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 ÖZ: Bu araştırma; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (ETAE) geliştirilen kolza çeşit adaylarının verim 
performansları ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile 2014/2015 ve 2015/2016 yetiştirme sezonunda ETAE deneme 
tarlalarında, Menemen-İzmir koşullarında yürütülmüştür. Denemeler Tesadüf Blokları Deneme Deseninde, dört tekerrürlü 
olarak kurulmuştur. Yapılan değerlendirmeler denemelerde yer alan çeşitlerin tane verimi yanında bin tane ağırlığı, yağ oranı ve 
yağ verimi ile bitki boyu, yan dal sayısı, harnup sayısı, harnupta tane sayısı, çiçeklenme ve fizyolojik olum gün sayıları açısından 
istatistiksel olarak farklı olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmada;  2014/15 yetiştirme sezonunda en yüksek tane verimi 411 
kg/da ile ETAE-K-5.1 ve ETAE-K-25.2’den, 2015/16 yetiştirme sezonunda ise 340 kg/da ile ETAE-K-1.1’den elde edilmiştir. En 
kısa fizyolojik olum gün sayısı 2014/15 yetiştirme sezonunda ETAE-K-2.1, ETAE-K-3.3 ve Sary çeşitlerinde 195 gün olarak gün 
olarak gözlenmiştir.  2015/16 yetiştirme sezonunda en kısa fizyolojik olum gün sayısı Sary çeşidinde 188 gün olarak gözlenmiştir.  
Bu çalışmada çeşit adaylarının kontrol çeşitlere göre erkenci oldukları saptanmıştır. En yüksek yağ oranı 2014/15 üretim 
sezonunda %39,42 ETAE-K-23.1’den elde edilirken,  2015/16 yetiştirme sezonunda %48,6 ile Sary çeşidinden elde edilmiştir. En 
yüksek yağ verimi 2014/15 üretim sezonunda 199,5 kg/da ile Sary’den 2015/16 yetiştirme sezonunda 131 kg/da ile ETAE-K-
23.1’den elde edilmiştir. Araştırma sonuçları yeni çeşit adaylarının yüksek verimli, kaliteli ve erkenci olduğunu, Sary hariç diğer 
standart çeşide göre yaklaşık olarak 2-3 hafta erken hasat olgunluğuna ulaştığını ortaya koymuştur. Bu durum ikinci ürün ekim 
tarihleri açısından önem taşımaktadır. Çeşit adaylarından ETAE-K-19.1 ve ETAE-K-23.1 verim ve kalite özellikleri bakımından 
ümitvar bulunmuşlardır. Yüksek tane ve yağ verimine sahip çeşitlerin üretimde yer alması yağ açığımızın kapatılmasına önemli 
katkılarda bulunacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: Kolza, Brassica napus L., kanola, adaptasyon, agronomi, verim,verim komponentleri, çeşit, kolza 
teknolojisi, kolza hastalık- zararlı ve yabancı otları. 
 

Determination of Yield, Yield Components and Quality Characteristics of some  
Rapeseed (Brassica napus L.) Candidate Varieties in Menemen, Izmir Ecological Conditions 

 
 
 ABSTRACT: The main objectives of the study were to determine nine candidate rapeseed varieties which were improved 
at Aegean Agricultural Research Institute (AARI) in Menemen, Izmir / Turkey.  Their performances were evaluated during 2014/15 
and 2015/2016 winter growing seasons at AARI. In this research; nine candidate and 4 registred check rapeseed varieties were used 
as material. The experiments were conducted in randomized complete block design with four replications. Observations were made 
on seed yield, seed oil content, oil yield, 1000 seed weight, plant height, branch number, capsule number per plant, seed number per 
capsule, flowering date and phisological mature date. According to two-years results of this study statistically significant differences 
were found in all the characters among the rapeseed varieties.In the experiment; the highest seed yield (411 kg/da) were obtained 
from the varieties ETAE-K-5.1 ve ETAE-K-25.2 in 2014/15, and (340 kg/da) was obtained from the varieties TAE-K-1.1 in 2015/16 
growing seasons. The lowest flowering days were observed from Sary in 2014/15 and 2015/16 growing seasons as 116 and 104 days 
respectively. The lowest physiological maturity days (195 days) were also observed from ETAE-K-2.1, ETAE-K-3.3 and Sary in 
2014/15, and 188 days was observed from Sary in 2015/16 growing season. The candidate varieties showed earliness than standart 
varieties. The highest oil content; 39,42 % was obtained from ETAE-K-23.1 in 2014/15, and %48,6 was obtained from Sary in 
2015/2016 growing seasons. The highest oil yield as 199,5 kg/da was obtained from Sary in 2014/15, and 131 kg/da was obtained 
from ETAE-K-23.1 in 2015/2016 growing seasons.Research results indicated that the candidate varieties found to be having highest 
yield and quality. The candidate varieties showed earliness than standart varieties except for Sary and they were 2-3 week early 
maturing than other winter type varieties. This is important for the second crops planting.  Candidate varieties ETAE-K-19.1 and 
ETAE-K-23.1 have proved their worth in all yield trials and their yield and quality performances are better than all the existing 
cultivated standart varieties in the trials. It is very clear that rapeseed with high seed and oil yield per unit area could have an 
important role to decrease vegetable oil gap in Turkey. 
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GİRİŞ 

İnsan beslenmesinde yağ bitkileri büyük önem 
taşımaktadır. Ülkemizde yağ bitkileri üretiminde 
başta gelen ayçiçeği ülkemiz ekonomisinde önemli 
yer tutmaktadır. Ancak, yetersiz üretim nedeniyle, 
bitkisel yağ açığımızın kapatılabilmesi ve üretim 
artışı için kolza, aspir vb. diğer yağ bitkilerinin 
üretimine önem vermek gerekmektedir. 

Kolza (Brassica napus L.) kendine döllenen bir 
bitkidir. Ancak, % 33-35’e ulaşan yabancı döllenme 
görülmektedir (Bailey, 1964; İncekara, 1972; İlisulu, 
1973; Ögütücü ve Kolsarıcı, 1979; McNaughton, 
1979). Kolza (Brassica napus L.) (2n=38, AACC) 
lahana [B. oleraceae (2n=20, AA)] ile yağ şalgamı 
[B. campestris (2n=18 CC)]’nın tabii melezi olan 
bir amfidiploittir (Bailey, 1964; McNaughton, 
1979; Anonymous, 1981; Ohlson, 1974; Martin, 
1984; Downey ve Röbbelen, 1989). 

Kolza tarımının 1600 yıllarına uzandığı ve 1700 
yıllarından itibaren yağ bitkisi olarak Çin’den 
Kanada’ya kadar geniş bir üretim alanına sahip 
olduğu bildirilmektedir (Appelovist ve Ohlson, 
1972; Anonymous, 1981; Downey ve Röbbelen, 
1989).  Fizyolojik olarak yazlık ve kışlık formları 
olan kolza, başta Çin, Hindistan, Kanada, ABD, 
Almanya, Fransa, Avustralya, İngiltere, Polonya, 
Pakistan, Bangladeş, Çek Cumhuriyeti, Rusya, 
Slovakya ve Macaristan olmak üzere; Güneydoğu 
Asya, Amerika ve Avrupa’da birçok ülkede ve 
geniş çapta üretimi yapılan, bitkisel yağ ihtiyacını 
karşılayan önemli bir yağ bitkisidir (Anonymous, 
2016a).  

Akdeniz Bölgesi orijinli olan kolza (McNaughton, 
1979), dünyada en fazla ekimi yapılan yağ 
bitkilerinden birisidir. 2014 yılı verilerine göre 
36.117.722 ha alanda üretim 73.800.809 ton üretim 
ile ortalama verim 204,3 kg/da gerçekleşmiştir 
(Anonymous, 2016a). Ülkemizde ise; nüfus 
artışına bağlı olarak bitkisel yağ açığımız yıllık bir 

milyon tonu aşmış bulunmaktadır. Ülkemizde 2005 
yılı verilerine göre 700 ha olan kolza ekiliş alanı, 
2010 yılında 31.232 ha’a ve giderek artarak 2015 
yılında 35.081,7 ha’a ulaşmıştır. Buna bağlı olarak 
2005 yılında 1200 ton olan üretim, 2010 yılında 
106.450 tona ve 2015 yılında 120.000 tona 
ulaşmıştır. Ortalama verim değerleri de 2005 
yılında 171,4 kg/da, 2010 yılında 340,8 kg/da, ve 
2015 yılında 342 kg/da olarak gerçekleşmiştir 
(Anonim, 2016). 

İklim, toprak koşulları ve de münavebe 
sistemlerine uygun olan kolza yağ ve yem 
endüstrisince aranılan bir kültür bitkisidir. Kolza, 
% 40-50 yağ, % 20-25 arasında protein oranına 
sahiptir. Glikosinolat ile erüsik asitten ari (0-0), lif 
oranı çok düşüktür. Kolzanın yağında erüsik asit 
miktarının %2’den yüksek olması insanlarda kalp 
hastalıklarına, küspesindeki glikosinolat değerinin 
30 µ mol/g’dan yüksek olması ise, hayvanlarda 
tiroid bezi büyümesi, gut iltihaplanması ve 
karaciğer rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. 
1970’li yıllarda erüsik asit ve glukosinolat oranları 
sıfıra yakın olan (erusik asit oranı %2’den az ve 
glukosinolat değeri 1 g tohumda en fazla 30 
mmol/g (Downey, 1990; Akyıldız, 1992; Bell, 
1993) “00” lı yeni çeşitler ıslah edilip, Kanada’da 
“Bitkisel Yağ Birliği” tarafından “kanola” adıyla 
tescil ettirilmesiyle bitkisel yağ kaynağı olarak 
tekrar önem kazanarak, üretime sunulmuştur.  
Yapılan araştırmalarda kolzanın elzem ve elzem 
olmayan amino asitler bakımından ayçiçeği ve 
soyaya yakın değerler taşıdığı ve bu değerlerle de 
önemli bir besin maddesi olduğu açıkça 
görülmektedir (Carter, 1978).  

Kolza, yağ asitleri kompozisyonu açısından 
oldukça yüksek kalitede (oleik asit: %59,8; linoleik 
asit: %19,4; linolenik asit: %10,2; palmitik asit: 
%9,2; eicosenoik asit: %0,2 ve erusik asit: % 0,3) 
bir yağ bitkisidir. Yapılan çalışmalarda Linolenik 
asit seviyesi %3’ün altında, Linoleik asit oranının 
da %22’nin üstünde olan çeşit geliştirme çalışmaları 
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önem kazanmış bulunmaktadır. Linolenik asit 
seviyesinin düşük olması depolama ömrünün 
uzunluğu, linoleik asit oranının da yüksek olması 
besleyici değeri bakımından önem taşımaktadır.  
Linoleik asit açısından zengin olan kolza yağı 
kolesterol ve trigliserid seviyesini düşürmekte, kan 
hücrelerinin akışkanlığını arttırarak damar 
tıkanıklıklarını önlemektedir (Downey ve 
Röbbelen, 1989).  

Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinde erusik asitten 
ari (sıfır düzeyinde), yağ ve protein oranı yüksek 
kolza çeşitlerinin ekiminin yapıldığı; yağ besin 
değeri ve içeriğinin ise zeytinyağı ve yerfıstığı 
yağının kalitesinde olduğu; dünya kolza üretiminin 
% 90'ından fazlasının insan beslenmesinde 
kullanıldığını bildirmektedir (Atakişi,1997). 

Kolza üretimi ile yem fabrikalarına önemli ölçüde 
kaynak sağlanacaktır. Haziran ayında hasat edilen 
kolza %50 kapasite ile çalışan yağ fabrikalarının 
yaz aylarında da çalışmasına olanak sağlayacaktır. 
Küspesinde bulunan yüksek kalitedeki ham protein 
içeriği (% 33-44) ile hayvan beslemesi açısından 
da önemli bir yağ bitkisidir (Doğan ve 
Zincircioğlu, 1982). Kolza yağı sıvı olarak 
tüketilmekte ve margarin sanayisinde de 
kullanılmakta, bunun yanında ayrıca biyodizel 
olarak, kimya sanayisinde, kozmetik, sabun ve 
boya yapımında, motor-makine yağı olarak 
kullanılmaktadır (İncekara, 1972; İlisulu, 1973; 
Downey ve Röbbelen, 1989). Kolza, insan ve 
hayvan beslenmesi yanında biyodizel üretimi 
açısından da büyük önem taşımaktadır. Kolzadan 
elde edilen biyomotorin Avrupa’da başta 
Avusturya, Fransa ve İtalya’da üretilmekte ve dizel 
motorlarda kullanımı teşvik edilmektedir.  

Thurling (1974), Güney İspanya gibi kışları ılık ve 
yağışlı geçen ülkelerde yazlık kolza çeşitlerinin 
kışlık olarak yetişebileceğini, dolayısıyla fizyolojik 
yazlık çeşitlerin kışlıklara oranla daha erken 
çiçeklenerek olgunlaştığını ve ham yağ içeriğinin 
yüksek olduğunu, ancak bu gibi ülkelerde kışlık 
kolza ekilmesi durumunda ise vernalizasyon 
ihtiyacının karşılanamadığını bildirmektedir. Ege 
Bölgesi sahil kuşağında hem kışlık ve hem de 

yazlık çeşitler sonbaharda kışlık olarak 
ekilmektedir. Bölgede özellikle ikinci ürün 
alanlarında yazlık çeşitler erkencilik ve yüksek 
verim açısından önem taşımaktadır. Ancak, Ege 
Bölgesi gibi sıcak iklim kuşağı olan sahil 
kesiminde yazlık çeşitlerle ilkbaharda yapılacak 
ekimlerden sonbahar ekimlerinde olduğu gibi 
yeterli verim değerlerine ulaşılamamaktadır. Bu 
durum kendinden sonra gelecek ikinci ürünlere 
kolzanın tarlayı 2-3 hafta erken terk etmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır (Tan, 2009). 

Kolza, kışlık hububat gibi sonbaharda ekilmekte, 
kışlık çeşitler kar örtüsü altında -20 0C, -25 0C’ye 
kadar dayanabilmekte; yazlık çeşitler ise soğuktan 
olumsuz olarak etkilenmekte, ılıman ve yağışlı 
iklim koşulları istemektedirler. Yazlık çeşitler, 
kışlıklara göre daha kısa sürede fizyolojik oluma 
ulaşmaktadırlar (Zade, 1965; İlisulu, 1970; İlisulu, 
1973; Algan, 1987; Demirtola, 1987a; Demirtola, 
1987b; Tan, 2009; Anonymous, 2016b). Demirtola 
(1980), yapmış olduğu adaptasyon denemeleri 
sonucunda kolzanın Doğu Anadolu hariç bütün 
bölgelerimizde yetişebileceğini bildirmektedir. 

Kolzanın düşük sıcaklıklara dayanabilmesi için 
kışa girmeden önce 4-10 yapraklı (rozet yapıda) ve 
yaklaşık olarak 10-15 cm boyda olması gereklidir. 
Bu nedenle ekimin bölgelere göre zamanında 
yapılması gerekmektedir. Erken ekimlerde bitkiler 
kışa girmeden gelişerek kış soğuklarından donarak 
zarar görebilirler, geç yapılan ekimlerde ise 
bitkilerin kışa girmeden oldukça küçük kalması ve 
ayrıca fidecikler narin yapıları nedeniyle de 
yağışlardan zarar görebilirler. Ekimler, Ege ve 
Akdenizde ekim ayı içinde veya kasım ayı başında, 
Marmara'da ekim ayı ve Trakya'da eylül sonu ve 
ekim aylarıdır. En uygun ekim tarihi, bulunulan 
yere, sonbahar yağışlarına ve toprağın tav 
durumuna göre tayin edilir. Yazlık ekimlerde ise 
sulama imkanlarının olması gerekmektedir (İlisulu, 
1973; Öğütçü ve Kolsarıcı, 1979; Algan, 1985; 
Algan, 1987; Demirtola, 1987a; Demirtola, 1987b; 
Tan, 2002; Tan, 2006). 

Uzun ya da nötr gün bitkisi olan kolza, 
Hindistan’da optimum 15-20 ºC, minimum -6 ºC 
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ve maksimum 50 ºC sıcaklıkta; derin profilli, iyi 
direne olmuş, kumlu-tınlıdan killiye kadar farklı 
topraklarda, pH’ı 6,5-7,5 olan ve orta tuzlu 
topraklarda yetişebilmektedir. Ekimden sonra ağır 
yağışlara karşı duyarlı olup, yetişme periyodunda 
200-500 mm su ihtiyacı olduğu, aynı koşullarda, 
geç olgunlaşan çeşitlerde ise toplam su kullanımı 
450-550 mm olduğu bildirilmektedir (Martin, 
1984). Kanada’da Saskatoon Üniversitesi’nde 
yapılan bir araştırmada kolzanın gelişme dönemi 
boyunca 400-700 mm suya ihtiyaç gösterdiği 
bildirilmektedir (Anonymous, 2016b).  

Kuvvetli, çok dallı ve derinlere giden kazık kök 
sistemine ve  mavi-yeşil görünümde yapraklara 
sahip olan kolzanın boyu 2 m’ye kadar 
çıkabilmektedir (İncekara, 1972, Tan, 2007; Tan, 
2009; Tan ve ark., 2016). 

Kolza, yazlık veya kışlık çeşit ya da çevresel 
faktörlere bağlı olarak, ekimden hasata kadar 
ortalama olarak 100-210 günde, genel olarak 
çiçeklenmeden 40-60 gün sonra; yazlık ekimlerde 
ise 80-90 günde hasat olgunluğuna ulaşmaktadır 
(Tan, 2009; Öz, 2013). Kanada’da yapılan 
çalışmalarda  kolzanın ekimden itibaren  en erken 
74-140 günde yeşil olarak hasat edilebileceği 
bildirilmektedir (Anonymous, 2016b). 

Kışlık kolza üretiminde, vejetatif gelişme ve tohum 
bağlama devresinde yeterli ölçüde yağış ve düşük 
sıcaklıkların ham yağ ve glikosinolat içeriğinin 
artmasına, bununla beraber erusik asit oranının 
azalmasına neden olduğu bildirilmektedir (Canvin, 
1965). Yağ asitleri, yağ ve protein değerleri 
kantitatif özellikler olup çevreden etkilenmektedirler 
(Becker, 1993’e atfen Gül ve ark., 2007). 
Glikosinolat seviyesi birkaç gen tarafından kontrol 
edildiği ve çevre etkisinin de olduğu bildirilmektedir 
(Gül, 2002’e atfen Gül ve ark., 2007). 

Kışlık kolza çeşitleri yazlık çeşitlere göre daha 
yüksek tane verimine sahiptir (Tan, 2002; Tan, 
2006; Tan, 2007; Tan, 2009; Öz, 2013). 2014 yılı 
verilerine göre kışlık çeşitlerin üretiminin yapıldığı 
Hollanda’da 331,2 kg/da, Norveç’te 236,6 kg/da, 
Fransa’da 357,5 kg/da, Almanya’da 448,1 kg/da; 
yazlık çeşitlerin üretildiği Kanada’da ise 192,6 
kg/da verim elde edilmiştir (Anonymous, 2016a).  

İlbeyi (1985), Bolu’da allüval topraklarda 
fizyolojik yazlık çeşitlerle yapmış olduğu araştırma 
sonucunda, sulu koşullarda, çeşitlerin vejetasyon 
periyodunu 112-138 gün, en yüksek tane verimini 
199,6 kg/da, yağ oranını % 37,88-40,58 ve protein 
oranını ise % 22,34-23,70 olarak bulmuştur. 

Kolza’da kalite çeşitlerin genotipine bağlı olarak 
değişmekte; bununla birlikte ekim zamanını da 
ham yağ içeriği üzerinde etkili olduğu; ekim 
ayında  % 46,7-41,7; kasım ayında % 46,1-39,3 ve 
şubat ayında % 42,8-40,0 olarak değişim 
gösterdiği; sıklığın kalite üzerine etkili olmadığı, 
ancak artan azot dozlarında ham yağ içeriğinin 
azalarak % 45,4’den % 38,7’ye düştüğü; Ege 
Bölgesi için en uygun ekim zamanının ekim - 
kasım ayları olduğu, 5-10 cm sıra üzeri ve 30-40 
cm sıra arası ile yapılacak ekimlerde dekara saf 
madde olarak 14 kg N, 10 kg P2O5 ve 10 kg K2O 
uygulandığında en yüksek verime ulaşıldığı 
bildirilmektedir (Algan, 1985).  

Kolza, ekim nöbetine girdiği toprağın organik 
maddece zenginleşmesine ve verimliliğinin 
korunmasına yardımcı olan bir ön bitki olup, 
sürdürülebilir tarım açısından ekim nöbetinde yer 
almalıdır. Serin iklim tahıllarından önce ekim 
nöbetinde yer alan kolza toprağın yapısının 
iyileşmesine ve bazı kök hastalıklarını baskı altına 
alarak bunların azalmasına katkıda bulunmaktadır. 
(Angus ve ark., 1991; Kirkegaard ve ark., 1994; 
Guy ve ark., 1995; Guy ve Gareau, 1998).  

Kolza, buğday üretimi yapılan alanlarda 
münavebede yer alarak yağ açığımızın 
kapanmasına ve biyodizel üretimine katkıda 
bulunacağı gibi; Yapılan araştırmalar buğdaydan 
sonra ekilen kolza ya da kolzadan sonra ekilen 
buğday üretiminde her iki ürün için de daha yüksek 
verim değerlerine ulaşıldığını ortaya koymaktadır 
(Anonymous, 2016b). 

Kolza yalnız  deniz ve ılıman iklim bölgelerinde 
değil, aynı zamanda hem yazlık hem de kışlık 
olarak karasal ve subtropik iklim bölgelerinde de 
yetişebilmektedir (İncekara ve ark., 1983). 
Ülkemizin Trakya, Orta Anadolu ve Geçit 
Bölgelerinde kışlık çeşitlerin nadas alanlarına 
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sokulması ve ekim nöbetinde yer alması önem 
taşımaktadır (Kolsarıcı, 1987). Bununla birlikte, 
kışı ılıman geçiren ve ikinci ürün için önem taşıyan 
Ege kıyı bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi de kolza tarımı için önemli bir 
potansiyele sahiptir (Karaaslan, 1999; Karaaslan ve 
ark., 2007; Süzer; 2007; Tan, 2002; Tan, 2006; 
Tan, 2007; Tan, 2009; Tan ve ark., 2016). 

Ülkemizde farklı kolza çeşitleri ile farklı lokasyon 
ve ekolojik koşullarda (kışlık veya yazlık) yapılan 
araştırmalarda, verim ve verim komponentleri 
bakımından farklı değerler elde edilmiştir (İlisulu, 
1970; Öğütçü ve Kolsarıcı, 1979; Şaman, 1983; 
Kolsarıcı ve Başoğlu, 1984; Algan, 1985; İlbeyi, 
1985; Göksoy ve Turan, 1986; Kolsancı ve Er, 
1988; Algan, 1991; Özgüven ve ark., 1992; Kırıcı 
ve Özgüven, 1995; Özer ve Oral, 1997; Karaaslan, 
1999; Karaaslan ve ark., 2007; Süzer, 2007; Tan 
2006; 2007; 2009; Öz, 2013). 

Üretimi yapılan çeşit ve çevre koşullarına göre 
kolza verimi 160–500 kg/da arasında değişmektedir 
(Tan, 2002, 2006, 2007 ve 2009). Tan, 2006; Tan, 
2009; Öz, 2013; Tan ve ark., 2016). Mart ve nisan 
aylarında ekimi yapılan yazlık kolza çeşitlerinden 
kışlık ekime göre 60-70 kg/da daha az verim elde 
edilmektedir (Schuster ve Tugay, 1977, Tan, 2006; 
Tan, 2009; Öz, 2013; Tan ve ark., 2013). Lambret 
(1965), Fransa’da kışlık kolza yetiştiriciliğinde 40-
50 cm sıra arası mesafesinde 400-600 g/da tohum 
ekimi sonucu yüksek tane verimine ulaşılabildiğini 
bildirmektedir. 

Edirne koşullarında yapılan bir araştırmada, bitki 
boyu 125-150 cm, bitkide harnup sayısı 119-129, 
harnupta tane sayısı 22-26, harnup çatlatma %1-10, 
dekara tane verimi 202,3-284,7 kg/da, yağ oranının 
% 35,3-41,2; yağ veriminin 75,9-117,3 kg/da 
arasında değiştiği bildirilmektedir (Süzer, 2007). 

Bursa'da kolza çeşitleriyle yürütülen bir çalışmada; 
tane veriminin 170,8-209,7 kg/da, bitki boyunun 
119,6-139,2 cm, yan dal sayısının 4,5-6,7 
adet/bitki, harnup sayısının 30,7-38,1 adet/bitki, 
harnupta tane sayısının 22,3-25,3 adet/harnup, 
1000 tane ağırlığının 2,9-3,7 g ve arasında 
değiştiği bildirilmektedir (Göksoy ve Turan, 1986). 

Antalya yöresinde yapılan bir çalışmada çeşitlere 
ait verim değerlerini 143,75-259,38 kg/da; bitki 
boyunu 119-167 cm, bitkide hernup sayısını 139-
188; harnupta tane sayısını 19-24 değerleri 
arasında bildirilmektedir (Şaman,1983). 

Çukurova’da yapılan bir çalışmada, kolza tohum 
veriminin 23,0-280,0 kg/da, bitki boyunun 61,2-
161,7 cm, yan dal sayısının 2,20-13,3 adet/bitki, 
harnup sayısının 32,7-213,8 adet/bitki ve yağ 
oranının ise % 44,27-49,20 arasında olduğu 
bildirilmektedir (Kırıcı ve Özgüven, 1995). 

Yazlık kolza çeşitleri ile Ankara’da yürütülen 
çalışmada, bitki boyu 125-140 cm, bitki başına 
harnup sayısının 167-236, ham yağ oranının  %32-
37 ve verimin 76-133 kg/da olduğu bildirilmektedir 
(İlisulu, 1970). 

Öğütçü ve Kolsarıcı (1979), erusik asit oranlarının 
sadece çeşide göre, buna karşın yağ oranının ekim 
zamanına da bağlı olarak değişim gösterdiğini;   
kışlık kolza ekiminin Ankara koşullarında 15 
Eylül’e kadar yapılması gerektiğini; verimin 157-
197 kg/da, bitki boyunun 119-152 cm, bitki başına 
dal sayısının 4-6, harnuptaki tane sayısının 14-17, 
yağ içeriğinin %37-41 olabildiğini bildirmektedirler. 

Kolsarıcı ve Başoğlu (1984), Kışlık kolza çeşit ve 
hatları ile yaptıkları bir çalışmada tane veriminin 
245,3-344,8 kg/da, bitki boyunun 151,1-178,2 cm 
ve yağ oranının % 41,8-47,0 arasında değiştiği 
bildirilmektedirler. 

Amasya'da yapılan araştırmada tane veriminin 
139,16-277,78 kg/da, bitki boyunun 94,5-180,4 
cm, yan dal sayısının 6,53 adet/bitki ve harnuptaki 
tane sayısını 22,0-28,0 adet/harnup olarak belirlendiği 
bildirilmektedir (Kolsarıcı ve Er, 1988). 

Merzifon’da yürütülen araştırmada, 30 Eylül, 10 
Ekim, 20 Ekim, 30 Ekim, 10 Kasım ve 20 Kasım 
tarihlerinde ekilen Capitol, Eurol ve Bristol Kolza 
çeşitlerinden sırasıyla 412, 470, 345, 238, 200 ve 
119 kg/da verim değerleri elde edilmiştir. Ekim 
zamanı geciktikçe verimde önemli düşüşler elde 
edilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü Bafra ve 
Samsun lokasyonlarında da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir (Anonim, 2001). 
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Diyarbakır’da yapılan bir araştırmada, bitki 
boyunun 111,7-146,5 cm, dal sayısının 4,88-6,33 
adet/bitki, harnup sayısının 76,60-128,3 adet/bitki, 
harnupta tane sayısının 20,03-29,47 adet/harnup, 
1000 tane ağırlığının 2,22-3,00 g, tohum veriminin 
94,1-246,6 kg/da ve yağ oranının % 40,07-44,77 
arasında bulunduğu bildirilmiştir (Karaaslan, 
1999). Diyarbakır koşullarında yürütülen bir diğer 
araştırmada: bitki boyunun 110,1-171,6 cm, dal 
sayısının 4,0-7,8 adet/bitki, harnup sayısının 52,0-
164,4 adet/bitki, harnupta tane sayısının 16,0-25,8 
adet/harnup, 1000 tane ağırlığının 2,91-4,41 g, 
tohum veriminin 151,4-339,3 kg/da ve yağ 
oranının % 32,50-40,30 arasında bulunduğu 
bildirilmiştir (Karaaslan ve ark., 2007). 

Harran’da yürütülen araştırmada; tane veriminin 
157,36-276,06 kg/da, bitki boyunun 112,65-150,47 
cm, yan dal sayısının 4,63-6,47 adet/bitki, harnup 
sayısının 103,35-173,36 adet/bitki, 1000 tane 
ağırlığının 2,33-3,78 g ve yağ oranının % 35,52-
46,67 arasında değişim gösterdiği bildirilmektedir 
(Özgüven ve ark., 1992).  

Erzurum'da yapılan bir araştırmada; tane verimi 
57,6-154,5 kg/da, bitki boyu 67,5-105,8 cm, dal 
sayısı 4,5-5,4 adet/bitki, harnup sayısı 106,7-190,4 
adet/bitki, harnupta tane sayısı 17,8-29,2 
adet/harnup, 1000 tane ağırlığı 2,8-4,09 g, yağ 
oranı % 38,8-45,8 ve olarak belirlenmiştir (Özer ve 
Oral, 1997).  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 
tarlalarında 1999-2001 yıllarında iki yıl süre ile 
yürütülen araştırmada Almanya, Danimarka, 
Fransa ve Amerika orijinli 25 kışlık kolza çeşidi 
kullanılmıştır. En yüksek tohum verimi, 2000 
yılında 265,0 kg/da ile Contact çeşidinden, 2001 
yılında ise 301,3 kg/da ile Licord çeşidinde 
belirlenirken, her iki yılın ortalamasına göre en 
yüksek tohum verimi 263,8 kg/da ile yine Licord 
çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek yağ verimi, 
2000 yılında 114,1 kg/da ile Contact çeşidinden, 
2001 yılında ise 136,7 kg/da ile Licord çeşidinde 
belirlenirken, her iki yılın ortalamasına göre en 
yüksek yağ verimi 114,9 kg/da ile Licord çeşidinde 
saptandığı bildirilmektedir (Başalma, 2004). 

2004-2005 kış döneminde Menemen’de yapılan bir 
çalışmada EGC-102, Eldo, Elvis, Embleme, 

Expert, Fantasio, Jura, Kosto, Labrador, Licord, 
Licrown, Olphi, Orkan, Pollen, Salomon ve Standing 
çeşitleri yer almıştır. Yapılan değerlendirmede en 
düşük verim değerleri 219 kg/da ile Labrador’dan, 
en yüksek verim değerleri ise Standing ve 
Embleme’den sırasıyla 500 kg/da ve 503 kg/da 
olarak saptanmıştır. Olgunluk bakımından ise 
çeşitler arasında yaklaşık olarak iki haftalık fark 
olduğu saptanmıştır. Yapılan gözlem ve ölçümlerle 
çeşitler arasında bitki boyu (120-165 cm) 
çiçeklenme gün sayısı (98-116 gün), vegetasyon 
periyodu (149-163 gün), harnup sayısı (197-457 
adet), harnupta tane sayısı (19-30 adet), yan dal 
sayısı (4-7 adet) ve 1000 tane ağırlığı (2,50-3,65 g) 
bakımından fark saptanmıştır (Tan, 2007).  

2005-2008 yetiştirme sezonunda Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen araştırmada 
(Tan, 2009);  en yüksek (558 kg/da-1) ve en düşük 
(67 kg/da-1) tohum verimi 2005/2006 yetiştirme 
sezonunda srasıyla Standing ve Smart çeşitlerinden 
elde edilmiştir. Bu yıllarda üzerinde çalışılan 
özellikler bakımından minimum ve maksimum 
değerler: Çiçeklenme gün sayısı 79 gün (Jura) - 
155 gün (Fantasio) olarak sırasıyla 2007/2008 ve 
2005/2006 yetiştirme sezonlarında; Fizyolojik 
olum gün sayısı 127 (Jura) - 201 gün (Labrador ve 
MG GR 058) olarak sırasıyla 2007/2008 ve 
2005/2006 yetiştirme sezonlarında; Bitki boyu en 
yüksek 196,4 cm ile Colombo, en düşük 109,4 cm 
ile Tracia çeşidinde sırasıyla 2005/2006 ve 
2007/2008 yetiştirme sezonlarında;  En yüksek yan 
dal sayıları 2005/2006 yetiştirme sezonunda 8,4 
adet/bitki ile Capitol çeşidinde en düşük yan dal 
sayısı 3,1 adet/bitki ile 2007/2008 yetiştirme 
sezonunda Es-Hyromel çeşidinden elde edilmiştir. 
Harnup sayıları 2005/2006 yetiştirme sezonunda 
en yüksek olarak 386 adet/bitki ile Jura çeşidinde 
en düşük harnup sayısı 164 adet/bitki ile 2006/2007 
yetiştirme sezonunda Carolus çeşidinden elde 
edilmiştir. Harnupta tane sayısı en yüksek olarak 
2005/2006 yetiştirme sezonunda 29,0 adet/harnup 
ile Captan çeşidinden, en düşük ise 2007/2008 
yetiştirme sezonunda 15,5 adet/harnup ile Capitol 
çeşitinde saptanmıştır. 1000 tane ağırlığına ait 
maksimum ve minimum değerler 2007/2008 
yetiştirme sezonunda sırasıyla Hunter (3,70 g) ve 
Bristol (2,00 g) çeşitlerinde saptanmıştır. En 
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yüksek yağ oranı % 46,47 (Oase) en düşük yağ 
oranı % 12,31 (Es Nectas) olarak sırasıyla 
2007/2008 ve 2006/2007 yetiştirme sezonlarında 
saptanmıştır. En yüksek yağ verimi 2007/2008 
yetiştirme sezonunda 197,50 kg/da ile Oase 
çeşidinden, en düşük değer ise yine aynı yetiştirme 
sezonunda 17,06 kg/da ile Bristol çeşidinden elde 
edilmiştir (Tan, 2009). 

2003-2005 yılları arasında Samsun koşullarında 15 
adet kolza çeşidi (Embleme, Expert, Polen, Eldo, 
Elvis, Standing, Labrador, EGC-102, Jura, Olphi, 
Sallomon, Costa, Licord, Licrown ve Fantasio) ile 
yürütülen çalışmada tane veriminin 150,4-256,6 
kg/da;  bitki boyunun 120,4-141,5 cm;  yan dal 
sayısının 2,88-5,12 adet; harnupta tane sayısının 
13,9-23,62 adet ve bin tane ağırlığının 3,69-5,08 g 
arasında değiştiği belirlenmiştir (Gizlenci ve ark., 
2007). 2003-2006 yetiştirme döneminde Samsun 
ve Suluova-Amasya’da yürütülen çalışmada, 
Embleme, Expert, Polen, Eldo, Elvis, Standing, 
Labrador, EGC-102, Jura, Olphi, Sallomon, Costa, 
Licord,ve Licrown olmak üzere 14 adet kolza 
çeşidi yer almıştır. İki yıllık sonuçlara göre tane 
verimi Samsun lokasyonunda  151,0-256 kg/da, 
Amasya Suluova lokasyonunda ise 227,6-405,4 
kg/da arasında   değişim  göstermiştir (Gizlenci ve 
Acar, 2007). 2007-2009 yetiştirme döneminde 
Samsun’da Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü arazisinde  41 hat ve 11 kontrol çeşit ile 
yürütülen çalışmada,  tane veriminin 219,3-443,9 
kg/da, bitki boyunun 132,1-178,2 cm, harnupta 
tane sayısının 16,5-29,6 adet, bin tane ağırlığının 
2,9-4,9 g, ve yan dal sayısı 5,0-8,5 adet arasında 
değişim gösterdiği belirlenmiştir (Gizlenci ve ark., 
2011). 2010-2011 yetiştirme 10 hat ve Türkiye’de 
tescilli ve üretim izinli olan Californium, Turan, 
Triston, H607245, Excoluber, Elvis, Licord, Es 
Hydromel, Gladiatör ve Oase çeşitleri ile yürütülen 
çalışmada tane veriminin 286,1-574,6 kg/da, bitki 
boyunun 134,0-183,3 cm, Yan dal sayısının 5,25-
7,5adet/bitki, bitkide harnup sayısı 24-32 adet ve 
bin tane ağırlığı 3,91-4,57g arasında değişim 
gösterdiği saptanmıştır (Gizlenci ve ark., 2013).  

Öz (2013), Bornova koşullarında kışlık olarak 
ekilen çeşitlerde, üzerinde çalıştığı özelliklere ait 
minmum ve maksimum değerler; tane verimi 161-
385 kg/da, 1000 tane ağırlığı 3,2-3,8 g, 
Çiçeklenme 114,7-126,7 gün, fizyolojik olum 

164,3-171 gün, bitki boyu 160,7-195,6 cm, yan dal 
sayısı 7,5-10, harnupta tane sayısı 19,9-25,4 adet, 
harnup sayısı 462-803, yağ verimi 64-161 kg/da, 
yağ oranı %43,46-47,6, glikosinolat 21,3-40,1 
µmol/g, oleik asit %%52,3-67,1, linoleik asit 
%19,7-23,5, linolenik asit % 7,4-8,5, palmitik asit 
%4,16-5,36, stearik asit %0,16-1,64, erusik asit % 
0,047-0,337 ve protein oranını %22,3-25,6 olarak 
belirlenmiştir. Bornova koşullarında yazlık olarak 
ekilen aynı çeşitlerde, üzerinde çalıştığı özelliklere 
ait değerler; tane verimi 29-118 kg/da, 1000 tane 
2,5-3,18 g, çiçeklenme: 48,7-58 gün, fizyolojik 
olum 82-89 gün, bitki boyu 79,8-111,5 cm, yan dal 
sayısı 4,7-7,1 adet, harnupta tane sayısı 19,9-25,3 
adet, harnup sayısı 103-207 adet, yağ verimi 9,74-
48,8 kg/da, yağ oranı % 40,88-44,15, glikosinolat 
17,7-50,3 µmol/ g, oleik asit %56,1-68,8, linoleik 
asit  %18-20,7, linolenik asit % 0,03-9,08, palmitik 
asit % 4,48-5,12, stearik asit % 0,166-2,081, erusik 
asit % 0,043-0,857, protein oranı % 24,6-27,9 
olarak bulmuştur (Öz, 2013).  

İkinci ürün münavebe sistemi içinde buğdaya 
alternatif olarak ve gerekse ikinci ürün pamuk 
ekimleri öncesi ve ayrıca kısıtlanan tütün 
alanlarında ekimi yapılabilecek kolzanın yağ 
açığımızın kapatılmasına önemli ölçüde katkıda 
bulunacağı açık olarak görülmektedir. Kışlık ve 
yazlık olarak bölgelere göre uygun çeşitlerin 
saptanması, başta yetiştirme teknikleri olmak üzere 
tüm disiplinlerde çok yönlü olarak araştırmaların 
yürütülmesi kolza üretiminin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun 
beslenme gereksinimleri içinde önemli yer tutan 
bitkisel yağların tüketimi, son çeyrek asırda 
yaklaşık olarak 4 kat artarak ülkemizde 13-17 kg’a 
ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye’de kişi başına 
yıllık toplam bitkisel yağ tüketimi 17,5 kg ile 
dünya ortalamasının (14,8 kg) üzerindedir. AB 
ülkeleri (19,2 kg) ve ABD (27,8 kg) gibi gelişmiş 
ülkeler ise tüketiminin oldukça altındadır (Taşkaya 
ve Uçum, 2012; Öztürk, 2016). Yetersiz üretimi 
karşılamak amacıyla yaklaşık olarak 1.482.000 ton 
bitkisel yağ ithalat karşılığı 1.590.000.000 TL ve 
3.164.000 ton yağlı tohum ithalatı karşılığı da 
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1.401.000.000 TL dış ödeme yapılmaktadır 
(Anonim, 2017). Bitkisel yağ açığımızın 
kapatılabilmesi için üretim alanlarının 
genişletilmesi yanında birim alandan yüksek 
verimli çeşitlerin üreiminin yapılması,  kolza gibi 
yağ bitkilerinin münavebe sistemlerinde (buğday 
vb.) yer alması büyük önem taşımaktadır. 

Yağ açığımızın kapatılmasına katkıda bulunmak, 
kolza üretimini artırmak amacıyla, kolza tarımına 
uygun, yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin 
araştırılarak saptanması ve dolayısıyla üretimde 
yer almasına katkı sağlamak bu araştırmanın ana 
amacını oluşturmaktadır. 

MATERYAL VE METOT 

Denemeler 2014/2015 ve 2015/2016 yetişme 
sezonlarında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

deneme tarlalarında Menemen’de 2 yıl süreyle 
yürütülmüştür. 

Materyal 

Bazı yazlık ve kışlık çeşit ve çeşit adaylarının yer 
aldığı bu çalışmanın materyalini Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmekte bulunan 
“Ege Bölgesi Kolza Araştırmaları Projesi” 
kapsamında geliştirilen 9 çeşit adayı (ETAE-K-1.1, 
ETAE-K-2.1, ETAE-K-3.3, ETAE-K-4.1, ETAE-
K-5.1, ETAE-K-5.2.1, ETAE-K-19.1, ETAE-K-
23.1, ETAE-K-25.2) ile ülkemizde tescilli 4 
standart ticari çeşit (Licord, Orkan, Süzer ve Sary) 
oluşturmuştur.  

Araştırmanın yürütüldüğü 2015 ve 2016 yılları 
yetişme dönemine ait sıcaklık (ortalama, maksimum 
ve minimum ºC), nispi nem (%) ve yağış (mm) 
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Menemen iklim verileri (2014-2015 ve 2015-2016).
§
 

Table 1.  Climatic data of Menemen (2014-2015 and 2015-2016).
 §
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Months  2014/ 

2015 
2015/ 
2016 

 2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

 2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

 2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

 2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Ekim (October)  15,6 18,9  19,8 29,2  9,8 9,1  87,9 69,1  1,2 102,1 
Kasım (November)  13,2 15,0  23,8 24,2  3,7 6,6  83,4 69,2  15,3 61,2 
Aralık (December)  10,7 8,2  22,6 17,8  1,3 -0,4  94,1 66,4  197,7 0,0 
Ocak (January)  7,8 7,8  21,7 20,8  -5,4 -3,8  80,0 69,8  146,7 169,7 
Şubat (February)  8,9 13,3  21,5 27,5  -2,2 0,5  67,4 68,8  92,5 55,1 
Mart  (March)  11,2 12,6  22,6 23,4  -0,1 1,6  71,9 66,1  89,2 118,8 
Nisan (April)  14,1 17,9  28,4 31,3  2,1 7,3  57,8 59,5  8,2 17,8 
Mayıs (May)  20,5 20,0  32,5 32,7  10,3 10,1  55,8 57,7  18,3 17,8 
Haziran (June)  23,6 26,4  35,5 41,4  15,0 12,4  60,7 52,2  100,0 4,8 
Temmuz (July)  27,7 28,2  38,7 38,8  17,8 18,3  49,6 47,6  0,0 0 
Ağustos (August)  28,3 28,0  37,9 39,2  18,0 17,1  53,9 54,7  0,0 0 
Eylül (September)  24,5 23,4  37,0 36,1  15,7 10,6  65,5 54,1  13,0 0 

§ Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (Menemen)’nden temin edilmiştir.  
§ Provided by International Agricultural Research and Training Center, Menemen. 

 
Metot 

Parsel ölçüleri: Ekimler; 1,75 m genişliğinde ve 
5,00 m boyundaki (8,75 m2) parsellerde 0,35 cm 
sıra aralığı ile 5 sıralı olarak yapılmıştır. Hasatta, 
her parselde ortadaki üç sıranın her iki yanındaki 
sıralar kenar tesiri olarak kabul edilerek, orta üç 
sıra (5,25 m2) hasat edilmiştir. 

Deneme deseni: Tesadüf blokları deneme 
deseninde ve 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Ekim ve bakım işlemleri 

Denemelerin ekimleri elle her dönem ekolojik 
koşullar dikkate alınarak yapılmıştır.  

Toprak hazırlığı sırasında toprağa saf madde olarak 
10 kg da-1 azot (N) ve 10 kg da-1 fosfor (P2O5) 
uygulanmıştır. Sıra arası 35 cm olarak ekilen 
bitkiler çıkış sonrası fide devresine ulaşınca, sıra 
üzeri 4-5 cm olacak şekilde elle seyreltme 
yapılmıştır. Bitkilerin sapa kalkma devresinde de 
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25 kg/da amonyum sülfat uygulanmıştır. Vejetasyon 
süresince gerekli bakım işlemleri yapılarak, çeşitler 
hasat olgunluğuna ulaştığında hasat edilmişlerdir. 
Denemede kültürel işlemler (tekleme, çapa vb.) 
rutin olarak uygulanmıştır.  

Hasat: Bitkilerin sararması ve harnup içindeki 
tanelerin sertleşerek tohumun orijinal rengini alması 
durumunda parseldeki bitkiler kök boğazının 
üstünden kesilerek hasat edilmiştir. Daha sonra 
harmanlanan bitkilerden tohumlar alınarak, elek ve 
savurma yardımı ile temizlendikten sonra hava 
kurusu nemde (%5) tartılarak istatistik analiz 
uygulanmıştır. 

Deneme parsellerinde ve hasat edilen tohumlarda 
incelenen özellikler: Tane verimi, 1000 tane ağırlığı, 
çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, 
bitki boyu, yan dal sayısı, harnup sayısı, harnupta 
tane sayısı, yağ oranı, yağ asitleri içeriği, protein 
oranı ve glukozinolat miktarları gözlem ve ölçümler 
aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

Tane verimi (kg/da): Parselde hasat alanındaki 
bitkiler elle hasat edilerek elde edilen verim değeri 
%5 nem düzeyinde değerlendirilerek, dekara 
verime (kg/da) dönüştürülmüştür. 

1000 tane ağırlığı (g): Her tekerrürde 2 adet 100' 
er tohum ağırlığının ortalaması 10 ile çarpılarak 
bulunmuştur. Değerlendirmeler %5 nem değerinde 
yapılmıştır. 

Çiçeklenme gün sayısı (gün): Çıkış ile %75 
çiçeklenmenin olduğu devrede yapılmıştır. 

Fizyolojik olum gün sayısı (gün): Çıkış ile %75 
fizyolojik olumun tamamlandığı devrede yapılmıştır. 

Bitki boyu (cm): Bitkinin kök boğazı ile uç nokta 
arasındaki mesafenin cm olarak değeri. Bitki boyu 
her parselde 10 bitkide yapılan ölçüm ortalaması 
olarak kaydedilmiştir. 

Yan dal sayısı (adet): Ana gövdeden çıkan yan 
dal sayısı her parselde 5 bitkide yapılan sayım 
ortalaması olarak kaydedilmiştir. 

Harnup sayısı (adet): Bitkideki toplam harnup 
sayısı her parselde 5 bitkide yapılan sayım 
ortalaması olarak kaydedilmiştir. 

Harnupta tane sayısı (adet): Bitkideki harnupta 
tane sayısı her parselde 5 bitkide ve her bitkide 5 
harnupta yapılan sayım ortalaması olarak 
kaydedilmiştir. 

Yağ oranı (%): Nukleer Magnetic Rezonans 
sistemine göre çalışan NMR cihazı ile %0 nem 
düzeyinde saptanmıştır (Granlund ve Zimmerman, 
1975).  

Yağ verimi (kg/da): Yağ oranı (%) ve tane verim 
(kg/da) değerleri kullanılarak orantı yoluyla 
hesaplanmıştır. 

Yağ asitleri (Oleik, Linoleik, Palmitik, Stearik, 
Erusik) oranı (%) ve Glikosinolat (µ mol/ 
gram): Ekstrakte edilen yağda gaz-likid kromotografi 
ile belirtilen yağ asitlerinin miktarı belirlenmiştir 
(Christie, 1973;  Daun ve McGregor, 1983). 

Protein oranı (%): Kjeltec yöntemine göre kjeltek 
cihazı ile saptanmıştır (Anonymous, 1977). 

Değerlendirme: Hasat sonunda parsellerden elde 
edilen kolza dane verimleri % 0 nem değerine göre 
düzeltilerek dekara verime çevrilecektir. 
Sonuçlarının değerlendirilmesinde varyans analizi, 
LSD testi uygulanarak (Steel and Torrie, 1980; 
Yurtsever, 1984) ve Microcomputer statistical 
program (MSTAT) ile veriler analiz edilmiştir 
(Russell, 1986). 

Çeşit adayları (ETAE-K-1.1, ETAE-K-2.1, ETAE-
K-3.3, ETAE-K - 4.1, ETAE-K-5.1, ETAE-K-5-2-
1, ETAE-K-19.1, ETAE-K-23.1, ETAE-K-25.2) ve 
dört standart çeşit (Licord, Okran, Sary ve Süzer) 
ile Tesadüf Blokları Deneme desenine göre 4 
tekerrürlü olarak kurulan denemenin 1. yılı olan 
2014-2015 üretim sezonu 7.11.2014 tarihinde 
ekimi yapılan çeşitlerin çıkışları 13-18.11.2014 
tarihinde tamamlanmıştır. Denemenin hasadı 
çeşitlerin olgunlaşma durumları dikkate alınarak 
20.05.2015-01.06.2015 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Aynı çeşitlerle kurulan denemenin 2. yılında; 
2015-2016 üretim sezonunda, 16.10.2015 tarihinde 
ekimi yapılan çeşitlerin çıkışları 21-23.10.2015 
tarihinde tamamlanmıştır. Çeşitlerin hasatları 
26.04.2016-03.05.2016 tarihleri arasında yapılmıştır. 
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Her iki üretim sezonunda da denemelerde sulama 
yapılmamıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada 9 çeşit adayı ve standart (St.) olarak 
4 tescilli ticari çeşit (Licord, Orkan, Süzer ve Sary) 
yer almıştır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme 
desenine göre 4 tekerrürlü olarak sonbahar 
döneminde kurulmuştur. Yapılan istatistik analizler 
çeşitlerin tane verimi, bitki boyu, çiçeklenme gün 
sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, yan dal sayısı, 
bitkide harnup sayısı, harnupta tane sayısı, 1000 
tane ağırlığı, yağ oranı ve yağ verimi bakımından 
çeşitlerin istatistiksel olarak farklı olduklarını 
ortaya koymuştur. 2014-2015 üretim sezonunda 
çeşitler bitkide harnup sayısı bakımından 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 
2a, 2b, 3a ve 3b).  Çeşit x yıl interaksiyonu, tane 
verimi, bitkide harnup sayısı ve fizyolojik olum 
özellikleri dışındaki diğer özellikler için 
istatistiksel olarak p=0,01 ve 0,05 düzeyinde 
önemli bulunmuştur  (Çizelge 4a ve 4b). 

Tane verimi: 2014-2015 üretim sezonunda 
yapılan değerlendirmede en düşük verim değeri 
146 kg/da ile Licord (St -1) çeşidinden; en yüksek 
verim değeri ise 411 kg/da ile ETAE-K-5.1 ve 
ETAE-K-25.2 çeşitlerinden elde edilmiştir 
(Çizelge 2a ve Şekil 1a). 2015-2016 üretim 
sezonunda yapılan değerlendirmede ise en yüksek 
verim değeri 340 kg/da ile ETAE-K-1.1 ve 332 
kg/da ile de ETAE-K-23.1 çeşitlerinden, en düşük 
verim değeri ise 106 kg/da ile Licord (St -1) 
çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 3a ve Şekil 1b). 
Her iki yıl ortalaması dikkate alındığında en düşük 
tane verimi 126 kg/da ile standar çeşit Licord ve 
yüksek tane verimi ise 363 kg/da ile ETAE-K-
1.1’den elde edilmiştir (Çizelge 4a ve Şekil 1c). 

Tan (2009)’ın çaşılmasında, MG-GR-058, MH-
BR-076, EGC-102, Eldo, Elvis, Embleme, Capitol, 
Bristol, Jura, Labrador, Licrown, Olphi, Orkan ve 
Standing çeşitlerinin yer aldığı 2005-2006 yılında 
kurulan denemede yapılan değerlendirmede en 
düşük verim değerleri 171 kg/da ile Licrown’dan, 
en yüksek verim değerleri ise Standing’den 558 
kg/da olarak saptanmıştır.  Aynı yıl yürütülen diğer 

bir denemede ise, Captan, Licord, Expert, Polen, 
Carolus, Colombo, Contact, Es astrid, Es 
Hydromel, Es Nectas, Samurai, Synergy, Fantasio, 
Kosto ve Salomon çeşitleri yer almış olup, en 
düşük verim değerleri 243 kg/da  ile Samurai’den, 
en yüksek verim değerleri ise Colombo’dan 476 
kg/da olarak saptamıştır. Süzer (2016) sekiz kolza 
çeşidi ile Edirne koşullarında 2013-2014 yıllarında 
yaptığı çalışmada çeşitlerin verim değerlerini 286-
350 kg/da olarak bulmuştur. Algan ve Aygün 
(2016) Bornova koşullarında 1995-96 ve 1996-97 
üretim döneminde yaptıkları çalışmada çeşitlerin 
tek bitki verimi değerlerini 9,5-16,4 g olarak 
bulmuştur. Bulgular, Bornova koşullarında 2010-
2011 üretim sezonunda Öz (2013) tarafından 
yürütülen çalışmadan elde edilen verilerle (161-
385 kg/da) uyum içinde bulunmaktadır.  

 
Şekil 1a. Kolza Çeşit Verim Denemesi, tane verimi değerleri.  
ETAE, Menemen - İzmir (2014-2015). 
Figure 1a. Rapeseed variety yield trial seed yield (kg/da) 
values in 2014-2015.  AARI, Menemen - Izmir. 
 
 

 
Şekil 1b. Kolza Çeşit Verim Denemesi, tane verimi değerleri.  
ETAE, Menemen - İzmir (2015-2016). 
Figure  1b. Rapeseed variety yield trial seed yield (kg/da) 
values in 2015-2016.  AARI, Menemen - Izmir. 
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Şekil 1c. Kolza Çeşit Verim Denemesi, tane verimi birleştirilmiş 
değerleri.  ETAE, Menemen - İzmir (2014-2015/ 2015-2016). 
Figure 1c. Rapeseed variety yield trial seed yield (kg/da) 
values combined over the years of 2014-2015/2015-2016.  
AARI, Menemen - Izmir. 
 

Tohum verimi ortalamaları; Kolsarıcı ve Başoğlu 
(1984), Gizlenci ve Acar, 2007; Gizlenci ve ark., 
2007; Karaaslan ve ark. (2007), Süzer (2007), Tan 
(2009), Gizlenci ve ark., 2011; Gizlenci ve ark., 
2013; Öz (2013) değerleri ile benzerlik gösterirken; 
Şaman (1983), İlbeyi (1985), Kolsarıcı ve Er 
(1988), Göksoy ve Turan (1986), Özgüven ve ark. 
(1992), Kırıcı ve Özgüven (1995), Özer ve Oral 
(1997), Karaaslan (I999)'ın değerlerinden daha 
yüksek olmuştur. Farklı bölgelerde, farklı ekim 
zamanlarında ve farklı çeşitlerle yürütülen 
araştırmalardan elde edilen bulguların farklılık 
göstermesi genotiplerin çevreye adaptasyonundan 
kaynaklanmaktadır. 

Çiçeklenme ve Fizyolojik olum: 2014-2015 üretim 
sezonunda en erken olarak Sary’nin 116 günde ve 
en geç olarak da Licord (St-1), Orkan (St-2) ve 
Süzer (St-3)’in 149 günde çiçeklendiği tespit 
edilmiştir (Çizelge 2a). Yapılan değerlendirmede 
olgunluk bakımından çeşitler arasında 12 gün fark 
olduğu saptanmıştır. Fizyolojik olum gün sayısının 
195 gün [ETAE-K-2.1, ETAE-K-3.3 ve Sary (St-
4)] ile 207 gün [Licord (St-1) ve Orkan (St-2)] 
arasında değişim gösterdiği gözlenmiştir. 2015-2016 
üretim sezonunda yapılan değerlendirmede; çeşitlerin 
en kısa 104 (Sary) gün ve en uzun 152 (Süzer) 
günde çiçeklendiği ve fizyolojik olgunluk bakımından 
ise çeşitler arasında 17 gün fark olduğu saptanmıştır 
(Çizelge 3a). Fizyolojik olum gün sayısının 188 
gün [Sary (St-4)] ile 205 gün [Süzer (St-3)] 
arasında değişim gösterdiği gözlenmiştir.  

Her iki yıl ortalaması dikkate alındığında, Sary (St-
4)’nin en kısa sürede çiçeklendiği (110 gün) ve 
fizyolojik oluma ulaştığı (192 gün) buna karşın, 
Süzer (St 3)’in en uzun sürede çiçeklendiği (151 
gün) ve fizyolojik oluma ulaştığı (206 gün) 
saptanmıştır (Çizelge 4a).  

Algan ve Aygün (2016) Bornova koşullarında  
1995-96 ve 1996-97 üretim döneminde yaptıkları 
çalışmada çeşitlerin fizyolojik olum değerlerini 
220-228 gün olarak bulmuştur. Tan (2009) 
Menemen’de yürüttüğü araştırmada; üç yıllık 
değerlendirmeye göre çiçeklenme gün sayıları 79-
155 gün arasında değişmiştir. En kısa çiçeklenme 
gün sayısı 2007/2008 yetiştirme sezonunda 79 gün 
olarak Jura, ve en uzun çiçeklenme gün sayısı ise 
155 gün olarak Fantasio çeşidinde 2005/2006 
yetiştirme sezonunda saptanmıştır. Fizyolojik olum 
gün sayıları üç yıllık değerlendirmeye göre 127-
201 gün arasında değişmiştir. En kısa fizyolojik 
olum gün sayısı 2007/2008 yetiştirme sezonunda 
127 gün olarak Jura ve en uzun çiçeklenme gün 
sayısı ise 201 gün olarak Labrador ve MG GR 058 
çeşitlerinde 2005/2006 yetiştirme sezonunda tespit 
edilmiştir. Bulgular, Bornova koşullarında 2010-
2011 üretim sezonunda Öz (2013) tarafından 
yürütülen çalışmadan elde edilen verilerle 
(Çiçeklenme 114,7-126,7 gün, fizyolojik olum 
164,3-171 gün) uyum içinde bulunmakta ve Tan 
(2009) ile benzerlik göstermektedir. Ancak bu 
çalışmada yer alan çeşitlerin Edirne koşullarında 
yürütülen çalışmada Süzer (2007) yer alan 
çeşitlerden daha kısa sürede çiçeklenmesi ve 
fizyolojik oluma ulaşması Ege ve Trakya ekolojik 
farklılıkları ve denemelerde yer alan çeşitlerin 
özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Bitki boyu:  2014-2015 üretim sezonunda yapılan 
değerlendirmede en kısa bitki boyu 138,8 cm ile  
Sary (St-4), en uzun olarak da 195,6 cm ile  Süzer 
(St-3)’den elde edilmiştir (Çizelge 2a). 2015-2016 
üretim sezonunda ise; Bitki boyu değerleri en kısa 
olarak 142,9 cm ile  Sary (St-4)’den, en uzun 192,8 
cm ile  Süzer (St -3)’den elde edilmiştir (Çizelge 
3a). Her iki yıl ortalaması dikkate alındığında, Sary 
(St-4)’nin en kısa boylu (140,8 cm) çeşit ve Süzer 
(St-3)’in de en uzun boylu  (194,2 cm) çeşit olduğu 
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saptanmıştır (Çizelge 4a). Süzer (2016) Edirne 
koşullarında 2013-2014 yıllarında yaptığı 
çalışmada çeşitlerin bitki boyu değerlerini 170-190 
cm olarak bulmuştur. Algan ve Aygün (2016) 
Bornova koşullarında 1995-96 ve 1996-97 üretim 
döneminde yaptıkları çalışmada çeşitlerin bitki 
boyu değerlerini 124,3-152,3 cm olarak bulmuştur. 
Bulgular, Gizlenci ve Acar, 2007; Gizlenci ve ark., 
2007; Gizlenci ve ark., 2011; Gizlenci ve ark., 
2013 ile Öz (2013) tarafından yürütülen çalışmadan 
elde edilen bulgular (160,7-195,6 cm) ve uyum 
içinde bulunmaktadır. 

Bitkide yan dal sayısı: 2014-2015 üretim 
sezonunda en az 5,2 adet ile Orkan (St -2)’da  en 
fazla olarak ise 8 adet ile ETAE-K-2.1 ve ETAE-
K-4.1’te saptanmıştır (Çizelge 2a). 2015-2016 
üretim sezonunda ise; bitkide yan dal sayısı en az  
8,5 adet ile Orkan  (St -2)’da  en fazla olarak ise 12 
adetle ETAE-K-4.1’de saptanmıştır (Çizelge 3a). 
Her iki yıl ortalaması dikkate alındığında, yan dal 
sayısı en fazla (10 adet) ETAE-K-4.1’de ve en az 
(6,8 adet) Orkan (St-2)’da saptanmıştır (Çizelge 
4a). Bulgular,  Gizlenci ve Acar, 2007; Gizlenci ve 
ark., 2007; Gizlenci ve ark., 2011; Gizlenci ve ark., 
2013; Bornova koşullarında 2010-2011 üretim 
sezonunda Öz (2013) tarafından yürütülen 
çalışmadan elde edilen verilerle (7,5-10) uyum 
içinde bulunmaktadır. 

1000 tane ağırlığı (g): 2014-2015 üretim sezonunda 
en düşük 2,91 g ile Licord (St -1)’da, en yüksek 
4,45 g ile ETAE-K-3.3’de saptanmıştır (Çizelge 
2b). 2015-2016 üretim sezonunda ise 1000 tane 
ağırlığı en düşük 2,71 g olarak Licord (St-1)’da, en 
yüksek 3,75 g ile Sary (St-4)’de saptanmıştır 
(Çizelge 3b). Her iki yıl ortalaması dikkate 
alındığında, 1000 tane ağırlığı en yüksek (4,03 g) 
ETAE-K-3.3’de ve en düşük (2,81) Licord (St-
1)’da saptanmıştır (Çizelge 4b). 1000 tane ağırlığı 
(g) ortalamaları iki yıllık değerlendirmeye göre 
2,00-3,70 g arasında değişmiştir. Tan (2009) yaptığı 
çalışmada 1000 tane ağırlığına ait maksimum ve 
minimum değerler 2007/2008 yetiştirme 
sezonunda sırasıyla Hunter (3,70 g) ve Bristol 
(2,00 g) çeşitlerinde saptamıştır. Süzer (2016) 
Edirne koşullarında 2013-2014 yıllarında yaptığı 

çalışmada çeşitlerin 1000 tane ağırlığı değerlerini 
3,7-4,6 g olarak bulmuştur. Algan ve Aygün 
(2016) Bornova koşullarında 1995-96 ve 1996-97 
üretim döneminde yaptıkları çalışmada çeşitlerin 
1000 tane ağırlığı değerlerini 3,28-4,17 g olarak 
bulmuştur. 1000 tane ağırlığı değerleri; Göksoy ve 
Turan (1986), Özgüven ve ark. (1992), Özer ve 
Oral (1997), Karaaslan (I999) ve Tan (2009)'un 
değerleri ile benzerlik gösterirken; maksimum 
değerler Karaaslan ve ark. (2007), Süzer (2007, 
2016) değerlerinden daha düşük olmuştur. 
Bulgular, Gizlenci ve Acar, 2007; Gizlenci ve ark., 
2007; Gizlenci ve ark., 2011; Gizlenci ve ark., 
2013 ve Bornova koşullarında 2010-2011 üretim 
sezonunda Öz (2013)’ün bulguları (3,2-3,8 g) ile 
uyum içinde bulunmaktadır. 

Bitkide harnup sayısı: 2014-2015 üretim sezonunda 
en az  279 adet olarak Orkan  (St -2)’da  en fazla 
ise 417 adet olarak ETAE-K-4.1’te saptanmıştır 
(Çizelge 2b). 2015-2016 üretim sezonunda ise; 
Bitkide harnup sayısı en az 390 adet Orkan  (St -
2)’da en fazla ise 627 adet ile Sary (St-4)’de 
saptanmıştır (Çizelge 3b). Her iki yıl ortalaması 
dikkate alındığında, bitkide harnup sayısı en az 
(334 adet) Orkan (St-2)’da ve en fazla (511 adet) 
Sary (St-1)’de saptanmıştır (Çizelge 4b). Süzer 
(2016) Edirne koşullarında 2013-2014 yıllarında 
yaptığı çalışmada harnup sayısını 130-144 
adet/bitki olarak bulmuştur. Algan ve Aygün 
(2016) Bornova koşullarında 1995-96 ve 1996-97 
üretim döneminde yaptıkları çalışmada çeşitlerin 
harnup sayısı değerlerini 135-165 adet olarak 
bulmuştur. Bulgular Bornova koşullarında 2010-
2011 üretim sezonunda Öz (2013) tarafından 
yürütülen denemenin verileri (462-803) ile uyum 
içinde bulunmaktadır. 

Harnupta tane sayısı: 2014-2015 üretim 
sezonunda en az 19,8 adet olarak ETAE-K-3.3’de, 
en fazla ise 28,5 adet ile Orkan  (St-2)’da 
saptanmıştır (Çizelge 2b). 2015-2016 üretim sezonunda 
ise; harnupta tane sayısı en az 22,5 adet Licord (St-
1)’ta, en fazla 26,9 adet ile Orkan  (St -2)’da 
saptanmıştır (Çizelge 3b). Her iki yıl ortalaması 
dikkate alındığında, bitkide harnup sayısı en az 
(21,6 adet) ETAE-K-3.3’de ve en fazla (27,7 adet) 
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Orkan (St-2)’da saptanmıştır (Çizelge 4b). Süzer 
(2016) Edirne koşullarında 2013-2014 yıllarında 
yaptığı çalışmada harnupta tane sayısını 22-26 adet 
olarak bulmuştur. Algan ve Aygün (2016) Bornova 
koşullarında 1995-96 ve 1996-97 üretim 
döneminde yaptıkları çalışmada çeşitlerin harnupta 
tane sayısı değerlerini 17,6-27,3 adet olarak 
bulmuştur. Samsun koşullarında yürütülen 
çalışmalarda tane sayısı (13,9-32,0 adet) değerleri 
arasında bulunmuştur (Gizlenci ve Acar, 2007; 
Gizlenci ve ark., 2007; Gizlenci ve ark., 2011; 
Gizlenci ve ark., 2013). Bulgular Bornova 
koşullarında 2010-2011 üretim sezonunda Öz 
(2013) tarafından yürütülen çalımada elde edilen 
harnupta tane sayısı (19,9-25,4 adet) değerleri ile 
uyum içinde bulunmaktadır. 

Yağ oranı (%): 2014-2015 üretim sezonunda en 
düşük yağ oranı % 36,6 ile Süzer (St-3), en yüksek 
yağ oranı % 48,6 ile Sary (St-4) çeşidinden elde 
edilmiştir (Çizelge 2b). 2015-2016 üretim 
sezonunda ise; en düşük yağ oranı % 30,70 ile 
ETAE-K-2.1, en yüksek yağ oranı % 39,42 ile 
ETAE-K-23.1çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 
3b). Her iki yıl ortalaması dikkate alındığında, yağ 
oranı en düşük (%35,47) ETAE-K-2.1’de ve en 
yüksek olarak (%42,95) ETAE-K-23.1’de saptanmıştır 
(Çizelge 4b). Yağ oranı (%) ortalamaları iki yıllık 
değerlendirmeye göre % 12,31-46,47 arasında 
değişmiştir. En yüksek yağ oranı 2007/2008 
yetiştirme sezonunda % 46,47 ile Oase çeşidinden 
saptanırken, en düşük yağ oranı ise 2006/2007 
yetiştirme sezonunda % 12,31 ile Es Nectas 
çeşidinde saptanmıştır (Tan, 2009). Elde edilen yağ 
oranı ortalama değerleri farklı bölgelerde kurulan 
denemelerden elde edilen ortalama değerlerle 
benzerlik göstermektedir (Öğütçü ve Kolsarıcı, 
1979; Şaman, 1983; Kolsarıcı ve Başoğlu, 1984; 
Algan, 1985; İlbeyi, 1985; Göksoy ve Turan, 1986; 
Kolsarıcı ve Er, 1988; Özgüven ve ark., 1992; 
Kırıcı ve Özgüven, 1995; Özer ve Oral, 1997; 
Karaaslan, 1999; Karaaslan ve ark., 2007; Süzer, 
2007; Tan, 2009; Öz, 2013).  

Yağ verimi (kg/da): 2014-2015 üretim sezonunda 
en düşük yağ verimi 54,8 kg/da ile Licord (St-1), 
 

 en yüksek yağ verimi ise 199,5 kg/da ile Sary (St-
4)’den elde edilmiştir (Çizelge 2b ve Şekil 2a).  
2015-2016 üretim sezonunda ise; En düşük yağ 
verimi 41 kg/da ile Licord (St-1), En yüksek yağ 
verimi ise 131 kg/da ile ETAE-K-23.1’den elde 
edilmiştir (Çizelge 3b ve Şekil 2b).  

Her iki yıl ortalaması dikkate alındığında, yağ 
verimi en düşük (48 kg/da) Licord (St-1)’da ve en 
yüksek olarak 156 kg/da) ETAE-K-23.1’de 
saptanmıştır (Çizelge 4b ve Şekil 2c). Elde edilen 
yağ verimi değerleri farklı bölgelerde kurulan 
denemelerden elde edilen ortalama yağ verimi 
değerlerle benzerlik göstermektedir (Süzer, 2007; 
Tan, 2009; Öz, 2013).  

 

Şekil 2a. Kolza Çeşit Verim Denemesi, yağ verimi değerleri.  
ETAE, Menemen - İzmir (2014-2015). 
Figure 2a. Variety yield trial, Oil yield (kg/da) values in 2014-
2015.  AARI, Menemen - Izmir. 
 
 

 
Şekil 2b. Kolza Çeşit Verim Denemesi, yağ verimi değerleri.  
ETAE, Menemen - İzmir (2015-2016). 
Figure  2b. Variety yield trial, Oil yield (kg/da) values in 
2015-2016.  AARI, Menemen - Izmir. 
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Şekil 2c. Kolza Çeşit Verim Denemesi, yağ verimi birleştirilmiş 
değerleri.  ETAE, Menemen - İzmir (2014-2015/2015-2016). 
Figure 2c. Variety yield trial, Oil yield (kg/da) values 
combined over the years of  2014-2015/2015-2016.  AARI, 
Menemen - Izmir. 
 
Yağ asitleri: Yağ asitlerine [(Oleik, linoleik, 
linolenic, palmitik, stearik asit ve erusik asit (%)] 
ilişkin değerler Çizelge 2c ve 3c’de verilmiştir.  
2014-2015 üretim sezonunda ise; en düşük erusik 
asit değeri % 0,25 kg/da ile ETAE-K-23.1, en 
yüksek erusik asit % 3,16 ile ETAE-K-3.3’den 
elde edilmiştir (Çizelge 2c). 2015-2016 üretim 
sezonunda ise; en düşük erusik asit (%) değeri 
%0,0 ile ETAE-K-5.1, ETAE-K-5.2-1, Licord, 
Orkan ve Sary çeşitlerinden, en yüksek erusik asit 
(%8,30) ile ETAE-K-3.3’den elde edilmiştir 
(Çizelge 3c). 2014-2015 üretim sezonunda; oleik 
asit değerleri: % 54,94 (Orkan) - % 62,51 (ETAE-
K-19.1); linoleik asit değerleri: % 16,12 (ETAE-K-
4.1) - % 20,19 (ETAE-K-23.1); linolenik asit 
değerleri: % 8,89 (ETAE-K-23.1 ve ETAE-K-5.1) 
- % 10,36 (ETAE-K-25.2); palmitik asit değerleri: 
%4,27 (Orkan) - %4,87 (ETAE-K-5.1) ve stearik 
asit değerleri: %1,45 (ETAE-K-4.1) - % 2,19 
(ETAE-K-23.1 arasında değişim göstermiştir 
(Çizelge 2c). 2015-2016 üretim sezonunda ise; oleik 
asit değerleri: % 50,84 (ETAE-K-3.3) - % 68,07 
(ETAE-K-19.1); linoleik asit değerleri: % 16,82 
(ETAE-K-25.2) - % 20,37 (Süzer); linolenic asit 
değerleri:  % 6,09 (ETAE-K-19.1) - % 8,19 (Sary); 
palmitik asit değerleri: %3,71 (ETAE-K-3.3) - 
%5,23 (Orkan) ve stearik asit asit değerleri %1,58 
(Süzer) - % 2,22 (ETAE-K-19.1) arasında değişim 
göstermiştir (Çizelge 3c).  

Glikosinolat (µmol/g): 2014-2015 üretim 
sezonunda en düşük glikosinolat 0,74 µ mol/g 

değeri ile ETAE-K-23.1; en yüksek glikosinolat 
21,33 (µmol/ g) değeri ile ETAE-K-3.3’den elde 
edilmiştir (Çizelge 2c). 2015-2016 üretim 
sezonunda ise; en düşük glikosinolat 22,68 (µmol/ 
g) değeri ile ETAE-K-23.1, en yüksek glikosinolat 
44,55 µ mol/g değeri ile ETAE-K-3.3’den elde 
edilmiştir (Çizelge 3c). Görüldüğü gibi, her iki 
yılda da en düşük değer ETAE-K-23.1’den elde 
edilirken, en yüksek değer ETAE-K-3.3’den elde 
edilmiştir. Çeşitlerin glikosinolat değerleri, genel 
olarak sınır değer olan 30 µmol/ g değerinin 
altında elde edilmiştir. Yıllar arasındaki farklılığın 
iki yıl arasındaki çevre koşullarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Canvin, 1965; 
Gül, 2002’e atfen Gül ve ark., 2007). 

Protein oranı (%): 2014-2015 üretim sezonunda 
en düşük protein oranı % 20,49 değeri ile Sary (St-
4), en yüksek protein oranı % 22,72 değeri ile 
Süzer (St -3)’den elde edilmiştir (Çizelge 2c). 
2015-2016 üretim sezonunda ise; en düşük protein 
oranı % 20,02 değeri ile ETAE-K-25.2, en yüksek 
protein oranı % 25,03 değeri  ile Sary (St-4)’den 
elde edilmiştir (Çizelge 3c). 
 

Elde edilen yağ asitleri, glikosinolat ve protein 
oranı (%) bulguları Öz (2013)’ün değerleri (oleik 
asit %%52,3-67,1, linoleik asit %19,7-23,5, 
linolenik asit % 7,4-8,5, palmitik asit %4,16-5,36, 
stearik asit %0,16-1,64, erusik asit % 0,047-0,337 
ve protein oranı%22,3-25,6, glikosinolat 21,3-40,1 
µmol/ g) ile uyum göstermektedir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada; farklı üretim sezonlarındaki çiçeklenme 
gün sayıları, fizyolojik olum gün sayıları, verim ve 
diğer özelliklerdeki farklılıkların ekolojik koşullara 
bağlı olarak genotiplerin çevreye adaptasyonundan 
gerçekleştiği düşünülmektedir. 

Gözlenen, ölçülen ve tartılan değerlerin yıllara 
göre ve diğer araştırmalarda elde edilen bulgulardan 
farklılıklar göstermesi, denemelerde farklı genotiplerin 
(yazlık ve kışlık kolza çeşit ve hatları) yer alması 
ve bu denemelerin farklı çevre (iklim, toprak su 
vb) koşullarında, ekolojik koşullar elverdiğince her 
yıl farklı ekim zamanlarında kurulmasından 



A. Ş. TAN, M. ALDEMİR, A. ALTUNOK MEMİŞ:  BAZI KOLZA (Brassica napus L.)   
ÇEŞİT ADAYLARININ MENEMEN, İZMİR EKOLOJİK KOŞULLARINDA VERİM,  

VERİM KOMPONENTLERİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

43 

kaynaklanmaktadır. Üzerinde çalışılan özelliklerin 
diğer araştırmalarda elde edilen bulgulardan 
farklılıklar göstermesi denemelerde yer alan 
çeşitlerin farklı çevrelere adaptasyon yeteneğinden 
kaynaklanabilir. Nitekim, ülkemizde farklı kolza 
çeşitleri ile farklı lokasyon ve ekolojik koşullarda 
(kışlık veya yazlık) yapılan araştırmalarda verim 
ve verim komponentleri bakımından farklı değerler 
elde edildiği bildirilmektedir (İlisulu, 1970; Öğütücü 
ve Kolsarıcı, 1979; Şaman, 1983; Kolsancı ve 
Başoğlu, 1984; Algan, 1985; İlbeyi, 1985; Göksoy 
ve Turan. 1986; Kolsarıcı ve Er. 1988; Özgüven ve 
ark., 1992; Kırıcı ve Özgüven, 1995; Özer ve Oral, 
1997; Karaaslan, 1999; Karaaslan ve ark., 2007; 
Süzer; 2007; Tan, 2007, 2009; Tan ve ark., 2016). 

Üretim artışı, yeni ekim alanlarının üretime 
sokulması yanında daha da önemlisi birim alandaki 
verimin artırılması ile mümkün olacaktır. Bu 
nedenle, yüksek verim potansiyeline sahip 
çeşitlerin üretimde yer alması ile birim alandan 
elde edilecek yüksek verim ve üretim artışı ile yağ 
açığımızın kapatılmasına katkıda bulunabilir.  

2014-2015 ve 2015-2016 üretim sezonlarında 
erusik asit değerleri bakımından aday çeşitlerin 
(ETAE-23.1 ve ETAE-19.1) değerleri %2 sınır 
değerinin çok altında değerlerle dikkat 
çekmişlerdir. ETAE-23.1’de her iki yılda sırasıyla 
%0,25 ve %0,61 ve ETAE-K-19.1 de ise %0,42 ve  
%0,26 değerleri saptanmıştır.  

2014-2015 üretim sezonunda, en düşük 
glikosinolat 0,74 µmol/g değeri ile ETAE-K-
23.1’den elde edilmiştir. Aday çeşit ETAE-K-
19.1’den ise 5,04 µmol/g değeri elde edilmiştir. 
Çalışmanın ikinci yılı olan 2015-2016 üretim 
sezonunda ise; en düşük glikosinolat 22,68 µmol/g 
değeri ile yine ETAE-K-23.1’den elde edilirken, 
aday çeşit ETAE-K-19.1 ‘ten ise 27,03  µmol/g 
değeri elde edilmiştir. Bu değerler bakımından da 
aday çeşitler sınır değerin altında kabul edilebilir 
değerler elde edilmiştir. Her iki üretim 
sezonundaki farklılıkların ekolojik koşullara bağlı 
olarak gerçekleştiği düşünülebilir. 

Araştırma sonuçları yeni kolza çeşit adaylarının 
istatistiksel olarak verim ve verim komponentleri 

bakımından önemli olduklarını ortaya 
koymaktadır. Daha da önemlisi bu çeşit adayları 
mevcut ticari çeşitlere göre yaklaşık olarak iki 
hafta önce hasat olgunluğuna gelmeleri Ege 
Bölgesi gibi ikinci ürün tarımının yoğun olarak 
uygulandığı tarım alanların için büyük önem 
taşımaktadırlar.  

Aday çeşitler ETAE-K-19.1 ve ETAE-K-23.1 
yüksek tane ve yağ verim potansiyeline sahip, 
teknolojik analiz değerleri bakımından kaliteli 
olup, çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayıları 
bakımından yazlık çeşitler gibi erkenci, kışlıklara 
göre ise oldukça erkencidir. Bu özellikleriyle de 
çeşit adayları ılıman bölgelerde ve sahil kuşağında 
hem yazlık hem de kışlık olarak ekilebilir. İkinci 
ürün ekilişlerinin yapıldığı sahil kesimlerinde 
kışlık olarak ekildiğinde, diğer kışlık çeşitlere göre 
oldukça erkenci olarak, ekolojik koşullara göre 
mayıs ayı içinde veya sonunda hasada gelmektedir. 
Bu durum kendinden sonra gelecek ikinci ürünlere 
tarlayı erken terk etmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Normal koşullarda birçok kışlık çeşit 
haziran ayı başında veya ortasında hasada 
gelebilmektedir.  

Sonuç olarak; verim, kalite ve erkencilik 
bakımından üstün görülen, erusik asit ve 
glukosinolat değerleri çok düşük ve istenilen 
sınırlar içinde olan çeşit adaylarının kısa zamanda 
üreticilere tohumlarının ulaştırılması ve dolayısıyla 
yağ açığımızın kapatılmasına katkıda bulunmak 
amacıyla ETAE-K-19.1 ve ETAE-K-23.1 için 
2016 yılında tescil denemelerine başvurulmuştur.    
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