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HABER BÜLTENİ 

Araştırma Sonuçları 

“Soğanda (Allium cepa) azot ve kükürt uygulamalarının verim, 
beslenme ve bazı kalite kriterleri üzerine etkisinin araştırılması” 
isimli proje sonuçlandı 

 

Barış Albayrak tarafından yürütülen bu çalışma, soğanda artan doz-
larda azot ve kükürt uygulamalarının verim, beslenme ve bazı kalite 
kriterleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2012 ve 2013 yılların-
da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü deneme 
alanlarında Yalova’da yürütülmüştür. Denemede, azotun 0, 5, 10 
ve 20 kg da–¹ dozları ile kükürdün ise 0, 2.5, 5 ve 10 kg da–¹ dozları-
nın kombinasyonları uygulanmıştır. Denemede uygulamaların ve-
rim, mineral beslenme, kalite parametreleri (pürüvik asit vb.), to-
hum çıkış oranı, hızı ve bazı toprak özelliklerine etkileri incelenmiş-
tir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, azotun verim üzerine et-
kisi önemli bulunmuştur. Dekara 3850 kg verim için 13 kg N da–¹ 
dozunun ekonomik doz olabileceği saptanmıştır. Azot ve kükürt 
kombinasyonları doz artışıyla doğru orantılı olarak toprağın EC içe-
riğini arttırmıştır. Toprağın kükürt içeriği, kükürt doz artışına paralel 
olarak artmıştır. Toprağın toplam azot içeriği ve yaprakların azot 
içeriği artan azot dozlarıyla yükselmiştir. Soğan başlarının çapı da 
azot artışıyla artmış; ilk yıl 10.3 cm ikinci yıl 11.5 cm olan en büyük 
çap 10 kg N da–¹ dozunda elde edilmiştir. Ayrıca soğan başlarının 
azot ve magnezyum içerikleri de azot artışıyla artmıştır. Artan azot 
dozları; soğan başlarının kuru madde ve magnezyum içeriğini ters 
orantılı olarak azaltmıştır. Denemede, uygulamaların çıkış oranı, 
hızı ve kalite parametreleri üzerine etkisi önemsiz olarak tespit 
edilmiştir  
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GEOFİT ARAŞTIRMA  

MERKEZİ HABERLERİ 

 

Merkezde ziyaret edilebilecek geofit 
türleri ve çiçeklenme tarihleri web say-
famızda yayınlanmıştır. 

http://arastirma.tarim.gov.tr/
yalovabahce/Belgeler/Dokumanlar/
geofit_t%C3%
BCrleri_ve_ciceklenme_tarihleri.pdf 

Yeni Kiraz çeşitlerimiz 
BURAK:  Ağaç gelişmesi kuvvetli, yarı diktir. Meyveler kalp şeklinde ve büyüktür. Meyve sapı uzundur. Meyve 

kabuğu maun renktedir. Meyve eti kırmızı renkli, çok serttir ve orta sululuktadır. Meyvede çok az çatlama olur. 
Çekirdek büyüklüğü orta–büyüktür.  Haziran ayının 2-3. haftası hasat olur. 

ALDAMLA: Ağaç gelişmesi orta kuvvette, dik–yayvandır. Meyveler kalp şeklinde ve büyüktür. Meyve sapı orta

–uzundur. Meyve kabuğu maun renktedir. Meyve eti kırmızı renkli, çok serttir ve orta sululuktadır. Meyvede çok 
az çatlama olur. Çekirdek büyüklüğü orta–büyüktür. Haziran ayının 2-3. haftası hasat olur. 

BURAK 

ALDAMLA 
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BİLİMSEL TOPLANTI, ÇALIŞTAY, KONGRE  
VE SEMPOZYUMLAR  

Yurtiçinde ve yurtdışında değişik tarihlerde düzenlenen pek çok bilimsel toplantı, panel 
ve konferansa Kuruluşumuz teknik elemanları katılarak görüş ve önerilerde bulunmuş-
lardır  
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Tarih Yeri Bilimsel Toplantılar 
Katılımcı 

Sayısı 

27/11-

27/12/2017 
Enstitü Enstitü Araştırma Komitesi Toplantıları 59 kişi 

07.11.2017 Bilecik 
“Eco-Friendly Farming for Future” isimli 

proje toplantısı 
3 

22-25.12.2017 
Afyonkara-

hisar 

VI. International Moleculer Biology and Bio-

technology Congress 
2 

Eğitimin konusu Yapıldığı 
Yer 

Tarih Kursiyer 
sayısı 

Kivi Yetiştiriciliği Mersin 07.11.2017 20 

Uluslararası Organik Tarım Eğitimi İzmir 20-24.11.2017 17 

Meyve Yetiştiriciliği İstanbul 11-20-27.12.2017 21 
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ZİYARETLER 
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Tarih Ziyaretçi tanımı ve nedeni 
Katılımcı 
Sayısı 

26-27.12.2017 Güney Kore Proje ortaklarının ziyareti 2 
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HABER BÜLTENİ –YALOVA 

Bize Başvurun 

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hak-

kında daha fazla bilgi için bizi ara-

yın 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü, YALOVA 

(226) 814 25 20 

yalova.arastirma@tarim.gov.tr 

http//:arastirma.tarim.gov.tr/

yalovabahce 

YAYINLARIMIZ 

Kuruluşumuz tarafından basımı gerçekleştirilen yayınların satışına 
devam edilmektedir. 

Sö z könusu yayınlardan talep edenlerin aşag ıda belirtilen Banka He-
sap Numarasına parasını yatırıp, banka deköntunu Faks veya pösta 
aracılıg ı ile Kuruluşumuza iletmeleri durumunda, yayınlar KARGO ile 
adreslerine ö demeli ölarak gö nderilecektir.  

Banka deköntuna alıcının açık adresi, telefön numarası ve istemiş 
öldug u kitaplar belirtildig i takdirde size ulaşmak daha kölay ölacaktır. 
Fiyatlara KDV dahil ölup, kargö u creti alıcı tarafından karşılanacaktır. 

Yayın tutarı Atatu rk Bahçe Ku ltu rleri Merkez Araştırma Enstitu -
su ’nu n aşag ıdaki hesabına yatırılacaktır. 

T.C. Ziraat Bankası Yalöva Şubesi 31237873 – 5004 

Banka Şube Ködu: 404 

IBAN Nö: TR68 0001 0004 0431 2378 7350 04  

Sahibi: 
Atatu rk Bahçe Ku ltu rleri Merkez Araştırma Enstitu  Mu du rlu g u  adına; 
Dr. Yılmaz BOZ  
Enstitu  Mu du ru  

YENİ YAYINIMIZ 

TÜRKİYE GEOFİTLERİ  

Yayımcı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıg ı,  
         Atatu rk Bahçe Ku ltu rleri Merkez Araştırma Enstitu su  Yalöva 
3 Cilt, 1800 sayfa 

21X29.7cm, Kuşe Baskı 

ISBN: 978-605-4672-87-5 (Tk) 

Tu rkçe, Akademik Yayın 

Fiyatı: 300,00 TL 

 Ekönömik pötansiyele sahip ö zellig i ile flöranın en 
ö nemli unsuru, Tu rkiye flörası bitki çeşitlilig inin 
yaklaşık % 10’unu, Tu rkiye geöfitlerinin tamamını 
kapsamaktadır. 

 Resimli ölarak hazırlanan bu u ç ciltlik eser kendi 
alanında bir ilktir. 

 13 familyadan 83 cinse ait 981 tu r içermekte ayrı-
ca teşhis yapılamayan 103 tu r ölmak u zere 1154 
adet bitkinin tanıtımını amaçlayan sög an, töhum, 
meyve, pörtre ve makrö fötög raflarını içermekte-
dir.  

 4710 adet örijinal fötög rafın kullanıldıg ı, geöfitler u zerine 
şimdiye kadar yazılan en kapsamlı resimli kitaptır.  
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