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Bir aile şirketi olan kuruluşumuzun tohumculuğa ilgisi 1972 yılında Tahirova Türk-Alman Çiftliğine sözleşmeli olarak buğday tohumluğu üretmesiyle 
başlamıştır. 1980 li yıllarda özel tohumculuk kuruluşlarına da muhtelif tohumluklardan sözleşmeli tohumluk üretimleri gerçekleştirmiştir.
1995 yılından buyana özel sektör kuruluşlarında çalışmış tecrübeli teknik elemanları şirket bünyesine alarak daha teknik olarak tohumculuk 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Agrotan Tohumculuk, halen soğan, ıspanak, bezelye, buğday ve çeltik tohumluklarında sertifikalı üretim yapmaktadır. Aynı zamanda mevcut alt yapısı ve 
tecrübeli teknik kadrosuyla araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürerek, üreticinin arzu ettiği, değişen koşullara uygun yeni çeşitler bularak, sürekli 
olarak kendini yenilemektedir.

Hakkımızda





Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına uygun çeşitler sunan AGROTAN, adaptasyon kabiliyeti 

yüksek Kaliteli, verimli ve hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi için 

çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda kalitenin devamlılığını sürdürmek için, 

tecrübeli ıslahçılar ve uzman teknik kadroyla modern ve geleneksel ıslah metotlarını 

kullanarak çeşitlerin geliştirilmesine devam etmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar 

sonucunda 10 çeşit soğan ile ıspanak ve bezelye çeşitleri elde edilmiştir.
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Efes 11
Güçlü bitki, yüksek verimli

Soğan Kısa Gün

Kısa gün soğan çeşididir.

En erkenci soğan çeşitlerinden biridir.

Başlar yuvarlağa yakın şekillidir.

Kabuk rengi açık saman sarısıdır.

Et rengi beyaz olup tatlıdır.

Depolama süresi kısadır.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr civarıdır.

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak Eylül - Kasım aylarıdır.

Verimi yüksek bir çeşittir.

Extremely early, short-day variety. Light yellow 

outher skin with white and sweet flesh. Bulbs are 

almost round. Hight yielding variety. Short storage. 

Depending on the soil condition, amount of seeds 

per hectare ranges from 6kg - 8kg. Sowing time for 

mild climate condition areas is from September to 

November.





Ertan 1
Erkenci, kısa gün

Soğan Kısa Gün

ERKENCİ kıza gün çeşididir.

Yuvarlağa yakın şekilli olup kabuk rengi saman sarısıdır.

Et rengi beyazdır. Depolama süresi kısa olup tatlı bir 

çeşittir. Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı 

olarak dekara 600-800 gr civarıdır.

Verimi yüksek bir çeşittir.

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı 

olarak Eylül-Kasım aylarıdır.

Early short day variety type. Almost round shape with hay 

yellow skin color. Flesh is white color. Short storage time

sweet flesh. High productive. Depending on the soil and 

climate conditions sowing time is September to Novem-

ber. Depending on the soil condition, amount of seeds per 

hectare ranges from 6kg - 8kg.

Ранняя разновидность

Почти круглая форма жёлтого цвета

Цвет белого мяса. Короткий срок хранения 

Вкусный Высокая продуктивность В зависимости от 

почвенных и климатических условий время посадки с  

сентября по ноябрь, и количество семян посаженных 

на 1 гектаре составляет от 6 кг до 8 кг.





Hasat
Kısa gün çeşidi, verimi yüksek

Soğan Kısa Gün

Kısa Gün Soğan Çeşididir. En erkenci soğan 

çeşitlerinden biridir. Başlar yuvarlağa yakın şekillidir.

Kabuk rengi açık saman sarısıdır. Et rengi beyaz olup 

tatlıdır. Depolama süresi kısadır.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 

dekara 600-800 gr. civarıdır.

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı 

olarak Eylül - Kasım aylarıdır.

Verimi yüksek bir çeşittir.

Short-day, mid-early variety. Round shape, with 

dark yellow skin color. Flesh color is white. Suitable 

for short time storing, but more durable compared 

to other shor-day varieties 6kg - 8 kg seed needed 

per hectare High productive sowing time is Sep-

tember - october - November, depending on the 

climate and regional condition 





Güntan
Uzun gün çeşidi, verimi yüksek.

Soğan Uzun Gün

Yuvarlağa yakın şekilli olup kabuk rengi parlak koyu 

kahvedir. Sıkı ve katmanlı kabuk yapısı nedeniyle uzun 

süreli depolamaya uygunudur. Aynı zamanda fire oranı 

az olduğundan ihracatta tercih edilen bir çeşittir. Et rengi 

beyazdır. Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği 

vardır. Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 

600 gr - 800 gr arası değişir. Yüksek verimli bir çeşittir. 

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı ola-

rak değişmekle birlikte  Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Long-day variety. Almost full round with dark brown color

Storable and durable because of the firm skin texture. Preferred 

variety for exports due to less shrinkage ratio. Flesh colour 

is white. It can develop bulb from seed. Depending on the 

conditions, between 6kg – 8kg seed needed per hectare. High 

adaptation performance. High productive. Sowing time may vary 

between January – February- March, according to the climate 

and region.

Лонг-день разновидность 

Почти полностью круглый темно-коричневого цвета 

Легко и долго хранящийся благодаря твердой текстуре 

кожи. Предпочтительная разновидность для экспорта 

благодаря меньшему коэффициенту усадки 

Цвет белого мяса В зависимости от условий, на 1 гектар 

требуется от 6 до 8 кг семян Высокие показатели адаптации

Высокая  продуктивность

Время посадки может колебаться в пределах от января до 

февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Polat
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Orta erkenci uzun gün soğan çeşididir. 

Şekli yuvarlağa yakın olup rengi kahve sarısıdır.

Depolamaya uygun olup tatlı bir çeşittir. Et rengi beyazdır. 

Dekara atılacak tohum miktarı 600gr-800gr arası değişir. 

Yüksek verimli bir çeşittir. 

Tohum ekim zamanı bölgelere göre değişmekle birlikte 

Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Mid-early, long day onion variety.

Almost full round shape with brownish-yellow color.

Storable and sweet

Flesh colour is white

Depending on the conditions, between 6kg – 8kg seed needed 

per hectare. (7 kg. recommended)

High-yield variety

Sowing time may vary between January – February- March, 

according to the climate and region

Средне-ранний лонг-дэй сорт

Почти круглой формы жёлто-коричнего цвета

Легко хранящийся, сладкий

Цвет белого мяса

В зависимости от условий на 1 гектар необходимо от 6 до 8 

кг ( рекомендуется 7 кг)

Высокодоходная разновидность

Время посадки может колебаться в пределах от января до 

февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Tan 8
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Uzun gün soğan çeşidir. 

Şekli hafif basık yuvarlak olup, rengi açık kahverengidir.

Kuru madde oranı yüksektir. Et rengi beyazdır. 

Depolamaya uygundur.  Tohumdan doğrudan baş 

bağlama özelliği vardır. Dekara atılacak tohum miktarı 

şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr arası değişir.  Yüksek 

verimli bir çeflittir. Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde 

şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte Ocak - Şubat - 

Mart aylarıdır.

Long-day variety

Slight globe shaped, with light brown skin color

High dry substance ratio. Storable

Ability to grow bulbs without transplanting

High productive. Depending on the conditions, between 6kg – 

8kg seed needed per hectare. Sowing time may vary between 

January – February- March, according to the climate and region

Лонг-день разновидность

Плавной шаровидной формы

Выский коэффициент сухого вещества 

Легко хранящийся

Возможность роста луковиц без трансплантации 

Высокая продуктивность

В зависимости от условий, на 1 гектар требуется от 6 до 8 

кг семян.

Время посадки может колебаться в пределах от января до 

февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Vito
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Uzun gün soğan çeşidir. 

Şekli yuvarlak olup, rengi koyu kahverengidir.

Yumrular ortalama 200-250 gr.’dır. Kalın kabuk yapısı nedeniyle, depolamaya uygundur. Ku-

vvetli kök sistemi sayesinde, farklı toprak yapılarına uyum sağlar. Meyve eti rengi beyazdır. To-

humdan baş bağlama özelliği vardır. Nakliyeye dayanıklıdır. Yüksek verimli bir çeşittir. Dekara 

atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 - 800 gr. arasında değişir. Tohum ekim zamanı 

bölgelere ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte Ocak-Şubat-Mart aylarıdır.

Long-day variety. Round shape with dark brown color. Average 

bulb weight 200-250 grams. Because of its thick skin it is a 

good variety for storage. Due to its strong root system, it can 

adapt different soil types. It has white flesh. It can develop bulb 

from seed. It is good variety for transportation. High yielding 

variety. Depending on the soil condition, amount of seed per 

decare ranges from 600 gr to 800gr. Although seed sowing 

time depends on the geographic location and climate, this 

variety can be planted in January, February or March





Asya 94
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Orta erkenci, uzun gün çeşittir. 

Baş şekilleri tam yuvarlak ve büyüklükleri homojendir.

Kabuk rengi kahverengidir. Çok katmanlı dış kabuk sayısına sahiptir.

Meyve et rengi beyazdır. Kuru madde miktarı yüksektir.

Depolama süresi uzun olup nakliyeye uygundur. Yüksek verimli bir çeşittir.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 - 800 gr. olarak değişir.

Tohum ekim zamanı, bölgelere ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte

Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Intermediate, Long-day variety. Bulbs are perfectly round 

and bulb sizes are uniform.

Brown and multi layer outer skin. Flesh color is white. 

High ratio of dry mterial. Suitable for storage and trans-

portation. High yielding variety. Depending on the soil 

condition, amount of seeds per hectare ranges from 6kg 

- 8kg. Sowing time for mild climate condition areas is from 

January to March.





Valenciana
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Uzun gün soğan çeşididir. 

Şekli hafif basık yuvarlak olup, rengi kahverengidir. Et 

rengi beyazdır. 

Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardır. 

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 - 

800 gr. arası değişir. 

Yüksek verimli bir çeşittir. 

Tohum ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre 

değişmekle birlikte Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Long-day variety

Slight globe shaped, with brown skin colour

Flesh colour is white

Ability to grow bulbs without transplanting

High productive

Depending on the conditions, between 6kg – 8kg seed 

needed per hectare

Sowing time may vary between January – February- 

March, according to the climate and region

Лонг-день разновидность

Плавной шаровидной формы

Цвет белого мяса Возможность роста луковиц без 

трансплантации  Высокая продуктивность

В зависимости от условий, на 1 гектар требуется от 6 

до 8 кг семян.

Время посадки может колебаться в пределах 

от января до февраля-марта, в соответствии с 

климатом и регионом





Moral
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Uzun gün soğan çeşididir. 

Yuvarlak - uzun şekilli, kabuk rengi kırmızı, et rengi pembedir.

Dekara atılacak tohum miktarı, toprak yapısı ve bölgelere göre 500-700 gr. arasıdır.

Güçlü boyun ve kök yapısına sahip olduğundan birçok fungal hastalığa dayanıklıdır.

Yetiştirme şartlarına ve iklim koşullarına göre 6-7 ton verim alınabilir.

Ekim dönemi bölgelere göre Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Hasat dönemi Ağustos - Eylül aylarıdır.

Uygun depo şartlarında raf ömrü 4-6 aydır. Long-day onion variety. Globe-long shaped with red outer 

skin and pink flesh. The amount of seeding per decare is 

between 500-700 grams depending on soil type and the 

regions. It is resistant to various fungal maladies because 

of its solid neck and root structure. Yielding ratio can be 

6-7 tons depending on cultivation and climate conditions 

Sowing period varies from January to March.

Harvest time varies between August and September

Shelf life is 4-6 months in proper conditions.





Gümüş
Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.

Soğan Uzun Gün

Uzun gün soğan çeşididir. 

Yuvarlak - uzun şekilli, kabuk rengi kırmızı, et rengi pembedir.

Dekara atılacak tohum miktarı, toprak yapısı ve bölgelere göre 500-700 gr. arasıdır.

Güçlü boyun ve kök yapısına sahip olduğundan birçok fungal hastalığa dayanıklıdır.

Yetiştirme şartlarına ve iklim koşullarına göre 4-7 ton verim alınabilir.

Ekim dönemi bölgelere göre Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Hasat dönemi Ağustos - Eylül aylarıdır.

Uygun depo şartlarında raf ömrü 4-6 aydır.

Long-day onion variety. Globe-like shape with white outer 
skin and white flesh. Average weight is between 200 
and 300 grams. The amount of seeding per decare is 
between 600-700 grams depending on soil type and the 
regions. High-yielding type. Yielding ratio can be 6-9 tons 
depending on cultivation and climate conditions
Planting period varies from January to March.
Harvest time varies from July to September.
Shelf life is 4-5 months in proper conditions.





Safinaz
Koyu yeşil renkli ve kısa saplı.

Ispanak

Yaprakları düz, geniş ve uç yuvarlaktır.

Yapraklar esnek yapıdadır.

Yıkama ve nakliye esnasında kırılmaya oldukça dayanıklıdır.

İlkbahar ve Sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.

Yaprakları kalındır.

Yüksek verimli, mükemmel lezzetli bir çeşittir.





Bahar
Iri daneli sofralık bezelye

Bezelye

İri daneli, sofralık bir çeşittir.

Güçlü bitki yapısına sahiptir.

Baklalar 11-13 cm. uzunluğundadır.

Baklada dane sayısı 9-11 dir.

Erkenci bir çeşittir.

Tane tüketim için uygundur.

Yüksek verimli bir çeşittir.





Sakarya F1
Iri daneli sofralık bezelye

Mısır

FAO 650 grubudur. Orta geç (ortalama 120 günlük)

Dane sarı, at dişi yapısında. Koçan silindirik ve kalındır. Bitki boyu 250-300 cm.

Koçan yüksekliği 120-135 cm. Yaprak geniş, koyu yeşil, yarı yayvan.

Dane/koçan oranı yüksektir. Soğuğa, kurağa, yatmaya ve dane dökmeye mukavemeti iyi.

Sap çürüklüğüne dayanıklı. Makinalı hasada uygundur. Silaj kalitesi ve verimi yüksek.

Dane verimi yüksek. İç Anadolu Bölgesi’nde silaj, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz Bölgelerinde

ana ürün olarak tavsiye edilmektedir.





Çeltik Çeşitleri
 Osmancık

 Edirne





Osmancık
Güçlü bitki, yüksek verimli

Çeltik

Bitki boyu 95-100 cm civarındaır. Sağlam yapılı ve yatmaya dayanıklıdır.

Dane dökmez ve kılçıksızdır. Dane sarı renkte ve uzundur. Bin dane ağırlığı 34-35 gr. dır.

Orta erkenci olgunlaşma süresi130-135 gündür.

Serpme ekimde dekara 17-18 kg. tohum kullanılmalıdır.

Kırıksız pirinç randımanı %65 in üzerindedir.

Pirinç dane görünüşü camsı ve mattır.

Dekara 800-1000 kg arasında verim potansiyeline sahiptir.

Yanıklık hastalığına orta derecede toleranslıdır. Kök boğaz çürüklüğüne dayanıklıdır.

Tavsiye edilen bölgeler: Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu. 





Edirne
Güçlü bitki, yüksek verimli

Çeltik

Bitki boyu 100-110 cm arasındadır. Dane dökmez ve kılçıksızdır.

Dane sarı renkte ve uzundur. Bin dane ağırlığı 38-39 gramdır.

Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür.

Serpme ekimde 20kg kullanılmalıdır.

Kırıksız pirinç randımanı %60 civarındadır.

Pirinç dane görünüşü camsı ve mattır.

Dekara700-850 kg arasında bri evrim potansiyeline sahiptir.

Yanıklık hastalığına orta derecede toleranslıdır.Kök boğaz çürüklüğüne dayanıklıdır. 

Tavsiye edilen bölgeler:Marmara,Trakya,Ege,Akdeniz 





Buğday Çeşitleri
 Gönen





Gönen 98
Güçlü bitki, yüksek verimli

Çeltik

Geççi uzun gün çeşididir.

Yuvarlağa yakın şekilli olup kabuk rengi parlak koyu kahvedir.

Sıkı ve katmanlı kabuk yapısı nedeniyle uzun süreli depolamaya uygunudur. Aynı zamanda fire oranı az olduğundan 

ihracatta tercih edilen bir çeflittir.

Et rengi beyazdğr.

Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardğr.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr arası değişir.

Yüksek verimli bir çeşittir.

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.
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