
Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu 

                                                                                                                                                                         

Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Fagopyrum esculentum Moench (Yaygın Kara Buğday) 

Çeşidin tescil edilen adı: GÜNEŞ 

Tescil yılı: 2014 

Tescil ettiren enstitü/istasyon: BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

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

          a-Verim durumu: 100-200 kg/da 

          b-Tavsiye edilen bölge/bölgeler: Ülkemizin her bölgesi 

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

          ihtiyaçları (ayrıntılı bir şekilde): 
İklim İsteği 

Karabuğday iklim isteği bakımından kısmen seçici olup daha çok 

iklimin nemli ve serin olduğu yerlerde çok iyi şekilde yetişmektedir. 

Yetişme süresinin kısa olması (8-14 hafta) ve gelişme için sıcaklık 

isteğinin düşük olması sebebi ile kuzey enlemlerde ve yüksek yerlerde 

de (0-4200 m) yetişebilmesine olanak sağlamaktadır. Dona karşı hassas 

olup, donlu havalarda ölmektedir. Çiçeklenme zamanı, kuru hava, 

yüksek sıcaklık veya soğuklar çiçeklenme ve tohum bağlama üzerine 

olumsuz etki yaparlar. Ekim zamanı bu sebeple son donlardan sonra ve 

havalar serin iken erken zamanda yapılmalıdır. Tatar karabuğdayı 

soğuğa daha toleranslı olup  F. esculentum’a göre daha yüksek yerlerde 

yetişebilmektedir. 

Toprak İsteği 

İklim şartları uygun olduğu müddetçe topraktan talebi az olup hemen 

hemen her türlü toprakta yetişebilmektedir. Verimli olmayan yerlerde 

ve marjinal yerlerdeki ziraat sistemine uygun bir bitki olarak 

Güneydoğu Asya ve Asya’nın geniş alanlarında yetiştirilir. Drenajı iyi 

orta tip topraklar oldukça uygundur. Kireç miktarı çok yüksek kuru 

veya çok nemli ve ağır topraklar verim açısından iyi değildir. Verimli 

olmayan asit topraklara (pH 4–6) toleransı iyidir. Azot miktarı yüksek 



olan topraklarda tohum verimi düşmektedir. Bu topraklarda yatmaya da 

sebep olmakta ve yatan bitkilerde genellikle ayağa kalkamamaktadır. 

Kaymak tabakası bağlayan killi topraklarda fide çıkışı zayıf 

olabilmektedir. 

Tarla Hazırlığı 

Tarla hazırlığının iyi yapılaması çimlenme ve üniform çıkış için 

gereklidir. Tohum yatağı genellikle nemi muhafaza etmek, yabancı otu 

kontrol etmek, gerekli besin maddesinin alımı için hazırlanmalıdır. 

Karabuğdayın yüzeysel kök sistemi ve tohumun küçük olması 

bakımından da tohum yatağı önemlidir. Toprak genelde sonbaharda 

pullukla sürülür, ilkbaharda ise diskaro ve tırmık gibi aletlerle tarla 

hazırlığı yapılır. Geç ekimlerde otlanma olursa bu işlemler 

tekrarlanabilir. En iyi sonuç; iyi hazırlanmış, yabancı otların olmadığı 

yere tohum eklemekle sağlanır. 

Ekim ve Bakım:  

 Dona hassas olduğundan ilkbahar son donlar geçtikten sonra her hangi 

bir zamanda ekilebilir, fakat bu süre tohum elde etmek için bitki 

gelişim hızı dikkate alındığında son ekim tarihi, sonbahardaki ilk 

donlardan 10–12 hafta önceki zamanda olmalıdır. Karabuğday ekimden 

3–5 gün sonra (en geç 10 gün içinde) topraktan çıkar. Ekimler 4-5 cm 

derinliğe yapılır ve daha fazla derine ekilirse zayıf bir çıkış olur. 

Makineli ve serpme ekim olmak üzere iki türlü ekim uygulanır. Yaygın 

olan tavsiye edilen makineli ekimdir. Makineli ekimde 3.5–8.0 kg 

arasında tohum kullanılır. Büyük tohumlar genelde ortalama 5–6 kg/da 

iken, küçük tohumlar 3.5–4.0 kg/da civarında kullanılmaktadır. 

Tohumluk oranı yabancı otlarla rekabeti artırmak, gölgelik oluşturmak, 

bazı yerlerde erken olgunlaşmayı sağlamak için ve sulanır alanlarda 

arttırılmaktadır. Mibzerle ekimlerde daha az tohum gerekir ve daha 

üniform çıkış sağlanır. Genelde tahıl mibzeri ile ekim olmakla birlikte, 

birçok mevcut tane ekici mibzerler karabuğday ekiminde de kullanılır. 

Mibzerle ekimlerde sıra aralığı 15–20 cm arasında olması tavsiye 



edilmektedir. Ülkemizde su sıkıntısının olmadığı, özellikle Orta 

Anadoluda sulu alanlara tavsiye edilmektedir. Orta Anadoluda Nisan-

Temmuz  döneminde 2-3 su, Temmuz-Ekim döneminde 3-4 defa 

sulama gerekebilir.  

Hasat: 

Bitkideki danelerin en az % 75’i kahverengileştiği zaman biçerdöverle 

hasat edilebilir. Hasat zamanı yaklaşık olarak ekimden itibaren 85-90 

gün sonrasıdır. 

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

Taneleri direk olarak pilav, çorba ve dolmalarda v.b. kullanıldığı gibi 

taneden elde edilen unu saf veya diğer unlarla karışım halinde ekmek, 

bisküvi, kek, makarna, kurabiye gibi unlu mamullerde, diğer tatlı ve 

dondurma külahı yapımında, patatesle birlikte patatesli yiyeceklerde, 

diğer yemeklerde karışım halinde, çorba ve pudinglerde, etli 

yemeklerle birlikte kullanılabilmektedir.  

Karabuğday tanesi ve ununda çölyak hastalarına zararlı olan ve serin 

iklim tahıllarında bulunan glüten bulunmadığından gerek tanesini ve 

gerekse tanesinden elde edilen unu tahıllara karıştırmamak şartıyla 

rahatlıkla tüketilebilir. 

Hayvan Beslemede Yem Olarak 

Karabuğday küçük ve büyükbaş hayvan ile yumurta tavukçuluğunda 

yem olarak kullanılmaktadır. Çeşitli araştırmalarda da rasyonlara 

katılabileceği, toplam karışımın 1/3 ilave edilebileceği belirtilmiştir. 

Bundan daha fazla karışıma katılması önerilmemektedir.  

Bal Özü Bitkisi Olarak  

Karabuğday birçok ülkede bal üretiminde nektar kaynağı olarak 

kullanılır. Karabuğday diğer kaynakların azaldığı sezon sonunda 

oluşması sebebiyle (2. ürün ekiminde) arıcılar için önemli bir ihtiyacı 

karşılar. Saf karabuğday balı koyu renklidir. 



 

Tıbbi Bitki Olarak Kullanımı 

 Karabuğday kandaki kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olan, kılcal 

ve ana damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan, yüksek kan 

basıncını azaltan birçok bileşiği bulundurmaktadır. Karabuğdayın ana 

flavoniti rutin bir flavonal glikosidtir. Rutin bakımından en zengin bitki 

karabuğdaydır.  

Yeşil Gübre ve Toprak Düzenleyicisi Olarak 

Karabuğday ekiminden itibaren 4-5 haftalık süre içerisinde yeşil gübre 

olarak kullanılabilir veya çiçeklenmeden 7-10 gün sonra toprağa 

karıştırılabilir.  

Yabancı Otlarla Mücadelede kullanımı  

Yabancı otlarla yarışabilmesi için bu tip yerlerde daha sık ekilmeli, 

yabancı otların gelişimi ve büyüklüğü karabuğdaydan daha fazla 

olmamalıdır. Karabuğdayın bu özelliği organik tarım yapılan yerlerde 

karabuğday açısından bir avantaj ve de sisteme yardımcı bir bitki 

olmasını da sağlar.  

Diğer Kullanım Alanları 

Meyilli arazilerde erozyona karşı da kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca 

boya sanayinde doğal boya yapımında da kullanılmaktadır. 

 

          e-Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri: Ülkemizin ilk çeşitleri 

          f-Dikim/ekim mesafesi, birim alana kullanılan tohumluk   

          miktarı: 

20 cm sıra arası, 250-300 adet/m2 ekim sıklığı ortalama 5 kg/da 

tohumluk ekim için uygundur. 

          g-Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve  

          bilinmesi gereken başka özellikler: 

Belirgin, verimi aşırı etkileyen hastalık ve zararlısı yok 

          h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı:  

          (patent hakkı vb. nedenler)  

Engel yok 



Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktarı (adet, kg) 250 kg 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl: 2014 

Çeşidi ortaya koyan ya da çeşitle ilgili bilgi alınabilecek 

araştırmacının/araştırmacıların paylaşmak istediği iletişim 

bilgileri: (Telefon/cep telefonu, faks, e-posta) 
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Araştırmacı Personel Enstitü Müdürü 

 


