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BİZ KİMİZ?

2003 yılında Isparta’da kurulmuş olan 
şirketimiz, kısa sürede ülke genelinde 
birçok meyve bahçesinin kurulumuna 
imza atmıştır. Aynı zamanda teknik 
danışmanlık alanında da birçok 
işletmeye danışmanlık yaparak bu 
alanda da önemli mesafeler kat 
etmiştir. Ülke içerisindeki başarı ve bilgi 
birikimlerini 2012 yılından itibaren 
yurtdışına taşıyarak, uluslar arası 
camiada da faaliyetlerini sürdürmeye 
devam etmektedir.
Şirketimiz; anahtar teslim her türlü 
modern meyve bahçelerinin kurulumu 
ile birlikte, zaman içerisinde teknik 
kadrosunu büyüterek, açık alan tarımsal 
üretimler ve örtü altı topraklı ve 
topraksız sera yetiştiriciliğinde de üst 
düzey danışmanlık ve proje hizmetleri 
vermeye başlamıştır.
Yürüttüğümüz tüm proje ve danışmanlık 
hizmetlerinde kendi alanında 20 - 30 

yıllık mesleki tecrübesi olan, doktora,  
yüksek lisans ve lisans diplomasına 
sahip ziraat mühendislerimiz ve 
konusunda uzman tüm çalışma 
arkadaşlarımızın imzası bulunmaktadır. 
Firmamız günümüz dünyasında 
entelektüel sermaye olarak adlandırılan 
bilgi ve tecrübeye dayalı güçlü bir ekibe 
sahiptir. Bu sayede müşterilerimize 
tarımsal alanda her noktada çözüm 
önerileri getirebilmekte ve işletmelerin 
yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturabilmekteyiz.
Projelerde tohum, anaç, tür,çeşit 
bilgileri ile  veri sistemimizde kayıtlı 
uzun yıllar tecrübesine dayanan 
bilgi birikimlerimizin ışığı altında 
planlamalar yaparak, tarımın yaşadığı 
değişim ve dinamik süreçleri sürekli 
takip etmekteyiz.
Proje sahasından toprak numunesi 
alımı, alan işaretlemesi, alan 

değerlendirmesi ve veri toplama 
çalışmaları için bir teknik servis ekibimiz 
bulunmaktadır. Bu ekibimizden 
gelen verilere göre projenin tüm 
yönlerine odaklanarak, modern tarımın 
karmaşıklığını sadeleştirir ve modern 
tesislerin  en iyi şekilde tamamlanması 
ve IPM (Entegre Zararlı Yönetimi) 
esasları çerçevesinde doğaya zarar 
vermeden güvenli gıda ve sürdürülebilir 
tarım anlayışını ön planda tutarak nihai 
çalışmalarımızı yaparız.
Hedefimiz
Bağımsız ve profesyonel tarımsal 
danışmanlık, bilim temelli kararlar, 
teknolojik yenilikler ve müşterilerimizin 
başarısına adanmış bir çalışma 
düsturumuz vasıtasıyla onları çevreye 
ve insan sağlığına uyumlu daha iyi ürün 
yetiştirmeye ve rasyonele ulaştırmaktır.

2003 Yılından Beri

YeşilDünyanızı
Biz Yaratıyoruz
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DAMLA SULAMA LATERALLERİ

Basınç ayarlı Damla sUlama BorUları

Basınç ayarsıZ Damlama sUlama BorUları

DRIPNETTM PC  -  DRIPNETTM PC AS

ARIESTM STREAMLINE XTM TYPHOON PLUSTM

Toprak Üstü 
Uygulamalar İçin

Akış Debisi: 0.60, 1.00, 1.60, 2.00, 3.00, 3.80 lt/saat
Çap: 12, 16, 20, 22, 25 mm
Et Kalınlığı: 0.31, 0.38, 0.50, 063, 0.90, 1.0, 1.2 mm

Akış Debisi: 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 lt/saat
Çap: 16, 20 mm
Et Kalınlığı: 0.31, 0.50, 0.70, 0.90, 1.00, 1.2 mm

Akış Debisi: 0.72, 1.05, 1.60, 2.2 lt/saat
Çap: 12, 16, 22, 25 mm
Et Kalınlığı:0.10, 0.15, 0.20, 0,25, 0.31 mm

Toprak Altı 
Uygulamalar İçin

Akış Debisi : 1.1 1.60 2.20 lt/saat   
Çap: 16 - 22 - 25 mm  
Et Kalınlığı : 0.20  0.31  0.38 mm

Meyve bAhçesİ DrİpneT pC MEYVE SERASI ARIES

www.marstarim.com
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SPRINK - SİSLEME - YAĞMURLAMA

SPINNET TM SPRINK yAĞMUrLAMA

SUPERNETTM  sprİnK yAĞMUrLAMA
bASINç AYARLI bASINç AYARSIz

GYRONETTM  sprınK yAĞMUrLAMA

COOLNETTM prO sİsLeMe

MEGANETTM yAĞMUrLAMA
bAşLıĞı

D-NetTM 3D DArbeLİ sprınK
yAĞMUrLAMA bAşLıĞı

Sera ve  tüneller için mikro sprink.
Debiler: 70, 90, 120, 160, 200 lt/saat

Meyve bahçeleri ve don olayından korunma 
için fidelikler ve peyzaj uygulamaları için 
kullanılan basınç ayarlı mini sprink.
Modeller: LR & LRD, SR & SRD, SSR, UD, GS 
and JET
Akış Debileri: 20, 30, 35, 40, 50, 58, 0, 90, 
110 lt/saat

Atma çapı (basınç ve debiye göre 
değişiklik gösterir)

• Lr: Uzun menzil rotor, 4.5-8m (çap)
• LrD: Uzun menzil deflektörlü rotor, 
1.8-2m (çap)
• sr: Kısa menzil rotor, 2.5-5.5m (çap)
• srD: Kısa menzil deflektörlü rotor, 
1.8-2m (çap)
• LrD ve srD rotorların deflektörleri 
kırılarak Lr ve sr rotora çevrilebilir.

Meyve bahçeleri ve dondan korunma 
için fidelikler ve peyzaj uygulamaları için 
kullanılan mini sprink.
Modeller: LR & LRD, SR & SRD, SSR, UD 
and JET
Akış Debileri: 27, 40, 58, 70, 90, 120 lt/saat

Atma çapı (basınç ve debiye göre 
değişiklik gösterir)

• Lr: Uzun menzil rotor, 5.5-8m (çap)
• LrD: Uzun menzil deflektörlü rotor, 
1.5-2m (çap)
• sr: Kısa menzil rotor, 4.5-6.5m (çap)
• srD: Kısa menzil deflektörlü rotor, 
1.3m (çap)
• LrD ve srD rotorların deflektörleri 
kırılarak Lr ve sr rotora çevrilebilir.

Sera ve  tünellerde serinletme, nemlendirme ve 
köklendirme için tasarlanmıştır. Tekli, ikili ve dörtlü başlık 
seçenekleri mevcuttur.
Debiler: 5.5, 7.5 lt/saat

Açık tarla, sebze bahçeleri 
için eşsiz sulama çözümü.
Debiler: 350, 450, 550, 
650, 800 lt/saat
Atma Çapı: 8-10m x 8-10m

Netafim D-NetTM 3D darbeli sprink, açık tarla 
sulamasında verimi yeni bir zirveye taşıyor. 
D-Net’in benzersiz su difüzyon kolu, standart 
12x12m aralıklı yapılandırmada maksimum 
su üniformluğu sağlar. Bu sayede toprakta "az 
sulanmış" nokta kalmaz ve homojen verim elde 
edilir.

SERA, TÜNEL VE FİDELİKLER İÇİN

MEYVE BAHÇELERİ İÇİN

TARLA BİTKİLERİ İÇİN

www.marstarim.com
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TOPRAKSIZ TARIM SERA ÜRÜNLERİ

PCJ DRIP TAKIM çOKLU PCJ DRIP TAKIM Grİ DeLİKLİ pe bOrULAr

KAzIK OK DAMLATICILAR MAnİFOLD TÜp ADApTÖrLerİ Grı spAGeTTİ bOrULArpCj DÜĞMe DAMLATıCıLArı

2 ve 3 lt/saat PCJ 60 cm gri spagetti  
hortum ve gri kazık ok damlatıcı.

İkili ve dörtlü değişik 
spagetti uzunluklarında 
açılı ok damlatıcılı takım.

20mm ve 25mm çaplarında 25cm ara ile delikli gri 
PE borular.

3x5mm - 4 x 6.5mm çaplarında  
500m ve 1000m rulo gri 
spagetti borular.

2.3 lt açılı uzun (filtreli) ve  
Kısa tip ok damlatıcılar. Tekli, ikili ve dörtlü manifold çıkış 

adaptörleri.

Basınç regülatörlü çekvalfli 
ve çekvalfsiz 1.2, 2, 3, 4, 8 lt/
saat Barb çıkışlı ve nipel çıkışlı 
modelleri mevcuttur.

TOPRAKSIz TARIM SERA DOMATES TOprAKsız TArıM serA yenİ DİKİLMİş DOMATes FİDesİ
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OTOMASYON VE GÜBRELEME SİSTEMLERİ

neTAjeT 4G bypAss pL
Özellikler:

FerTİKİT jUnıOr
Özellikler:

NMC - PRO IR MeTeOrOLOjİ İsTAsyOnU
MEASURING bOXNMC - JUNIOR CL

FerTİKİT prO
Özellikler:

NETbEAT YAPAY zEKA OTOMASYON
Özellikler:

neTAjeT 4G hıGh FLOW
Özellikler:

neTAFLeX 4G MıX TAnKLı
Açık karıştırma tanklı gübreleme ünitesi

Özellikler:
20 - 100 m3/h çalışma debi aralığı EC&PH Kontrollü 
Gübreleme ve Sulama makinası. 15 sulama ve 10 
gübreleme programı.64 Output card.
Kullanım Alanları:
Topraklı, topraksız seralar, fidanlıklar, açık araziler.

5 Adet 400 l/h gübre ve asit kanalı,15 sulama 10 
gübreleme programı,15 Output card çıkışı. EC&PH 
kontollü gübreleme ve sulama makinası.
Kullanım Alanları:
Topraklı seralar, meyve bahçeleri, açık araziler

Topraklı ve topraksız seralar için çok 
fonksiyonlu iklim kontrol ünitesi, 4 
ayrı bölgeyi ayrı ayrı konrol edebilir.

NMC Klima kontrol üniteleri için 
meteoroloji istasyonu, sıcaklık, nem, 
radiation, yağmur, rüzgâr hızı ve yönü 
sensörleri ile birlikte.

Ölçüm Kutusu, Termometre ve Nem 
sensörü ile birlikte

Topraklı ve topraksız küçük ölçekli seralar 
için çok fonksiyonlu iklim kontrolörü

5 Adet 400 l/h gübre ve asit kanalı,15 sulama 10 
gübreleme programı,64 Output card çıkışı. EC&PH 
kontollü gübreleme ve sulama makinası.
Kullanım Alanları:
Topraklı seralar, meyve bahçeleri, açık araziler

NetBeat™, otomatik sulama, gübreleme ve mahsül 
koruma sağlayan ilk dijital çözümdür. Her şeyi tek bir 
kapalı döngü platformunda birleştiren NetBeat™, 
sulama yerinizi, bulunduğunuz her yerden kolayca 
izlemenizi , analiz etmenizi ve kontrol etmenizi sağlar. 
Kullanım Alanları:
Topraklı seralar, meyve bahçeleri, açık araziler

70 - 400 m3/h çalışma debi aralığı EC&PH kontrollü 
gübreleme ve sulama makinası.15 sulama ve 10 
gübreleme programı.64 Output card.
Kullanım Alanları:
Topraklı, topraksız seralar, açık araziler.

3 - 64 m3/h çalışma debi aralığı EC&PH kontrollü 
gübreleme ve sulama makinası.15 sulama ve 10 
gübrelem programı.64 Output card.
Kullanım Alanları:
Topraksız seralar, fidanlıklar.

İKLİM KONTROL CİHAZLARI

www.marstarim.com
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MANUEL - YARI OTOMATİK VE TAM OTOMATİK FİLTRELER

3/4"-1"-2"-3" pLAsTİK 
FİLTreLer

yArı OTOMATİK FİLTreLer MINI SIGMA TAM 
OTOMATİK FİLTre

6" hİDrOKsİLOn ve 3 AD yArı 
OTOMATİK sCreen FİLTre

hİDrOKsİLOn ve pLAsTİK 
FİLTre seTLerİ

hİDrOKsİLOnLAr

TAM OTOMATİK sCreen FİLTre

130 micron disk ve elek filtreler
Debi: 5-50  m3/h

120 mesh 2"-3" Plastik elek filtreler.

İnovatif, otomatik kendini 
temizleyebilen, hafif, dikey veya yatay 
kuruluma uygun kuruluma uygun.
bluetooth ve  elektronik kontrolör

Debi: 100-160 m3/h Debi: 35-175 m3/h
Debi: 11-230 m3/h
2"-3-"4"-5"-6"

2" - 12" arası, (ters yıkama basıncı 2 bar) 
Debi: 25 - 400 m3/h

TAM OTOMATİK FİLTreLer vAnA sİsTeMLerİ

www.marstarim.com
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UYGULAMA RESİMLERİ
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SELENOİD VANALAR VE SU SAYAÇLARI

seLOnOİD vAnALAr

AC ve DC bObİnLerİ FAzLA sU TAhLİye vAnAsı

AQUprO vAnA ve KOnTrOLÖrLer

SU SAYAçLARI 
(sensÖrLÜ)

1"- 2"- 3"- 4" açılı ve düz , basınç 
ayarlı ve basınç ayarsız ,AC ve DC 
modelleri mevcuttur.

3/4 - 1" , Basınç regülatörlü 1-2"
2"- 3"- 4"-6"- 8"

1,5" 2" ve 3" 

www.marstarim.com

9







SARI ETLİ NEKTARİNLER
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SARI ETLİ NEKTARİNLER
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SARI ETLİ NEKTARİNLER
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BEYAZ ETLİ NEKTARİNLER
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BEYAZ ETLİ NEKTARİNLER
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NEKTARİNDE HASAT TAKVİMİ
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KIRMIZI RENKLİ KAYISILAR
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ÇOK ERKENCİ KAYISILAR
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ERKENCİ KAYISILAR
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ORTA - GEÇCİ KAYISILAR
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GEÇCİ KAYISILAR
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KAYISIDA HASAT TAKVİMİ
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SARI ETLİ ŞEFTALİLER
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SARI ETLİ ŞEFTALİLER
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BEYAZ ETLİ ŞEFTALİLER
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SANAYİLİK SARI ŞEFTALİLER
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ŞEFTALİDE HASAT TAKVİMİ
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YASSI ŞEFTALİ
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YASSI ŞEFTALİ
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YASSI ŞEFTALİ
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YASSI ŞEFTALİDE HASAT TAKVİMİ
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ELMA

JEROMINE

Ağaçları orta kuvvette gelişir ve çok verimlidir. Meyveleri iri ve 
koni şeklindedir, Meyve rengi çok koyu renklidir. Ağustos'un 
ortasından itibaren renklenir. Sert ve lezzetli bir çeşittir. Meyveleri 
iri ve beş yıldız şeklindedir. Bölgelere göre Eylül ortasından 
itibaren hasatı başlar ve ekime kadar devam eder. Kolay 
renklenmesinden dolayı renk problemi olan bölgelerde kolaylıkla 
yetiştirilir. M.9 , MM.106 ve MM.111 anaçları üzerine aşılanabilir.

SCARLET SPUR

Ağacı yarı kuvvetli gelişir. Oldukça verimli bir çeşittir. Meyveleri iri 
ve koni şeklindedir. Kabuk rengi koyu kırmızı, meyve eti tatlı, sulu, 
sert ve lezzetli bir çeşittir. Ağustos ayının sonunda rengi kırmızı 
renge döner. Özellikle renklenme problemi olan bölgelerde, kolay 
renklenmesinden dolayı bu çeşit tercih edilir. Bölgelere göre Eylül 
ortası ile Ekim’in ilk haftasında hasat edilir. Granny Smith, Golden 
Delicious çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılır. Bu çeşit yarı bodur 
(MM.106) ve klasik anaçlar üzerinde tercih edilir. Bu anaçların 
toprağa tutunması iyidir, destek istemez ancak terbiye etmek ve 
doluya karşı ağ çekmek istendiği zaman destek yapılır.

GRANNy SMITh

Ağaç kuvvetli ve dik büyür. Düzenli verim verir. Meyveleri iri ve 
küresel şekillidir, yeşil yağlı bir kabuğa sahiptir. Sulu, gevrek, 
yeme kalitesi iyi hafif asitli, hafif mayhoş kendine has iyi bir 
aromaya sahiptir. Uygun hasat zamanı için tam çiçeklenmeden 
hasada kadar 180-185 gün geçmelidir. Güneşten etkilenmesi 
nedeniyle M 9.aşılandığında üzerine örtü çekilmelidir. MM.106 
anacına aşılı fidanlar sık dikilerek güneş yanıklığı etkisi 
azaltılabilir Kendine verimlidir. Ancak Golden Reinders ve Gala 
gibi tozlayıcıların kullanılması verimi arttırır. Kara lekeye orta 
derecede hassastır. Sonraki yıllarda daha yeşil ve beyaz benekli 
challenger çeşidi ıslah edilmiştir.

FUJI

Meyveleri Orta irilikte, tatlı, sulu, gevrek, sert ve yeme kalitesi 
iyidir. Ağaçları kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir. Hasat zamanı 
Ekim’in 2.haftasıdır. Depolama ömrü oldukça uzundur. Kara lekeye 
dayanıklı, Kendine verimli olmasına karşılık tozlayıcı olarak 
Granny Smith, Gala ve Golden elma çeşidinin kullanılması verim 
artışına neden olur. Meyvelerde renk oluşması için ağacın iç ve 
alt kısımları iyi bir güneş ışığı girişine ihtiyaç duyarlar bu nedenle 
M. 9 anacı kullanılması tavsiye edilir. Son yıllarda farklı ülkelerde 
ıslah edilen daha kolay renk oluşturan “ KuKi 8, FUJİ ZEHN ASTEC 
ve TOSHIRA” gibi patentli çeşitleri vardır.

www.marstarim.com

37



ELMA

GOLdEN REINdERS

Meyveler; tatlı, sulu, geverek, sert ve yeme kalitesi iyidir. Tam 
çiçeklenmeden 145-155 gün sonra bölgelere göre ise Eylül’ün 
ikinci haftası ile Ekimin ilk haftası arasında hasat edilir. Ağaçları 
kuvvetli geliştiğinden M 9. anacına aşılı fidanlar kullanılmalı 
ancak güneş yanıklığından etkilendiğinden dolayı örtü ile 
kapatılması tavsiye edilir. MM.106 anacına aşılı fidanlar sık 
dikilerek güneş yanıklığı etkisi azaltılabilir. Granny Smith, Fuji, 
Gala uygun tozlayıcıdır. Pasa dayanıklıdır..

BUCkEyE GALA

Ağaçları kuvvetli ve yarı dik formda gelişir. Çok verimli olup hızla 
ve düzenli meyve vermeye başlar. Renk oluşumu diğer gala 
çeşitlerine göre daha önce başlar ve daha yoğun şekildedir. 
Meyve kabuğunun tamamına yakını yoğun kırmızı renktedir. 
Meyve aromalı ve mükemmel lezzete sahiptir. Renk oluşumu 
diğer gala çeşitlerine göre daha önce başlar ve daha yoğun 
şekildedir. Meyve kabuğunun tamamına yakını yoğun kırmızı 
renktedir.  Tozlayıcıları Golden Delicious, Granny Smith, Fuji’ dir.

PINk LAdy

Ağaçları yarı dik ve hızlı gelişim gösterir. Çok verimli bir çeşittir. 
Meyveleri orta irilikte uzun silindir biçimindedir. Meyve açık sarı 
zemin üzerine pembe renktedir. En geç olgunlaşan bir çeşittir 
Golden Delicious’tan 40 gün sora hasadı yapılır. Tozlayıcıları: 
Granny Smith ve Fuji. Depolama ömrü uzundur. Daha renkli 
gelişen Rose Glow çeşidi vardır. 

M9 ANACI

İngiltere’de East Malling Enstitüsünde geliştirilen tam bodur elma 
klon anacıdır.Üzerideki meyveyi erken verime yatırması ve meyve 
iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın 
kullanılan elma klon anacıdır.
Kış soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla 
birlikte taban suyu yüksek, durgun su bulunan topraklara hassastır.
Standart çöğür anacının oluşturduğu ağacın %25-30’u kadar ağaç 
hacmi oluşturur.
Tam verime yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 3,5m-4 m 
yüksekliğinde taç oluşturur.
Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle mutlaka 
destek sistemine ihtiyaç duyar. Destek sistemi, 10-15m aralıklarla 
beton yada, emprenye edilmiş ağaç, toprak altında 50-60 cm, toprak 
üzerinde ise 2,5- 3 m yükseklikte olmalıdır.
Yerden 50 cm yükseklikte ilk tel ve her 50 cm de bir tel olmak üzere 
4- yada 5 tel geçirilerek ağaçlara destek sistemi oluşturulur.
Bu anaç üzerinde dikim mesafeleri; 4x 1m yada 4x 1,2 m olarak 
dikilebileceği gibi. sıra üzeri mesafe 60’cm ye, toprak çok kuvvetli 
değilse sıralar arası mesafe 3,5’m ye düşürülebilir.
M9 anaçlı bahçe tesisinde dekara 120 ile 400 arasında fidan gerekli 
olup damla sulama sistemi mutlaka kurulmalıdır.
M9 anacına aşılı Grany Smith ve Golden Delicious gibi çeşitlerde 
güneş yanıklığı görüldüğü için özellikle güneşlenmenin yoğun olduğu 
bölgelerde gölgeleme materyali kullanılmasında yarar vardır.

www.marstarim.com

38





KİRAZ

REGINA

Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir oldukça verimlidir. Meyveleri iri, 
uzun ve kalın saplı, meyve kabuğu koyu kırmızı siyah arasındadır, 
meyve eti kırmızı meyveleri sert, sulu, aromatik ve tatlıdır. . Hasat 
zamanı: 0900 Ziraattan 7-10 gün sonradır. Tozlayıcıları: Starks Gold, 
Kordia, Karina, Summit, Sam, Schneiders Spate Knorpelkirsche’dir 
. 1957 yılında Almanya’da Jork Enstitüsü tarafından Schneiders 
Spate Knorpelkirsche ile Rube arasında melezleme sonucunda 
elde edilmiştir. Ticari olarak 1981 yılında piyasaya çıkmıştır. Ağaçları 
kuvvetli ve güçlüdür piramit şeklinde büyür. Dallar yayvan ve aşağı 
doğru eğiktir. Çiçeklenmesi oldukça geçtir.

SwEET hEART

Ağaçları yayılarak büyür erken yaşlarda ve bol meyve verir. 
Bundan dolayı çok kuvvetli budanmalıdır. Verimi yüksek ve 
süreklidir. Meyveleri, kuvvetli budandığı taktirde iri, kalp şeklindedir. 
Meyve rengi canlı kırmızı ve parlaktır. Meyve eti kırmızı, oldukça 
sert, sulu ve tatlıdır. Çatlaması azdır. Hasat zamanı: 0900 Ziraat’ten 
15-20 gün sonra hasat edilir. Kendine verimli bir çeşittir. Çok verimli 
olması nedeniyle kuvvetli gelişen (kuş kirazı, mahaleb ile) klon 
anaçları üzerine aşılanması tavsiye edilir.

0900 Ziraat

Ağaçları çok kuvvetli ve dik gelişir. Kendine verimsiz olduğundan 
mutlaka tozlayıcı gerekir. Meyveleri iri, uzun saplı, meyve 
kabuğu kırmızı, meyve eti açık kırmızıdır, sert, gevrek ve suludur. 
Taşımaya karşı dayanıklı olduğu için ihracatta istenilen bir 
çeşittir. Türkiye ihracatının  %90’ını oluşturur. Hasat zamanı: 
Rakıma bağlı olarak değişmekle beraber 900-1000 m rakımda 
Haziran ayının 3. haftası ile son haftası arasındadır. Tozlayıcıları 
Lambert, Starks Gold, Regina, Bigarreau Gouceher tarafından 
tozlanır. Regina’dan 2-3 gün önce çiçek açar.

kORdIA

Çek Cumhuriyeti orjinli bir kirazdır. A.B.D. de Attika olarak bilinir. 
Amerika’nın en önemli ihracat kirazı olan Bing’den daha iri ve daha 
serttir. Ağaçları dik ve yarı yayvan, gençken kuvvetli gelişir, yaşlandıkça 
yuvarlaklaşır. Geç çiçek açması nedeniyle Regina, Karina hatta 0900 
Ziraat için tozlayıcı olabilir. Meyvesi iri, kalp şeklindedir. Meyve eti çok 
sert dokulu, koyu kırmızıdır, pembe çizgilidir. Hasatı 0900 Ziraat’ten 4-5 
gün sonradır. Kabuk rengi koyu kırmızıdır. Bigarreaugaucher, Regina, 
Karina, Lapins, Metron Late, Montmorency, Noble, Stella tarafından 
tozlanmaktadır. Verimli bir çeşittir. Hafifçe aromalı lezzetli şeker ve asit 
dengesi iyidir. Regina, Kordia ve Karina birlikte dikildiğinde çok verimli, 
ihraç kabiliyetinde olan bahçe kurulmuş olur.
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KİRAZ

EARLy LORy

Ağaç gelişimi Orta kuvvette ve verimlidir. Kendine verimsiz bir 
çeşittir. “Lory Bloom” ® iyi bir tozlayıcıdır. Meyve: Orta veya 
ortadan biraz daha büyük (Burlat’tan büyüktür); koyu kırmızı 
renklidir; koyu kırmızı meyve eti orta dayanıklılıkta, tatlı fakat çok 
hafif mayhoş, orta sululukta ve çekirdeğe yarı yapışıktır. Hasat 
Zamanı : “Burlat”tan 3 gün önce. Genel Düşünce: Çok erken 
olgunlaşan bir çeşittir, güney erkenci bölgeleri için uygundur. 
Meyve büyüklüğünü desteklemek amacıyla doğru bir budamaya 
gereksinim duyar. Monilya’ya dayanıklıdır. Meyvelerin çoğu ayni 
zamanda olgunlaşır.

 EARLy BURLAT

Fransa kökenli, erkenci çeşitler içerisinde meyve kalitesi en iyi 
olan çeşittir. Ağaçları yarı dik orta kuvvette gelişme gösterir. 
Meyve, iri, yuvarlak, kısa kalın saplı, meyve kabuğu; parlak koyu 
kırmızı, meyve eti kırmızı, sert, sulu, gevrek ve hafif aromalıdır. 
Kalitesi ve yola dayanımı çok iyidir. Çatlamaya ve bakteriyel 
kansere dayanıklıdır. Mayıs ayının üçüncü haftasında hasat edilir 
Dölleyicileri; Van, Hedelfinger, Bing, Rainier,S H Giant, Noir de 
Guben, Merton Premier çesitleridir.
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ERİK

ShOwTIME

Ağacları orta kuvvetli ve orta derecede bodur kalma eğilimlidir, 
erken yaşta verime başlar, verim odukça düzenlidir. Meyvesi iri ve 
çok iridir. Meyve kabuğu siyah dumanlıdır. Sarı meyve etikabuğun 
altında kırmızı damarlı, orta aromalıdır. Çekirdek etten ayrılır. 
Çok suludur. Yüksek oranda kendine verimli bir çeşittir. Akdeniz 
Bölgesinde Temmuz ayının ilk  haftasında rakım yükseldikçe 
Temmuz ayının son haftasına kadar hasat uzar. 

BLACk AMBER

Ağaçları orta kuvvette olup dikey gelişir. Yaprakları bukleli hafif 
kıvrımlıdır. Oldukça verimli bir çeşittir. Meyve Özelliği: Meyve 
orta irilikte olup yuvarlak hafif basık ve dumanlıdır. Kabuk rengi 
siyahımsı olup beneklidir. Meyve eti sert, sarı ve orta suludur. Hoş 
bir kokuya sahip olup çekirdek ete bağlıdır. Türkiye de Erkenci 
olan Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının üçüncü haftasında rakım 
yükseldikçe Temmuz ayının son haftasına kadar hasat uzar. 

CaN EriĞi

Meyve eti koyu yeşil ,Çiçeklenme zamanı Erken dönemdir. 
Yayvan , sık dallı ağaçlar oluşturur.Meyveleri Yuvarlak 
formda,açık yeşildir. Sulu ve mayhoş bir tada sahiptir.Kabuk 
incedir. Erkenci bölgelerde 20-30 Mayıs tarihlerinde hasat  edilir.
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ERİK

LARRy ANN

Meyve et rengi koyu sarı, kabuk rengi ise siyahtır. Lezzet 
özellikleri mükemmel olup, soğuk havada uzun süre 
depolanabilir. Çok az yan dal yapması nedeniyle, sık dikime 
uygundur. Çiçeklenme tarihi oldukça geçtir. Don zararı 
görülmeyecek olan her bölgede yetiştirilebilir. Tozlayıcıları Black 
Diamond ve Angeleno’ dır. Hasat tarihleri; yıllara göre değişmekle 
beraber, Rakım Farklarına göre Ağustos ayının ilk haftasından 
başlar Eylül ayının İkinci haftasına kadar hasat edilir.

BLACk SPLENdOR

Ağaçları çok kuvvetli, yarı yayvandır. Çok verimli bir çeşittir. 
Meyveleri iri, yuvarlak ve dumanlıdır. Kabuk rengi morumsu 
siyahtır. Meyve eti koyu kırmızı sert, sulu ve lezzetlidir.  Türkiye de 
Erkenci olan Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının ikinci haftasında 
hasat edilir. Ağaçları ikinci yıldan itibaren bol meyve verir. Ayrıca 
elle işlemeye dayanıklıdırlar. Ambra, Methley, Purunus Pisardi, 
tozlayıcı olarak kullanılır.
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CRIMSON SEEdLESS

Mevsim: Geç - Orta Mevsim (Eylül)
Tüketim: Sofralık
Taneleri hafif oval şekilli, orta büyüklükte, koyu pembe - kırmızı 
renkli ve çekirdeksizdir.
Salkımları sık, kanatlı konik yapıda ve iridir.
 Büyük(maks 1,5 kg) ağırlığındadır.
1-30 Eylül hasat zamanıdır.
Orta-geç mevsimde olgunlaşan Crimson Seedless, uzun raf 
ömrü nedeniyle iç piyasada süpermarketlerin öncelikli tercihleri 
arasında yer almaktadır. 
Dünyanın tanıdığı uluslararası pazarda öneme sahip olan, 
dayanıklılığı ile dikkat çeken seedless serisi çeşitleri arasında 
önemli bir yeri vardır. Hektara verimi 40-60 ton arasındadır.
Yüksek sistemlerde başarı elde edilir.

SUPERIOR SEEdLESS

 Erken meyve veren erken olgunlaşan bir üzüm çeşididir.
Erkencilik sağlayan bölgelerde düşünülmelidir.
Çekirdeksiz üzüm özelliğinde kurutmalık, taze tüketim 
meyve sularında kullanılmaktadır.
Ortalama verimli çeşit sınıfındadır.
Depolaması ve yola dayanımı iyi bir çeşittir.
Meyveleri iri yeşil sarı renkte, kalın ciltli et yapısı sıkı ve 
konik şekillidir.

REd GLOBE

Orta Mevsim sofralık Taneleri çok iri, pembemsi kırmızı renkte 
olan, değerli bir üzüm çeşididir.
 Rusya pazarında diğer çeşitlere oranla daha yüksek fiyatlara 
ulaştığı gözlemlenmiştir.
Taneleri Puslu, geniş uzun salkım (maks.2kg).
 Hasat tarihleri 30 agustos-30 Eylül dür.
Çardak sisteminde yetiştirildiğinde tonaj ve kırmızı renk korunma 
da en iyi sonuç alınır. Soğuk hava depolarında, muhafaza süresi, 
en yüksek çeşitlerdendir. Sıcak bölgelerde yetiştirme avantaj 
sağlar. Salkım albenisi yüksektir. VERİM 40-60 ton/hektar 

ÜZÜM
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ÜZÜM

SULTANINE

Çekirdeksiz bir üzüm çeşididir.Taneleri Beyaz, oval, küçük 
yapıdadır.
Taneleri Parlak, konik salkım şeklindedir.
 Salkım Büyük( maks 2 kg) ağırlığındadır.
Hasat zamanı yörelere göre değişmekle birlikte 10 Ağustos-10 
eylül hasat zamanıdır.

Dünyanın her yerinde bilinen ve pazarın çok büyük bir kısmını 
kapsayan üretim ve tüketim desenine sahip hem sofralık hem 
de kurutmalık olarak değerlendirilebilen tür çeşididir. Yeterli 
düzeyde verime sahip ihracatı en fazla yapılan çeşittir.

MIChELE PALIERI

 Taneleri Siyah,oval,iri tanelidir.
Puslu,uzun konik salkım.
 Hasat zamanı 20 ağustos-20 eylül.Sofralık
Yüksek verimli ve salkımları çok albenili bir sofralık siyah üzüm 
türüdür.
 Diğer türlere göre nispeten daha uzun muhafaza ömründen 
dolayı çok tercih edilen bir türdür. Verim ortalaması uygun şartlar 
altında 40-60ton/hektar dır.
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BACON AvAkAdO

Bacon Avakado ağacı dikine gelişim göstermektedir. Ağaç 
yapısı hafif yayvandır. Yaprakların da anason kokusu mevcuttur. 
Meyveleri yumurta şeklinde olup, meyve kabuğu yeşil renkte, 
ince ve pürüzsüzdür, kolay soyulur. Çekirdekleri orta iriliktedir 
%16-18 oranında yağ içerir. Kuru madde oranı %25-28 ‹dir. Çiçek 
tipi B olup, ilkbaharda çiçeklenir. Meyveleri ağaçta uzun süre 
kalamaz. Ağacı soğuğa en dayanıklı çeşitlerdendir. Taşımaya 
dayanıklılığı iyidir, bundan dolayı da Pazar değeri yüksektir. 
Hasat zamanı Kasım-Ocak ayları arasındadır.

hASS AvOkAdO

Hass avokado fidanı son yıllarda dünyada yetiştiriciliği en 
fazla yapılan çeşitlerin başında gelmektedir. Ağacı yayvan 
gelişir. Çiçek tipi A olup i İlkbahar da çiçeklenir. Meyve kabuğu 
olgunlaştığında siyaha yakın koyu renkli, yüzeyi pürtüklü, kalın 
oldukça kolay soyulabilen özelliktedir. Meyve iriliğine oranla 
tohumu küçük-orta büyüklüktedir. %18-20 yağ içerir. Meyve eti 
lezzetli çeşitlerden birisidir. Meyvesi ağaç üzerin de uzun süre 
kalabilir. Hass çeşidine bacon çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir. 
3-4 yaşında meyve vermeye başlar. 10-12 yaşından itibaren en 
yüksek verim alınmaya başlanır. Taşımaya uygunluğu çok iyidir. 

FUERTE AvOkAdO

Dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli bir avokado çeşididir. Ağacı 
büyük yapıda yayvan gelişir. Çiçek tipi B olup, ilkbaharda çiçeklenir. 
Meyvesi armut şekli olup, meyve ağırlığı 175-400 gr arasındandır. 
Meyve kabuğu rengi yeşil renkli, derim yapıda, sert, orta kalınlıkta, 
kolay soyulur özelliktedir. Meyve eti oldukça lezzetlidir. Meyve ağaç 
üzerinde uzun süre kalabilir. Çekirdek orta büyüklüktedir. Yerel ilkim 
koşullarının uygunluğuna göre az veya çok kendi kendine meyve 
verebilir. Bir yıl az, bir yıl çok meyve alınır. Meyve verimi tutarlı 
değildir. Taşımaya uygunluğu iyidir. Pazarlarda tutulan bir çeşittir. 
Ülkemiz koşulların da hasat zamanı Nisan ortası-Ekim sonu olarak 
bilinmektedir. 4-5 yılda meyve vermeye başlar. 2-15 yaşların da en 
yüksek verim alınır.

AVOKADO
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ZUTANO AvOkAdO

Zutano avokado Meksika soyundandır. Ağaçları dikine 
gelişir. Meyve ağırlığı 170-285 gr olup armut şeklindendir. 
Meyve kabuğu sarımsı yeşil renkli, yüzeyi düzgün, ince olup 
soyulması kolaydır. Meyve iriliğine göre çekirdek büyüktür. 
Zutano avokado %18 oranında yağ içerir. Çiçek grubu B olup, 
erken ilkbahar da çiçeklenir. Meyve ağaç üzerinde uzun 
süre kalamaz. Lezzetli olup, taşımaya uygunluğu ve pazar 
değeri orta derecededir. Her yıl düzeli olarak meyve verir. 
Fuerte çeşidine tozlayacı olarak kullanılır. Ağacı soğuğa 
karşı dayanıklıdır. 2-3 yaşında meyve vermeye başlar. 
8-10 yaşından itibaren en yüksek verim alınmaya başlanır. 
Ülkemiz koşullarında hasat mevsimi Kasım başı- Aralık sonu 
olarak belirtilebilir. 

ETTINGER AvAkAdO

Meksika soyundandır. Meyve ağırlığı 225-340 g olup, armut 
şekillidir. Meyve kabuğu yeşil renkte, yüzeyi pürüzsüz, orta 
kalınlıkta kolay soyulabilir niteliktedir. Çekirdek orta iridir. %16-18 
oranında yağ içerir. Lezzeti çok iyidir. Taşımaya uygunluğu iyidir. 
Pazarlarda tutulan bir çeşittir. 
Ağacı dikine gelişir. Çiçek tipi B olup, ilkbaharda çiçeklenir. 
Periyodisiteye hafif eğilimlidir. Meyvesi ağaç üzerinde uzun 
süre kalamaz. Ülkemiz koşullarında hasat mevsimi; kasım başı 
-ocak ortası olarak belirtilebilir. Fuerte çeşidine tozlayıcı olarak 
kullanılır. 2- 3 yaşında meyve vermeye başlar. 10-12 yaşından 
itibaren en yüksek verim alınmaya başlanır. Hektara 10000-
15000 kg arasında verim alınabilir. Bu çeşit ekolojik seçicilik 
göstermekte olup, yerel iklim koşulları iyi bir meyve tutumu 
için uygun olmalıdır. İlkbahar dönemi düşük sıcaklıklar meyve 
tutumunu olumsuz yönde etkiliyebilir. Ağacı soğuğa dayanıklı 
çeşitlerden biridir. Dikim aralığı 5x5m veya 6x6m olabilir.

AVOKADO
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YABAN MERSİNİ ( BLUEBERRY)

Önemli Çeşitler

Earliblue, Elliot, Top Shelf, Cargo, 
Venture,Jubile, Bluecrop

Yaban mersini çok yıllık bir bitkidir. Bir yaban 
mersini ekiminin ticari ömrü 50 yıl veya daha 
fazla olabilir, dikim döneminde harcanan zamanın 
önemini, değerini ve bitkinin gereksinimlerini 
karşılamak için uygulanan önlemlerin yeterliliğinin 
kesinliğini belirtir. Çeşitlerde 2 ana ayrım vardır;

1. Yüksek çalı yaban mersini dünyada ticari 
olarak üretilen ve meyveleri taze veya 
dondurulmuş olarak tüketilen en önemli türdür. 
Aslen Amerika’dan gelen ve günümüzde çoğu 
modern tür, doğal popülâsyonlarda keşfedilen iki 
veya daha fazla tür arasındaki melezleri temsil 
etmektedir. 

2. Alçak çalı yaban mersini yeraltı gövdeleri 
tarafından çoğaltılmış, düşük büyüyen çalılar 
olup, nadiren 45 cm’nin üzerindedir, ticari 
olarak önemlidir ve meyvelerinin çoğu yabani 
habitatlardan toplanır. 

toprak isteği; süzek-ağır killi olmayan ve pH 4-5 
arası olmalıdır. Yüksek Kirece ve tuza hassastır. 

iklim: Genellikle -29 C›ye kadar sıcaklıklara 
dayanır. Ancak çiçeklenme zamanı don riski vardır, 
uygun yöreler seçilmelidir. 

Verim: Bitki başı yaklaşık 3-5 kg (4000 bitki/ha * 3 
kg/bitki = 12 ton/ha)

Dikim aralığı yaklaşık 0,9-1.2 x 2.6-2.8 m’dir. (ağaç 
sayısı yaklaşık 400-600-toprağa göre değişir- 
topraksız olursa yaklaşık 800 bitki)

1 yaşlı fidanlarda çiçek gözleri koparılır senesine 
verim alınır, iki yaş fidan ise dikim yılı toplanır.
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PATATES TOHUMCULUĞU

Agroplant işbirliği ile
patates tohumculuğu

www.agroplant.nl
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PATATES TOHUMCULUĞU

PATATES
ÇEŞİTLERİMİZ

www.agroplant.nl
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Ekiz Fidancılık İşbirliği ile

www.marstarim.com

Ekiz Fidancılık Azerbaycan Distribütörü Mars Tarım 
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CEVİZ ÇEŞİTLERİ
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CEVİZ FİDANINDA KULLANILAN ANAÇLAR
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CEVİZ FİDANI DİKİMİ VE KURUMAYA KARŞI
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

M
A R S
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BADEM ÇEŞİTLERİ
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BAŞLICA PATENTLİ BADEM ÇEŞİTLERİMİZ
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SIK DİKİM BADEM - SUPER INTENSIVE ALMOND TREE

Rootpac ® 20
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Rootpac ® 40 Rootpac ® 70 GF - 677 Garnem
(POV 16363)

SIK DİKİM BADEM TARIMI İÇİN YENİ NESİL ANAÇLAR
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DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ



DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

İŞLETMELERİN HİjYEN VE DEZENFEKSİYON DANIŞMANLIĞI
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

•Arazi seçimi, 
toprak ve su
analizleri

•Mali ve teknik
fizibilite hazırlanması

•Komple bahçe 
projelendirme

• “Tür, çeşit ve anaç”
 tercihi ve analizleri 

www.marstarim.com
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SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

•İlaçlama ve gübreleme 
programları

•Sulama 
programları

•Makineli hasat,
 işleme prosesleri
ve depolama

•Makina,
teçhizat
programları

•Budama
programları

www.marstarim.com
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YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

•Arazi seçimi, 
toprak ve su
analizleri

•Mali ve teknik
fizibilite hazırlanması

•Komple bahçe 
projelendirme

• “Tür, çeşit ve anaç”
 tercihi ve analizleri 

•Budama
programları

•Sulama 
programları

•Makineli hasat,
 işleme prosesleri
ve depolama

•Makina,
teçhizat
programları

•Destek
(Telli Terbiye)

Sistemleri•İlaçlama ve gübreleme 
programları

www.marstarim.com
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•Arazi seçimi, 
toprak ve su
analizleri

•Mali ve teknik
fizibilite hazırlanması

•Komple bahçe 
projelendirme

• “Tür, çeşit ve anaç”
 tercihi ve analizleri 

YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

•Budama
programları

•Sulama 
programları

•Makineli hasat,
 işleme prosesleri
ve depolama

•Makina,
teçhizat
programları

•Destek
(Telli Terbiye)

Sistemleri•İlaçlama ve gübreleme 
programları

www.marstarim.com
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ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ (MODERN BAĞCILIK)

•Arazi seçimi, 
toprak ve su
analizleri

•Mali ve teknik
fizibilite hazırlanması

•Sofralık ve şaraplık 
bağ projelendirme

• “Tür, çeşit ve anaç”
 tercihi ve analizleri 

www.marstarim.com
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ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ (MODERN BAĞCILIK)

•Budama
programları

•Sulama 
programları

•Makineli hasat,
 işleme prosesleri
ve depolama

•Makina,
teçhizat
programları

•Telli Terbiye
Tercihleri

•Şarap üreticiliği 

•İlaçlama ve gübreleme 
programları

www.marstarim.com
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MEYVECİLİKTE DESTEK (TELLİ TERBİYE) SİSTEMLERİ VE 
UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

•Terbiye sistemlerinin
 projelendirilmesi

•Telli terbiyede 
sistem ve ürün 
tercihleri

•Telli terbiyede
 sistem bakımı

•Telli 
terbiyede
aksesuar
tercihleri

•Yatırım karlılık
analizi

•Sulama sistemi
amaçlı telli
 terbiye

•Dolu, gölgeleme
örtü sistemler

•Doludan 
koruyucu 
amaçlı telli 
terbiye

www.marstarim.com
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MEYVECİLİKTE DESTEK (TELLİ TERBİYE) SİSTEMLERİ VE 
UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

•Yatırım karlılık
analizi

•Sulama sistemi
amaçlı telli
 terbiye

•Dolu, gölgeleme
örtü sistemler

•Doludan 
koruyucu 
amaçlı telli 
terbiye

www.marstarim.com
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ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

•Arazi seçimi, 
toprak ve su
analizleri

•Mali ve teknik
fizibilite hazırlanması

•Genel
yatırım
analizi

•Topraklı ve topraksız
 Sera kurulumu

•Üretimi yapılacak
tür ve çeşidin seçimi

•Topraklı ve topraksız 
seralarda yetiştiricilik 
danışmanlığı

•Bitki koruma 
programı, Sera 
dezenfeksiyonu

•Besleme
programı

www.marstarim.com
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ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

•Üretimi yapılacak
tür ve çeşidin seçimi

•Topraklı ve topraksız 
seralarda yetiştiricilik 
danışmanlığı

•Bitki koruma 
programı, Sera 
dezenfeksiyonu

•Besleme
programı

www.marstarim.com

75



TEK VE ÇOK YILLIK TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

• “Tür, çeşit ve anaç”
 tercihi ve analizleri 

•Arazi seçimi, 
toprak ve su
analizleri

•Mali ve teknik
fizibilite hazırlanması

•Komple işletme
projelendirme

www.marstarim.com
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TEK VE ÇOK YILLIK TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

•Damlama, Pivot ve 
Yağmurlama sulama 
sistemlerinin projelendirmesi 
ve kurulumu

•Sulama 
programları

•Hasat ve 
depolama 
teknikleri

•Makina,
teçhizat
programları

•İlaçlama ve gübreleme 
programları

www.marstarim.com
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
www.marstarim.com



TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
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TIBBİ AROMATİK BİTKİLER
www.marstarim.com
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REFERANSLAR

ULU AGRO MMC. (AGROPARK)

Qaxrayonu, Qaxbaşkəndi - AZERBAYCAN 

82 Ha Badem Bahçesi Anahtar Teslim Kurulum

138 Ha Sofralık Üzüm Bahçesi Anahtar Teslim Kurulum

65 Ha Eko -Turizm Bahçesi Anahtar Teslim Kurulum

3 Yıllık Danışmanlık Sözleşmesi

•

ÜzÜm bağları

Celalabad - AZERBAYCAN

42 Ha Üzüm Bahçesi Damlama Sulama Projesi

•

HHG mİlVa TOHUm Tarım HaY. NaK. GıD. SaN. VE TiC. lTD.ŞTİ.

Şemsi tebrizi  Mah. Şeyh Ziya Sok. 7 Dk:302 Karatay- KONYA- TÜRKİYE

50.000 Ton/YIL Parmak Patates Tedarik ve Tohum Üretimleri Danışmanlığı

•

VErİTa  ÇİVrİl 

Çıtak Mah. Çivril - Denizli - TÜRKİYE

100 Ha Elma ve Üzüm Bahçesi Danışmanlığı

•

DOrU FİDE HaYVaNCılıK Tarım TİC.SaN.lTD.ŞTİ.

Töngüşlü Köyü Nergizli Mevkii Serik Antalya- TÜRKİYE

18 Milyon Fide/yıl kapasite 

•

SİDar TOpraKSız Tarım İŞlETmElErİ

Serik - Antalya-TÜRKİYE

86 Dekar Topraksız Serada Domates Üretimi

•

GazİpaŞa YapraK FİDE ÜrT. VE TİC. lTD. ŞTİ

Makılar MAh. Çınar Sok. No.215 Gazipaşa - Antalya - TÜRKİYE

5 Milyon Fide/Yıl Kapasite

www.marstarim.com
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PROjE ORTAKLARIMIZ

www.agroplant.nl

aGrOplaNT 
bV.  HOllaNDamaYa Tarım 

Adanalıoğlu Mah. Stad Sok. 
No.16/1 Akdeniz-Mersin-TÜRKİYE

EKİz FİDaNCılıK 
İncilipınar Cd. No:5
Denizli - TÜRKİYE

OrbİS Tarım VE zİraİ ÜrÜNlEr 
İTH.İHr.SaN. VE TİC. lTD. ŞTİ

Ellibeşevler Mah. Türkmen Sok. 
Gamzeli Apt. No:2/1 

Amasya - TÜRKİYE

DrEam aGrİ SaN.TİC.lTD.ŞTİ

Şirinyalı Mah. 1533 Sok. Mutlu Apt. 
No:45/9 

Muratpaşa – Antalya -TÜRKİYE

QaFQaz bİO aGrO 
MMC. 

Sabail district, Badamdar 
settlement, 9th Badamdar 

Street, House 5 B 

Bakü - AZERBAYCAN

www.marstarim.com
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REFERANSLAR

50 Ha 
ÜZÜM BAHÇESİ

CELİL ABAD 
AZERBAYCAN 

65 Ha 
EKO TURİZM 

BAĞI 

138 HA 
ÜZÜM BAHÇESİ

QAX
AZERBAYCAN

82 HEKTAR 
BADEM BAHÇESİ

QAX
AZERBAYCAN

www.marstarim.com
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