Çeşitler

GURURLA ÜRETİLDİ
Güçlü ve sağlıklı bitkilerin yetiştirilmesinde, yetenekli yetiştiricinin hünerleri ile
hiçbir şey yarışamaz. Queen® markası 1939 yılından beri yetiştirici geleneğini
sürdürebilmek için çok çalışmıştır. Kalite ve yenilikçiliğe olan tutkumuz, piyasadaki
en yüksek kaliteli çiçek çeşitlerinde hayat buluyor. Seralarımız, en yeni çevre

PROUDLY CRAFTED
Nothing can match the skill of the
dedicated craftsman when cultivating
strong and healthy plants. At Queen®
we have worked hard to maintain our
proud craftman’s tradition since the
founding of the of our nursery in 1939.
Today our passion for quality and innovation lives in the broadest assortment
of high quality flowers on the market.
Our nursery has grown into the largest
of its kind in the world, making use of
the latest eco-friendly technology.

ÜRETİM PROGRAMI - PRODUCTION PROGRAMME
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MPS

MPS, CSR sertifikalarının pazar lideri
sağlayıcısı olarak anınmaktadır. Bir
MPS sertifikası, Queen® müşterilerine
tüm ürünlerin sürdürülebilir bir kalite
damgasına sahip, şeffaf bir üretim
hattından geldiği güvencesini verir.
Bu sertifika, Queen® ürünlerinin çeşitli
sağlık, güvenlik ve istihdam koşullarını
içeren iyi çalışma koşullarında
üretildiğini kanıtlar.
MPS is recognized as the marketleading provider of CSR certificates.
An MPS certificate gives Queen®
customers the assurance that all
products come from a transparent
production line with a stamp of
sustainable quality. This certificate
proves that Queen® products are
produced under good working
conditions, which include various
health, safety and employment
conditions.

Yetiştirelim!
Doğa, bize yenilikler için mükemmel bir başlangıç noktası sağlamıştır. Tüm
Queen® ürünleri kuru şartlara ve yüksek sıcaklara karşı doğal bir dayanıklılığa
sahiptir.

Let’s grow!
Nature has given us an excellent starting point for innovation.
All Queen® plants have a natural robustness, which mean they can
withstand dry conditions and high temperatures.

Hakkımızda ve yeniliklerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için queen.dk ziyaret edebilirsiniz.
Read more about our history and innovation at queen.dk
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Sürdürülebilirlik
26.500 m3 yağmur suyu tankları tüm sulama ihtiyaçlarımızı karşılar ve yerel su
temini üzerindeki yükümüzü en aza indirir. Sodyum ve klorür içermeyen
yağmur suyu da bitkilerimiz için çok uygundur.

Sustainability
26.500 m3 rainwater tanks meets all our irrigation needs, minimizing our
burden on the local water supply. Rainwater is free form sodium and
chloride, and is best suited for our plants. All water cunsumpted is
recyckled?
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - SORUMLULUĞUMUZ

Queen®’de, üç kuşaktır çevreye öncelik verme geleneğine sahibiz. Üretim
faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için elimizden
gelenin en iyisini yapıyoruz. Misyonumuz, müşterilerin gönül rahatlığı ile satın
alabileceği en yüksek kalitede güzel çiçekler ve bitkiler üretmek. Yıllar
boyunca üretimimizi optimize etmeye ve çeşitli girişimler sonucu enerji
tüketimimizi azaltmaya çalıştık.

Sustainability - our responsibility
At Queen®, we have had a tradition of prioritizing the environment for
three generations. We do our utmost to minimize the impact of our
production activities on the environment. Our mission is to produce
beautiful flowers and plants of the highest quality, which can be bought
and enjoyed with a clear conscience.
Throughout the years we have optimized our operation and endeavoured
to reduce our energy consumption, which has resulted in a wide range of
initiatives.

6

Biyolojik mücadele

Biological control

Daha dayanıklı bitkilere sahip
olabilmek için, üretim sırasında
biyolojik yöntemler kullanarak
hastalıklarla ve zararlılarla mücadele
ediyoruz. Biyolojik mücadele
sürdürülebilir olmamızı, aynı
zamanda da çalışanlarımız için daha
sağlıklı bir çalışma ortamı
sağlamakta. Bitki hastalıklarına ve
zararlılarına karşı mücadelede; yararlı
böcekler ve bakteriler gibi çeşitli
biyolojik yöntemler kullanıyoruz.

We use biological methods to
strengthen the plants, as well as
combat diseases and pests during
production. Biological plant protection
meets our desire for sustainability,
while at the same time ensures a
healthier work environment for our
employees. We work with several
biological weapons in the fight against
plant diseases and pests: soil mites
and beneficial fungi, are just examples
of a variety of biological methods that
we employ.
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1.Bireysel müşteri çözümleri:
İhtiyaçlarınız için en iyi çözümleri bulmak
adına sizinle ortak olarak çalışırız - her zaman
mevsimlik renk seçeneklerini sağlayabiliriz.
2.Mağaza içi düzenleme:
CC arabaları, masaları, raflar veya panolardan
hangisi olursa olsun, satışlarınızı optimize
1.Individual customer solutions:
We work in partnership with you to find the
best solutions for your needs – always in
tune with seasonal colour schemes.

etmek için doğru mağaza içi planı geliştirmenize
yardım edebiliriz.
2. Choosing the right shop solution:
We’ll help you develop the right in-store plan
to optimise your sales, whether you sell from
CCtroleys, tables, shelves or displays

3.Planın hazırlanması:
Queen® Colour Space Management, mevsimlik
renkleri vurgulayan göz alıcı görüntüler oluşturur
ve daha fazla müşteriyi ürün satın almayıa teşvik
eder.
3. Making the plan:
Queen® Colour Space Management creates
eye-catching displays that highlight seasonal
colours and encourages more customer
purchases.

4. Kurulumu test etme ve ayarlama:
Kurulumu doğru yapmayı taahhüt ediyoruz.
Sizinle yakın diyalog içinde, her şeyin en iyisini
yapmak için çiçek çeşitliğinizi test edebilir ve
ayarlayabiliriz.
4. Testing and adjusting the setup:
We’re committed to getting it right. In close
dialogue with you, we test and adjust your flower
assortment to make the best of everything.

Birlikte çalışalım
Müşteri satışlarını optimize etmeyi garanti eden bir üreticiyiz.
Müşterilerimizle çok yakın bir diyaloğumuz var ve kolayca
uygulanabilecek çözümlere odaklanıyoruz.

Let’s co-operate
We are a producer that guarantees to optimize customer sales. We
have a very close dialogue with our customers and we focus on
solutions that can be easily implemented.
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5. Hedeflenmiş pazarlamanın izlenmesi:
Özgün paketleme çözümleri, sosyal medya
yoluyla ve interaktif tüketici ilişkileri
üzerinden son tüketiciye ulaşana kadar
pazarlama gayretinizi destekliyoruz.
5. Follow up with targeted marketing:
We support your marketing efforts all
the way to the consumer, through
unique packaging solutions and interactive
consumer relations via social media.
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QUEEN® PAKETLEME
Tüketicilere daha iyi bir deneyim sunmak ve
mağazalardaki sunumu geliştirmek için sürekli
yeni paketleme ve patentli çözümler
geliştiriyoruz. Ürünlerimizi korumak ve kolay
taşınır hale getirmek için, kolayca kullanılabilen
ve şık ambalajlar tasarladık.

QUEEN® PACKAGING
To provide consumers a better experience, we
constantly develop new packaging and
patented solutions to improve the presentation
in the shops. To protect the quality of our
products and make them easy to transport, we
designed easy-to-use and stylish packaging.

Her Queen® çiçeği bir hikaye anlatıyor...
Bir tüketici, sosyal medyada birbirinden güzel çiçeklerimizi
paylaşınca her seferinde yeniden doğmuş gibi hissediyoruz.

Every Queen® flower tells a story ...
Each time a consumer posts a tale about our beautiful
flowers on social media, we feel it as a breath of new
life.
Markamız ile ilgili daha fazla bilgi almak için queen.dk ziyaret edebilirsiniz
Read more about our brand at queen.dk
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Gerektirdiği üzere düşük miktarda atık bitki ile market
düzeyinde, konseptimizi kullanarak daha iyi bir satış
yakalayacağınızı garanti ediyoruz.

By using our concept we guarantee better sales per square
meter on shop level and guarantee a reduced waste for the
crops where we are involved.
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Piyasadaki en yüksek etilen toleransı!
Raf ömrünü uzatır ve atık miktarını azaltır
Etilen’e dayanamayan çiçekler hızlı bir şekilde solar ve kapalı görünür.
Queen®’in ıslah departmanında yoğun bir yenilik programı, yüksek etilen
direnci ve uzun ömür ile birbirinden güzel renklerle kombine edilmiş eşsiz
Queen® çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Highest ethylene tolerance on the market!
Increases shelf life and decreases waste
Flowers that cannot tolerate ethylene quickly appear faded, closed and
withered. An intense innovation program at the Queen® breeding department
has resulted in unique Queen® varieties characterized with high ethylene
resistance and longevity combined with beautiful colors.

Etilen nedir?
Etilen, meyve ve sebzelerin olgunla.ması ile,,
egzoz gazı ve sigaradan salınan doğal bir
gazdır. Süs bitkileri nakliye sırasında,
mağazalarda ve tüketicilerin evlerinde etilen’e
maruz kalmaktadır.
Nissen Consult’da elde edilen bağımsız
çalışmalar, Queen® çeşitlerinin piyasada
en yüksek etilen direncine sahip olduğunu
gösterdi. Buna dayanarak Queen® çeşitlerinin
mağazalarda olduğu kadar evlerde de tam
çiçek açma potansiyelini sürdüreceğini garanti
ederiz.

What is ethylene?
Ethylene is a natural gas released from
ripening fruits and vegetables, exhaust gas
and cigarettes. Our ornamentals are exposed
to ethylene during transportation, in stores as
well as in the consumers homes.
Independent studies obtained at Nissen
Consult showed, that our Queen® varieties

Tedarik zinciri boyunca etilen’e maruz kalma
Exposure to ethylene along the supply chain

have the highest ethylene resistance on
the market. On this basis we guarantee
that the Queen® varieties will maintain the
full flowering potential in stores as well as
in the homes.
Nakliye
Egzoz gazı

Mağaza
Olgunlaşan meyve ve
sebzeler

Ev
Meyveler ve mumlar

Transport
Exhaust gas

Shop
Ripening fruits
and vegetables

Home
Fruits and
candles

Queen.dk da etilen hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Read more and watch the movie about ethylene at queen.dk
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Queen® Kalanchoe RoseFlowers®

Sia 1, 2
6 cm

Tori 1,2
10,5 cm

-

-

Phoebe 1
6 cm

10,5 cm

Queen® RoseFlowers® ile romantik bir evren
oluşturun. Queen® kalanchoe RoseFlowers® güle
benzeyen zarif ve zengin çiçeklenme yapısı ile kendine
has bir şıklığa sahiptir. Görkemli renk tonları, uzun
ömrü ve yüksek kalitesi ile bilinir. Yüksek kalitedeun
parlak renkler ile ve birbirinden zarif Kalanchoe’nın
bakımı oldukça kolaydır.

10,5 cm

-

-

10,5 cm

-

-

-

-

-

10,5 cm

-

-

10,5 cm

-

-

10,5 cm

Debra 1,2
-

-

ClaraQ2 1, 4
6 cm

10,5 cm

Bridget 1,4

Danielle 1, 2
6 cm

6 cm

-

Lena 1
-

-

-

Create a romantic universe with Queen® kalanchoe
RoseFlowers®. From the delicate, rose-like buds, rich
blooms emerge – distinctive for their luxuriant fullness.
Appreciated for their glorious shades, forms, enduring
high quality and long life, they set the mood for a long
romance. RoseFlowers® are beautiful, high quality
products with bright colours that are easy to care for.

All patented varieties are marked with the following numbers:
1 EU Patent EP1671536, TR201517415 · 2 U.S. Patent No.7,453,032, No.7,847,150 · 3 CF Patent NL201215, EP3099165, CA2936568,
CN201580016523-8, CN201580016523-9, JP6301499, RU2629222, TR201708434 · 4 ROL Patent EP2698432, TR201704629, US9,253,952
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Queen® HibisQs

Triton
-

Adonicus Pearl
-

13 cm

-

Adonicus Yellow
-

HibisQs®, uzun yıllar muhafaza edilebilir.
Tüm çeşitleri verimli çiçeklenmeleri ile
bilinirler. Uygun ortamı sağladığınızda
ve yeterli ışık aldığında HibisQs® ‘un her
hafta yeni bir çiçek açar. Parlak renklerde
olan ve büyük tomurcuklarından da
renklerini ayırt edebileceğiniz HibisQs®,
aynı zamanda daha uzun ömürlüdür.
Diğer Hibiscus çiçekleri genellikle 1-2
gün dayanırken, bizim HibisQs®
çeşitlerimiz aydınlık olan iç mekanlarda
6 güne kadar dayanabilmektedirler.
Hem iç hem dış mekanları güzelleştirir.
HibisQs® devamlı çiçeklenmesi için en
önemli şart güneştir.

-

-

13 cm

-

13 cm

-
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-

-

13 cm

-

-

-

13 cm

-

-

13 cm

-

Hera

Adonicus Orange
Your HibisQs® can be kept for many
years. All HibisQs® varieties keeps
bringing new flowers every week. They
are recognized for their generous
flowering and bright coloured buds.
While the Hibiscus flowers generally last
up to 1-2 days, our HibisQs® variety lasts
up to 6 days. This is the uniqueness of
our Queen® HibisQs®. The flowers are
decorative plants for both indoor and
outdoor. Sunlight is the most important
requirement to keep the HibisQs®
flowering.

-

Adonicus Double Yellow

New Apollo
-

-

Nyx

13 cm

-

-

-

13 cm

-

La Luna Yellow
-

-

13 cm

-

Petit Orange
-

-

13 cm

-

Adonicus Double Orange

La Luna
-

-

-

13 cm

-

-

-

13 cm

-
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Queen® HibisQs

Arionicus
-

-

Afrodite
13 cm

-

13 cm

-

-

Medusa
-

13 cm

-

-

13 cm

-

-

-

13 cm

-

Juno Red
-

-

Adonicus Double Pink
-
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-

13 cm

-

Adonicus Dark Pink

Juno
-

-

-

13 cm

-

Adonicus Pink
-

-

13 cm

-
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Queen® Gül - Roses

White Romance
-

10,5 cm

-

Champagne Romance
-

-

10,5cm

-

-

Yellow Romance
-

Güller geçmişten bu yana sevgi ve
güzellik sembolü olmuştur.
Mükemmel nitelikleri ve güçlü renk
çeşitleri olağanüstü uzun ömür özelliği
taşıyorlar. Üretimimizde, tüm gül
çeşitlerimizde etilen’e ve kurumaya karşı
dayanıklılığa önem veriyoruz. Güllerimiz,
geleneksel çeşitlere göre daha az suya
ihtiyaç duyar ve daha dayanıklıdır. İç
mekânda, ışık alan yerleri çok severler.
Dış mekânda, hafif gölgeli alanlara
yerleştirmeniz önerilir.

The rose has been a symbol of love and
beauty from way back in time. With its
excellent characteristics they feature a
strong range of bright colours and are
long lasting. In our breeding, all our rose
varieties are focused on dry resistance
and are ethylene resistant. Therefore,
our roses can handle less water than the
traditional roses. Indoor the roses should
be placed in a bright spot. Outside we
recommend a slightly shaded area.

-

-

Orange Romance
-

10,5 cm

-

-

-

-

Red Romance
-

10,5 cm

Bright Pink Romance
-

20

10,5 cm

10,5 cm

-

Light Pink Romance
-

-

10,5 cm

-

-
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Queen® Schlumbergera
Schlumbergera, kış aylarının en güzel ve en
popüler çiçeklerinden birisidir. Ülkemizde
Yılbaşı Çiçeği olarak da bilinir. Schlumbergera
çiçeği kendine özgü güzelliği ile bulunduğu
ortama şık bir hava verir. Schlumbergera,
düzenli bakımı yapıldığı taktirde uzun ömürlü
bir bitkidir. Doğrudan güneş ışınlarına maruz
bırakılmaması önerilir.
Schlumbergera is a beautiful, popular pot
plant in the dark winter season and therefore
has the common name Christmas Cactus.
The Schlumbergera flower has its own unique
beauty, which will provide an
elegant atmosphere. With the proper care,
the Schlumbergera flower will have a long
life. We advise you to keep the flower away
from direct sunlight.
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Sophia

Cecilie
6 cm

9 cm

-

-

9 cm

-

-

9 cm

-

-

Freya
6 cm

9 cm

-

-

9 cm

-

-

-

-

Olivia

Sharon
6 cm

6 cm

6 cm

Ida

Carolyne
6 cm

9 cm

6 cm

9 cm

-

-

9 cm

-

-

Olga
6 cm
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Queen® Campanula

Campanula, hem iç, hem de dış
mekanlar için dekoratif bir çiçektir.
Aynı zamanda inanılmaz derecede uzun
ömürlüdür ve yıllarca dayanabilirler.
Yeterince su verdikten sonra zor kış
şartlarında hayatta kalabilirler. İç
mekanda ışık alan yerleri çok severler.
Dış mekanda, evinizin kuzey tarafına ya
da hafif gölgeli alanlara yerleştirmeniz
önerilir.

Deep Blue Ocean ®

-

10,5 cm

-

-
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Campanula is a very decorative plant
for both indoor and outdoor, but also
because it is incredibly hardy, it is a
perennial. The Campanula flower can
tolerate frost and blooms year after
year if you plant them outdoor and give
them enough water. When you place the
Campanula indoor you should place it in
a bright spot. Outside we recommend
the north side of the house or a slightly
shaded area.
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Queen® Euphorbia Milii

White Euphoria
6 cm

10,5 cm

Light Pink Euphoria

-

-

-

-

6 cm

10,5 cm

-

Pink Euphoria
-

6 cm-

10,5 cm

-

-

Red Euphoria
6 cm

10,5 cm

Türkiye’de dikenli taç adıyla bilinir. Işık alan yerleri çok severler
ve eskiden beri halk arasında yaygın olarak yetiştirilen hem iç
hem dış mekân süs bitkilerindendir.
Euphorbia milii güneşi çok sever ve iç mekanda güneş alan
yerlere yerleştirilmesi önerilir. İklimi uygun yerlerde bahçelerin
en fazla güneş alan yerlerine dikilir.
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In Turkey, the Euphorbia milii is also known as thorny crown.
They love sunlight and can be used both indoors and
outdoors. The Euphorbia milii loves sunlight and is therefore
best placed in front of the window and planted in the sunny
areas of the gardens.
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Queen® Poinsettia

Red
-

10,5 cm

-

-

Poinsettia, Türkiye’de Atatürk çiçeği olarak
bilinir. Işık alan yerleri çok severler ve iç
mekanda güneş alan yerlere
yerleştirebilirsiniz. İklimi uygun yerlerde
bahçelerinizde de dikebilirsiniz.

In Turkey, the Poinsettia is also known as
Atatürk flower. The Poinsettia can be placed
indoor in bright places. The Poinsettia can
also be planted in the garden in locations
where the climate is suitable.
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Queen® Succulents
Succulent’ler, iç ve dış mekanlar için harika
çiçeklerdir. Balkon ve bahçelerinizde kolayca
bakabilirsiniz. Birbirinden güzel çiçekleri olan
birçok türü bulunur. Succulent’ler değişik
sıcaklıklarda kolaylıkla yetiştirebilirler. Serin
ortamları olduğu kadar güneşli ve havadar
ortamları da çok severler.

Echeveria affinis
5,5 cm

Succulents are ideal for decorating both
indoors and outdoors. It can be taken care
of easily at the balcony and in the gardens.
There are many beautiful varieties. Succulents
loves both cold and hot environments. The
Succulents can be placed in both sunny and
shady spots and direct sunlight.
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8,5 cm

Echeveria agavoides
-

-

Echeveria Exotica ‘Ice crystal’
5,5 cm

8,5 cm

-

-

Echeveria pulidonis ‘Deremensis’
5,5 cm

8,5 cm

-

-

Aloe brevifolia
5,5 cm

8,5 cm
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8,5 cm

8,5 cm

-

-

Echeveria gibbiflora x potosina
‘Magic Red’
5,5 cm

8,5 cm

-

-

5,5 cm

8,5 cm

-

-

-

-

5,5 cm

8,5 cm

-

-

5,5 cm

8,5 cm

8,5 cm

-

-

Echeveria hybrid ‘Scorpio’
5,5 cm

8,5 cm

-

-

5,5 cm

8,5 cm

-

-

Gasteria x Haworthia ‘Royal
Highness’
-

Haworthia limifolia
-

5,5 cm

Echeveria purpusorum
x derenbergii ‘Fabiola’

Echeveria purpusorum

Aloe hybrid ‘Pink Blush’

Haworthia ‘Pentagona’
5,5 cm

5,5 cm

Echeveria costarii

5,5 cm

8,5 cm

-

-

Pachyphytum compactum
-

-

5,5 cm

8,5 cm

-

-
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Queen Tarim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çandarlı Mh. 1000 Sok. No:12
Dikili 35985- İzmir / Türkiye
+90 (232) 672 60 00
facebook.com/Queenflowerstr · instagram.com/queenflowerstr

