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             HAKKIMIZDA

     Axia Tohum A.Ş. olarak misyonumuz yüksek performanslı çeşitler geliştirerek 
üreticilerimiz için değer yaratmaktır. Bu nedenle, moleküler marker yöntemi  ve 
diğer ıslah teknolojilerini de içeren en güncel ıslah tekniklerini kullanarak 
çeşitlerimizi ticari olmadan önce yoğun bir şekilde deneyip, geliştirmeye odaklan-
mış durumdayız.
      Ana faaliyet alanımız domates, biber, hıyar, patlıcan ve kabak yanında farklı 
sebze tohumlarını da pazara sunma çalışmalarımız devam etmektedir.
      Her bir hibrit çeşidimiz belirli iklim koşullarına, üretim tekniklerine ve tüketici 
beklentilerine göre eşsiz karakteristik ve dayanım özellikleri ile geliştirilmektedir.
      Çeşitlerimiz laboratuvarlarda ve fideliklerde yüksek çimlenme oranları için 
test edildikten sonra profesyonelce üretilmektedir. 
      Axia Tohum A.Ş. sürekli geliştirdiği profesyonelliği ve hizmetleri ile müşterile-
rine güvenli bir ortak olmayı ve işlerine olumlu katkıda bulunmayı taahhüt eder.
      Axia Tohum A.Ş. her gün ;
• Temelde inancımız olan, müşterilerimizi dinleme ve onların ihtiyaçları ve 
beklentilerini karşılayacak çeşitleri üretmek için çalışır,
• Güncellenen ıslah teknolojilerine sürekli yatırım yapar,
• Ana üretim alanlarında denemeler ve araştırmalar yapar,
•         Çistçimize sağlıklı ve yüksek performanslı tohum üretmek için çalışır,
• Çalışanlarının yetkinlik ve becerilerini geliştirmek için olanak sağlar.

      Tecrübemiz, ürünlerimiz ve profesyonelliğimizle misyonumuz olarak işlerin-
izde değer yarattığımız için gururluyuz.
 
      Axia Tohum
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Asil F1

2

BİTKİ
Güçlü bitki ve kök yapısı
Boğum araları kısa
Yüksek adaptasyon kabiliyeti
Sıcak stresine dayanıklı
Erkenci

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve
190 - 200 gr meyve ağırlığı
Raf ömrü uzun
Mükemmel kırmızı renk
Paketlemeye uygun
Çatlamaya yüksek tolerans
ihracata uygun meyve kalitesi

DAYANIMLAR
TYLCV / TSWV / Fol 0,1,2 / For / ToMV  / Mi / Va

Erken Güz / Güz
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BİTKİ
Bitki örtüsü dengeli

Kök yapısı güçlü
Boğum araları kısa

Yüksek adaptasyon kabiliyeti
Yüksek verimli

Yüksek üretim potansiyeli
Erkenci

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve

180 - 200 gr meyve ağırlığı
Parlak kırmızı renk

Lezzeti harika
Mükemmel çiçek verimi

Uzun raf ömrü
İhracata uygun

DAYANIMLAR
TYLCV / TSWV / Fol 0,1,2 / For / ToMV / Mi / Va
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Captiva F1Güz / Geç Güz
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Ferman F1
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Mira F1Geç Güz / Tek Ekim Bahar / Yayla

BİTKİ
Çok güçlü bitki yapısı
Yüksek verimli
Boğum araları kısa
Yüksek adaptasyon kabiliyeti
Yüksek  kıș performansı

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve
180 - 210 gr meyve ağırlığı
Yüksek raf ömrü uzun
Parlak kırmızı renk
Lezzeti iyi
Olağanüstü kalite
Stabil meyve yapısı

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For / ToMV  / Va

BİTKİ
Yüksek verim

Orta güçlü bitki yapısı
Güçlü kök yapısı

Adaptasyon yeteneği yüksek
Erkenci

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve

210 - 230 gr meyve ağırlığı
Düzgün ve sert meyve

Parlak kırmızı renk
Uzun raf ömrü

İhracata uygun
Hızlı hasat dönemi

DAYANIMLAR
TYLCV / TSWV / Fol 0,1,2 / For / ToMV / Va
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Festina F1

7

Armağan F1Bahar

AX 3247 DevaErken Bahar / Bahar

BİTKİ
Sırık tane domates

Çok verimlidir
 Hızlı hasat periyodu

Boğum araları kısa

MEYVE
Yeșil hasata uygundur

200 - 220 gr
Düșük ıșıkta renk alması hızlıdır

İhracatta ve 
iç pazarda talep görmektedir

Meyve sert ve kaliteli 

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For /  Va

Erken Bahar / Bahar

Geç Güz / Tek Ekim

BİTKİ
Güçlü bitki yapısı

Düșük sıcaklıkta kaliteli meyve tutumu
Boğum araları kısa

Çok erkenci
Hızlı hasat periyodu

Yüksek verim

MEYVE
Salkımda 6 - 7 meyve

200 - 220 gr
Sert ve kaliteli
Raf ömrü uzun

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For / Va

BİTKİ
Orta güçlü bitki yapısı
Adaptasyon yeteneği yüksek
Erkenci
Yüksek verimli

MEYVE
Salkımda 5-6 meyve
Ortalama meyve ağırlığı 210 - 230 gr
Sert ve kaliteli meyve
Mükemmel kırmızı renk
Raf ömrü uzun
İhracata uygun meyve
Hasat periyodu hızlı

DAYANIMLAR
TYLCV /  Fol 0,1,2 / For / Va
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BİTKİ 
Çok güçlü bitki yapısı
Güçlü kök yapısı
Yüksek adaptasyon kabiliyeti
Yüksek soğuk performansı

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve
190 - 210 gr meyve ağırlığı
Koyu kırmızı renk
Raf ömrü uzun
Uzun raf ömrü

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For  / Mi / Va
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Atabeef
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Güz / Geç Bahar

Bahar / Yayla
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Yağmur F1Güz / Tek Ekim

İnci F1Güz / Tek Ekim
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BİTKİ
Yarı kapalı ve güçlü bitki
Adaptasyon yeteneği yüksek
Salkım sapı ve boğum arası kısa
Yüksek verim

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve
Ortalama meyve ağırlığı 200 – 220  gr
Sert ve kaliteli meyve
Mükemmel kırmızı renk
Raf ömrü uzun
İhracata uygun
Lezzetli ve aromatik meyve
Hasat periyodu hızlı

DAYANIMLAR
TYLCV / TSWV / Fol 0,1,2 / For / Va

BİTKİ
Yarı kapalı ve güçlü bitki

Adaptasyon yeteneği yüksek
Salkım sapı ve boğum arası kısa

Yüksek verim

MEYVE
Salkımda 4 - 5 meyve

Ortalama meyve ağırlığı 230 – 260  gr
Sert ve kaliteli meyve

İhracata uygun ve raf ömrü uzun

DAYANIMLAR
TYLCV / TSWV / Fol 0,1,2 / For /  Va

BİTKİ
Güçlü bitki yapısı
Güçlü kök yapısı

Düzgün ve albenili salkım yapısı
Adaptasyon yeteneği yüksek

Erkenci

MEYVE
Salkımda 12 - 14 meyve

Ortalama meyve ağırlığı 30 - 35 gr
Mükemmel kaliks yapısı

Sert ve kaliteli meyve
Mükemmel kırmızı renk

Raf ömrü uzun
İhracata uygun meyve

Hasat periyodu hızlı

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For / ToMV / Mi / Va

BİTKİ
Güçlü bitki yapısı
Adaptasyon yeteneği yüksek
Erkenci
Soğukta döllenme yeteneği yüksek

MEYVE
Salkımda 12 - 14 meyve
Ortalama meyve ağırlığı 40 - 45 gr
Sert ve kaliteli meyve
Parlak kırmızı renk
Raf ömrü uzun
İhracata uygun meyve
Lezzetli ve aromatik meyve
Hasat periyodu hızlı

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For / ToMV  / Mi / Va
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AX K12

AX C64

AX C501

AX C531

Güz  / Bahar

Güz / Tek Ekim / Bahar

Güz / Tek Ekim / Bahar

Güz / Tek Ekim / Bahar

11

BİTKİ
Orta güçlü bitki yapısı
Boğum arası kısa
Erkenci

MEYVE
Salkımda 5 - 6 meyve
Sert ve kaliteli
Çikolota renkli
Hızlı renk dönüșü
Farklı ve mükemmel aroma
Raf ömrü uzun
140 - 160 gr meyve

DAYANIMLAR
TYLCV /Fol 0-1-2/ For/ Va 

 BİTKİ
Sırık kokteyl domates
Orta güçlü bitki yapısı 
Boğum araları kısa
Mükemmel salkım dizilimi
erkenci

MEYVE
Salkımda 10-14 meyve
30-35 gr
Mükemmel renk ve aroma
Çatlama yapmaz 
Raf ömrü uzun
Salkım ve tekli hasat için uygun

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For  / Mi / Va

BİTKİ
Güçlü bitki yapısı

Erkenci
Boğum araları kısa

MEYVE
20-25 gr Oval kiraz domates

Aroması ve rengi çok iyi
Raf ömrü uzun

Yüksek verim
Salkımda 14- 18 meyve

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For / Mi / Va

BİTKİ
Sırık oval kokteyl domates

Btiki yapısı güçlü
Çok erkenci

MEYVE
Salkımda 8-12 meyve

Sert ve kaliteli
Renk ve lezzeti çok iyi

İhracata uygun raf ömrü uzun
35-40 gr Oval meyve

 

DAYANIMLAR
TYLCV / Fol 0,1,2 / For  / Mi / Va
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Armada F1 AX D2201
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Güz / Bahar/ Açık Tarla Güz / Bahar/ Açık Tarla
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BİTKİ
Güçlü ve kapalı bitki yapısı
Adaptasyon yeteneği yüksek
Erkenci
Boğum arası kısa
Sera ve açık tarla üretiminde yüksek performans 

MEYVE
İhracata uygun yeșil ve parlak meyve
Yan dal meyve tutumu yüksek
Hızlı hasat
Yüksek verim
Uzun raf ömrü

DAYANIMLAR
TSWV / PMMoV / PM

BİTKİ
Kapalı bitki yapısı
Boğum arası kısa

Sera ve açık tarla üretiminde yüksek performans
Erkenci

MEYVE
Mükemmel meyve kalitesi

Parlak albenili renk
İhracata uygun ve uzun raf ömrü

Hızlı hasat ve yüksek verim

DAYANIMLAR
TSWV / PMMoV / PM
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Güz / Bahar/ Açık AlanAX C3644 Tek Ekim
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BİTKİ
Yüksek adaptasyon yeteneği

Hasat aralığı kısa
Güçlü bitki ve kök yapısı

MEYVE
Yan dal meyve tutumu yüksek

Koltukta 2-3 ‘ lü meyve tutumu
Meyveler homojen

Ortalama meyve uzunluğu 23 - 26 cm
Meyve eti kalın
Uzun raf ömrü

DAYANIMLAR
TSWV / PMMoV / PVY / PM

BİTKİ
Güçlü bitki  ve kök yapısı
Yüksek adaptasyon yeteneği
Düșük sıcaklarda döllenme yeteneği yüksek

MEYVE
Açık yeșil meyve
20 - 23 cm meyve uzunluğu
Sıcakta meyve rengi açmaz
Meyve eti kalınlığı orta
Meyve ucu küt
Yüksek verim

DAYANIMLAR
TSWV / PVY / PM
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Tek Ekim

Tek Ekim Güz / Tek Ekim / Bahar / Açık Tarla
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AX S1664

BİTKİ
Güçlü bitki ve kök yapısı

Yan dal verimi yüksek
Adaptasyonu iyi

Boğum arası kısa

MEYVE
Tatlı kıl biber

Körüksüz düz șekilli 
Parlak yeșil kaliteli 

27 - 30 cm meyve
Hızlı hasat

Mükemmel verim

BİTKİ
Güçlü kök ve bitki yapısı
Yüksek adaptasyon yeteneği

MEYVE
Yan dal meyve tutumu yüksek
Koltukta 2-3‘lü meyve tutumu
Meyve ucu küt
Homojen ve
ortalama meyve uzunluğu 22 - 25 cm
İklim geçișlerinde standart meyve uzunluğu
İhracata uygun parlak yeșil meyve
Tatlı meyve aromalı
Uzun raf ömrü 

DAYANIM
TSWV / PMMoV / PVY / PM

BİTKİ
Yüksek adaptasyon yeteneği

Uzun ömürlü bitki
Erkenci ve yüksek verimli
Sık aralıklı hasat dönemi

MEYVE
Parlak ve kaliteli meyve

Uzun raf ömrü
Ortalama meyve uzunluğu 24 - 27 cm

İhracata uygun meyve yapısı
Tatlı meyve aroması

Soğukta takoz meyve olușmaz

DAYANIM
TSWV / PMMoV / PVY / PM
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Buzul F1

BİTKİ
Güçlü bitki ve kök yapısı
Orta büyüklükte yaprak

Kısa boğum arası
Uzun hasat periyodu

Çok erkenci

MEYVE
Tekli meyve tutumu

18-20 cm uniform meyve
Yüksek kalite ve hafif oluklu

Parlak koyu yeșil
Yüksek verim

İhracata uygun 

DAYANIMLAR
ZYMV

Tek EkimÇakıl F1Geç Güz / Tek Ekim 

BİTKİ
Çok güçlü bitki ve kök yapısı
Erkenci
Bitki ömrü uzun
Yaprakları orta büyüklükte
Soğuk performansı çok iyi
Soğukta meyve getirisi hızlı

MEYVE
Tekli meyve tutumu
meyve uzunluğu 17-19 cm
Koyu yeșil parlak ve hafif oluklu
Yüksek verim
Lezzetli
İhracata uygun ve raf ömrü uzun

DAYANIMLAR
ZYMV



BİTKİ
Çok güçlü bitki yapısı
Bitki ömrü uzun
Soğuk performansı çok iyi
Soğukta meyve getirisi hızlı

MEYVE
Tekli meyve tutumu
meyve uzunluğu 19 - 21 cm
Koyu yeșil parlak ve hafif oluklu
Yüksek verim
İhracata uygun ve raf ömrü uzun

DAYANIMLAR
ZYMV
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20 21

AX M594 Nefes F1Güz / BaharTek Ekim 

BİTKİ
Yarı Multi

Bitki Ömrü Uzun 
Boğum Araları Kısa 

Yaprak Orta Büyüklükte 
Hızlı Meyve Olgunlașması

MEYVE
Uzun Meyve Sapı ve Raf Ömrü

Ortalama Meyve Uzunlugu 18 – 20 cm
Koyu Yesil, Parlak ve Hafif Oluklu

Homojen Meyve
Yüksek Verim

Aromatik ve Lezzetli Meyve
Ihracata Uygun

DAYANIMLAR
ZYMV


