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Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Kolza-Kanola (Brassica napus L.)  

Çeşidin tescil edilen adı: SAMİBEY 

Tescil yılı: 2017 

Tescil ettiren enstitü/istasyon: TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-EDİRNE 

Tescil edilen çeşitle ilgili olarak çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yayım personeli için gerekli diğer diğer teknik ayrıntılar: 

    a- Verim durumu. 300-450 kg/da arasında verim ve % 42-48 arası yağ oranına sahiptir. 

    b- Tavsiye edilen bölge/Bölgeler: Trakya-Marmara, Orta Anadolu, Karadeniz, Ege, Güneydoğu 

    c- Çeşidin ekolojik istekleri, toprak, bitki besleme ve su ihtiyaçları 

(ayrıntılı bir şekilde): 

Kışlık olarak her tip toprakta yetiştirilebilir. Geniş adaptasyon kabiliyeti ile farklı 

ekolojilere uyum sağlayabildiğinden eksi 15
 o
C kış donlarına dayanıklıdır. Ekim zamanı, 

soğuk bölgelerde biraz erken olmak üzere 20.Eylül-20.Ekim arasıdır. Ayarları yapılarak 

şanzımanlı hububat mibzeriyle ekilebilir. Bitkiler, kışa dayanabilmesi için aralık ayında 

8 yaprak rozet döneminde olmalıdır. Dekara saf olarak 15 kg azot, 4 kg fosfor ve 2 kg 

kükürt yeterlidir. Azotlu gübre ikiye bölünerek ekimde alta ve ilkbaharda üste verilebilir.  

    d- Kullanım alanı (taze tüketim, gıda sanayii vb.): Yağı yemeklik olarak gıda sanayinde ve küspesi ise hayvancılık sektöründe kullanılır. 

    e- Mevcut diğer çeşitlere göre üstün özellikleri: Diğer çeşitlere göre geniş adaptasyon yeteneği ve yüksek verimi. 

    f- Birim alana kullanılan tohumluk miktarı: Bir dekara 400-500 gram arası tohum yeterlidir ve 2-3 cm arası derinliğe ekilebilir. 

    g- Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık durumu ve bilinmesi 

gereken başka özellikler: 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı gerekli mücadele Zirai Mücadele Teknik 

talimatına göre yapılmalıdır. 

    h-Yayımın yapılmasında engel bir durumu olup olmadığı: Engel bir durum yoktur. 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabilecek miktar ( kg) Tohumluk, çeşidin geliştiricisi Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin 

edilebilir. 

Demonstrasyon çalışmaları için sağlanabileceği yıl: 2017 

Çeşidi ortaya koyan ya da çeşitle ilgili bilgi alınabilecek 

araştırmacının paylaşmak istediği iletişim bilgileri: Telefon/Cep 

telefonu, faks, e-posta): 

Dr. Sami SÜZER, TTAE-Edirne,  Web:  www.ttae.gov.tr 

İş Tel: 0-284-2358182  Cep Tel: 0555-3954417, Faks: 0-284-2358210 

E-mail: sami.suzer@tarim.gov.tr       

http://www.ttae.gov.tr/

