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Tescil edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu 

                                                                                                                                              Ek.2 

Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Yulaf 

Çeşidin tescil edilen adı: KAHRAMAN 

Tescil yılı: 2014 

Tescil ettiren enstitü/istasyon: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü EDİRNE 

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

a-Verim durumu. 500-800 kg/da 

b- Tavsiye edilen bölge/Bölgeler: Marmara 

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

bir şekilde): 

Tane üretimleri için kullanılacak tohumluk miktarı 12-16 kg/da, yeşil ot amacıyla yetiştirilmesi 

halinde tohumluk miktarı (18-20 kg/da) artırılmalıdır.  Uygulanacak gübre miktarı 8-12 g/da azot 

(N) ve 2-3 kg/da Fosfor (P2O5) olacak şekilde yapılmalıdır. Toprak konusunda seçici olmayıp 

her türlü toprakta yetişir. Yeterli yağışı olan bölgelerde çok rahat yetiştirilebilir. 

d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.): Hayvan yemi olarak yalın/sade yeşil ot, fiğ ve yem bezelyesiyle karıştırarak yeşil ot, tane olarak, 

ayrıca 1000 tane ve hektolitre ağırlığının yüksek kavuz oranının düşük olmasından dolayı insan 

beslenmesinde (kahvaltılık, kek, bisküvi) kullanılmaktadır.  

e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri: Tane kısa, dolgun ve iri olup gri renktedir. Tane verimi, 1000 tane ve hektolitre ağırlığı yüksektir.  

f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı: Tane üretiminde 12-16 kg/da, yeşil ot üretiminde 18-20kg/da 

g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi gereken 

başka özellikler: 

Bölgede Yulaf taçlı pası ve kara pas yaygın olup bu hastalıklara orta dayanıklıdır. 

h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı: Tescil süresinde üretim izinli olup çok kısa zamanda bölgede ekilip yaygınlaştı ve yayımında 

hiçbir engel yoktur. 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar ( kg) 1 da alanda kurulacak demonstrasyonlara tohum sağlanabilinir. 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl: 2014 yılı ve sonrası yıllara 

Çeşidi ortaya koyan yada çeşitle ilgili bilgi alınabilecek araştırmacının 

paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep telefonu, faks, e-posta): 

Dr. Turhan KAHRAMAN 

Tel : 0284 2358182 Fax: 0284 2358210 Cep:05337197342  

E-posta: turhankahraman@hotmail.com 
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Dr. Turhan KAHRAMAN                                                                                                                     Dr. Adnan TÜLEK   

          Islahçı                                                                                                                                               Enstitü Müdürü 

Tescil edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu 

                                                                                                                                              Ek.2 

Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Yulaf 

Çeşidin tescil edilen adı: KIRKLAR 

Tescil yılı: 2014 

Tescil ettiren enstitü/istasyon: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü EDİRNE 

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

a-Verim durumu. 400-700 kg/da 

b- Tavsiye edilen bölge/Bölgeler: Marmara 

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

bir şekilde): 

Tane üretimleri için kullanılacak tohumluk miktarı 12-15 kg/da, yeşil ot amacıyla yetiştirilmesi 

halinde tohumluk miktarı (18-20 kg/da) artırılmalıdır.  Uygulanacak gübre miktarı 8-12 g/da azot 

(N) ve 2-3 kg/da Fosfor (P2O5) olacak şekilde yapılmalıdır. Toprak konusunda seçici olmayıp 

her türlü toprakta yetişir. Yeterli yağışı olan bölgelerde çok rahat yetiştirilebilir. 

d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.): Hayvan yemi olarak yalın/sade yeşil ot, fiğ ve yem bezelyesiyle karıştırarak yeşil ot, tane olarak, 

ayrıca 1000 tane ve hektolitre ağırlığının yüksek kavuz oranının düşük olmasından dolayı insan 

beslenmesinde (kahvaltılık, kek, bisküvi) kullanılmaktadır.  

e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri: En erkenci çeşit olup, tanesi sarı ve uzundur. Tane verimi, 1000 tane ve hektolitre ağırlığı yüksek  

f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı: Tane üretiminde 12-15 kg/da, yeşil ot üretiminde 18-20kg/da 

g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi gereken 

başka özellikler: 

Kara pasa karşı orta hassastır 

h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı: Tescil süresinde üretim izinli olup çok kısa zamanda bölgede ekilip yaygınlaştı ve yayımında 

hiçbir engel yoktur. 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar ( kg) 1 da alanda kurulacak demonstrasyonlara tohum sağlanabilinir. 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl: 2014 yılı ve sonrası yıllara 

Çeşidi ortaya koyan yada çeşitle ilgili bilgi alınabilecek araştırmacının 

paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep telefonu, faks, e-posta): 

Dr. Turhan KAHRAMAN 

Tel : 0284 2358182 Fax: 0284 2358210 Cep:05337197342  

E-posta: turhankahraman@hotmail.com 

 


