
İklim Fide’den Yüksek Kaliteli Sebze Fideleri  
Sebze fideleri ile hem bahçede hem de tarlada arzu edilen ürünleri yetirmek mümkündür. Tohum 

ekimi ve zahmetli bakımıyla meşgul olmadan doğrudan sebze fidesi ekimiyle daha verimli ürünler 

elde edilebilir. Kendi ürünlerini yetiştirmek isteyenler için sebze fide seçiminde dikkat edilmesi 

gereken konular vardır. Özellikle daha önce ürün yetiştiriciliği yapmamış kişilerin sağlıklı sebze fidesi 

seçmeleri zor olabilir.  

İklim Fide tarafından yetiştirilen sebze fideleri en çok tercih edilen fide türleridir. 22 yıllık tecrübe ile 

hareket eden markanın yıllık fide üretimi 47 milyon kadardır. Bilinçli bir yetiştiricilik faaliyetiyle 

sağlıklı, dayanıklı ve pişkin sebze fide yetiştiren marka Türkiye’nin her yerine ürettiği fideleri gönderir. 

Domates, karpuz, kavun, biber ve marul fidesi gibi önde gelen sebzelerin fide üretimini üstlenen İklim 

Fide, seçim kriterleri ve standartlarını da belirler.  

Hangi Sebze Fidesi Kalitelidir? 
Öncelikle şunu ifade edelim. İklim Fide, yetiştirilen sebze fidelerini dış ortama uyumlu hale getirir. 

Bunun nedeni, sebze fidelerinin bahçe veya tarlaya ekilecek olmasıdır. Seracılık yaparak ürün 

yetiştirmeyen kişiler için sebze fidesinin dış koşullara uyumluluğu oldukça önem ifade eder. İklim 

Fide, bu hususu dikkat eder ve yetiştiriciliğini buna uygun şekilde yapar. Ayrıca, kök yapısına dikkat 

edilmesi gerekir. Sağlıklı kökleri olmayan fidelerin toprağa tutunması ve beslenmesi söz konusu 

değildir. Bu da, fidenin belirli bir zaman sonra ölmesine neden olur.  

Sebze fidesinin en az 3 yaprağının olması gerekir. Daha az sayıdaki yaprak, fidenin kalitesinin 

düşüklüğüne işarettir. Çok uzun boylu fide de tercih edilmemelidir. Konvansiyonel yöntemlerle 

yetiştirilen fidelerin boyları uzayabilir. Suni bir beslenme ile olgunlaştırılan fidelerden elde edilen 

verim düşüktür. Ayrıca, insan sağlığına zararlı olabilir. İklim Fide, organik tarım usullerini kullanır. 

Böylece, daha sağlıklı fideler yetişir. Çıkan ürünler de yine sağlıklı ve lezzetli olur.  

22 yıllık tecrübe ile en iyi ve kaliteli sebze fidelerini yerli tohum kullanarak yetiştiren İklim Fide, birinci 

sınıf tohum, en uygun tarım yöntemi, profesyonel ekip ve müşteriye duyulan sadakatle güvenilir 

sebze fidesi yetiştiriciliğini göğüslemeye devam ediyor! 
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