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 BASF’ın Fransa’da ıslah ve tohum üretiminin genişletilmesi  

1 Ocak 2023'te sonuçlanması planlanıyor  

BASF, yenilikçi kavun ıslah şirketi ASL'yi satın alıyor.

Satın alma, BASF’ın kavun tohumları açısından konumunu güvence altına
alacak ve güçlendirecek.



Nunhem, Hollanda – 28 Ekim 2020 Çarşamba günü BASF, meyve ve sebze değer 

zincirinde tercih edilen bir ortak olarak konumunu büyütmeye devam etmek üzere 

dünyanın en yenilikçi kavun ıslah şirketlerinden biri olan ASL'yi satın almayı resmen 

kabul etti. Avignon yakınlarında bulunan özel mülkiyetli Fransız şirketiyle yapılan 

işlem, tohum üretimi, fikri mülkiyet hakları, gen kaynakları, araştırma ve geliştirme 

tesisleri ve personel dahil olmak üzere tüm varlıkları kapsıyor.

ASL, Cantaloup ve Charentais türleri gibi turuncu etli tip kavunlar konusunda 

uzmanlaşmıştır. Etkili bir teknik bilgi transferini garanti etmek için satın almanın 1 

Ocak 2023'te tamamlanması planlanıyor. Firma sahiplerinin şirketlerini uzun vadeli 

ortakları BASF'ye devretme kararı, en yenilikçi kavun ıslah programının devam 

etmesini sağlayacak.

BASF’nin sebze tohumları işinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Vicente 

Navarro, “Küresel sebze tohumları endüstrisi için kavun önemli bir ürün. BASF’nin 

Nunhems® markası altında pazarlanan sebze tohumları portföyü halihazırda hibrit 

kavun tohumlarını kapsıyor" diye konuşuyor ve ekliyor: “ASL'yi satın alarak, değer 

zinciri ortaklarımıza ve tüketicilerimize son derece yenilikçi bir kavun hattı sunmaya 

devam ediyoruz. Tüm ticari faaliyetlerimizin nihai nedeni ve beklentilerini tat ve 

rahatlık açısından karşılayan yeni çeşitler üreterek sağlıklı beslenmeyi keyifli ve 

sürdürülebilir hale getirmek istememizin nedeni onlar.

Avignon yakınlarındaki tohum üretim ve ıslah tesisleri, BASF'nin dünya çapında 

sebze tohumları için 23 ıslah istasyonundan oluşan mevcut ağını tamamlayacak ve 

Fransa'da bulunan ıslah ve tarama gibi Ar-Ge faaliyetleri için ilk istasyon olacak.

İşlemin mali detayları açıklanmamaktadır.

BASF sebze tohumları işi hakkında daha fazla bilgi için: www.nunhems.com

Basın Bülteni
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BASF Tarım Çözümleri (Agricultural Solutions) İş Birimi Hakkında

Hızla artan nüfusla dünya, sürdürülebilir tarım ve sağlıklı ortamlar geliştirme ve sürdürme 

kabiliyetimize giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Çiftçiler, tarım uzmanları, haşere yönetimi 

uzmanları ve diğerleriyle birlikte çalışarak bunu mümkün kılmaya yardımcı olmak bizim 

görevimiz. Bu nedenle güçlü bir Ar-Ge hattının yanı sıra tohumlar ve özellikler, kimyasal ve 

biyolojik mahsul koruma, toprak yönetimi, bitki sağlığı, haşere kontrolü ve dijital çiftçilik dahil 

olmak üzere geniş bir portföye yatırım yapıyoruz. Laboratuvarda, sahada, ofiste ve üretimde 

uzman ekiplerle, çiftçiler, toplum ve gezegen için işe yarayan gerçek dünya fikirleri yaratmak 

üzere yenilikçi düşünceyi ve gerçekçi eylemi birleştiriyoruz. 2019 yılında bölümümüz 7,8 milyar 

Euro satış gerçekleştirdi. Daha fazla bilgi için lütfen www.agriculture.basf.com adresini veya 

sosyal medya kanallarımızı ziyaret edin.

BASF Hakkında

BASF olarak, sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, çevresel 

koruma ve sosyal sorumlulukla birleştiriyoruz. BASF bünyesindeki 117.000'den fazla çalışan ile 

neredeyse tüm endüstrilerde yer alan müşterilerimizin toplumun mevcut ve gelecekteki 

ihtiyaçlarını karşılamaları için destekliyoruz. Portföyümüz; Kimyasallar, Malzemeler, Endüstriyel 

Çözümler, Yüzey Teknolojileri, Beslenme & Bakım ile Tarım Çözümleri olmak üzere altı 

segmentten oluşmaktadır. BASF, 2019 yılında 59 milyar Euro'luk satış bildirmiştir. BASF 

hisseleri Frankfurt'ta (BAS) borsada ve ABD'de Amerikan Mevduat Makbuzları (BASFY) olarak 

işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.basf.com 


