
Tohum Çeflitlerimiz ve Özellikleri Hakk›nda K›sa Bilgiler

1. Tohum Çeflitleri

Genel

Orijinal standart ambalajlar›m›z içerisinde, EC etiketi alt›nda, genel standartlara uygun mükemmel tohum

çeflitleri tedarik etmekteyiz.

Bejo Tohumlar›

Bejo tohumlar› için en s›k› kalite standartlar› uygulanm›flt›r; tohumlar›n standart bir büyüklü€ü ve bir çimlenme

kapasitesi vard›r.

Prime Tohum

Prime ifllemi, fidelerin ekildikten sonra daha h›zl› ve/veya düzgün flekilde geliflmelerini sa€lamak amac›yla,

filizlenme sürecinin aktif hale getirilmesi anlam›na gelmektedir. Bu ifllem, belirli standartlara uygun mahsul elde

edilmesini ve zararl› ot kontrolü için do€ru zamanlaman›n yap›labilmesini sa€lamaktad›r.

Topak Halindeki Tohumlar

Topak haline getirme ifllemi, tohumu dolgular ile kaplayarak bu tohumlar›n boyutlar›n› veya flekillerini

de€ifltirmektir. Bu ifllemin temel amac›, ekim ifllemine yard›mc› olmakt›r. Bu uygulaman›n di€er bir avantaj› da

yararl› maddelerin kaplama içerisine eklenmesinin mümkün olmas›d›r.

Bejo Tohum Kaplamas› (Yeflil Renk)

Bejo tohum kaplama, içerisinde mantarlar› engelleyen/öldüren ilaçlar›n bulundu€u ince bir kaplamad›r.

Bu ilaçlar tohumlar› filizlenme s›ras›nda, fide küflerinden ve topraktaki mantarlardan korur. Temel kaplamada

toz bulunmaz. Bu ifllem Bejo tohumlar›na uygulanan standart bir tedavidir.

Haflarat ‹laçl› Kapl› Bejo Tohumlar› (K›rm›z› Renkli)

Haflarat ilaçl› kaplama, içerisinde hem haflarat hem de mantar ilac› bulunan, tamamen yuvarlak ince bir

kaplamad›r. Bu tür kaplama, ürün koruyucu maddelerin kullan›m oran›n› büyük ölçüde azaltmaktad›r. Haflarat

ilaçl› kaplama, lahana familyas›, havuç, so€an ve p›rasa için uygulanabilir. Ancak çin lahanas› veya kale

(lahana familyas›ndan bir sebze) gibi tohumlar için haflarat ilaçlar›n kullan›m›  tavsiye edilmez. Haflarat ilaçl›

kaplama, yetifltirme mevsiminin bafllar›nda, lahana kökü sine€i, havuç sine€i ve so€an sine€i gibi böceklere

karfl› önemli bir koruma sa€lar ve bitki popülasyonunun hızlı art›fl›n›n önlenmesine yard›mc› olur.

Haflarat ‹laçl› Chlorpyriphos (Gigant) Lahana Tohumu

Bejo ayr›ca, lahana sineklerinin yavrular›na karfl› haflarat ilaçl› kaplamal› lahana tohumlar› da üretmektedir.

Bu kaplamada, standart mantar ilaçlar› da bulunmaktad›r. Gigant maddesi, çin lahanas› hariç, Brassica

familyas›ndan birçok sebze için kullan›labilir. Bu kaplamal› tohumlar Bejo’nun karnabahar, brokoli, brüksel

lahanas› ve lahana bafll› sebzelerinin çeflitli türleri için mevcuttur. Brassica familyas› için haflarat ilaçl› kaplama,

1 Mart ve sonras›nda ekim amac›yla herhangi bir koflula ba€l› kalmaks›z›n kullan›labilir. Özellikle modüller veya

bloklar halinde üretim yap›lacak ise tavsiye edilir.



Haflarat ‹laçl› Benfuracarb (Oncol) So€an Tohumu

Bejo ve De Groot en Slot firmalar›, haflarat ilaçl› kaplamal› so€an tohumu üretmektedir. Bu tohum kaplamas›

içerisinde sadece neckrot ve fide küfünün kontrolüne karfl› bir mantar ilac› bulunmaz. Ayn› zamanda yapısında

so€an sineklerinin larvalar›n›n kontrolü için de haflarat ilac› içeren madde mevcuttur. Olumlu bir yan etki olarak

bu madde, belirli oranda bitki gövdesindeki sirke kurtlar›n› da kontrol eder.

Haflarat ‹lac› Chlorfenvinphos (Birlane) Havuç Tohumu

Bejo, havuç sineklerinin larvalar›na karfl› içerisinde Chlorfenvinphos haflarat ilac› bulunan havuç tohumlar›

üretmektedir. Bu tohum, içeri€inde do€ru oranlarda temel mantar ilaçlar›n› içeren, ekilebilir ve tozdan ar›nd›r›lm›fl

mükemmel bir üründür. Havuç sineklerinin ilk yavrular› May›s ay› bafl›nda do€ar, bu nedenle ekim ifllemi için

haflarat ilaçl› tohumun Nisan ay›ndan sonra kullan›lmas› önerilir. Böylece bu dönemde granül veya tarla ilaçlama

yöntemlerini kullanmaya gerek kalmaz.

Ekim iflleminin yap›ld›€› zamandan itibaren, haflarat ilaçl› kaplaman›n kal›c›l›€›, granül kal›c›l›€› ile k›yaslanabilir

ve yetifltirme mevsiminin ilerleyen aflamalar›nda, haflarat ilac› kullan›m› gerekli olabilir.

Organik Madde Sektörü

Bejo, müflterilerine organik yollarla üretilmifl 100’den fazla ürün sunmaktad›r. Organik ürünlerimizle ilgili daha

detayl› bilgi için www.bejo.com sitemizdeki organik madde sayfam›za bakabilirsiniz. Organik tohumlar, Hollanda

EKO kalitesi etiketi alt›nda üretilmektedir. Üretimini yapt›€›m›z organik çeflitler, kimyasal yollar kullan›lmadan

sadece standart üretim teknikleri kullan›larak elde edilen tohumlar olarak stoklar›m›zda bulunmaktad›r.

Hasat edildikten sonra tohumlar sadece fiziksel ve/veya biyolojik yöntemlere tabi tutulmaktad›r. Bejo organik

tohum ailesini her geçen y›l artt›rmaktad›r.

2. Ürün Özellikleri

Günümüzde sebze yetifltiricili€i, daha çok uzmanl›k ve yo€un çal›flma gerektiren bir u€rafl haline gelmifltir. Daha

kaliteli sebzelere yönelik giderek artan talebin bir sonucu olarak, sebze yetifltiricileri ve üreticilileri temel

maddelerin kalitesinin yükseltilmesini istemektedirler.

Tohum do€al bir üründür. Bu nedenle s›k s›k de€iflen çevresel koflullar elde edilen sonuçlar› etkilemektedir.

Buna ba€l› olarak, bitkilerin geliflimi ve di€er fiziki tohum özellikleri hakk›nda detayl› bilgi verebilmek genelde

pek mümkün de€ildir. Müflterilerin ihtiyaçlar›n› mümkün olabildi€ince karfl›layabilmek için, Bejo çeflitli tohum

kategorileri için belirli standartlar gelifltirmifltir.

Belirtilen çimlenme oranlar›, Bejo’nun belirledi€i minimum de€erlerdir ve ISTA yöntemlerine ve standart hata

oranlar›na göre belirlenmifltir. Tohumun belirtilen ürün özelliklerine uygun olmamas› durumunda Bejo

müflterilerini bilgilendirmektedir.

Çimlenme Özellikleri

Tohumlar›n çimlenme kapasiteleri, teslimat s›ras›nda belirtilir. Çimlenme kapasiteleri   ISTA standartlar›n› ifade

etmektedir.


