
 

 
Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu                                                         Ek.2 

 

 

Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür:  SOYA 

Çeşidin tescil edilen adı:  İLKSOY 

Tescil yılı:  2013  

Tescil ettiren enstitü/istasyon:  TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  

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

a-Verim durumu.  350-500 kg/da  

b- Tavsiye edilen bölge/Bölgeler:  Tüm Bölgelerde ana ürün olarak, Çukurova bölgesinde II. ürün olarak 

ekilebilir.  

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

bir şekilde):  
Ekimde dekara 6-8 kg  tohum kullanılmalıdır. Sulama imkanı olan veya 

yağışın yeterli olduğu alanlarda yetişebilir  

d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.):  Yemeklik yağ, kanatlılarda ve büyükbaş hayvancılıkta yem olarak 

kullanılır  

e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri:  Mevcut çeşitlere göre 8-10 gün daha erkenci  

f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı:  6-8 kg  

g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi gereken 

başka özellikler:  
- 

h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı:  Herhangi bir durum söz konu değildir.  

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar ( kg)  1 dekar alana 7 kg tohum yeterlidir. 21 kg tohum sağlanabilir.  

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl:  2015 yılından itibaren demonstrasyon çalışmalarında yer alabilir.  

Çeşidi ortaya koyan yada çeşitle ilgili bilgi alınabilecek araştırmacının 

paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep telefonu, faks, e-posta):  
Dr. Metin BABAOĞLU, Tel: 0284 2358182, Cep: 0542 591 68 81, 

Fax: 0284 2358210  

E-mail: metinbabaoglu83@hotmail.com  

Tanzim Eden                                                                                                                                                                                    Onaylayan  

18.08.2014                                                                                                                                                                                      18.08.2014  
Dr. Metin BABAOĞLU                                                                                                                                                                      Dr. Adnan TÜLEK 

Soya-Aspir-Keten Birim Sorumlusu                                                                                                                                                                          Enstitü Müdürü 

 



Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu                                                         Ek.2 

 

 

Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür:  ASPİR 

Çeşidin tescil edilen adı:  LİNAS 

Tescil yılı:  2013  

Tescil ettiren enstitü/istasyon:  TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  

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

a-Verim durumu.  150-300 kg/da  

b- Tavsiye edilen bölge/Bölgeler:  Tüm Bölgelerde ekilebilir 

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

bir şekilde):  
Ekimde dekara 5 kg  tohum kullanılmalıdır. Her cins toprakta 

yetişebilir.  

d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.):  Yemeklik yağ ve küspesi hayvan yemi olarak kullanılır.  

e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri:  Mevcut çeşitlere göre % 20-30 daha fazla yağ içerir.  

f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı:  5 kg  

g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi gereken 

başka özellikler:  
Görülebilecek pas ve diğer yaprak hastalıkları için ilaçlama yapılabilir. 

h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı:  Herhangi bir durum söz konu değildir.  

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar ( kg)  1 dekar alana 5 kg tohum yeterlidir. 15 kg tohum sağlanabilir.  

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl:  2015 yılından itibaren demonstrasyon çalışmalarında yer alabilir.  

Çeşidi ortaya koyan yada çeşitle ilgili bilgi alınabilecek araştırmacının 

paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep telefonu, faks, e-posta):  
Dr. Metin BABAOĞLU, Tel: 0284 2358182, Cep: 0542 591 68 81, 

Fax: 0284 2358210  

E-mail: metinbabaoglu83@hotmail.com  

Tanzim Eden                                                                                                                                                                                    Onaylayan  

18.08.2014                                                                                                                                                                                      18.08.2014  
Dr. Metin BABAOĞLU                                                                                                                                                                      Dr. Adnan TÜLEK 

Soya-Aspir-Keten Birim Sorumlusu                                                                                                                                                                          Enstitü Müdürü 

 

 


