
Çeşit Adı: ADABEYAZI  

Pedigri: Weighing x CB-686 x Cranberry  

1 - Biyolojik Özellikler 

a. Olgunlaşma gün sayısı : 98-107 

Erkenci 

b. Gelişme tabiatı  : Yarı Sarılıcı 

 

2 - Morfolojik özellikler  

a. Tane Tipi :Dermason 

(orta boy) 

b. Bitki boyu   : 65-87 cm 

c. İlk bakla yüksekliği  : 13 cm (ort.) 

d. Bitkide dal sayısı  : 3,1 (ort.)  

e. Bitkide bakla sayısı  : 20 (ort.)  

f. Baklada tane sayısı  : 4 (ort.) 

 

 
 

3 - Tarımsal Özellikler  

a. Verim   :173-360 kg/da  

b. Kullanım şekli  : Yemeklik (Kuru) 

c. Tane dökmeye dayanıklılık : Dayanıklı 

 

4 - Teknolojik Özellikler 

a. 100 Tane ağırlığı (Kuru) : 37 g 

b. 100 Tane ağırlığı (Yaş) : 86 g 

c. Kuru hacim (100 tane) : 83 ml 

d. Islak hacim (100 tane) : 165 ml 

e. Su alma kapasitesi                  : 0,33-0,36 g/tane 

f. Su alma indeksi                      : 0,81-0,94 % 

g. Şişme kapasitesi                     : 0,30-0,36 % 

h. Şişme indeksi  : 1,91-2,13 % 

ı. Protein oranı   : 20,5-21,7 % 

j. Pişme süresi   : 36 dakika 

5 - Hastalık ve zararlılara dayanıklılık - duyarlılık 

a. Adi Mozaik Virüsü (Tip1) ve Adi Yaprak Yanıklığı : Orta Hassas 
b. Yaprak Hale lekesi- Pas ve Kök Çürüklüğü     : Toleranslı 
c. BCMV NL-4 (Bean common mosaic virüs )    : Dayanıklı* 

*:(TÜBİTAK TOVAG 113O133 projesi sonucunda dayanıklı olduğu ortaya çıkmıştır) 

 

 

 

 



Hat Adı: 2010ADA16-5 

Pedigri: Elinda*L.R. Kidney  

( 2010 F5- Sakarya Seleksiyonu)  
  

1 - Biyolojik Özellikler  

a. Olgunlaşma gün sayısı : 82-90 

Erkenci   

b. Gelişme tabiatı  : Bodur  

 

2 - Morfolojik özellikler  

a. Tane Tipi   :Barbunya  

b. Bitki boyu   :40-50 cm 

c. İlk bakla yüksekliği  :10 cm (ort.) 

d. Bitkide dal sayısı  :2,5 (ort.) 

e. Bitkide bakla sayısı  :25(ort.) 

f. Baklada tane sayısı  :5,4 (ort.)  

 

3 - Tarımsal Özellikler  

a. Verim   :200-300 kg/da 

b. Kullanım şekli  : Yemeklik (Kuru) 

c. Tane dökmeye dayanıklılık : Dayanıklı 

 

4 - Hastalık ve zararlılara dayanıklılık - duyarlılık 

Hastalık ve zararlılara dayanıklı. 

(Adi Yaprak Yanıklığı: Orta Hassas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hat Adı: 2011ADA1-9  

Pedigri: Weighing/Emerson 

(2011 F5-Sakarya Seleksiyonu)  

 
1 - Biyolojik Özellikler 

a. Olgunlaşma gün sayısı : 82-90 

Erkenci 

b. Gelişme tabiatı  : Yarı Sarılıcı 

 

2 - Morfolojik özellikler  

a. Tane Tipi :Dermason 

(orta boy) 

b. Bitki boyu   :52-77 cm 

c. İlk bakla yüksekliği  :12,5 cm (ort.) 

d. Bitkide dal sayısı  :2,5 (ort.) 

e. Bitkide bakla sayısı  :36 (ort.) 

f. Baklada tane sayısı  :5,1 (ort.) 

 

3 - Tarımsal Özellikler  

a. Verim   :300-420 kg/da 

b. Kullanım şekli :Yemeklik 

(Kuru) 

c. Tane dökmeye dayanıklılık : Dayanıklı 

 

4 - Hastalık ve zararlılara dayanıklılık - 

duyarlılık 

Hastalık ve zararlılara dayanıklı. 

 


