
Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu 

Ek.2 

 

 Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür:  
 

Ekmeklik Buğday 

 Çeşidin tescil edilen adı:  
 

Saban 

  Tescil yılı 2014 

Tescil ettiren enstitü/istasyon:  
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 Tescil edilen çeşitle ilgili olarak çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yayım personeli için gerekli diğer diğer teknik ayrıntılar:  
 

  a- Verim durumu Tescil denemeleri 675-1056 kg/da  

  b- tavsiye edilen bölge/bölgeler Trakya ve Güney Marmara Bölgesi 

 c- Çeşidin ekolojik istekleri, toprak, bitki besleme ve su ihtiyaçları 

(ayrıntılı bir şekilde):  
 

Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı çok iyidir. Trakya-Marmara 

Bölgesinde her türlü toprak yapısına tavsiye edilir. Özellikle taban arazilerde 

yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. Kardeşlenme kapasitesi yüksektir. 

 

 d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.):  
 

Gıda sanayii 

 e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri:  
 

Bitki boyu kısa, yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. 

 f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı  
 

18-20 kg/da (500 dane/metrekare) 

 g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi  

 gereken başka özellikler:  
  

Küllemeye toleranslı, kahverengi pasa orta hassastır. Yatmaya dayanıklıdır. 

 

 h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı:  
 

Yayımın yapılmasında engel bir durum yoktur 

 Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar ( kg)  
 

1 dekar için 20 kg 

 Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl:  
 

2014 

 Çeşidi ortaya koyan yada çeşitle ilgili bilgi alınabilecek  

araştırmacının paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep  

 telefonu, faks, e-posta):  
  

Dr. İrfan ÖZTÜRK, Tel: 0284 2358182, Fax: 0284 2358210  

Cep: 05338108167 

  e-posta: irfan.ozturk@gthb.gov.tr, irfanozturk62@hotmail.com 

  
Tanzim Eden 

11/08/2014 

 

 
Dr irfan ÖZTÜRK 

Serin İklim Tahılları Şubesi 

Onaylayan 

11/08/2014 

 

 

Enstitü Müdürü 

Dr. Adnan TÜLEK 
 

 



 
Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu 

Ek.2 

 
Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür:  

 

Arpa 

 Çeşidin tescil edilen adı:  
 

Hasat 

  Tescil yılı 2014 

Tescil ettiren enstitü/istasyon:  
 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 Tescil edilen çeşitle ilgili olarak çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yayım personeli için gerekli diğer teknik ayrıntılar:  
 

  a- Verim durumu Tescil denemeleri 550-875 kg/da  

  b- tavsiye edilen bölge/bölgeler Trakya ve Güney Marmara Bölgesi 

 c- Çeşidin ekolojik istekleri, toprak, bitki besleme ve su ihtiyaçları   

(ayrıntılı bir şekilde):  
 

Kışlık, erkenci bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı iyidir. Trakya-Marmara 

Bölgesi’nde her türlü alanlarda yetiştiriciliği tavsiye edilir. Kardeşlenme 

kapasitesi yüksektir. Bitki boyu orta, sap yapısı sağlam olup yatmaya karşı 

dayanıklıdır. Erkenci olduğu için ikinci ürün silajlık üretim için de uygundur.  

 d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.):  
 

Hayvancılık sektörü yem sanayi 

 e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri:  
 

İyi koşullarda verim potansiyeli yüksektir 

 f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı  
 

18-20 kg/da (500 dane/metrekare) 

 g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi  

 gereken başka özellikler:  
  

Külleme ve yaprak çizgili leke hastalığına dayanıklı, yaprak leke hastalığına 

(Rhyn. secalis) dayanıklılığı çok iyi, pas hastalıklarına karşı toleranslıdır. Sap 

ve başak kırıcılığına karşı dayanıklıdır. 

 h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı:  
 

Yayımın yapılmasında engel bir durum yoktur 

 Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar (kg)  
 

1 dekar için 20 kg 

 Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl:  
 

2014 

 Çeşidi ortaya koyan yada çeşitle ilgili bilgi alınabilecek  

araştırmacının paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep  

 telefonu, faks, e-posta):  
  

Dr. İrfan ÖZTÜRK, Tel: 0284 2358182, Fax: 0284 2358210  

Cep: 0533-8108167,  

 e-posta: irfan.ozturk@gthb.gov.tr, irfanozturk62@hotmail.com 
 

  
 


