOPLAM / Total 100 %

6A MAJESTIC | Ürün Özellikleri
 Mükemmel yıpranmaya dayanıklıdır.

 Gelişmiş hastalık dayanıklıdır.
 Koyu yeşil renklidir.

 Çok yoğun çim yapısı oluşturur.
 Yavaş büyüme gösterir.

 Yüksek kardeşlenme oranı ile liderdir.
 Gölge dayanımı yüksektir.

6A MAJESTIC | Product Specifications
 Excellent resistance to wear.

 Improved disease resistance.   Dark green color.
 Produces high density landscape fields.

 Low growing, high tillering.
 Excellent resistance to shade fields. 

Bahçenize Mükemmel Dokunuş
Quick Establishment

Villa ve Bahçeler
K

arışım
 O

ranı
M

ixture R
atio

6A PREMIUM %
Lolium Perenne Ecologic 20 %
Festuca Arundinacea Lexington 20 %
Lolium Perenne Apple GL 15 %
Festuca Rubra Rubra Navigator II 20 %
Festuca Arundinacea Titanium LS 20 %
Festuca Rubra Com Radar 5 %

TOPLAM / Total 100 %

6A PREMIUM | Ürün Özellikleri
 Susuz ve kurak alanlar için vazgeçilmez bir karışımdır.

 Koyu yeşil rengi ile fark yaratır.
 Sık doku oluşturur.

 Kardeşlenme oranı mükemmeldir. 
 Erken ilkbahar yeşillenmesi ile dikkat çeker.

 Yaz stresine dayanıklılığı çok yüksektir.

6A PREMIUM | Product Specifications
 Irreplaceable mixture for drought and arid fields. 

 Exhibit difference with its dark color. 
 Density textured.

 Excellent tillering.
 Good early spring green up.

 Resistant to summer heat stress.

Villa, Park ve Bahçeler

Hızlı ve Güçlü Yapılanma
Vigorous and Quick EstablishmentPREMIUM6A
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Villa ve Bahçeler7A ELEGANT | Ürün Özellikleri
 Sık görünüm ve harika doku oluşturur.

 Yavaş büyüme ve ince doku dikkat çekicidir.
 Yıl boyunca koyu yeşil renge sahiptir.

 Yıpranmaya ve basılmaya karşı dayanıklılığı çok yüksektir.
 Kısa biçim performansı ile dikkat çeker.

 Hastalık dayanıklılığı mükemmeldir.
 Susuzluğa karşı dirençlidir.

7A ELEGANT | Product Specifications
 Exhibit greater potential for tighter density.

 Low growing, fine textured.    Dark green color year round.
 Resistant to wear and traffic. 

 Exhibit good performance under short cuttings.
 Excellent disease resistance   .  Resistant to drought.

Sıkı Görünüm, Harika Doku
Tighter Density and Excellent TextureELEGANT7A

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atioI

7A ELEGANT %
Lolium Perenne Ecologic 20 %
Lolium Perenne Apple GL 20 %
Poa Pratensis Blue Sapphire 10 %
Festuca Ovina Chariot 10 %
Festuca Rubra R. Navigator II 25 %
Festuca Rubra C. Radar 10 %
Agrostis Tenuis H. Bent 5 %

TOPLAM / Total 100 %

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

7A NIRVANA %
Lolium Perenne Ecologic 20 %
Lolium Perenne Apple GL 15 %
Poa Pratensis Blue Sapphire 10 %
Poa Pratensis Volt 5 %
Festuca Rubra Rubra Navigator II 10 %
Festuca  Trichophylla Rhino 10 %
Festuca Arundinacea Lexington 30 %

TOPLAM / Total 100 %

7A NIRVANA | Ürün Özellikleri
 İnce dokusu ile villalar için vazgeçilmezdir.
 Kısa biçilmeye çok uygun bir yapısı vardır.

 Yavaş büyümesi ile farkını ortaya koyar.
 Yıl boyu koyu yeşil rengini korur.

 Hastalıklara karşı dayanıklılığı son derece yüksektir. 
 Alan kaplaması ve kardeşlenmesi mükemmeldir.

 Yayılımı çok yüksek ve yıpranmaya karşı çok dayanıklıdır.

7A NIRVANA | Product Specifications
 Suited for residential lawns with its fine texture. 

 Exhibit perfect difference with its low growing habit.  
  Suitable for short cutting.   Keep color year round dark.
  Resistance to wear, traffic and injury.   Perfect tillering.

 Excellent resistance to diseases.   
 Aggressive stand establishment.

Villa ve Bahçeler

İnce, Zarif ve Dayanıklı
Thin, Fine And VigorousNIRVANA7A
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K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

DARK  GRASS %
Lolium Perenne Ecologic 20 %
Festuca Rubra R. Navigator II 30 %
Festuca  trichophylla Rhino 40 %
Lolium Perenne Apple GL 10 %

TOPLAM / Total 100 %

DARK GRASS | Ürün Özellikleri
 Koyu gölge alanlarda mükemmel performans gösterir.

 Yıl boyu koyu yeşil renge sahiptir.
 İnce ve sık bir dokuya sahiptir.

 Hastalıklara karşı son derece dayanıklı bir karışımdır.
 Yıpranma da ve zor şartlar da yüksek performans gösterir.

 Basılmaya karşı çok dayanıklıdır.

DARK GRASS | Product Specifications
 Excellent performance under shadow conditions.

 Outstanding turf throughout the year.
 It has fine and density texture.

 Excellent resistance to diseases.
 Show perfect performance under hard conditions.

 Resistance to traffic.

Yıl Boyu Koyu Yeşil
Dark Green Color

Gölgeli Alanlar

DARK GRASSÖzel
Karışım
Special 

Mixtures

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

BEACH GRASS %
Lolium Perenne Ecologic 25 %
Festuca 
Arundinacea

Titanium LS 45 %

Bermuda Grass - 30 %
TOPLAM / Total 100 %

BEACH GRASS | Ürün Özellikleri
 Sahil  bölgelerinin vazgeçilmez karışımıdır.

 Kuraklığa ve susuzluğa dayanıklılığı son derece yüksektir.
 Yıl boyu koyu yeşil rengi ile ön plana çıkar.

 Yıpranmaya ve zor şartlara mükemmel performanslıdır.
 Kısa biçime çok uygundur.

 Tuzlu topraklarda dayanıklıdır.

BEACH GRASS | Product Specifications
 Essential mixture for costal areas. 

 Perfect resistance to drought and aridity.
 Dark year round color 

 Excellent self recuperation from traffic, wear or injury.
 Suitable to short cutting.

 Resistance to salinity.

Sahil Bölgelerinin Vazveçilmezi
Essential for Beach

Sahil Bölgeleri

BEACH GRASSÖzel
Karışım
Special 

Mixtures
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REPAIR GRASS | Ürün Özellikleri
 Hızlı yapılanma sağlar

 Hastalıklara dayanıklılığı çok yüksektir
 Güçlü kök yapısına sahiptir

 Zorlu şartlarda yüksek performans gösterir

REPAIR GRASS | Product Specifications
 Vigorous establishment.

 Broad disease and insect resistance.
 Strong root structure.

 Performs well in hard conditions.

Hızlı ve Güçlü Onarım

Onarım Çimi
Repair Grass

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

REPAIR GRASS %

Lolium Perenne Ecologic 50 %

Lolium Perenne Apple GL 50 %

TOPLAM / Total 100 %

REPAIR GRASS

Özel
Karışım
Special 

Mixtures

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

SOCCER MIXTURE %
Lolium Perenne Apple GL 40 %

Poa Pratensis
Blue 
Sapphire

30 %

Festuca Rubra 
Rubra

Navigator II 30 %

TOPLAM / Total 100 %

SOCCER MIXTURE | Ürün Özellikleri
 Profesyonel futbol sahalarının karışımıdır.

 Bütün yıl koyu yeşil rengini korur.
 Yıpranmaya karşı son derece dayanıklıdır.

 Hastalıklara karşı  direnci çok yüksektir.
 Kısa biçime çok uygundur.

 Basılmaya ve yıpranmaya karşı mükemmel performanslıdır.
 Yavaş büyümesi özelliğiyle, bakım masraflarını azaltır.

SOCCER MIXTURE | Product Specifications
 Ideal mixture for soccer fields.

 Outstanding turf throughout the year.
 Provides year round color.   Excellent wear tolerance.

 Improved resistance to diseases.   Suitable for short cutting.
 Excellent performance under traffic and wear.
 Semi draft characteristics and a low-growing.

Futbol Sahaları

Basılmaya ve Yıpranmaya Dayanıklı
Resistant to Traffic and WearSOCCER MIXTURE

Özel
Karışım
Special 

Mixtures
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 STRONG | Ürün Özellikleri
 Rulo çim ekimlerinde kullanılır.

 Yavaş büyüme ve ince doku dikkat çekicidir.
 Basılmaya dayanıklılığı yüksektir.

 Yıl boyunca koyu yeşil renge sahiptir.
 Kardeşlenme ve alan kapatma gücü çok yüksektir.

 Sık görünüm ve harika bir doku oluşturur.

STRONG  | Product Specifications
  It used for sowing roll grass  

  Slow growth and fine texture is remarkable. 
  It is very high resistant to bending. 

  It has dark green colour throughout the year. 
  Tillering and area off power is very high. 

  It creates a wonderful texture and frequent appearance.

Şık Görünüm

Rulo Çim
Roll Grass Mixture

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atio

STRONG %

Lolium Perenne Apple Gl 35 %

Festuca Rub.Rub. Navigator II 25 %

Festuca Rub.Com. Radar 20 %

Poa Pratensis Volt 10 %

Poa Pratensis Blue Shaphire 10 %
TOPLAM / Total 100 %

STRONGÖzel
Karışım
Special 

Mixtures

K
arışım

 O
ranı

M
ixture R

atioI

ROLL GRASS %
Lolium Perenne Ecologic 10 %
Festuca Arundinacea Titanium LS 40 %
Festuca Arundinacea Lexıngton 40 %
Poa Pratensis Volt 10 %

TOPLAM / Total 100 %

ROLL GRASS | Ürün Özellikleri
 Rulo çim alanlarının vazgeçilmezidir.

 Kardeşlenmesi ve alan kaplaması çok yüksektir.
 İnce dokusu ile dikkat çekicidir.

 Bütün yıl koyu yeşil rengi ile fark yaratır.
 Hızlı büyüme performansı gösterir. 

ROLL GRASS | Product Specifications
 Ideal for sod production. 

 Excellent tillering and establishment. 
 Attractive in fine leaves.

 Retains its density and stand coverage throughout the 
whole year.

 Excellent aggressive stand establishment.

Rulo Çim Karışımı

Hızlı Adaptasyon ve Büyüme
Excellent Adaptation And Green UpROLL GRASSÖzel

Karışım
Special 

Mixtures



• Mükemmel Doğa Onarım Adaptasyonu,
• Büyük Alanlarda Hızlı Gelişim,
• Eğimli Alanlarda Hızlı Sonuç,
• Güçlü Erozyon Kontrolü,
• Şev Stabilizasyonu.

• Excellent nature restoration adaptation, 
• Rapid development in big areas, 
• Quick result in sloping areas, 
• Strong erosion control, 
• Slope Stabilization. 

• Mükemmel Doğa Onarım Adaptasyonu,
• Büyük Alanlarda Hızlı Gelişim,
• Eğimli Alanlarda Hızlı Sonuç,
• Güçlü Erozyon Kontrolü,
• Şev Stabilizasyonu.

• Excellent nature restoration adaptation, 
• Rapid development in big areas, 
• Quick result in sloping areas, 
• Strong erosion control, 
• Slope Stabilization. 



• Strong Seed Embryo and Strong Seed Stock, 
• High Tillering and Germination Ability,
• Variety with rhizome and Quick Development, 
• Professional Staff.

• Güçlü Tohum Embriyosu ve Tohumda Süreklilik,
• Yüksek Kardeşlenme ve Çimlenme Kabiliyeti,
• Rizomlu Çeşitler ve Hızlı Gelişim,
• İşinde Uzman Kadro.

• Strong Seed Embryo and Strong Seed Stock, 
• High Tillering and Germination Ability,
• Variety with rhizome and Quick Development, 
• Professional Staff.

• Güçlü Tohum Embriyosu ve Tohumda Süreklilik,
• Yüksek Kardeşlenme ve Çimlenme Kabiliyeti,
• Rizomlu Çeşitler ve Hızlı Gelişim,
• İşinde Uzman Kadro.

AKADEMI SEEDS FOR RIGHT CHOICEAKADEMI SEEDS FOR RIGHT CHOICE

DOĞRU TERCİH İÇİN AKADEMİ TOHUMDOĞRU TERCİH İÇİN AKADEMİ TOHUM



Bitkileriniz için yaşam...

Bitki Besleme Ürünleri
Plant Nutrition Products
Bitki Besleme Ürünleri
Plant Nutrition Products



 Direction And Suggestions For Application
•	 STAR	LIFE	has	to	spread	to	soil	surface	
•	 STAR	LIFE	has	to	spread	to	tree’s	canopy	then	plow	into	
soil.

•	 STAR	LIFE	cannot	apply	throughout	drip	irrigation	system.
•	 STAR	LIFE	can	increase	the	efficiency	of	regular	fertilizers.
•	 In	order	to	get	maximum	benefit	from	STAR	LIFE	soil	analy-
sis	is	suggested.

 Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
•	 STAR	LİFE	toprak	yüzeyine	serpilerek	kullanılmalıdır.	
•	 STAR	LİFE	meyve	ziraatında	ağaçların	taç	iz	düşümüne	
gelecek	şekilde	toprağa	pullukla	veya	bellenerek	karıştırılmalı	
ancak	köklere	kadar	indirilmelidir.

•	 STAR	LİFE	suda	erimediği	için	damlama	sulama	ile	verilmez	
•	 STAR	LİFE	ile	daha	iyi	sonuç	almak	için	kimyevi	gübre	ile	
birlikte	kullanınız.

•	 STAR	LİFE	kullanılacak	alanlarda	kullanımdan	önce	mutlaka	
toprak	analizi	yapılmalıdır

PLANTS TIME AND MANNER OF 
APPLICATION

AMOUNT OF 
USAGE IN THE SOIL

Annual crops
During all production period it 

should apply to 5-10 cm deepness 
of the soil

8 Kg /Da 

Orchards
During all production period it 

should apply to 5-10 cm deepness 
of the soil

12 Kg /Da 

Grapes and 
vineries

During all production period it 
should apply to 5-10 cm deepness 

of the soil
8 Kg /Da

Forage crops
During all production period it 

should apply to 5-10 cm deepness 
of the soil

8 Kg /Da

Greenhouse 
crops 

During all production period it 
should apply to 5-10 cm deepness 

of the soil
15–18 Kg/  Da

Turf and 
graslands

During all production period of 
turh grasses  it should spread to 

grassland surfac
15–18 Kg/  Da

BİTKİ UYGULAMA ŞEKLİ ve 
ZAMANI KULLANIM MİKTARI

Tüm Tek Yıllık 
Bitkiler

Tüm yetiştirme sezonu boyunca 
5-10 cm derinliğe gelecek şekilde 

uygulanır.
8 kg / Dekar

Tüm Meyve 
Ağaçları

Tüm yetiştirme sezonu boyunca 
5-10 cm derinliğe gelecek şekilde 

uygulanır.
12 kg / Dekar

Bağ
Tüm yetiştirme sezonu boyunca 

5-10 cm derinliğe gelecek şekilde 
uygulanır.

8 kg / Dekar

Yem Bitkileri
Tüm yetiştirme sezonu boyunca 

5-10 cm derinliğe gelecek şekilde 
uygulanır.

8 kg / Dekar

Tüm Sera 
Alanları

Tüm yetiştirme sezonu boyunca 
5-10 cm derinliğe gelecek şekilde 

uygulanır.
15-18 kg / Dekar

Tüm Çim Alanları Çim alanlarına tüm sezon boyunca 
üstten serpilerek uygulanır 15-18 kg / Dekar

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Toplam Organik Madde % 20
Toplam (Humik + Fulvik) Asit % 20
Maksimum Nem % 20
pH aralığı 5.6 - 7.6

QUARANTEED CONTENT W/W
Total Organic Matter % 20
Total (Humic + Fulvic) Acids % 20
Maximum Humidity % 20
pH Range 5.6 - 7.6

Organi̇k + Mi̇neral
Toprak Düzenleyici Karışım (Doğal)
Organic + Mineral Soil Conditioners

Mixed Soil Conditioner (Naturel)

ORGANANOMİNERAL GÜBRELER  | ORGANOMINERAL FERTILIZER
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• It increases the capillary root growth by providing 
a perfect root formation.

• It increases the water retention capacity in the 
light and sandy soils.

• It plays a role in soil as an organic catalyzer.

• It provides reproduction of soil microorganisms.

• It provides a quality fruit formation from the he-
althy springs and flowers by regulating the organic 
structure of the soil, and increases the leaf and 
offshoot growth.

Nitrogen Added Solid Organomineral Fertilizer

27

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Organik Madde % 20
Toplam Azot (N) % 13
Amonyum Azotu (NH4-N) % 13
Maksimum Nem % 20
pH Aralığı 3.6 - 5.6

QUARANTEED CONTENT W/W
Organic Matter  % 20    
Toplam Azot (N) % 13
Nitrogen Amonium (NH4-N)  % 13
Moisture  % 20
pH  3.6–5.6

ORGANANOMİNERAL GÜBRELER  | ORGANOMINERAL FERTILIZER

BİTKİ KULLANIMI MİKTARI

Örtü Altı sebze 
yetiştiriciliği Dikim Öncesi 50 - 60  Kg / Da

Tüm Açık Alan Sebze ve 
Çileklerde Dikim Öncesi 20 - 25  Kg / Da

Kavun, Karpuz, Kabak, 
Soğan, Sarımsak ve 

Patates

Ekim Öncesi ve 
Erken İlkbaharda 20 - 25  Kg / Da

Tüm Tarla Bitkilerinde Ekim Öncesi ve 
Üst Gübrelemede 20 - 25  Kg / Da

Tüm Endüstri 
Bitkilerinde

Ekim Öncesi ve 
Erken İlkbaharda 45 - 50  Kg / Da

Çim Alanlarında Ekim Öncesi ve 
Erken İlkbaharda 30 - 35  Kg / Da

Narenciye Kış Dönemi veya Baharda 1 - 4 Kg / Ağaç

Muz Kış Dönemi veya Baharda 2 - 4 Kg / Ağaç

Ceviz, Zeytin, Fındık, 
Antep Fıstığı

Kış Dönemi veya 
Baharda 1 - 5 Kg / Ağaç

Bağlarda Kış Dönemi veya Bahar 
Başlangıcında 25 - 30 Kg / Da

PLANTS TIME AND MANNER OF 
APPLICATION

AMOUNT OF 
USAGE IN THE 

SOIL
Greenhouse
Production Before Sowing 50–60 Kg/Da

Open Field Vegetable 
And Strawberry

Production
Before Sowing 20–25 Kg/Da

Cucurbits, Onion, Po-
tatoes

Before Sowing And 
Early Spring 20–25 Kg/Da

Fieldcrops Before Sowing 20–25 Kg/Da

Row Crops Before Sowing And Early Spring 45–50 Kg/Da

Turf Grass Before Sowing And Early Spring 30–35 Kg/Da

Citrus Winter Or Spring Period 1–4 Kg/Tree

Bananas Winter Or Spring Period 2–4 Kg/Tree

Olive, Hazelnut,
Wallnut, Pistachio Winter Or Spring Period 1–5 Kg/Tree

Grapes Winter Or Begining Of Spring 25–30 Kg/Da

KULLANIM DOZAJLARI VE UYGULAMA (Topraktan Uygulama)

AMOUNT, FORM AND AREA OF USAGE

• Bitkide mükemmel bir kök oluşumu sağlayarak, 
kılcal kök gelişimini arttırır. 

• Hafif ve kumlu topraklarda su tutma kapasitesini 
arttırır.

• Toprakta organik katalizör olarak rol oynar.

• Toprak mikro organizmalarının hızla çoğalmasını 
sağlar. 

• Toprağın organik yapısını düzenleyerek sağlıklı 
göz ve çiçeklerden kaliteli meyve oluşumunu sağ-
lar, yaprak ve sürgün gelişimini arttırır.
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20 kg - 5 kg



Kalite ve Verim Önemliyse...
When Yield and Quality Does Matter



Yem Bitkisi İçin 
Mükemmel Seçim

Yem Bitkisi İçin 
Mükemmel Seçim

Excellent Choice For 
Forage Production

Excellent Choice For 
Forage Production



Ürün Özellikleri;  TETRASWEET yüksek derecede adaptasyon kabiliyetine sahip, hızlı tesisleşen tetraploid 
çok yıllık çim çeşitidir. Yaygın olarak kardeşlenir ve kapatması hızlıdır.  Bu özelliğiyle çim yeminde  mükem-
mel bir seçim yapar. Sıklıkla otlatılabilir, otlatma için tercih edilen bir çeşit yapar. Yüksek derecede sindirile-
bilirdir. Bu özelliği hayvan performansı arttırır ve dolayısıyla ile üreticinin karını da arttır.

Tarımsal Denemelerde;  L Hızlı  olgulaşma,  L Yüksek sindirilebilirlik,  L Yüksek sezon uzun verim,   
L Mükemmel kış dayanımı,  L Güçlü yeniden gelişim,  L Yaprak hastalıklarına karşı dayanıklıdır. 

Uygulama; TETRASWEET Geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Süt ve besi hayvancılığı, ko-
yun üretimi ve doğru uygulamayla da at yetiştiriciliğinde kullanılabilir. 
Silaj, yeşil ve kuru ot  olarak da kullanılabilir. Mevcut beslemede
yonca ile beraberde kullanılabilir. Otlatmada veya kuru 
ot üretiminde baklagillere göre en uygun çeşitdir. 
İdeal yetişme baharda ve sonbaharda sağlanır.
Yüksek derecede lezzetlidir. Rotasyonlu 
otlatma verimini arttırmakta ve  makemmel  
hayvan gelişim performansınına yardımcı 
olmaktadır. Üreticinin kazancını artıran, 
yüksek verimli kaliteli bir çimdir.

Mükemmel Performans, Mükemmel Olgunlaşma, Mükemmel
Sindirilebilirlik, Mükemmel Dayanıklılık, Mükemmel Besleyicilik

Exellent Performance, 
Exellent Maturity, 
Exellent Digestibility,
Exellent Winter 
Hardiness, 
Exellent Feeding.

Product Specifications;
TETRASWEET  is highly adaptable, fast 
establishing, tetraploid perennial ryegrass. 
Tillers extensively and recovers rapidly making 
it an excellent choice for all types of forage production. 
May be grazed close and often making it the preferred 
grass of grazers. TETRASWEET s high digestibility leads to 
increased animal performance and increased producer profits. 

Agronomic Traits;
L Late maturing,  L High digestibility,  L High season long yields, 
L Excellent winter hardiness,  L High energy grass,  L Strong regrowth,
L Resists foliar diseases. 

Application ;
TETRASWEET has broad adaptation and can be used for all classes of livestock, 
including dairy, beef, sheep and under proper man-agement, horses. TETRASWEET  
can be used for pastures, haylage, green chop or hay production. 
TETRASWEET may also be used with alfalfa as well as renovating existing pastures.
TETRASWEET is best suited for grazing or hay/haylage mixed with legumes. 
Ideal growth is achieved during spring and fall sea-sons, with moderate growth 
during the summer season. TETRASWEET works well mixed with legumes 
and is highly palatable so avoid over grazing. Rotational grazing increase yields 
and persistence leading to better animal performance. TETRASWEET üretici should 
provide high yielding, high quality forage that will result in improved producer profit-
ability.
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 Tornado Özellikleri
L Kış dayanımı yüksektir.
L Biçimden sonraki gelişimi çok hızlıdır.
L Pas hastalıklarına karşı oldukça dayanımlıdır.
L Sindirilebilirlik oranı çok yüksektir.
L İlk biçimlerde dahi yüksek kuru madde oranı ile ön 

plana çıkmaktadır.
L Bahar döneminde fevkalade hızlı gelişme gösteririr.
L Bitkinin içeriği Protein ve Şeker açısından zengindir. 
L Sıcak iklim koşullarına karşı yüksek dirençlidir.
L Sık ekime ve Yatmaya yüksek oranda toleranslıdır.
L Yaprak - sap oranı yüksektir.
L Yüksek besin değerlerine sahiptir.

 Tornado Properties
L Winter resistance is high.
L The reaping subsequent development is very fast.
L It is quite resistant to rust disease.
L Digestibility rate is very high.
L Even in the first reap has come to the fore with a
 high dry matter content.
L Spring period of rapid development that reveals extraordinary.
L The plant is rich in protein and sugar content.
L It is highly resistant to hot climates.
L It is tolerant to high frequent sowing and bending.
L Leaf - stem rate is high.
L It has high nutritional value

Ekim zamanı: Akdeniz, Marma-
ra, Ege, G. Doğu Anadolu, Batı ve 
Orta Karadeniz Bölgesinde; Eylül 
ve Ekim Ayalarında, İç Anadolu, 
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz 
Bölgesinde; Ağustos sonu ve Eylül 
ayında ekim yapılır.

Ekim Miktarı:
Dekara 5-6 kg tohum ekilir.
Ekim Derinliği:
1-2 cm derinlikte ekim yapılır.

Animals can eat Tornado in green grass. 
Tornado does not generate gas, diarrhea 
and swelling for animals. It is given to 
animals as silage or dried. Tornado allows 
significant increase in the amount of milk in 
dairy farming. Fattening provides increased.

Sowing Quantity:
5-6 kg of seeds are planted for a decare.
Planting Depth:
1-2 cm deep planting.

Hayvanlar Tornado’yu yeşil ot olarak 
yiyebilirler. Hayvalar da şişkinlik, gaz 
ve ishal yapmaz. Silaj olarak ve kuru-
tularakta verilebilir.
Süt hayvancılığında ciddi süt artışı 
sağlar. Besi artışı sağlar ve et kalite-
sini yükseltir.

SÜT OTU

Common MilkwortBARENBRUG



  Ürün Özellikleri 
L Otlatma için çok uygundur.
L Mükemmel besleyicidir.
L Yem değeri yüksektir.
L Dönüşümlü otlatma sırasında üretkendir.
L Kaliteli kuru ot üretimi sağlar.
L Ağır trafiğe toleranslıdır.
L Mükemmel büyüme performansına sahiptir.
L Son derece lezzetlidir.
L Erken ilkbahar ve sonbaharda yem sağlar.
L Yeterli nem ile yaz performansını korur.

   Product Specifications
L Suitable for grazing.
L Excellent nutritious level. 
L High forage value. 
L Productive in rotational grazing.
L Provides quality dry hay production. 
L Tolerant to heavy traffic.
L Excellent growth performance. 
L Highly palatable. 
L Provide forage in early spring and fall. 
L Keep summer performance with adequate water. 

Süt Verimi İçin...   |   For Milk Production...
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Et Verimi İçin...   |   For Meat Production...

 Ürün Özellikleri 
L Mükemmel kuraklık toleransı.
L Günlük maksimum kazanç için yüksek protein.
L Otlatma basıncına  dayanıklı.
L Güçlü kalıcılık ve yeniden büyüme.
L Uzun vadeli mera için doğru seçim.
L Tüm otlatma mevsimi boyunca, kaliteli mera sağ-

lamak için yüksek verimli karışımıdır.
L MAXI MEAT  Mera Mix hayvanların performansını 

artırmayı hedeflemektedir. 

 Product Specifications
L MAXI MEAT  aim to increase livestock performance. 
L Excellent drought tolerance. 
L High protein for daily energy requirement. 
L Resistant to grazing.
L Strong persistency and regrowth.
L Right choice for long-term pastures. 
L Excellent legume and grass mixture to provide graz-

ing for whole season. 
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At Yetiştiriciliği İçin...   |   For Horses...

“ Maxi Horse, mera Mix, özellikle de atlar için yüksek 
ölçü de lezzetli  otların mükemmel bir karışımıdır. Trafik 
ve yakın otlatma baskılara dayanacak şekilde tasarlan-
mış olan MAXI HORSE  at mera karışımı, yüksek kaliteli 
çeşitler ile geliştirilmiştir. “

“  Maxi Horse, Pasture Mix, is an excellent high palatab-
le mixture of grass forage for all kind of livestock. MAXI 
HORSE which is resistant to traffic and frequent grazing 
was developed with high quality varieties. “

 Ürün Özellikleri 
L Otlatma için mükemmeldir.
L Hızlı bir yapılanma gösterir.
L Kuraklığa ve kışa dayanıklıdır.
L Yeni bir mera oluşturmak için doğru seçimdir.
L Varolan meraları yenilemek için de idealdir.
L Yüksek kaliteli kaba yem otlatma sağlar.
L Trafik toleransı yüksek bir karışım içerir.

 Product Specifications
L Excellent for grazing.
L Establish rapidly.
L Resistant to drought and winter.
L Right choice for establishing new pasture. 
L Ideal for renovating existing pasture.  
L Provide high yielding grazing.
L Includes traffic resistant varieties. 
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