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HM.CLAUSE
TOHUMCULUK

HM.CLAUSE Türkiye’yi sosyal medya 
hesaplarından takip edebilirsiniz.

facebook I hmclausetr

instagram I hmclausetr

HM.CLAUSE olarak, HARRIS MORAN ve CLAUSE 
markalarını çatısı altında barındıran uluslararası bir 
sebze tohumu şirketiyiz. Çiftçilere hizmet vermek 
üzere yine çiftçiler tarafından kurulan uluslararası tarım 
kooperatifi grubunun bir parçasıyız.

Türkiye sebze tohum pazarında 30 seneden fazla bir 
süre, yerel partnerler aracılığıyla varlık gösterdikten 
sonra, Türkiye ofisimizi Antalya’da 2011 yılının Kasım 
ayında açtık. Türkiye’de CLAUSE ticari markası 
çeşitleriyle faaliyet göstermekteyiz.

Antalya’da bulunan Araştırma ve Geliştirme 
İstasyonumuzda Türk çiftçilerinin ihtiyaç ve koşullarına 
en uygun çeşitler üzerinde çalışmalar yapmaktayız.

Araştırma ve Geliştirmeye verdiğimiz önem 
doğrultusunda yıllık satışlarımızın %16’sını AR-GE 
çalışmalarına ayırıyoruz. Bünyemizde bulunan toplam iş 
gücünün yaklaşık %27’si araştırma ve ıslah faaliyetlerini 
yürütmektedir. 
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İÇİNDEKİLER
Değerli Üreticilerimiz,

Türkiye tarım sektörüne, tecrübeli ekibimizin önderliğinde otuz 
seneden fazla süredir hizmet veren CLAUSE çeşitlerinin bir araya 
geldiği yeni Ürün Kataloğumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Bu kataloğumuzda yıllardır üreticilerimize kalitesiyle kazandırmaya 
devam eden çeşitlerimizin yanı sıra, ıslah çalışmalarımızın gücünü 
gösteren yeni çeşitlerimizi de bulacaksınız.

Kataloğumuzda; kavun üretiminde, üreticilerimizin değişmeyen 
tercihi Çıtırex’ten sonra yine beğeni kazanmış örtü altı çeşidimiz 
Ronaldo ve açık tarla kavunumuz CLX MGH78 lezzet, verim ve 
kalitesiyle öne çıkmaktadır.

Karnabahar üretiminde, 30’a yakın karnabahar çeşidiyle Türk 
üreticilerinin en çok tercih ettiği marka olmanın haklı gururunu 
sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’nin aşıya en uyumlu ve ilk aşı anacı TZ 148, özellikle 
kaliteli karpuz ve hıyar üretiminde yıllardır üreticilerimizin büyük 
destekçisi olmuştur. Bunun yanında yeni geliştirdiğimiz domates 
aşı anaçlarımız CLX TPG04 ve Defensor domates üretimine 
kökten güç kazandırmaktadır.

Özlediğimiz domates lezzet ve kokusunu sırık domates çeşidimiz 
Alberty ile üreticilerimizle buluşturduk. Bunun yanı sıra, özellikle 
ihracata yönelik domates üretiminde kalitesiyle fark yaratan 
güzlük domates çeşidimiz Masko ve pembe domatesimiz Soneda 
üreticilerimizi dünya piyasalarında söz sahibi yapmaktadır.

HM.CLAUSE ailesi olarak siz değerli üreticilerimize desteğimizi 
Araştırma-Geliştirme faaliyetlerimiz ile bölgenize en uygun 
çeşitleri geliştirerek ve tarım uygulamalarında en güncel bilgileri 
sizlerle paylaşarak sürdürmeye büyük bir coşkuyla devam 
edeceğiz. 

Ürününüzün bereketli; kazancınızın bol olmasını temenni 
ediyorum.

Saygılarımla,

Fırat EMİNOĞLU
HM.CLAUSE Türkiye Genel Müdürü
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SIRIK DOMATES SIRIK DOMATES

+ İri tipte sırık domates
+ Homojen ve kaliteli meyve yapısı ile üreticinin ve halcinin tercihi
+ Mükemmel meyve rengi ve sertlik
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel meyve tutumu
+ Uzun raf ömrü
+ 250-320 gr meyve ağırlığı
+ Tüketicilerin özlediği domates lezzeti

HR : Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : TYLCV

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

ALBERTY F1
DOMATESİN ÖZLENEN HALİ!

+ Güzlük sırık domates
+ Parlak kırmızı, sert ve albenili meyve
+ Hızlı renk alan meyve
+ Güçlü bitki ve kök yapısı
+ Yüksek verim potansiyeli ve kısa salkım aralığı
+ Albenili kaliks yapısı

HR : Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : TYLCV ; Ma ; Mi ; Mj; On

MASKO F1
GÜZLÜK DOMATESTE KASKO!
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SIRIK DOMATES

ALKATY F1
+ Kokteyl salkım domates
+ Salkımda homojen meyve yapısı
+ Salkımda ortalama 14-16 meyve
+ Büyük yuvarlak 30 gr ve üstünde meyve ağırlığı 
+ Erken güz, güz ve bahar dönemi dikimlerine  
 uygun

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : TYLCV ; Ma ; Mi ; Mj

SIRIK DOMATES

+ Örtü altı üretime uygun pembe domates
+ Geniş virüs dayanım paketi 
+ Spotted wilt virüs dayanımı
+ İri ve sert meyve
+ Uzun yol dayanımı

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR :  TSWV:T0 ; TYLCV ; Ma ; Mi ; Mj

SONEDA F1
PEMBE DOMATESTE VİRÜS DAYANIMI!

İSADORA F1
+ Marmande tipinde sırık domates
+ Örtüaltı baharlık üretime uygun
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel meyve tutumu ve lezzet
+ Dilimli ve basık meyve şekli
+ 200-220 gr meyve ağırlığı
+ Kısa salkım aralığı

HR : Fol:0 ; For ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2  
IR : TYLCV

PEMBE

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com
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SANAYİ DOMATESİ

+ Güçlü bitki yapısıyla mükemmel kapama 
+ Yüksek verim ve uzun süreli hasat imkanı 
+ İri, sert ve koyu kırmızı meyve 
+ Uzun raf ömrü 
+ Oval meyve şekli 
+ Sanayi, taze pazar ve kurutmaya uygun 
+ Olgunlaşma Dönemi: Erkenci

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2 ; Pst
IR :  Ma ; Mi ; Mj

PEGASO F1
İRİ MEYVE VE ERKENCİ VERİM!

OTURAK DOMATES

+ Güçlü bitki yapısı
+ Yüksek verim
+ İri sert meyve
+ Erkenci

+ Nakliye dayanımı
+ Alternerya ve mozaik virüsüne karşı yüksek tolerans

HR : Aal ; Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2

DEVKON 203 F1
ARADIĞINIZ VERİM VE KALİTE!

HMX 5790 F1
+ Oturak domates
+ Mükemmel kapama ve tevek yapısı
+ Yüksek kalitede iri meyve
+ Mükemmel verim

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0
IR :  TSWV:T0 ; Ma ; Mi ; Mj

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com



10 

SANAYİ DOMATESİ

+ Güçlü bitki 
+ Yüksek verim potansiyeli  
+ Sanayi, taze pazar ve kurutmaya uygun 
+ Koyu kırmızı ve sert meyve   
+ Ortalama 120 gr meyve ağırlığı 

+ Yüksek brix değeri  
+ EFH 
+ Olgunlaşma Dönemi: Orta

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; Pst
IR : Ma ; Mi ; Mj

EL FORTE F1
SEKTÖRÜN YENİ YILDIZI!

FABRİCA F1
KALİTESİYLE FARK YARATIR!
+ Güçlü bitki 
+ Makinalı hasata uygun  
+ Yüksek verim potansiyeli  
+ Sanayi, taze pazar ve
 kurutmaya uygun 
+ Koyu kırmızı ve sert meyve  

+ 100-110 gr meyve ağırlığı 
+ Yüksek brix değeri   
+ Olgunlaşma Dönemi: Orta

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; Pst
IR : Ma ; Mi ; Mj

MÜKEMMEL RENK

Kurutma Sanayine Uygun
İrilik ve Renkte 

PEGASO F1 EL FORTE F1 FABRİCA F1
Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com
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ÇEŞİT OLGUNLAŞMA GÜN SAYISI ORTALAMA AĞIRLIK HASTALIKLARA DAYANIM

APRON F1 Orta Erkenci 90 GR HR: Fol: 0 / Va: 0 / Vd: 0 
IR: Ma / Mi / Mj

ZİMA F1 Orta 70-90 GR HR: Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1 
IR: Ma / Mi / Mj / TSWV: T0

EL FORTE F1 Orta 120 GR HR: Pst / Fol: 0,1, 2 / Va: 0/ Vd: 0  
IR: Ma / Mi / Mj

FABRİCA F1 Orta 100-110 GR HR: Pst / Fol: 0,1 / Va: 0 / Vd: 0  
IR: Ma / Mi / Mj 

CARETTA F1 Orta 90-100 GR HR: Pst / Va: 0 / Vd: 0 / Fol: 0,1 
IR: Ma / Mi / Mj

PEGASO F1 Erkenci 120-130 GR HR:  Fol: 0,1 / Pst / ToMV / Va: 0 / Vd: 0 
IR: Ma / Mi / Mj

CLX 38122 F1 Orta Erkenci 140-160 GR HR: Fol: 0,1 / Va: 0 / Vd: 0  
IR: TYLCV

CARETTA F1
YEŞİL BİTKİ! KIRMIZI MEYVE!
+ Güçlü bitki 
+ İyi meyve kapama 
+ Yüksek adaptasyon yeteneği 
+ Makinalı hasata uygun 
+ Yüksek verim 
+ Salça üretimine uygun 
+ Sert ve koyu kırmızı meyve rengi 
+ 90-100 gr meyve ağırlığı 
+ Yüksek brix değeri 
+ Olgunlaşma Dönemi: Orta  
+ EFH

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ; Pst
IR : Ma ; Mi ; Mj

ZİMA F1
VİRÜS DAYANIMLI YENİ ÇEŞİT!
+ Güçlü bitki 
+ İyi meyve kapama 
+ Yüksek adaptasyon yeteneği 
+ Makinalı hasata uygun 
+ Yüksek verim 
+ Salça üretimine uygun 
+ Koyu kırmızı ve sert meyve 
+ Ortalama 70-90 gr meyve ağırlığı 
+ Yüksek brix değeri 
+ Olgunlaşma Dönemi: Orta

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0
IR : TSWV:T0 ; Ma ; Mi ; Mj

CLX 38122 F1
+ Olgunlaşma Dönemi: Orta Geççi
+ Güçlü bitki
+ İyi meyve kapama
+ Yüksek adaptasyon yeteneği
+ Çok iyi sıcaklık dayanımı
+ Orta erkenci
+ Sanayi ve taze pazar üretimine uygun

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 
IR : TYLCV

ÖZELLİKLER

APRON F1
KOLAY HASAT! YÜKSEK VERİM!
+ Güçlü bitki 
+ İyi meyve kapama 
+ Yüksek adaptasyon yeteneği 
+ Makinalı hasata uygun 
+ Erkenci, yüksek verim 
+ Salça üretimine uygun 
+ Kırmızı meyve rengi 
+ Ortalama 90 gr meyve ağırlığı 
+ Yüksek brix değeri 
+ Olgunlaşma Dönemi: Orta Erkenci

HR  : Fol:0 ; Va:0 ; Vd:0
IR  : Ma ; Mi ; Mj

YÜKSEK BRIX
YÜKSEK VERIM!

.

.

YÜKSEK BRIX
MÜKEMMEL RENK
VIRÜS DAYANIMLI!

.

.

SANAYİ DOMATESİ SANAYİ DOMATESİ

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com
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KAVUN

ÇITIREX F1
ÜRETİCİNİN DEĞİŞMEYEN DOSTU!
+ Galia Kavun
+ Erkenci 
+ Açık tarla ve sera üretiminde üreticinin güvendiği çeşit 
+ Güçlü bitki yapısı 
+ Çok iyi verim 
+ Albenisi yüksek, kaliteli meyve 
+ 2 kg meyve ağırlığı, sağlam sap yapısı 
+ İyi raf ömrü 

HR : Fom:0,1,2 ; MNSV:0  
IR : Gc:1 ; Px:1,2,5

GALİİIA
.

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

KAVUN

+ Galia Kavun 
+ Açık tarla üretimine uygun 
+ Güçlü bitki ve tevek yapısı ile mükemmel kapama 
+ Büyük meyve (2-3 kg) 
+ Mükemmel meyve rengi ve çıtır yapısı  
+ Güçlü sap 
+ Tatlı kavun, lezzeti meyve 
+ Fark yaratan raf ömrü ve nakliye dayanımı

HR : Fom:0,1 ; MNSV:0  
IR : Gc:1 ; Px:1,2,5

TARLALARIN LİDERİ!

CLX
MGH78 F1

EN HIZLI, EN ERKENCİ!
+ Galia Kavun
+ Güçlü Bitki Yapısı
+ Sera üretimine uygun
+ Mükemmel çıtır yapısına sahip
 albenisi yüksek meyve
+ Tatlı kavun, lezzet ve aroması yüksek meyve
+ Çok Erkenci

HR : Fom:0,1,2 ; MNSV:0  
IR : Gc:1 ; Px:1,2,5 ; Px:3 ; Ag

RONALDO F1

GALİİIA
.

GALİİIA
.
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+ Ananas Kavun
+ Erkenci
+ Güçlü bitki yapısı
+ Kaliteli meyve verimi
+ Uniform meyve

HR : Fom:0,1,2
IR : Gc:1 ; Px:1,2,5

CREDO F1

+ Piel De Sapo
+ Oval 3-4 kg arası meyve
+ Koyu yeşil albenisi yüksek meyve
+ Orta erkenci
+ Uzun raf ömrüyle depolamaya uygun

HR : Fom:0,1
IR : Gc:1 ; Px:1,2,5

JUAZEIRO F1

CHEMS F1
+ Sarı Kanarya Kavun 
+ Oval 2-3 kg arası meyve 
+ Sarı, parlak, albenisi yüksek meyve 
+ Orta erkenci 
+ Uzun raf ömrü ile depolamaya uygun

HR : Fom:0,1
IR : Gc:1 ; Px:1,2

KAVUN

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

BALBEY F1
+ Kırkağaç Kavun 
+ Güçlü bitkisi yapısıyla mükemmel kapama 
+ Orta erkenci 
+ Yüksek verim 
+ Oval, 3-5 kg arası meyve ağırlığı 
+ Mükemmel tat ve aroma 
+ Depolamaya uygun 
+ Açık saha ve sera üretimine uygun

HR : Fom:0,1
IR : Gc:1 ; Px:1,2

KARNABAHAR

+ 125-140 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Soğuğa dayanıklı bitki
+ İri ve karbeyazı renkte sıkı başyapısı
+ Mükemmel kapatma
+ Kar beyazı baş rengi
+ Sıkı ve kaliteli baş yapısı

OMEGA F1
ZOR KOŞULLARDA YÜKSEK PERFORMANS!



18 Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

+ 80-90 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma 
+ Karbeyaz baş rengi
+ Sıkı ve kaliteli baş yapısı

SEGMENTİNDE FARK YARATIR!
LUKKA F1

ERKEN HASAT, ERKEN KAZANÇ!
+ 70-80 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ İyi kapatma 
+ Sıkı ve kaliteli baş yapısı
+ Albenisi yüksek beyaz baş rengi

JUMBO F1
MÜKEMMEL BURGU,
YÜKSEK VERİM!
+ Güçlü bitki yapısı
+ Çok iyi kapama
+ İri ve Karbeyaz renkte baş yapısı
+ 110-115 günlük
+ Sofralık tüketim ve sanayiye uygun

ÜRETİCİNİN DEĞİŞMEYEN 
DOSTU!
+ 115-125 günlük
+ Çok güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma
+ Mumsu yaprağı ile soğuğa toleranslı
+ Kar beyaz meyve rengi
+ Tarlada bekletilmeye uygun çeşit
+ Sıkı baş yapısı

MERİVA F1

KARDELEN F1

KARNABAHARKARNABAHAR
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+ 55-60 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Sıcağa yüksek toleranslı

SORTİ F1

DELTİZ F1
+ 70-75 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma 

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

+ 70 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Kar beyazı ve sıkı baş yapısıyla albenisi    
 yüksek meyve
+ İyi Kapatma
+ Sofralık tüketim ve sanayi üretimine uygun

TEZEREN F1

TWİNGO F1
+ 75-90 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Sıkı baş yapısı ile kaliteli meyve
+ Sanayi ve taze pazara uygun
+ Yaprak hastalıklarına karşı yüksek tolerans

+ 75-80 günlük
+ Sıkı baş yapısı

SOLO F1

LAGUNA F1
+ 80-90 günlük
+ Güçlü, yarı dik ve soğuğa toleranslı 
 bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma 
+ Yuvarlak ve süt beyazımsı baş yapısı
+ Hem taze pazar, hem de şoklamaya
 uygundur

KARNABAHAR KARNABAHAR
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+ 130-140 günlük
+ Çok sıkı baş yapısı
+ Kar beyazı, kaliteli meyve
+ Mükemmel kapatma
+ Orta geç segmentte Türkiye’nin pazar lideri 

KANGOO F1

+ 120-130 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Soğuğa dayanıklı bitki
+ Sıkı baş yapısı ile kaliteli meyve
+ Kapatması iyi

SALTO F1
+ 90-95 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Güzel burgu 
+ Sıkı, sert. yuvarlak ve iri baş yapısı
+ Sofralık tüketim ve sanayi üretimine uygun

NEVADA F1

POLO F1
+ 95-100 günlük
+ Tarlada beklemeye uygun sağlıklı bitki yapısı

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

+ 100-110 günlük
+ Yaprak hastalıklarına karşı yüksek    
 toleranslı

TİPO F1
+ 140-150 günlük
+ Çok güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma
+ Soğuğa karşı yüksek toleranslı
+ Beyaz renkli sıkı baş yapısı

SÜPHAN F1

KARNABAHAR KARNABAHAR
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+ 220-240 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Soğuğa yüksek tolerans

CHARGER F1

+ 200-220 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma 
+ Kar beyazı ve sıkı baş yapısıyla albenisi   
 yüksek meyve

NAVARRA F1ENZO F1
+ 160-170günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel kapatma 
+ Kar beyazı ve sıkı baş yapısıyla albenisi   
 yüksek meyve

+ 170-180 günlük
+ Kar beyaz renkli, sıkı başlı, yuvarlak
+ Dik büyüyen, koyu yeşil yapraklı güçlü bitki
+ Soğuğa yüksek toleranslı

STİLO F1

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

CAPTİVA F1
+ 180-190 günlük 
+ Güçlü ve dik büyüyen
 bitki yapısıyla mükemmel kapatma
+ Kar beyazı ve sıkı baş yapısı ile 
 albenisi yüksek meyve
+ Soğuğa karşı yüksek toleranslı

+ 240-250 günlük
+ Güçlü ve dik büyüyen bitki yapısıyla
 mükemmel kapatma
+ Kar beyazı ve sıkı baş yapısı ile albenisi
 yüksek meyve
+ Soğuğa karşı yüksek toleranslı

AVENSİS F1

KARNABAHAR KARNABAHAR
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OLGUNLAŞMA GÜN SAYISI BİTKİ GÜCÜ MEYVE KAPATICILIĞI MEYVE RENGİ MEYVE SIKLIĞI AÇIKLAMALAR

ÖZELLİKLER

ÇEŞİT

KARDELEN F1 115 - 125 ★★★★ ★★★★ Tarlada bekletilmeye uygun çeşit ★★★★★ ★★★★★

CHARGER F1 220 - 240 ★★★★ ★★★ Soğuğa yüksek toleranslı★★★ ★★★★

STİLO F1 170 - 180 ★★★★ ★★★★ Dik büyüyen koyu yeşil yapraklı güçlü bitki★★★★ ★★★★

SÜPHAN F1 140 - 150 ★★★★★ ★★★★★ Soğuğa yüksek toleranslı★★★★★ ★★★★★

CAPTIVA F1 180 - 190 ★★★★ ★★★★ Mükemmel kapatmasıyla kaliteli hasat★★★★ ★★★★

NAVARRA F1 200 - 220 ★★★★★ ★★★★★ Mükemmel kapatma★★★★★ ★★★★★

ENZO F1 160 - 170 ★★★★★ ★★★★★ Güçlü bitki yapısı★★★★★ ★★★★★

KANGOO F1 130 - 140 ★★★★ ★★★★ Sofralık ve sanayi  tüketimi için uygun★★★★★ ★★★★★

AVENSİS F1 240 - 250 ★★★★ ★★★★★ Soğuğa yüksek toleranslı★★★★★ ★★★★★

KAROQ F1 240 - 250 ★★★★★ ★★★★★ Dik büyüyen mükemmel kapama★★★★★ ★★★★★

OMEGA F1 125 - 140 ★★★★ ★★★★★ Zorlu kış koşullarında yüksek performans★★★★★ ★★★★★

DELTİZ F1 70 - 75 ★★★★ ★★★★ Mükemmel kapatma★★★★ ★★★★

SOLO F1 75 - 80 ★★★ ★★★ Sıkı baş yapısı★★★ ★★★

LAGUNA F1 80 - 90 ★★★★ ★★★ Güçlü ve yarı dik bitki yapısı★★★★ ★★★★

NEVADA F1 90 - 95 ★★★★ ★★★★ Sıkı, sert, yuvarlak ve iri baş yapısı ★★★ ★★★★

POLO F1 95 - 100 ★★★ ★★★ Tarlada bekletilmeye uygun★★★ ★★★

TWİNGO F1 75 - 90 ★★★★ ★★★ Sofralık ve sanayi  tüketimi için uygun★★★ ★★★★

SORTİ F1 55 - 60 ★★★★ ★★★ Sıcağa yüksek toleranslı★★★★ ★★★★

LUKKA F1 80 - 90 ★★★★ ★★★★ Mükemmel kapatma★★★★ ★★★★★

JUMBO F1 70 - 80 ★★★★ ★★★ Sıkı ve kaliteli baş yapısı★★★★ ★★★★

MERİVA F1 100 - 115 ★★★★★ ★★★ Sofralık ve sanayi için uygun★★★ ★★★★

TİPO F1 100 - 110 ★★★ ★★★ Yaprak hastalıklarına karşı yüksek toleranslı★★★ ★★★

SALTO F1 120 - 130 ★★★ ★★★ Soğuğa dayanıklı bitki ★★★ ★★★

TEZEREN F1 70 ★★★★ ★★★★ Sofralık ve sanayi  tüketimi için uygun★★★★ ★★★★★

+ 240-250 günlük - Güçlü bitki yapısı
+ Koyu yeşil yapraklı mükemmel dik kapama
+ Mükemmel kalitede sıkı baş yapısı
+ Yüksek tonaj ve kar beyazı baş rengi
+ Kış koşullarına dayanıklı

KAROQ F1

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

KARNABAHAR

KIRMIZI LAHANA

ALEX F1

+ 70-75 günlük
+ Çok koyu kırmızı baş rengi
+ Oval baş yapısı
+ Mükemmel buğulu
+ Sık dikime uygun
+ Lezzetli

TARLADA BEKLETİLMEYE UYGUN,
YILDA İKİ DÖNEM DİKİLEBİLEN
KIRMIZI LAHANA ÇEŞİDİNİZ!
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+ 60-70 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Sıcak toleransı orta düzeyde
+ Sıkı ve koyu yeşil baş yapısı

SİRTAKİ F1

+ 70-75 günlük 
+ Çok kuvvetli ve yarı dik bitki yapısı
+ Sıkı ve koyu yeşil baş yapısı
+ Kaliteli ve bol yan sürgünlü meyve
+ Sıcak toleransı orta düzeyde

MAKARA F1

+ 70-75 günlük  
+ Güçlü bitki yapısı 
+ Sıcak toleransı orta düzeyde
+ Sıkı baş, mükemmel renk 
+ İri kelleli (1-1,5kg) meyve 
+ Kesim sonrası kuvvetli ve iri yan sürgünler

RUMBA F1

BROKOLİ

+ 100-110 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Sapa kalkmaya dayanıklı

FUEGO F1

+ 110-120 günlük
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel buğulu

RED
TASTE F1

BEYAZ LAHANA

KIRMIZI LAHANA

+ 80-90  günlük 
+ Orta güçlü ve hafif basık meyve yapısı
+ Mükemmel lezzetli
+ 2-2,5 kg meyve iriliği ve ince damarlı yapı

POTAMAK F1

KAPORAL F1
+ 90-100 günlük
+ Taze tüketim ve sanayiye uygun
+ Sıkı ve hafif basık meyve yapısı
+ Ortalama 5-6 kg
+ Mükemmel iç kalite

PRİNCİPE F1
+ 90-100 günlük
+ Güçlü bitki yapısı  
+ Kaliteli ve bol yan sürgün
+ Geçci segmentte brokoli çeşidi
+ Grubunun yeni lider adayı

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com
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BİBER

+ Sağlıklı bitki 
+ Güçlü ve dik büyüyen yapıda 
+ Sapa kalkmaya iyi tolerans
+ Yazlık ve kışlık üretime uygun 
+ Mükemmel kök kalitesi
+ Sağlıklı yeşil aksam

+ Taze tüketimde ve depolamada yüksek performans
+ Ortalama 20 cm kök uzunluğu
+ Silindirik yapıda 
+ Pürüzsüz yüzey ve mükemmel renk
+ Uniform şekil ve boyutta
IR: Ad / Eh

SANTORİN F1
KALİTELİ VE VERİMLİ HAVUÇ!

+ 18-20 cm kök uzunluğu  
+ Silindirik yapıda  
+ Mükemmel renk / pürüzsüz cilt  
+ Dik ve güçlü bitki kapaması  
+ Sağlıklı bitki  
+ Kök ucu yarılma ve kırılmalara karşı toleranslı  
+ Kök ucu doldurması iyi  
IR: Ad 

ATTRAGE F1

+ Kışlık ekime ve depolamaya uygun çeşit
+ Yüksek Alternaria ve orta derecede külleme dayanımı
+ Virüs semptomlarına karşı iyi tolerans 
+ Yüksek kök kalitesi
+ 18-20 cm meyve uzunluğu
+ Sofralık
+ İyi verim
IR: Ad / Eh

ANKA F1

BİBER

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

+ Güçlü bitki
+ İyi meyve kapama
+ Sıcak koşullarda yüksek meyve tutumu ve verim
+ Koyu yeşil ve parlak meyve
+ Kolay ve sapsız hasat 

+ Halka kesim, turşuluk üretime uygun
+ Jalapeno tipinde sanayiye uygun biber çeşidi
+ Yüksek meyve kalitesi, yüksek ve devamlı verim

HR: Tm:0  IR: CMV

UNİQUE F1
YÜKSEK KALİTELİ SANAYİYE UYGUN
YENİ JALAPENO BİBER ÇEŞİDİNİZ!

Sanayiye

Uygun

Jalapeno Tipi 

Biber!
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BİBER

+ Açık saha ve güz- bahar  üretimine uygun
+ 3-4 loblu albenisi yüksek meyve
+ Orta koyu yeşil meyve rengi 

+ İnce kabuklu   
+ Verimli ve homojen, meyve oranı yüksek
HR: Tm:0-2

DOLMA BİBERDE PAZARIN
TERCİH ETTİĞİ ÇEŞİT!

CLX P549 F1

REGNUM F1
+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel meyve kapama
+ Koyu yeşil parlak meyve rengi
+ 3-4 Loblu meyve
+ Erkenci ve yüksek verimli
+ Baharlık ve açık tarla üretimine uygun
HR: Tm:0-3  IR: TSWV:P0

TSWV:P0 

dayanımı

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

FASÜLYE

BİBER

SANAYİ VE TAZE TÜKETİME
UYGUN ORBİT FASÜLYE!
+ Meyveleri iyi örten güçlü bitki yapısı
+ Makineli hasata uygun
+ Taze tüketim ve sanayiye uygun
+ Erkenci ve yüksek verimli
+ Silindirik, koyu yeşil meyve yapısı
+ 14-15 cm meyve uzunluğu
HR : Cl ; BCMV ; Psp ; Xap
IR : Pss
 

CAPRİCE

ORBİİIT
.

FASÜLYE

FABİO F1

+ Kış sera üretimine uygun kaliforniya tipi biber
+ Soğuk toleransı kuvvetli
+ Yüksek verimli, güçlü bitki yapısı
+ Erkenci ve boğum araları kısa

HR: Tm:0-3  IR: TSWV:P0

KALİFORNİYA BİBERDE VERİM
VE KALİTE!
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KEREVİZ GERÇEK TADINI
BULDU!
+ Erkenci 
+ Güçlü yeşil aksam 
+ Sıkı ve beyaz yumru 
+ Uzun raf ömrü
+ Yüksek soğuk toleransı

ALBEDO F1

HIYAR

KEREVİZ

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

ERKENCİ VE
YÜKSEK VERİMLİ!
+ Açık tarla hıyarı
+ Erkenci
+ Düzgün ve homojen meyve yapısı
+ Koyu yeşil ve hafif oluklu meyve
+ 14-16 cm meyve uzunluğu
+ Yüksek verim

IR: Pcu ; Px ; CMV ; WMV ; ZYMV

OCTAVE F1

+ Koyu yeşil  ve parlak meyve rengi
+ Albenisi yüksek meyve şekli 
+ Uzun raf ömrü ile ihracata uygun
+ Dik büyüyen açık bitki yapısı
+ Kış koşullarında yüksek verim potansiyeli
+ Sağlıklı ve soğuğa dayanıklı bitki 
+ Güzlük ve kışlık üretime uygun yeşil kabak
+ Alçak tünel üretimine uygun bitki yapısı
+ Meyve şekli ve rengi ile yeni segment yaratacak 
+ İhracatın ve iç piyasanın aradığı meyve

IR : Px

HADRA F1
RAKİPSİZ ÇEŞİT!

KABAK
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PAN F1

+ Dik büyüyen açık bitki yapısı
+ Kış koşullarında yüksek verim potansiyeli
+ Sağlıklı ve soğuğa dayanıklı bitki
+ Güzlük ve kışlık üretime uygun beyaz kabak
+ Alçak tünel üretimine uygun bitki yapısı
+ İhracatın ve iç piyasanın aradığı meyve kalitesi 
+ Albensi yüksek meyve şekli ve rengi 
+ Uzun raf ömrü ile ihracata uygun

YÜKSEK TONAJ,
KALİTELİ MEYVE!

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

KABAK

KABAK

+ Çok güçlü bitki yapısı
+ Sıcağa yüksek dayanıklılık
+ Yüksek verim ve kaliteli meyve
+ Uzun raf ömrü ve yol dayanımı
+ İhracat kalitesinde meyve

IR : Px ; CMV ; PRSV ; WMV ; ZYMV

BARİYER F1

+ Erkenci
+ Boğum araları kısa
+ Meyve şekli düzgün ve silindirik
+ Yüksek verimli
+ Açık tarla ve sera üretimine uygun
+ Parlak koyu yeşil (Siyah) kabak
+ Raf ömrü uzun 

CORA F1

OTOMA F1
+ Açık saha yetiştiriciliğine uygun
+ Dik büyüyen güçlü bitki yapısı
+ Sıcağa yüksek dayanıklılık
+ Koyu yeşil , silindirik meyve yapısı
+ Uzun raf ömrü
+ Yüksek hastalık dayanım paketi

IR : Px ; PRSV ; WMV ; ZYMV

AMANDA F1
+ Açık saha için koyu yeşil silindirik
 meyve şekli
+ Kuvvetli bitki yapısı 
+ Yüksek verimli
+ Yüksek meyve kalitesi

IR : Px
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+ Çok güçlü bitki yapısı
+ Sıcağa yüksek dayanıklılık
+ Yüksek verim ve kaliteli meyve
+ Uzun raf ömrü ve yol dayanımı
+ İhracat kalitesinde meyve

ASMA F1
KABAK ÜRETİCİLERİNİN 
DEĞİŞMEYEN DOSTU!

KABAK

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com

KAPRİS F1
+ Erkenci
+ Dik gelişen bitki yapısından dolayı sık    
 dikime uygun
+ Kısa boğum arası ve mükemmel meyve   
 tutumu ile yüksek verim
+ Hasattan sonra meyve rengi ve    
 deseninin uzun süre korunması
+ 14-16 cm boy ile ihracat ve iç pazara uygun

IR : Px ; CMV ; WMV ; ZYMV

DOMATES AŞI ANACI

KÖKTEN GELEN GÜÇ!

+ Çok iyi uniform çimlenme
+ Aşılamaya çok iyi adaptasyon
+ Çok fazla yeşillik olmadan dengeli ve kaliteli meyve verimi
+ Soğuk hava şartlarında güçlü kök sistemi
HR : Fol:0,1,2 ; For ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : Pl ; Ma ; Mi ; Mj

ALBERTY F1, CLX TPG04 F1 ile
VERİMİNİN DORUĞUNDA!

+ Yüksek çimlenme kabiliyeti
+ Uniform çimlenme ile aşılama kolaylığı
+ Yüksek aşı uyumu
+ Meyve büyüklüğü ve hasadı tüm dönem boyunca sağlayan güçlü kök sistemi
HR : Fol:0,1,2 ; For ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : Pl ; Ma ; Mi ; Mj

CLX TPG04 F1

DEFENSOR F1
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KARPUZ

+ Erkenciliği ve verimi ile kıskandıran
+ Oval yapılı ve albenili meyvesiyle
 yüksek pazar değeri yaratan 
+ 8-10 kg civarı meyve ağırlığında
+ Koyu kırmızı meyve et rengi ve 
 tadıyla yeni favoriniz

CELİNE F1
ERKENCİLİĞİ VE VERİMİ İLE
KISKANDIRAN ÇEŞİT

KABAK AŞI ANACI

TZ 148 F1

+ Yüksek ve yeknesak çimlenme
+ Yüksek adaptasyon kabiliyeti
+ Karpuz, kavun ve hıyarda üreticinin
 güvendiği anaç

HR : Fom:0,1,2 ; Fon:0,1,2 ; Vd
IR : Fom:1-2

ÜRETİMİNİZİ
GARANTİYE ALIR!

TZ 148 F1’in 

Taklitlerinden 

sakının!

Not: Bu kataloğun 45. sayfasında bulunan Hastalık Dayanımları Tablosunu okumanızı rica ederiz. 
Bu kataloğun 47. sayfasında bulunan Genel Bilgileri okumanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için www.hmclause.com
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DRİVER F1
LEZZETİ DAMAKTA, TONAJI TARLADA İZ BIRAKIR!

TATLI MISIR

SENTİNEL F1
TADINA KARŞI KOYAMAYACAKSINIZ!
+ Supersweet segmentinde
+ Olgunlaşma gün sayısı yaklaşık olarak 83 gün 
 (Hava şartlarına göre gün sayısı değişebilir)
+ Taze pazara ve işlemeye uygun

+ Güçlü bitki yapısı
+ Mükemmel rengiyle gösterişli koçan yapısı ve
 uç doldurması
HR: Ps (Rp1-D)  IR: Et ; MDMV

+ Supersweet segmentinde
+ Güçlü bitki yapısına sahip
+ Orta Erkenci 
+ Taze pazar ve işlemeye uygun

+ İri ve Göşterişli koçan yapısı 
+ Sıcağa dayanıklı
+ Uzun raf ömrü
HR: Ps (Rp1-E) ; MDMV

TATLI MISIR

YIKILMAYAN TEK ÇEŞİT!
BULLİON F1
+ Supersweet segmentinde
+ Alçak tünel ve açık saha üretimine uygun bitki yapısı
+ Taze pazara ve işlemeye uygun
+ Erkenci
+ Gösterişli koşan yapısı ve mükemmel koçan uç doldurma
+ Parlak sarı renkte ve çok lezzetli
+ Uzun raf ömrü
HR: Et ; Ps (Rp1-GFJ) ; MDMV

TÜRKİYE’NİN
EN ERKENCİ  TATLI MISIRI!

DATOME F1

+ Supersweet segmentinde 
+ Güçlü bitki ve kompakt yapısına sahip
+ Alçak tünel ve açık saha üretimine uygun
+ Erkenci
+ Taze pazar ve işlemeye uygun
+ Göşterişli koçan yapısı ve şekli
+ Parlak sarı renkte ve lezzetli



BÖLGE
TEMSİLCİLERİMİZ

Merkez Ofis
+90 242 322 88 73

+90 533 050 09 63

+90 530 232 24 44

+90 535 716 48 50

Doğu Anadolu Bölgesi

+90 530 232 24 44

+90 535 716 48 50

+90 533 050 09 63
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

+90 533 130 32 12

+90 533 593 82 51
Marmara Bölgesi

+90 537 520 89 30

+90 533 050 09 65

+90 533 224 15 55
Ege Bölgesi

+90 530 232 24 44

+90 535 716 48 50

+90 533 050 09 63
Doğu Akdeniz Bölgesi

+90 533 593 82 51 
İç Anadolu Bölgesi

+90 530 782 39 98 
Karadeniz Bölgesi

+90 535 109 55 05

+90 539 777 76 35

+90 535 109 55 06

+90 533 240 31 25
Batı Akdeniz Bölgesi
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HASTALIK DAYANIM TABLOSU

*Nematod saldırılarına karşı dayanıklılık seviyesini belirleyen gen, şu anda ticari çeşitlerde kullanılan tek gendir.  Bu gen; Meloidogyne incognita - Meloidogyne  arenaria 
- Meloidogyne javanica,  türü nematodlara karşı etkilidir.  Dayanıklılık seviyesi,  28° C ve üstü sıcaklıklarda ve stres altında,  azalabilir veya tamamen kaybolabilir. 
 HR: Yüksek derecede toleranslı IR: Orta derecede toleranslı

DAYANIM KODLARI HASTALIK ETMENLERİ HR / IR HASTALIK İSİMLERİ

KABAK AŞIANACI
Fom:0,1,2
Fom:1-2
Fon:0,1,2

Vd

Fungi
Fungi
Fungi
Fungi

Fungi
Fungi
Fungi
Fungi

Fusarium oxysporum f.sp. Melonis [races 0,1,2]
Fusarium oxysporum f.sp. melonis [race 1-2]

Fusarium oxysporum f.sp. Niveum [races 0,1,2]
Verticillium dahliae

BİBER
CMV
Tm:0

Tm:0-2

Tm:0-3

TSWV:P0

Viruses
Viruses

Viruses
Viruses

Viruses

IR
HR
HR

HR

IR

Cucumber Mosaic Virus - Cucumber mosaic
Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV) [race P0] - Tobamovirus

Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV,PaMMV) [race P0, P1, P1.2] - Tobamovirus

Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV,PaMMV) [race P0, P1, P1.2, P1.2.3] - Tobamovirus
Tomato Spotted Wilt Virus [race P0] - Tomato spotted wilt

DOMATES + AŞIANACI
Fol:0,1,2 

For
Ma
Mi
Mj
Pl

ToMV:0,1,2
Va:0 
Vd:0 

Fungi
Fungi

Nematodes
Nematodes
Nematodes

Fungi
Viruses
Fungi
Fungi

HR
HR
IR
IR
IR
IR
HR
HR
HR

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1,2] - Fusarium wilt
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici - Fusarium crown and root rot

Meloidogyne arenaria - Root-knot
Meloidogyne incognita - Root-knot
Meloidogyne javanica - Root-knot

Pyrenochaeta lycopersici - Corky root rot
Tomato Mosaic Virus [races 0,1,2] - Tomato mosaic

Verticillium albo-atrum [race 0] - Verticillium wilt
Verticillium dahliae [race 0] - Verticillium wilt

FASULYE

HAVUÇ
Ad

Eh

Fungi  

Fungi 

IR

IR

Alternaria dauci - Late leaf blight

Erysiphe heraclei
KABAK

CMV
Px

WMV
ZYMV

PRSV

Viruses
Fungi

Viruses
Viruses

Viruses

IR
IR
IR
IR

IR

Cucumber Mosaic Virus
Podosphaera xanthii

Watermelon Mosaic Virus
Zucchini Yellow Mosaic Virus

Papaya Ringspot Virus (ex WMV-1)

KAVUN
Ag

Fom:0,1
Fom:0,1,2

Gc:1
MNSV:0

Px:1,2
Px:1,2,5

Px:3

Insects
Fungi
Fungi
Fungi

Viruses
Fungi

Fungi
Fungi

IR
HR
HR
IR
HR

IR
IR
IR

Aphis gossipii - Cotton aphid
Fusarium oxysporum f.sp. Melonis [races 0,1] - Fusarium wilt

Fusarium oxysporum f.sp. Melonis [races 0,1,2] - Fusarium wilt
Golovinomyces cichoracearum [race 1] (ex Erysiphe cichoracearum [race 1]) - Powdery mildew

Melon Necrotic Spot Virus [race 0] - Melon necrotic spot
Podosphaeria xanthii [race 1,2] (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew

Podosphaeria xanthii [races 1,2,5] (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew
Podosphaeria xanthii [races 3] (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew

TATLI MISIR
Et

MDMV
Ps (Rp1-D)

Ps (Rp1-E)
Ps (Rp1-GFJ)

Fungi
Viruses

Fungi
Fungi
Fungi

HR / IR
HR / IR

HR
HR
HR

Exserohilum turcicum (ex Setosphaeria turcica, Helminthosporium maydis, Helminthosporium turcicum) - Northern leaf blight
Maize Dwarf Mosaic Virus - Maize dwarf mosaic

Puccinia sorghi (gene Rp1-D) - Common rust
Puccinia sorghi (genes Rp1-E) - Common rust

Puccinia sorghi (genes Rp1-GFJ) - Common rust

TARLA HIYARI
CMV
Pcu
Px

WMV
ZYMV

Viruses
Fungi
Fungi

Viruses
Viruses

IR
IR
IR
IR
IR

Cucumber Mosaic Virus - Cucumber mosaic
Pseudoperonospora cubensis [races 1,2] - Downy mildew

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) - Powdery mildew
Watermelon Mosaic Virus (ex WMV-II) - Watermelon mosaic

Zucchini Yellow Mosaic Virus - Zucchini yellow

BCMV
Cl

Psp
Pss

Xap

Viruses
Fungi

Bacteria
Bacteria

Bacteria

HR

HR

HR

IR

HR

Bean Common Mosaic Virus - Bean common mosaic
Colletotrichum lindemuthianum - Anthracnose

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola [race 1-6] (ex Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) - Halo blight
Pseudomonas syringae pv. syringae - Bacterial brown spot

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (ex Xanthomonas campestris pv. phaseoli) - Common or fuscous blight



TANIMLAR VE STANDARTLAR
Farklı gereksinimlerinizi taleplerinize ve ziraat tekniklerinize göre karşılamak için, HM.CLAUSE 
uygun kalitede tohumlar sunmaktadır:
ELISEM®

Profesyonel kalitede tohumlar; özellikleri 
şunlardır:

• İyi filizlenme kalitesi
   (Avrupa standartlarından daha yüksek) 
• Düzenli çap 
• Uygun hijyenik koruma

ELITOP®

Yüksek kaliteli, hassas tohumlar; özellikleri 
şunlardır:

• Yüksek filizlenme kalitesi 
• Üniform filizlenme 
• Düzenli çap 
• Uygun hijyenik koruma

PRECITOP®

Çok yüksek kaliteli, hassas tohumlar; özellikleri 
şunlardır:

• Çok yüksek filizlenme kalitesi
• Çok iyi enerji
• Üniform filizlenme 
• Düzenli çap 
• Uygun hijyenik koruma

Türlere bağlı olarak, bu tohumlar önceden 
filizlenmiş halde mevcuttur

SEBZE TOHUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hassas tohum filizlenmesi, hassas tohumların tür 
saflığı ve tohum hijyen koşulları ile ilgili bu ürün 
teknik özellikleri, ESA tarafından tavsiye edilen 
standartlara dayanmaktadır. Sebze yetiştiriciliği 
yüksek uzmanlık gerektiren, yoğun bir faaliyet 
haline gelmiştir. Giderek artan daha iyi kalite talebi 
karşısında, sebze yetiştiricileri ve bitki yetiştiricileri 
temel malzeme kalitesinin daha iyi olmasını talep 
etmektedirler. 

Özel tohum şekillerine yönelik talep ve tohum 
kalitesi ile ilgili daha fazla bilgi talebi, emerjansı 
ve gerekli bitki sayısını daha iyi etkileyecek şekilde 
güçlü bir artış göstermiştir.  

Tohum doğal bir üründür. Dolayısıyla sık değişen 
çevre koşulları çoğu zaman nihai sonuçları 
etkiler. Bu yüzden, çoğu zaman emerjans ve 
tohumun diğer fiziksel özellikleri hakkında 
ayrıntılı bilgi verilemez. Müşterilerin isteklerini 
mümkün olduğunca karşılamak için, HM.CLAUSE 
çeşitli tohum kategorileri için kalite standartları 
oluşturmuştur. 

Belirtilen filizlenme yüzdeleri HM.CLAUSE’nın 
minimum kabul edilebilir rakamlarıdır ve 
ISTA* yöntemlerine ve toleranslarına göre 
oluşturulmuştur.

GENEL TANIMLAR:
Normal Tohum: Genellikle, normal tohum özel 
işlemlere tabi tutulmaz. Ürüne göre, ağırlığı temel 
alınarak ve/veya taneyle satılır. Normal tohum CE 
standartlarına uygundur.

Hassas Tohum: Hassas tohum ilave işlemlerden 
geçirilir. Üniform çap ve yüksek filizlenme oranına 
sahiptir. Hassas tohum taneyle satılır.
Tohum Islatma: Ekim işleminden sonra daha 
hızlı veya daha üniform bir emerjans sağlamak 

amacıyla, filizlenme sürecinin etkinleştirilmesi 
olarak tanımlanmıştır. Islatılan tohum taneyle 
satılır.

Peletleştirme: Tohumu bir malzeme ile 
kaplayarak şeklini değiştirme süreci olarak 
tanımlanmıştır; buradaki ana amaç, daha iyi 
bir ekim kabiliyeti sağlamak için ebat ve şekil 
üniformitesini iyileştirmektir. Ayrıca, başka 
maddeler de ilave edilebilir. Peletleştirilmiş 
tohum taneyle satılır. 

Filmle kaplama: Genellikle tohumun çevresinin 
pigmentli bir katmanla tamamen kaplanmasıdır. 
Orijinal tohum şekli bozulmaz. Ayrıca, başka 
maddeler de ilave edilebilir. Haşere ilacı içeren 
film kaplamaları genellikle renk kodlarından 
tanınabilirler. Filmle kaplı tohum taneyle satılır.

Yapışkanla kaplama: Kullanılan bitki koruma 
maddelerini hemen hemen tozsuz bir işlemle 
tohuma sabitleyen bir işlemdir. Bir pigment ilave 
edilebilir.

Filizlenme rakamları ISTA* işlemleri ile ilgilidir 
ve sevkiyat tarihinde geçerlidir.

Tür saflığı: Bir tohum partisinden elde edilip, tür 
tanımına uyan bitki yüzdesidir.

*ISTA: Uluslar Arası Tohum Testi Derneği 
(International Seed Testing Association)

HASSAS TOHUM VE PELETLERİN TÜR 
SAFLIĞI İÇİN ESA ÜRÜN TEKNİK 

Not: Rakamlar ISTA* işlemleri ile ilgilidir ve 
sevkiyat tarihinde geçerlidir. 

*ISTA : Uluslararası Tohum Testi Derneği

TOHUM SAĞLIĞI KOŞULLARI İLE İLGİLİ ESA 
TAVSİYESİ
Yeterince sağlıklı sebze tohumları sağlamak ve 
AB Konseyi’nin 2002/55/EC sayılı direktifindeki 
koşulları yerine getirmek için, HM.CLAUSE 
tohumlardan bulaşan hastalıkları önlemeye 

ve kontrol etmeye yönelik çeşitli risk yönetimi 
stratejileri kullanır. Bu stratejiler tohum sağlığı 
test programları, korunmuş tohum üretimi, 
yerinde yapılan teftişler, tohum işleme ve 
yürürlükteki diğer tohum dezenfeksiyon 
yöntemlerini kapsayabilir ve bunlarla sınırlı 
değildir.

ISHI-VEG en son tohum sağlığı test protokollerini 
içeren Tohum Sağlığı Test Yöntemleri El Kitabını 
geliştirmiştir. HM.CLAUSE tohum sağlığı 
testlerinde ISHI-VEG tarafından tavsiye edilen 
temsili örnek minimum boyutlarını kullanır.
ISHI-VEG tohum sağlığı test protokolleri ile ilgili 
bilgiler ve tavsiye edilen minimum örnek boyutu 
aşağıdaki adresten öğrenilebilir: http://www.
worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

BİTKİLERİN ZARARLI ORGANİZMALAR VE 
PATOJENLERE KARŞI VERDİĞİ TEPKİYİ 
BELİRTEN TERİMLERİN TANIMI

Duyarlılık bir bitki türünün belli bir zararlı 
organizmanın büyümesini ve gelişmesini 
engelleyememesidir. 

Direnç, benzeri çevre koşullarında ve zararlı 
organizma baskısı altında bulunan duyarlı diğer 
bitki türleri ile kıyaslandığında, bir bitki türünün 
belli bir zararlı organizmanın büyümesini ve/
veya gelişmesini ve/veya bu organizmaların 
zarar vermesini engelleme kabiliyetidir.  Dirençli 
türler yoğun  zararlı organizma baskısı altında 
bazı hastalık belirtileri veya hasar gösterebilirler.

İki direnç seviyesi tanımlanmıştır:

Yüksek direnç (HR): Bunlar, duyarlı türlere göre, 
normal zararlı organizma baskısı altında belli 
bir zararlı organizmanın ve/veya sebep olduğu 
zararın büyümesini ve/veya gelişmesini büyük 
ölçüde sınırlayan bitki türleridir. Ancak, bu bitki 
türleri yoğun zararlı organizma baskısı altında 
bazı hastalık belirtileri veya hasar gösterebilirler.

Orta direnç (IR): Bunlar, belli bir zararlı 
organizmanın ve/veya sebep olduğu zararın 
büyümesini ve/veya gelişmesini sınırlayan 
ancak yüksek dirençli türlere göre daha fazla 
hastalık belirtisi veya hasar gösterebilen bitki 
türleridir. Orta dirençli bitki türleri de benzeri 
çevre koşullarında ve/veya zararlı organizma 
baskısı altında yetiştirildiklerinde duyarlı bitki 
türlerinden daha hafif hastalık belirtisi veya 
hasar göstereceklerdir. 

Belli bir zararlı organizmaya karşı aynı direnç 
seviyesini iddia eden çeşitler, çeşitlerin farklı 
genetik yapısından dolayı farklı bir direnç tepkisi 
gösterebilir. Belli bir bitki türünde direnç olduğu 
öne sürülüyor ise, bu direnç zararlı organizmanın 
belirtilen biyotip, patotip, ırk veya suşları ile 
sınırlıdır. 

Türün dirençli olduğuna dair iddiada hiçbir 
biyotip, patotip, ırk veya suş belirtilmemişse, 
bunun nedeni bahsi geçen zararlı organizma 
ile ilgili genel olarak kabul gören hiçbir biyotip, 
patotip, ırk veya suş tabanlı sınıflandırma 
bulunmamasıdır. Bu durumda direnç sadece o 
patojenin kesin ancak daha fazla belirtilmeyen 
izolatları için iddia edilmektedir. Ortaya 
çıkabilecek yeni biyotipler, patotipler, ırklar 
veya suşlar başlangıçtaki direnç iddiasının 
kapsamında değildir.

Bağışıklık bitkinin belli bir zararlı organizmanın 
saldırı veya enfeksiyonuna maruz kalmaması 
durumudur.

Filizlenme kalitesi

Enerji

Üniformite

Düzenli çap

Uygun hijyenik koruma

Önfilizlenme

PreciTop®Elisem®

Evet Evet

Evet Evet

Hayır Türe 
bağlıdır 

EliTop®

Evet

Evet

Hayır

TÜR

HASSAS 
TOHUMLAR 

İÇİN TÜR 
SAFLIĞI 

MINIMUM 
YÜZDESI

HASSAS 
TOHUM 

FİLİZLENMESİ

PELET 
FİLİZLENMESİ

Patlıcan
Pancar (çok jermli)

Havuç
Kereviz/Kereviz kökü

Yabani marul (Frenk salatası)
Kırmızı hindiba

Kıvırcık veya geniş yapraklı hindiba
Lahana

Karnabahar
Hıyar (açık havada)

Hıyar (kapalı mekânda) 
Turşuluk hıyar (açık havada)

Turşuluk hıyar (kapalı mekânda)
Bal kabağı

Dolmalık kabak
Ispanak
Rezene

Taze fasulye
Çalı fasulyesi

Yeşil salata (kıvırcık, batavya, göbek 
salata, marul)

Yeşil salata (diğer türler)
Mısır salatası

Tatlı mısır
Kavun (Charentais tipi)

Kavun (diğer türler)
Soğan
Karpuz

Maydanoz
Tatlı ve acı biber

Pırasa
Bezelye

Turp
İskorçina

Melez domates (taze)
Melez domates (işlenmiş)

% 98  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

% 93 
% 90 
% 98
% 99 
% 98
% 98
% 97 
% 97 

- 
- 
-
-

% 98

% 95
-
-

% 98
% 98

-
% 98

-
% 97

-
-
-

% 98
% 95

% 90
% 90
% 85 
% 90
% 85
% 88
% 90
% 90
% 90
% 92
% 92
% 88
% 92
% 92
% 92
% 85
% 90
% 85
% 95
% 93

% 93
% 85
% 85
% 95
% 90
% 90
% 90
% 87
% 90
% 90

% 85 - 88
% 92
% 80
% 92
% 92

-
-
-

% 90
-

% 88
% 92

-
-

-

-
-

% 90
-
-

% 95

% 95
-
-
-
-
-
-
-
-

% 90
-
-

-
-
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TANIMLAR VE STANDARTLAR
GENEL BİLGİLER
Tanımlar, illustrasyonlar, resimler, öneriler, tavsiyeler ve gösterilen olası bitkilerin hayat döngüleri, uzmanlara 
yöneliktir ve farklı deneyimlerde belirlenmiş olan koşullarda yapılan gözlemlerden kaynaklanmaktadırlar. Bu 
veriler iyi niyetle sunulmuştur, sadece bilgilendirme amaçlıdır, bu nedenle kesinlikle yeterli sayılamaz ve hasılat 
veya performans garantili olması beklenemez. Özel etkenler veya koşullar (mevcut veya gelecek)  hakkında 
peşin yargıya varmaksızın, ve daha genel bir şekilde sözleşmeye dayanan herhangi bir anlaşma yapılamaz.    

Kullanıcı ilk önce kullanım koşullarının, yerel coğrafi koşulların, planladığı ekim döneminin, toprağının, 
imkanlarının (teknik bilgi ve tecrübeleri, ilgili tüm yöntem ve işlemleri gibi), kaynaklarının (testleri  ve kontrol 
metotları gibi) ve malzemelerinin, daha genel olarak; agronomik, klimatik, hijyenik, çevresel ve ekonomik 
koşulların, sunulan ürünlere, yöntemlere ve çeşitlere uygun olduğundan emin olunmalıdır (ayrıca Genel Satış 
Koşullarına bakınız).

Bu yayında gösterilen tüm çeşitlerin fotoğrafları, uygun şartlar altında çekilmiştir ve farklı koşullarda aynı 
sonucun elde edilmesine garanti verilemez.    

Bu yayının (kaynak ve/veya içeriği) hiç bir şekilde kısmen veya tamamen özel izin olmadan çoğaltılması kesinlikle 
yasaktır. 

 

ÖNEMLİ UYARI

Bütün fikri-sınai mülkiyet hakları saklıdır. Yasadışı üretim-çoğaltım ve/veya kullanımı yasaktır. Bu hakların ihlal 
edilmesi, Kanun kapsamında kovuşturulan ciddi bir suç teşkil edebilir. Daha fazla bilgi için bkz:
www.hmclause.com

GENEL SATIŞ KOŞULLARI 

•  Fiyatlar TL olup KDV hariçtir. Kabak ve kabak anaçlarında KDV oranı %1, diğerlerinde %8’dir. 
•  180 gün vadeli fiyatlardır. 
•  Gecikme Faizi: Geciken ödemelerde aylık %2 + KDV olmak üzere vade farkı düzenlenir. 
•  Çek ile yapılacak ödemelerde, çek ödeme tarihi ile fatura vadesi aynı olacaktır. 
•  Çekler faturalama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tarafımıza iletilecektir. 
•  Fiyat listesi, HM.CLAUSE TOHUMCULUK tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
•  Sipariş verilen tarihdeki fiyat, HM.CLAUSE TOHUMCULUK tarafından yazılı olarak onaylandığı takdirde  
 geçerlidir. 
•  Hiçbir sebeple tohum iadesi kabul edilmez. 
•  Tohum kalitesi ve çimlenme kriterleri Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF)’in normlarındadır.



HMCLAUSE TOHUMCULUK 
Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Tarım Mah. Aspendos Bulvarı
Kurt İşhanı  106/B
Muratpaşa - ANTALYA
TÜRKİYE
e-mail: info.turkey@hmclause.com  
Tel:  + 90 242 322 88 73 
Fax: + 90 242 322 88 76

Resimler sözleşme dışıdır – Her hakkı saklıdır - © 2018
HM.CLAUSE, JM. Pousset, Ph. Giraud, I-Stock, Thinkstock, R.Tinturier (Limagrain)
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www.hmclause.com yayında.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için 
lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

facebook I hmclausetr instagram I hmclausetr


