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NEVZATBEY
Ekmeklik Buğday

Nevzatbey, kışlık karakterli olup, beyaz başaklı, beyaz daneli ve 
kılçıksız bir çeşittir. Başaklanma gün sayısı bakımından orta 
erkenci grupta yer almaktadır. Optimum koşullarda 100-110 
cm boya sahiptir. Harman olma özelliği iyi ve dane dökmeye 
mukavimdir.
Azotlu gübreleme ve sulamaya karşı iyi karşılık vermektedir. 
Değişen çevre koşullarına ve bakım uygulamalarına göre 
450-900 kg/da arsında verime sahiptir. Ayrıca geç ekim 
durumlarında vernalizasyon ihtiyacını karşılaması koşuluyla 
850 kg/da ‘a kadar verim verebilmektedir.

Kalite bakımından Altındane çeşidine yakın değerlere sahiptir.
  Hektolitre ağırlığı  : 77-83 kg
  Bindane ağırlığı  : 31-40 g
  Gluten indeksi  : 98
  Enerji değeri  : 322 W                             
  Protein oranı  : 12-16 (%)
  SDS Sedimentasyon : 40-60 ml.
  Un verimi  : 65-72 (%)
Sarı pas, Kahverengi pas ve küllemeye karşı dayanıklı, Kara 
pas hastalığına orta dayanıklıdır. Soğuk ve yatmaya karşı 
dayanıklıdır.
Karadeniz Tarımsal Araştırma enstitüsü tarafından melezleme 
yoluyla geliştirilen ve 2014 yılında tescil ettirilen Nevzatbey 
çeşidi, sahil, geçit ve iç bölgeler için önerilmektedir.

NEVZATBEY
Bread Wheat

Nevzatbey is a cultivar with awness, white spike, white kernel 
and medium early maturing.  It can grow up 100-110 cm in 
optimum conditions. Threshing character is good. Resistant 
to shattering.
It shows a good response to nitrogen fertilization and 
irrigation. The grain yield is changing 450-900 kg/da in 
different conditions.

Nevzatbey has a high quality properties.
  Hectoliter  : 77-83 kg
  1000 kernel  : 31-40 g
  Gluten indeks  : 98
  Energy   : 322 W                                    
  Protein rate  : 12-16 (%)
  SDS Sedimentation  : 40-60 ml.
  Flour yield  : 65-72 (%)
Nevzatbey is resistant to stripe rust, leaf rust and powdery 
mildew, and tolerant to stem rust. It is resistant to winter 
damage and lodging.
Nevzatbey was developed and registered by BlackSea 
Agricultural Research Institute in 2014. It can be 
recommended to winter and spring sowing conditions.
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