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Ö Z E T  

Kanola bitkisel yağı, biyoyakıt ve hayvan yemi üretimi açısından önemli bir ekonomik değere 

sahiptir ve dünyada 53 ülkede yetiştirilmektedir. Kanola, düşük oranda doymuş yağ asidi, 

yüksek oranlarda tekli doymamış yağ asitleri ve iyi oranda omega-3 içerir. 2011 yılı hasat 

sezonu için Avustralya kanolasının ortalama yağ içeriği %44 olmuştur. Ham kanola yağı, 

kullanılabilir bir gıda ürününe dönüştürmek için istenmeyen minör bileşikleri uzaklaştırmak 

için rafine edilir. Ancak rafinasyon işlemi yağda arzu edilen, sağlığı geliştiren küçük 

bileşenlerin kaybına neden olabilmektedir. Kanola yağı ekstraksiyonunun yan ürünü olan 

küspesi protein açısından zengindir. Kanola, ağırlıklı olarak Avrupa’da kışlık, Asya'da ise 

yarı kışlık bir ürün olarak yetiştirilmektedir. İlkbahar ekimi Kanada, Avustralya ve kuzey 

Avrupa koşullarına daha fazla uyum sağlamıştır. Kanola, dünyanın çoğu yerinde bir kuru 

tarım mahsulüdür ve küresel iklim değişimi nedeniyle tür, önemli abiyotik strese maruz 

kalmaktadır. Buna rağmen kışlık bir tür olduğundan, yazın yetiştirilen birçok yağlı tohumlu 

türe kıyasla, iklim değişimi koşullarına daha dayanıklı bir tür olarak gelecekte daha da öne 

çıkması beklenmektedir. 
  

An overview of Canola (Brassica napus L.), a winter oilseed plant 
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A B S T R A C T  

Canola has an important economic value in terms of vegetable oil, biofuel and animal feed 

production and is grown in 53 countries around the world. Canola contains low levels of 

saturated fatty acids, high levels of monounsaturated fatty acids and good levels of omega-

3s. The average oil content of Australian canola for the 2011 harvest season was 44% in 

average. Crude canola oil is refined to remove unwanted minor compounds to convert the oil 

into an edible food product. But refining can cause the loss of desirable, health-promoting 

minor components from the oil as a side effect. The by-product of canola oil extraction is a 

valuable protein-rich meal. Canola is grown mainly as a winter crop in Europe and a semi-

winter crop in Asia. Its cultivation in the spring is more adapted to the conditions of Canada, 

Australia and northern Europe. Canola is a dry-farm crop in most parts of the world, and due 

to global climate change, the species is subject to significant abiotic stress. However, since it 

is a winter species, it is expected to become more prominent in the future as a more resistant 

species to climate change conditions compared to many summer grown oilseed species. 
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1. GİRİŞ 

Kolza (Brassica napus L.), tarımsal olarak eski bir kültür 

bitkisi türüdür ancak popülaritesi, erusik asit (C22:1) ve 

glukozinolat içerikleri nedeniyle 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren tarımı azalmış bir yağlı tohumdur. Islahçılar, 

geçtiğimiz 20 yılda kolzadan kanolayı geliştirmeyi 

başarmışlardır (Nath ve ark., 2016). Tür, bitkisel yağ, 

biyoyakıt ve hayvan yemi üretimi açısından önemli 

ekonomik değere sahiptir. Islah amaçları; daha yüksek yağ 

içeriği, daha iyi yağ kalitesi, daha yüksek gıda kalitesi ve 

daha düşük antibesinler ile tohum kalitesini iyileştirmeye 

odaklanmıştır (Jiang ve ark., 2019). Kanola dünyada önemli 

bir yağlı tohum bitkisidir ve 53 ülkede yetiştirilmektedir 

(Singh ve ark., 2021). Kanola yağı, insan tüketimi ve 

endüstriyel uygulamalar için yüksek oranda 

kullanılmaktadır (Elahi ve ark., 2015). Yüksek yağ içeriği ve 

düşük erusik asit ve glukozinolat konsantrasyonları 

nedeniyle en önemli yağlı tohum bitkisidir (Manaf ve ark., 

2019). Kanola, düşük seviyelerde doymuş yağ asidi, yüksek 

seviyelerde tekli doymamış yağ asitleri ve iyi düzeyde 

omega-3 içermektedir (Hannoufa ve ark., 2014). 

Kanola ham yağı temel olarak trigliserollerden oluşur, 

ancak önemli miktarlarda diğer minör bileşenleri de içerir. 

Rafinasyon uygulamalarıyla, istenmeyen minör bileşikleri 

ortadan kaldırır ancak bu aynı zamanda yağın arzu edilen 

sağlığı geliştirici eser bileşenlerini de önemli ölçüde 

azaltabilir (Ghazani ve Marangoni, 2013). Kanola, genetiği 

değiştirilmiş (GM) ilk mahsuller arasındadır ve bu tip 

çeşitlerinin ticari üretimi çok yüksek seviyelerdedir 

(Maheshwari ve ark., 2011). Genetiği değiştirilmiş bitkilerin 

tarımının serbest bırakılmasıyla ilgili bir endişe, GM 

özelliklerinin hibridizasyon yoluyla yerli türlere 

aktarılmasıdır (Schafer ve ark., 2011). 

1.1. Kanola yağı 

2011 yılı için Avustralya kanolasının kalitesi Seberry ve 

ark., (2014) tarafından rapor edilmiştir. 2011 hasat sezonu 

için ortalama yağ içeriği %44,0 idi. Bu değer, 2010 hasat 

sezonundan %1.1 daha yüksekti ve rekor seviyeye (2007 yılı) 

eşitti. Yağ içeriği en düşük (%40,7) Premer'de (Yeni Güney 

Galler) ve York'ta (Batı Avustralya) ve en yüksek (%47,2) 

Munglinup'ta (Batı Avustralya) idi. 2011 hasadı için üretilen 

yağın ortalama oleik asit (C18:1) konsantrasyonu 2010'a göre 

%0,6 daha yüksek olan %61,8 idi. 2011 hasadında üretilen 

yağda ortalama linoleik asit (C18:2) konsantrasyonu %18.7 ile 

2010 sezonuna göre %0.7 daha düşüktür. Linolenik asit 

(C18:3) konsantrasyonu, 2010 hasadına (%10.4) benzerdi. 

Ortalama doymuş yağ asidi konsantrasyonu %7.2 idi. Bu, 

2010 hasat sezonuna göre %0,2 daha düşüktü. 

Kanola ıslah programlarında ana hedef, düşük linolenik 

asit yağları (C18:3, ≤%3) içeren genotipler geliştirmektir. 

Oleik asit (C18:1) içeriklerinin modifikasyonu da yağlı tohum 

kanolasındaki erusik asidin uzaklaştırılmasından sonra ıslah 

için bir başka önemli hedeftir (Yang ve ark., 2012). Bu tür bir 

yağ ile kolza yağının geliştirilmesi, yoğun kızartma için   ve 

ayrıca biyodizel üretimi içinhammadde olarak da 

kullanılabilir (Spasibionek ve ark., 2020). Alfa linolenik asit, 

insan sağlığını iyileştirebilen temel bir çoklu doymamış yağ 

asitleridir, ancak tohum yağ asitlerindeki Alfa linolenik asit 

içeriği sadece %10'dur (Zhang ve ark., 2021). 

1.2. Yağ ekstraksiyonu 

Ham kanola yağı, ısıyla ön koşullandırılmış kanola 

tohumların ekspeller preslenmesiyle endüstriyel olarak 

ekstrakte edilir. Preslenmiş "kanola küspesi" içindeki artık 

yağ, heksan kullanılarak solvent ekstraksiyonu ile geri 

kazanılır (Gaber ve ark., 2018). Ham kanola yağı esas olarak 

triaçilgliserollerden oluşur ancak önemli miktarlarda arzu 

edilen ve istenmeyen minör bileşenler içerir. Ham kanola 

yağı, yağı kullanılabilir bir gıda ürününe dönüştürmek için 

istenmeyen minör bileşikleri uzaklaştırmak için rafine edilir. 

Ancak rafine etme, yan etki olarak yağdan arzu edilen, 

sağlığı geliştiren küçük bileşenlerin kaybına neden olabilir 

(Ghazani ve Marangoni, 2013). Soğuk sıkım yağın kalitesine 

etki eden temel parametre preste kullanılan tohumların 

kalitesidir. Kanola tohumlarının olumsuz nem içeriği ve 

depolama sıcaklığı, elde edilen yağın kalitesini etkileyebilir. 

1.3. Kanola küspesi 

Kanola yağı ekstraksiyonunun yan ürünü, protein 

açısından zengin değerli bir küspedir. Tohum depolama 

proteinleri (cruciferin ve napin) kanolanın başlıca 

proteinleridir. Ark. lipid transfer proteinleri, oleozinler ve 

diğer minör proteinlerdir. Yağsız kanola küspesinin protein 

içeriği kuru ağırlık üzerinden %36-40'tır. Küspe ayrıca lif, 

fitatlar, polimerik fenolikler ve sinapin içerir. Proteinlerin bu 

protein olmayan bileşenlerden ayrılması zordur ancak tam 

besleyici ve fonksiyonel proteinler için gereklidir 

(Wanasundara ve ark., 2016). Kanola küspesi, soya 

küspesinin yerini alabilecek süt rasyonlarında kullanılan bir 

protein kaynağıdır (Maxin ve ark., 2013). Kanola protein 

izolatı amino asit profili iyi dengelenmiştir ve köpürme, 

emülsifiye etme ve jelleşme gibi fonksiyonel özelliklere 

sahiptir ve insan gıdası için kullanılabilir (Tan ve ark., 2011). 

Kanolanın depo proteinleri, yenilenebilir bir biyopolimer 

olarak yenilebilir kullanımın ötesinde birçok besinsel ve 

fonksiyonel özelliğe sahiptir (Wanasundara ve ark., 2016). 
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1.4. Kanola Tarımı 

Kanola, ağırlıklı olarak Avrupa’da kışlık ve Asya'da yarı 

kışlık bir ürün olarak yetiştirilmektedir. İlkbaharda ekimi 

Kanada, Avustralya ve kuzey Avrupa koşullarına daha fazla 

uyum sağlamıştır (Beszterda ve Nogala‐Kałucka, 2019). 

Kışlık kanola tarımı Kanada'da yaygın değildir, ancak 

Avrupa'da yaygındır. Kanada kanola üretimi batı Kanada'da 

yazlık şekilde hakimdir (Page ve ark., 2021). 

Kanada, Çin ve Hindistan, 2019 yılında dünyada en 

yüksek kanola üretimine (sırasıyla 18,6; 13,5 ve 9,3 milyon 

ton) ve yüzölçümüne (sırasıyla 8,3; 6,6 ve 6,1 milyon ha) 

sahiptir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Dünyada 2019 yılında ilk 10 kanola üreticisi 

ülkenin kanola üretimi, alanları ve verimleri (FAOSTAT, 

2021) 

Table 1. Canola production, areas and yields of the top 10 

canola producing countries in the world in 2019 (FAOSTAT, 

2021) 

No Ülke 
Üretim 

(milyon ton) 

Ekim alanı 

(milyon ha) 

Tohum 

verimi 

(t/ha) 

1 Kanada 18,6 8,3 2,2 

2 Çin 13,5 6,6 2,1 

3 Hindistan 9,3 6,1 1,5 

4 Fransa 3,5 1,1 3,2 

5 Ukrayna 3,3 1,3 2,6 

6 Almanya 2,8 0,9 3,3 

7 Australya 2,4 2,1 1,1 

8 Polonya 2,3 0,9 2,6 

9 Rusya 2,1 1,4 1,4 

10 İngiltere 1,8 0,5 3,3 

Kanola, dünyanın çoğu yerinde bir kuru tarım 

mahsulüdür (Tesfamariam ve ark., 2010). İklim 

değişikliğinin etkileri sıcaklık artışları, sel, kuraklık ve diğer 

olaylar mahsul üretimi için zorluklardır. Kanolanın toplam 

yağlı tohum endüstrisine, tarım ekonomisine ve ticaretine 

katkısı önemli düzeydedir. Kanola mahsulü üzerindeki 

çoklu abiyotik stresler, dünya çapında tarımsal ekonomik 

kayıplarla sonuçlanmaktadır (Lohani ve ark., 2020).  

Yetiştiricilikteki ilerlemeler ve çok çeşitli ortamlara 

uygun yeni çeşitlerin piyasaya sürülmesi, kanola tarımının 

yeni alanlara genişlemesini teşvik etmiştir (Lilley ve ark., 

2019). Ancak küresel ısınma, muhtemelen dünyanın birçok 

bölgesinde toprak nemini azaltacak ve koşulları 

değiştirecektir (Qaderi ve ark., 2012). Su kıtlığı koşullarında 

sulama takviyesinin doğru zamanlaması, kuraklık stresini 

azaltmak, su verimliliğini ve kurak alanlarda kanola verimini 

artırmak için uygun bir yaklaşımdır (Mohtashami ve ark., 

2020). Kuraklık stresi kanolada fide oluşumunu doğrudan 

engeller ve daha düşük bitki yoğunlukları ve düşük verimler 

ile sonuçlanır (Zhang ve ark., 2015). Kanada, dünyadaki en 

yüksek kanola üretimine ve yüzölçümüne sahiptir, ancak 

batı Kanada'da, Lahana Kök Uru (Plasmodiophora 

brassicae), orada kanola üretimi için önemli bir tehdittir 

(Peng ve ark., 2011).  

İklim değişikliği ile artan sıcaklıkların, mahsul üretimini 

ve gıda güvenliğini etkilemesi beklenmektedir. Bitkilerin 

yatması, kanolada verim kaybı ve kalite kaybının önemli bir 

nedenidir ve iklim değişimi nedeniyle kanolada etkisinin 

artması beklenmektedir (Wu ve Ma, 2018). Brassica napus’da 

tohum doldurma sırasındaki ısı stresi, verimi ve yağ içeriğini 

ciddi şekilde bozamaktadır (Huang ve ark., 2019). 

Hem kuraklıktan hem de yüksek sıcaklık koşullarından 

kurtulmak için kışlık ürün yetiştirmek iyi bir seçenek olabilir. 

Kış mahsulleri şu anda birçok ülke için tarımın bel kemiğidir. 

Avustralya, kanola üreten ilk 10 ülke arasında yer alan bir 

örnektir (Dreccer ve ark., 2018). 

Yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve tuzluluk genellikle 

birbiriyle bağlantılıdır. Üst toprak ve toprak altı tuzluluğu, 

mahsul üretimi için başlıca çevresel streslerdir (Grewal, 

2010). Kanola orta derecede tuza toleranslıdır ancak tuz stresi 

büyümesini, tohum verimini ve yağ içeriğini azaltır 

(Bandehagh ve ark., 2011). Bitki büyümesini teşvik eden 

bakteriler (PGPR), kanoladaki tuzluluk stresinin olumsuz 

etkilerini azaltabilir (Banaei-Asl ve ark., 2015). Tuz stresi 

hasarını hafifletmek için halotolerant PGPR kullanmak etkili 

bir yöntemdir (Li ve ark., 2017). PGPR, konukçu bitkinin ve 

rizosferik bakteri topluluk yapısının büyümesini uyarır 

(Farina ve ark., 2012).  

Toprağın ağır metallerle kirlenmesi, dünyada son 

yıllarda önemli bir çevre sorunudur. Bu ortamlarda bazı 

bitkiler iyi büyüme yeteneğine sahiptir. Brassica bitkilerinin 

ağır metal fitoremediasyon kapasitesi yoğun rapor 

edilmiştir. Kanola, çinko (Zn) kirliliğine oldukça toleranslıdır 

ve fazla Zn altında yüksek biyokütle değerleri üretir 

(Belouchrani ve ark., 2016). 

Su eksikliği stresi, bitki büyümesini ve verim üretimini 

olumsuz yönde etkileyen başlıca sınırlayıcı faktörlerden 

biridir. Bazı rizosfer bakterilerinin, bu tür stresli koşullarda 

bitki büyümesini desteklediği bilinmektedir. Keshavarz, 

(2020), iki farklı mikorizal mantar türü (G. mosseae ve G. 

intraradices) uygulamasının kanolanın büyümesine, verime, 

kalitesine ve kök kolonizasyonuna etkisini incelemiştir. Su 

eksikliği stresinden bağımsız olarak, kolonize bitkiler 

aşılanmamış bitkilerden daha fazla biyokütle, tohum ve yağ 

verimi üretmiştir. Su eksikliği stresi tohumların yağ 

yüzdesini azaltmış, ancak mikorizal bu özellikleri 

iyileştirmiştir. Kanola tohumlarında artan stearik, oleik, 

arasidik ve linolenik asitlerin aksine, su eksikliği 

tohumlardaki linoleik asit içeriğini azaltmıştır. 
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2. SONUÇ 

Kanola, ağırlıklı olarak Avrupa’da kışlık ve Asya'da yarı 

kışlık bir ürün olarak yetiştirilmektedir. İlkbaharda ekimi 

Kanada, Avustralya ve Kuzey Avrupa koşullarına daha fazla 

uyum sağlamıştır. Kanola, dünyanın çoğu yerinde bir kuru 

tarım mahsulüdür ve küresel iklim değişimi nedeniyle tür, 

önemli abiyotik strese maruz kalmaktadır. Buna rağmen 

kışlık bir tür olduğundan, yazın yetiştirilen birçok yağlı 

tohumlu türe kıyasla, iklim değişimi koşullarına daha 

dayanıklı bir tür olarak gelecekte daha da öne çıkması 

beklenmektedir. 

Etik Standartlar İle Uyum 

Yazarların Katkı Oranı  

Tüm yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamışlardır. 

Çıkar Çatışması 

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını deklare 

etmektedir. 

Etik Onay 

Yazar bu tür bir çalışma için resmi etik kurul onayının 

gerekli olmadığını bildirmektedir. 
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