
 ÇITIREX F1
+ Sarı ve tam çıtırlı, kaliteli meyve
+ Erkenci
+ Sera ve açık tarla üretiminde 
 üreticinin güvendiği çeşit

Üreticinin Değişmeyen Dostu...

Arka sayfada bulunan önemli bilgileri okumanızı rica ederiz.



  ÇITIREX F1

 Bitki:
+ Güçlü bitki yapısı
+ Erkenci
+ Yüksek verimli

 Meyve:
+ 2-2,5 kg. meyve
+ Albenili, sarı meyve rengi
+ Meyveyi tamamen örten net 
 (Çıtır) yapısı

 Dayanıklılık:
+ HR : Fom: 0,1,2 / MNSV: 0
+ IR : Gc: 1 / Px: 1,2,5

Genel Bilgiler: Tanımlar, örnekler, illüstrasyonlar, resimler, öneriler, tavsiyeler ve gösterilen olası bitkilerin hayat 
döngüleri, uzmanlara yöneliktir ve farklı deneyimlerde belirlenmiş olan koşullarda yapılan gözlemlerden kaynaklan-
maktadırlar. 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, öngörülen ekim döneminin, toprağının, imkanlarının (teknik 
bilgi ve tecrübeleri, ekim yöntem ve işlemleri gibi), malzemelerin (kontrol testleri ve metotları gibi) ve donanımların 
ile daha genel olarak agronomik, klimatik, hijyenik, çevresel ve ekonomik koşulların, sunulan yöntemlere ve çeşitlere 
uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bu yayında gösterilen tüm çeşitlerin fotoğrafları, uygun şartlar altında çekilmiştir 
ve farklı koşullarda aynı sonucun elde edilmesine garanti vermemektedir. Bu yayının (kaynak ve/veya içeriği) hiç bir 
şekilde kısmen veya tamamen özel izin olmadan çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Resimler sözleşme dışıdır - Her hakkı 
saklıdır - ©2018 HM.CLAUSE.   

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  
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Fom: 0,1,2  Fungi HR Fusarium oxysporum f.sp. Melonis [races 0,1,2] 

MNSV: 0 Viruses HR Melon Necrotic Spot Virus - [race 0]

Gc: 1 Fungi IR Golovinomyces cichoracearum [race 1] (ex Erysiphe cichoracearum [race 1])

Px : 1,2,5 Fungi IR Podosphaeria xanthii [races 1,2,5] (ex Sphaerotheca fuliginea)

HM.CLAUSE Türkiye’yi  Sosyal Medya Hesaplarından Takip Edebilirsiniz.
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