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ŞANLI  
Kılçıksız- Ekmeklik buğday 

“Buğdayların en Şanlı’sı” 
 

 

Tescil Yılı: 2016 

Morfolojik Özellikleri: Renkli başaklı, 
kılçıksız, kırmızı sert taneli, orta boylu bir 
çeşittir. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarımsal Özellikleri: Alternatif gelişme 
tabiatlı ve başaklanması ortadır. Soğuğa, 
kurağa ve yatmaya mukavemeti yüksek, 
tane dökmeyen ve harman olma 
kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. Gübreye 
tepkisi yüksektir. Destek sulu şartlarda 
yüksek tane verim ve sap verimine 
sahiptir. 
 

 

Verim özellikleri: Şanlı ekmeklik buğday 
çeşidi, Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit 
Bölgelerinde kuru şartlarında 400 – 540 
kg/da, destek sulu şartlarında 600 – 750 
kg/da verime sahiptir 
 
Teknolojik Özellikleri: 1000 tane ağırlığı 
kötü çevre ve yetiştirme şartlarında 32,7 
iyi şartlarda 42,6 g uzun yıllar ortalaması 
38,7 g, protein oranı kötü çevre ve 
yetiştirme şartlarında % 12,4 iyi şartlarda 
% 16,8 uzun yıllar ortalaması % 15,1,  
hektolitre ağırlığı kötü çevre ve yetiştirme 
şartlarında 77,4 kg/hl iyi şartlarda 82,2 
kg/hl uzun yıllar ortalaması 79,9 kg/hl, 
Alveograf enerji değeri (W) kötü çevre ve 
yetiştirme şartlarında 120 J, iyi şartlarda 
252 J uzun yıllar ortalaması 173,6 J, 
Zeleny sedimantasyon değeri kötü çevre 
ve yetiştirme şartlarında 35 ml iyi 
şartlarda 57 ml uzun yıllar ortalaması 
47,1 un verimi kötü çevre ve yetiştirme 
şartlarında % 68,3  iyi şartlarda  % 71,9 
uzun yıllar ortalaması % 70,2 ve 
Farinograf  Absorbsiyon değeri, kötü 



çevre ve yetiştirme şartlarında % 58,3  iyi 
şartlarda % 64,1 uzun yıllar ortalaması % 
61,2 arasındadır  
 
Hastalık ve Zararlı Durumu: Sarı pasa 
orta hassas, sürme için ilaçlanmalı. 
 

 
 
Tavsiye Edilen Bölgeler: İç Anadolu ve 
Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan 
taban ve yarı taban alanlarına ve destek 
sulama yapılan alanlara önerilmektedir. 
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Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı 
öneriler: 

 
Tohumluk Miktarı: 18-20 kg/da sertifikalı 
tohum, 
Ekim Zamanı: 15 Ekim, 15 Kasım tarihleri 
arası, 
Ekim Derinliği: 4-5 cm, 
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye 
edilen miktar önerilir.  
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