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YENİLİK VE LEZZET, 
ÜRETİCİLERİN BİTMEYEN ARAYIŞ ÇABALARI

İçinde yaşadığımız toplum ve tüketim şekilleri değişiyor, Tarım, bu 
değişimlere cevap veren bir güç olmalıdır.
Gautier Tohum olarak çeşitlerimizin her zaman daha iyi sonuç vermesi 
için çaba sarfediyoruz. Eğer yenilik, görevimizin ayrılmaz bir parçası 
ise yeni lezzet arayışlarının ıslah çalışmalarımıza rehberlik etme-
si kaçınılmazdır. 70 yıla yakın bir süredir, tüketicilerin beklentileri 
doğrultusunda pazarda lezzet zenginliğini artırmak için çalışmaktayız. 
Çeşitlerin duyusal özelliklerini verimlilik, hastalık ve zararlılara 
dayanıklılık, görünüm ve depolama kapasitesi ile birleştiriyoruz. 

Gücümüzü, müşterilerimizin bize olan güve-
ninden almaktayız. Sahada kazandığımız 
deneyimlerimiz üreticilerden aldığımız geri 
bildirimlerle zenginleşmektedir. Bu da farklı 
yetiştirme koşullarında tohumlarımızın ka-
lite ve uygunluk garantisidir. 
Mükemmele ulaşmak için, sadece çocuklara 
sebzeyi sevdirerek ebeveynleri mutlu eden 
tüketicileri koruyan, restaurant sahiplerini 
cezbeden ve müşterilerimize uygun olan en 
iyi çeşitlerle çalışıyoruz.

Yeni web sitemizi keşfedin 
ve broşürlerimizi, ürün 

sayfalarımızı ve faydalı bilgileri 
istediğiniz zaman bulun.

Facebook sayfamızda buluşalım!

Sayfamızda, yeni ürünler, broşürler, 
üretici ziyaretlerinden fotoğraflar, 

yöresel ürün çeşitleri ve daha 
birçok haber gibi çeşitli içerikleri 

düzenli olarak sizlerle paylaşacağız.

Sayfamızdan takip edin !

www.gautiersemences.com/turkiye

Web'de Gautier Tohum :
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 Hastalık, virüs ve zararlıların kısaltmaları
 Kısaltma Türü Günlük kullanımdaki Resmi kullanımdaki   

 Domates  

 ToMV Virüs Domates mozaik virüsü Tomato mosaic virus

 TMV Virüs Tütün mozaik virüsü Tobacco mosaic virus

 TSWV Virüs Domates erken yaprak yanıklığı Tomato spotted wilt virus

 TYLCV Virüs Domates sarı yaprak kıvırcıklığı virüsü Tomato yellow leaf curl virus

 Pf Mantar Domates yaprak küfü Passalora fulva (ex Fulvia fulva)

 Fol Mantar Fusarium solgunluğu Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

 For Mantar Domates kök ve kök boğazı çürüklüğü Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

 On Mantar Külleme Oidium neolycopersici

 Va Mantar Solgunluk Verticillium albo-atrum

 Vd Mantar Solgunluk Verticillium dahliae

 Ma Nematodlar Kök ur nematodu Meloidogyne arenaria

 Mi Nematodlar Kök ur nematodu Meloidogyne incognita

 Mj Nematodlar Kök ur nematodu Meloidogyne javanica

 Pst Bakteri Domates bakteriyel benek hastalığı Pseudomonas syringae pv. tomato

 Kabakgiller      

 CMV Virüs Hıyar mozaik virüsü Cucumber mosaic virus

 WMV Virüs Karpuz mozaik virüsü Watermelon mosaic virus

 ZYMV Virüs Kabak sarı mozaik virüsü Zucchini yellow mosaic virus

 PRSV Virüs Papaya halkalı leke virüsü Papaya ringspot virus

  Fom Mantar Kavun fusarium solgunluğu Fusarium oxysporum f.sp. melonis

 Gc Mantar Külleme Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)

 Px Mantar Külleme Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

 Ag Zararlı Yaprak biti Aphis gossypii  

 Marul      

 LMV Virüs Marul mozaik virüsü Lettuce mosaic virus

 Bl Mantar Marul mildiyösü Bremia lactucae

 Fol Mantar Marul fusarium solgunluğu Fusarium oxysporum f.sp. lactucae

 Nr Zararlı Nasonovia Nasonovia ribisnigri 

Dayanım seviyesi :  Yüksek dayanım       Orta dayanım

ÖZET

Kavun 
S. 10

Domates 
S. 4

Kabak 
S. 8

Marul 
S. 6

Belirtilen tavsiye ve öneriler sadece bilgi amaçlıdır ve hasat garantisi sağlamamaktadır. 
Bu katalogta bulunan ürünler uygun koşullarda fotoğraflanmıştır. Yetiştirme koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Gautier Tohum bu bilgilerin hazırlanmasında gerekli titizliği göstermiştir. Basılı ve dijital yayınlarımızda yer alan açıklama, tavsiye ve resimler, mümkün olduğunca yakın bir şekilde, test 
ve uygulamadaki deneyimlere dayanır. Bu belgede yer alan bilgi, tavsiye ve öneriler yalnızca gösterge olarak verilmiştir ve bu nedenle bir verim garantisi içermez. Bu belgede yer alan 
çeşit (ler) uygun koşullar altında fotoğraflanmıştır, görünümleri yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişebilir. Kullanıcı kendi bilgi ve tecrübesi doğrultusunda yerel şartlarda bu bilgileri 
uygulamalıdır. Yerel şartların çeşidi nasıl etkilediğini görmek açısından küçük ölçekte bir deneme üretimi yapılmasını tavsiye ederiz.
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DOMATES

Salkım Domateste taze kan

DAYANIMLAR: 
 
 ToMV: 0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0)/Pf:A-E  

  TYLCV

Uzun dönem tek mahsül yetiştiriciliğine uygun salkım 
domates çeşididir. Güçlü bitki yapısı vardır. Ortalama meyve 
ağırlığı 120-130 gr olup, istendiği takdirde tekli hasat da 
yapılabilmektedir. Meyvelerin göreceli olarak emsallerine 
göre daha iri olması ve salkımda meyve tutumunun iyi 
olması ile yüksek verimli bir çeşittir.
Meyvelerin salkım dizilimi mükemmeldir. Meyvelerin kırmızı 
rengi ile meyve üzerindeki yeşil (sepal) yaprakların uzun ve 
açık bir şekilde olması salkımın görsel cazibesini artırır. Aynı 
zamanda sepal yapraklar (kirpikler) uzun süre yeşil rengini 
korur ve meyve sapında sararma yapmaz.

TYMBALO F1

RAFOLY F1

Köy domatesinde verimin kralı

  ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E  

  Ma/Mi/Mj/TYLCV

Güzlük, kışlık ve ilkbahar dönemi yetiştiriciliğine 
uygun, dilimli, içten kızarmaya başlayan köy 
tipi domates çeşididir. Güçlü bitki yapısı vardır. 
Boğum araları kısa, salkım tutumu her dönemde 
mükemmeldir. Meyveler yeknesak büyüklükte olup 
ortalama meyve ağırlığı 260-280 gr dır. Meyvelerin 
birbirine çok benzemesi ve şekilde bozulmalar 
olmaması nedeniyle pazarlanabilir verim oldukça 
yüksektir. Çeşidin içten kızarma özelliği sayesinde yeşil 
hasat yapılabilir ve hasat esnekliği yüksektir.
Parlak renkte ve sert olan meyveler, çok uzun süre raf 
ömrünü korur, nakliyede sorun yaratmaz.

TYFRANE F1

Yer domatesinde: Virüs dayanımı, 
Sırık kalitesinde meyve, Güçlü bitki

  Va/Vd/Fol:0,1/TSWV

  Ma/Mi/Mj/TYLCV

TYLCV ve TSWV’ ye dayanıklı yuvarlak oturak çeşittir
İlkbahar ve yaz döneminde açık tarla üretimine 
uygundur.
Bitki yapısı kuvvetlidir meyveleri tam örter, güneş 
yanığına maruz kalmaz.
Meyveleri yuvarlak, hafif basık, yeşil yakasız, oldukça 
homojen ve orta çaplı ve 220-250gr ağırlığındadır. 
Meyve kalitesi sayesinde üreticiler tarafından kapak 
domatesi olarak kullanılır. Yüksek verimi ile yıllardan 
bu yana üreticinin vazgeçemediği çeşit olmuştur. 
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Çeşit Segment Renk R Ortalama Ağırlık (gr) Yetiştirme dönemi Hasat Açıklama

TYMBALO F1 Salkım Kırmızı ToMV: 0-2/ Va:0/ Vd:0/
Fol:0,1/TSWV(0)/Pf:A-E

TYLCV 120-130 Kış, ilkbahar ve 
güz

Salkım İri meyveli salkım çeşit.

RAFOLY F1 Örtüaltı Köy 
Domatesi

Kırmızı ToMV:0-2/Vd:0/ 
Fol:0/For/Pf:A-E  

Ma/Mi/Mj/TYLCV 260-280 İlkbahar Tekli Üniform meyveli ve çok 
verimli köy domatesi.

TYFRANE F1 Açık tarla 
oturak

Kırmızı Va/Vd/Fol:0,1/TSWV Ma/Mi/Mj/TYLCV 220-250 İlkbahar ve yaz 
dönemi

Tekli TYLCV ve TSWV’ ye dayanıklı 
yuvarlak oturak çeşittir.

Argun SAHIN, Ülke Müdürü

TYMBALO, özellikle Türkiye pazarı için geliştirilmiş domates 
çeşidimizdir. Referans domatesimizdir. Çok çekici, düzenli 
salkımlar oluşturan, güzel bir meyve rengine ve aynı 
zamanda sap ve çanak yapraklar arasında hoş bir kontrast 
oluşturan bir çeşittir.

Ayrıca, TYMBALO yerel yetiştirme koşullarına çok iyi uyum 
sağlamış erkenci bir çeşittir.

Yetiştiricilerimiz, Cladosporiosis'e karşı yüksek dayanım 
(Pf:A-E) ve ayrıca TYLCV ve TSWV(0)'a karşı yüksek 
toleranslı bir çeşit olması sebebiyle sorunlara çözüm getiren 
bir çeşit sahibi olacaktır. 



6

MARUL

Daha çok ürün almak için...

DAYANIMLAR:   Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 

   LMV:1, Fol: 1

Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine uygun kıvırcık marul 
çeşididir. Özellikle Fusarium dayanımı sayesinde güvenli 
üretim imkanı verir. Dolgun yapısı ile açık tarla ve örtü 
altı üretimine uygundur. Sapa kalkmaya dayanıklı ve 
pazarlanabilir baş oranı çok yüksektir.

FRANTIC

J909

Her Sezonun Çeşidi

  Bl: 16-32,34,36, Nr:0

  LMV:1

Özellikle soğuk dönemler için uygun kıvırcık marul 
çeşididir.  Koyu renkli, dolgun ve hacimli meyve yapısı 
ile örtü altı ve açık tarla üretimine uygundur.

GIANINA

Güven veren çeşit

  Bl: 16-24,27,30-32

  LMV:1

Geç güzlük ve ilkbahar üretimine uygun kıvırcık 
çeşittir. Tatlı yeşil yaprak rengi ile dolgun baş yapısı 
vardır. Yapraklar hasat ve yıkama esnasında kırılmaz.

SR327

Sadece Profesyoneller İçin...

  Bl: 16-27,30-32,37, Nr:0

  LMV:1, Fol:1  

Kırmızı Lollo Rosso tipinde kıvırcık marul çeşididir. 
Yüksek sapa kalkma dayanımı sayesinde her 
dönemde üretimi yapılabilir. Fusariuma dayanıklı 
olması sayesinde güvenli üretim yapılmasına imkan 
verir. Yapraklar koyu kırmızı renktedir.
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Çeşit Tip R Yetiştirme dönemi İrilik Tipburn (1) Sapa kalkma Açıklama

FRANTIC Kıvırcık Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1    İlkbahar ve sonbahar.

J909 
ARMADA

Kıvırcık Bl: 16-32,34,36, Nr:0 LMV:1    Her dönem için.

GIANINA Kıvırcık Bl: 16-24,27,30-32 LMV:1    İlkbahar ve geç güzlük.

SR327 
ANSELO

Lollo Rosso Bl: 16-27,30-32,37, Nr:0 LMV:1, Fol:1      Koyu kırmızı renk.

Yetiştirme dönemi şartları :  Soğuk ve zor    İyi    Çok sıcak

İrilik :  Açık      Yüksek     Tip burn / Sapa kalkma toleransı :  Düşük      Yüksek (1) Yaprak uç yanıklığı

Fusarium direnci artık kendi logosuna sahip. Marul yetiştiriciliğinde ürününüzü koruyun.
Fuz Control® logosu sayesinde dayanıklı çeşitleri nasıl tanıyacağınızı bilebilirsiniz. Gautier Tohum’a özel.
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KABAK

KRAL ÇEŞİT! Verimde Kral, Renkte Kral, 
Dayanımda Kral

DAYANIMLAR:  ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Virüslere dayanımlı ve çok verimli bir çeşittir. Açık tarla 
üretimine uygundur. Baharlık, yazlık ve güzlük olarak 
yetiştirilebilir. Meyveler sıcaklarda renk açılması yapmaz. Dik 
büyüyen bitkiler güçlü ve kompakt yapıdadır. Boğum araları 
kısa olup, hasat süreklidir. Meyveler orta koyu yeşil renkte, 
çok parlak ve silindirik şekildedir. Meyvelerin kolay hasat 
edilebilmesi sayesinde hasat masraflarının daha az olmasını 
sağlar.

MAJESTÉE F1

Şaşırtan performans

DAYANIMLAR:  ZYMV/WMV

Erken bahar ve yaz dönemi yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. 
Bitki güçlüdür ve dik bir şekilde gelişir. Yaprak yüzeyi dar 
ve girintilidir. Ayrıca dalları da uzun yapıdadır. Bitki yapısı 
sayesinde toplama işçiliği düşük olur ve ilaçlama çok daha 
rahat yapılır. Meyveler çok kalitelidir. Meyve saplarının 
göreceli olarak uzun olması nedeniyle raf ömrü uzundur.

PASAMONTÉE L141 F1

AMALTHÉE F1

Daima Amalthee, Daima Bildiğiniz Çeşit

Örtü altı kabak üretiminde yıllardan bu yana lider olan 
çeşittir. Mükemmel meyve rengi ve soğuk koşullardaki 
meyve tutumu ile ön plana çıkan bir çeşittir. Güçlü 
bitkisi ile hastalıklara dirençlidir.

ROYALTHEE F1

Güz döneminin kralı

 ZYMV/WMV/Px

Erken bahar ve geç sonbahar dönem yetiştiriciliğine 
uygun bir çeşittir. Bitki yapısı güçlü ve dik bir yapıda 
gelişir. Bitkinin dik büyümesi toplamada ve ilaçlamada 
büyük etkinlik sağlamaktadır. Dik bitki yapısı aynı 
zamanda birim alanda daha fazla sayıda bitki 
ekilmesine ve buna bağlı olarak birim alanda daha 
fazla verim alınmasına olanak tanımaktadır. Meyveler, 
uzun ve tam silindirik şekilde ve orta yeşil renktedir. 
Sapların göreceli olarak uzun olması meyvelere daha 
uzun bir raf ömrü getirmektedir. 

ROYALTHEE
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Çeşit Renk Yetiştirme Güçlülük Erkencilik Açıklama

SİLİNDİRİK
MAJESTÉE F1 Orta yeşil ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px      Açık tarlada mükemmel performans.

PASAMONTÉE 
L141 F1

Orta yeşil ZYMV/WMV       Verim ve kaliteyi birleştiren çeşit.

ROYALTHEE F1 Orta yeşil ZYMV/WMV/Px       Güzlük yetiştiricilik için mükemmel çeşit.

AMALTHÉE F1 Orta yeşil -         Örtü altı kışlık segment için referans çeşit.

TWITTER F1 Koyu yeşil Px     Kışlık ve erken ilkbahar için uygun dik büyüyen çeşit.

YUVARLAK
GRAVITY F1 Koyu yeşil ZYMV/WMV/CMV/Px

 
    Parlak ve çok verimli.

LUNEOR F1 Sarı ZYMV/WMV/CMV/Px
 

      Çok verimli, farklı meyveler.

*Numaralı olarak belirtilen çeşitler resmi olarak kayıt altına alınıncaya kadar deneme için mevcuttur.

GRAVITY F1

Yuvarlak Kabakta Kral

 ZYMV/WMV/CMV/Px

Koyu yeşil renkte yuvarlak kabak çeşididir. Virüslere 
dayanımlı ve çok verimlidir. Örtü altı ve açık tarla 
üretimine uygun olup, güçlü ve dik bitki yapısına 
sahiptir. Parlak yeşil ve yuvarlak meyve yapısına sahip 
olan çeşit, dolmalık için çok uygundur. Sürekli meyve 
hasadı ile kazanç sağlar.

LUNEOR F1

Her Biri Ay Parçası!

 ZYMV/WMV/CMV/Px

Virüslere dayanımlı ve çok verimli bir çeşittir. Örtü 
altı ve açık tarla üretimine uygun bir çeşittir.  Dik ve 
güçlü bitki yapısı ile sezon boyunca daha yüksek 
performans sağlar. Yuvarlak ve parlak sarı rengi ile 
albenisi yüksek olup dolmalık üretime çok uygundur.

TWITTER F1

Aradığınız her şey bu çeşitte

 Px

Örtü altı kış ve erken ilk bahar yetiştiriciliğine uygun 
koyu yeşil çeşittir. Bitkiler dik olarak büyür. Özellikle 
bitkinin dik bir yapıda büyüme eğiliminde olması 
üreticiye toplamada büyük avantaj sağlar. Dik bitki 
yapısı aynı zamanda örtü altında değerli olan alanın 
daha verimli kullanılmasına olanak tanımaktadır. 
Meyveler, uzun, silindirik şekilde ve koyu yeşil 
renktedir. Sapların göreceli olarak uzun olması 
meyvelere daha uzun bir raf ömrü getirmektedir. 

TWITTER

Örtüaltı Açık tarlaYetiştirme : Erkencilik :  Geçci /       Çok erkenGüçlülük :  Zayıf /       Çok güçlü

GRAVITY
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KAVUN

Verimde garanti

DAYANIMLAR: 
 
 Fom: 0,1,2

  Px: 1,2,5/Ag

Örtü altı yetiştiriciliğe uygun Galia tip kavun çeşididir. 
Çeşidin özellikle alt bölgede meyve tutumu mükemmeldir. 
Alt seviyelerdeki meyve tutumunun iyi olması bitki yapısının 
aşırı kuvvetli olmaması ile desteklenmektedir. Bitkiler orta 
kuvvetli olup yaprak genişliği diğer çeşitlere göre daha 
azdır. Meyve iriliğinin 5-10% civarında daha fazla olması 
verimi de artırıcı bir unsurdur. Meyvelerdeki ağ yapısı 
piyasanın tam istediği gibi sık ve gösterişlidir. Çeşidin 
meyve lezzeti ve tatlılığı oldukça yüksektir. Meyveler ilk 
oluşmaya başladığında oval/uzun bir şekilde iken irilik ve 
olgunlaşmanın ileri aşamalarında meyve şekli yuvarlak/oval 
hale gelmektedir.

GARANTO F1

Mutlu eder

DAYANIMLAR: 
 
 Fom: 0,2

  Px: 1,2,5,3-5/Ag

Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygun erkenci Kırkağaç 
tipi kavundur. Çeşidin orta güçlü bitki yapısı vardır. Meyve 
tutumu yüksektir. Meyveler hafif uzun, oval bicimdedir. 
Kırkağaç tipi meyvelerde klasik görünümde olan 
Koyu sarı zemin üzerinde yeşil benekler vardır. Ortalama 
meyve ağırlığı bakım koşullarına bağlı olarak 4 – 7 kg 
arasında değişir. Çeşit, uygun koşullar sağlandığında 
hasattan sonra 4-5 ay depolanabilir.

ALBAN F1
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Çeşit Tip R Yetiştirme Bitki yapısı Açıklama

GARANTO F1 Galia Fom: 0,1,2 Px: 1,2,5/Ag Orta kuvvetli Örtü altı yetiştiriciliğine uygun çok verimli çeşit.

ALBAN F1 Kırkağaç Fom: 0,2 Px: 1,2,5,3-5/Ag Orta kuvvetli Oval meyve, güçlü bitki, çok verimli, depolamaya uygun.

Örtüaltı Açık tarlaYetiştirme :

Çağdaş ÇOBAN, Satış Sorumlusu

Kavun, Türkiye'de geniş alanlarda üretilen bir üründür. 
Gautier Semences, Galia ve Kırkağaç gibi farklı tipolojilerde 
yenilikçi kavun çeşitleri üretmek için Türkiye pazarına 
yönelik ıslah programları başlatmıştır.

Islahçılarımız, ALBAN çeşidinin elde edilmesi ile başta 

Kırkağaç olmak üzere sektörde yaşanan çeşitli sorunlara 
çözüm getirmek için gayret göstermektedirler. Üretimi 
kolaylaştırmak ve ürünü güvence altına almak için 
tasarlanan ALBAN, iyi meyve tutumu sayesinde verimlidir 
ve güçlü bitkisi kolay hastalanmaz. Meyveler iridir ve 
meyve kalitesi ile tüketicilere optimum meyve kalitesini 
garanti edebilecek düzeydedir.
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Argun SAHIN
Ülke Müdürü / Country Manager 
Tel : +90 532 673 13 74
argun.sahin@gautiertohum.com

Çağdaş ÇOBAN
Satış Sorumlusu / Sales Representative
Tel : + 90 532 304 57 60
cagdas.coban@gautiertohum.com 

Münevver TOKAÇ 
İdari Asistan / Administrative Assistant
Tel : +90 242 324 95 15
munevver.tokac@gautiertohum.com

GAUTIER TÜRKİYE TAKIMI

Yeni web sitemizi keşfedin

www.gautiersemences.com/turkiye

Ve tüm haberlerimizi facebook 
sayfamızdan takip edin


