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Bu el kitapçığı, şeker pancarı yetiştirme teknikleri 

hakkında kısaca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.    



ÖNSÖZ          

Hindistan halkı tarafından ilk kez kullanılmaya başlanılan 

ve o zamanlar yalnızca lüks gıda olarak zenginle r 

tarafından tüketilebilen şeker, takip eden zamanlarda tarım 

ve gıda teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 

ekonomik yönden önemli bir değer kazanmıştır. Şeker 

pancarı sözleşmeli üretimin ilk örneklerinden biri olup, 

tarımın sanayiye entegre olmasını sağlamış ve gıda 

sanayinin temel taşını oluşturmuştur. Tüm dünyada 

tarımsal sanayideki rolü ve insan beslenmesindeki değeri 

nedeniyle şeker pancarı devlet kontrolü altına giren en 

önemli ürünlerden birisi haline gelmiştir. Şeker pancarı 

üretimi, özellikle Anadolu’da gerek tarım hayatının 

gerekse sosyal ve kültürel kalkınmanın vazgeçilmez 

uğraşlarından biri olmuştur. Anadolu’nun hemen hemen 

her tarafına kurulan şeker fabrikalarının asıl amacı yalnız 

şeker üretmek değil aynı zamanda bulunduğu bölge ve 

bölge halkını kalkındırmak olmuştur.    

 

 



Bitki yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler ve yetiştirme 

teknikleri birim alandan elde edilen verim potansiyelini 

belirleyen en önemli unsurlardandır. Ekolojik faktörlere 

müdahale şansımız olmadığı için, yetiştirme tekniklerinin 

birim alandan ekonomik bir şekilde en kaliteli ve en 

yüksek verimin alınmasını sağlayacak şekilde yapılmas ı 

gerekmektedir. Bu nedenle her çevre ve her bitkiye 

yetiştirme tekniğinin belirlenmesi oldukça önem arz 

etmektedir. Birim alandan yüksek verim ile birlik te 

kalitenin de elde edilebileceği, üreticilerimizin ihtiyaç 

duyacağı bitkinin botanik özellikleri, yetişme şartları gibi 

önemi bilgilere ulaşarak daha fazla miktar ve kalitede ürün 

elde etmesine yardımcı olma temennisiyle hazırlanmıştır. 
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GİRİŞ    

Şeker pancarı (Beta vulgaris L.) endüstri bitkiler i 

içerisinde stratejik öneme sahip bir bitkidir. Tropik iklim 

kuşağında yetişen şeker kamışı ve ülkemizin de içinde 

bulunduğu (30o güney 60o kuzey enlemleri) iklim 

kuşağında yetişen şeker pancarı dünyada ticari olarak 

şekerin elde edildiği bitkilerdir.    

Dünyada üretimi yapılan şekerin %79’u kamıştan, 

%21’ise pancardan elde edilmektedir. Bu oranların 

belirlenmesindeki temel faktör ülkelerin coğrafi 

konumlarıdır. Şeker,  farklı kimyasallar kullanıla rak 

nişasta bazlı şekerlerden de elde edilmesine rağmen üretim 

miktarı oldukça düşüktür. Şeker dünyada 70 ülkede 

kamıştan 44 ülke ise pancardan elde edilmektedir.  Şeker 

üreten ülkeler arasında en büyük pay Brezilya’ya ait olup 

dünya şeker üretiminin yaklaşık 1/5’ini 

gerçekleştirmektedir. Ülkemiz, dünya pancar şekeri 

üretiminde %6’lık pay ile Rusya, ABD, Almanya, Fransa 

ve Ukrayna’nın ardından 6. sırada yer almıştır.  

Ülkemizin ekolojik faktörleri ekonomik bir şekilde şeker 

kamışı üretimine imkan vermemektedir. Gece-gündüz 
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arasında belirli sıcaklık farkı isteyen, karasal iklime yakın 

bölgelerinde sulanmak koşuluyla ekonomik bir şekilde 

yetişme özelliğine sahip olan şeker pancarı ülkemizin 

başlıca şeker kaynağını oluşturmaktadır.   

Şekil 1. Şeker Pancarı Tarlasından Genel Bir Görünüm  
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TOPRAK HAZIRLIĞI 

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı oldukça 

önemlidir. Şeker pancarı toprak hazırlığına başlamadan 

önce ön bitki hasadı yapılmalı, bitki artıkları toprağa 

gömülerek organik maddece zenginleşmesini 

sağlanmalıdır. Ön bitki artıklarının temizlenmesi (anız 

bozma) ve ilk sürümün mutlaka sonbaharda yapılmas ı 

gerekir. Sonbahar sürümü ekim alanının yağışlarından 

daha çok faydalanmasına, ekim döneminde uygun tohum 

yatağı hazırlanmasında etkili rol oynamaktadır. İlkbaharda 

tarla hazırlığı, bütün bitkilerde olduğu gibi şeker 

pancarında da oldukça önemlidir. Ekim öncesi yapılan 

toprak hazırlığının zamanında yapılması, kullanılacak 

ekipmanın çeşidi ve biçimi şeker pancarı verimi ve 

kalitesini önemli ölçüde etkileyen unsurlardandır.  Ekim 

alanının devamlı suretle aynı derinlikte işlenmesine bağlı 

olarak toprağın alt kısmında sert,  geçirimsiz bir pulluk 

tabakası oluşur. Bu tabaka pancar köklerinin derinlere 

inmesine engel olarak köklerin çatallanmalarına sebep 

olmaktadır. Bu olumsuzluğu önlemek için 3-4 yılda 

toprağı 50-60 cm derinlikte işleyebilen dip kazan çekilerek 
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geçirimsiz olan bu tabakanın kırılması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

Şekil 2. Şeker Pancarı Ekimi İçin Sonbahar Toprak İşleme 
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ÇEŞİT SEÇİMİ     

Genotip tercihi şeker pancarı yetiştiriciliğinde verim ve 

verim unsurlarını önemli derecede etkileyen parametredir. 

Son dönemlerde üreticilere çeşit seçiminde esneklik 

sağlanmış, üreticiler pancar kooperatifinin verdiği 

tohumun dışında temin edilen farklı tohumluklarda şeker 

pancarı yetiştiriciliğinde kullanmaya başlamışlard ır.  

Şeker pancarı alımı yapan kurumlar son zamanla rda 

kaliteye dayalı bir alım politikasını gerçekleştirdikleri için 

üreticilerin en yüksek verim ve kaliteye sahip çeşitler i 

kullanması hem sanayici hem üretici açısından karlı 

olacaktır. 
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Şekil 3. Şeker Pancarı Tohumu 
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EKİM VE BAKIM 

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde ekim zamanı bunun yanı 

sıra hasat zamanı, arıtılmış şeker varlığını ve kök verimini 

önemli düzeyde etkilemektedir. Ekim zamanın 

geciktirilmesi vejetasyon periyodunun kısalmasına, 

hasadın gecikmesine ve toprakta bulunan besin 

elementlerinden yeterince faydalanamamasına, 

hastalıklara karşı toleransının azalmasına neden olarak,  

arıtılmış şeker oranı ve kök veriminin önemli oranda 

düşmesine neden olmaktadır.  Bu sebeplerden dolayı şeker 

pancarının zamanında ekiminin yapılması oldukça önemli 

olmaktadır.    

Sonbaharda derin sürüm ardından, ilkbaharda, uygun 

tohum yatağı hazırlığı yapılan pancar tarlasının toprağının 

nemi ve tavı kaybolmadan ekim işleminin yapılmas ı 

gereklidir. Toprak nemi ve tavı kaybedilmeden toprak 

sıcaklığının ve iklimin uygun olduğu anda ekim işlemini 

geciktirmeden yapmak verim ve kalite açısından oldukça 

önemlidir. Ekilen pancar tohumlarının toprak yüzeyine 

çıkmaları için gerekli hava sıcaklığı ortalama 4-5 

derecedir. Bu durumda şeker pancarı ekim zamanının 
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belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus 

0-5 cm, toprak derinliği sıcaklığının 5-7 derece olduğu, 

ekim alanının tırmıkla işlenme kıvamında geldiği 

dönemdir. Ülkemizde şeker pancarının en çok 

yetiştirildiği bölgeler olan İç Anadolu ve geçit bölgelerde 

ekim sezonundaki iklim faktörlerine bağlı olarak mart 

sonu nisan ortası en ideal ekim zamanıdır. Şeker pancarı 

üretiminde önemli bir husus olan ekim mesafesinin 

ayarlanmasında yine toprak nemi esas alınarak 

yapılmalıdır. Ekimin toprak neminin ve tavının uygun 

olduğu dönem yapılması ideal bitki sayısına ulaşmada 

oldukça etkilidir.   
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Şekil 4.  Şeker Pancarı Ekiminden Bir Görüntü 

Şeker pancarında 4’lü münavebe sisteminin hastalık ve 

zararlılar açısından uygulanması mutlak gereklidir. Yani 

pancar en az 4 yıl sonra aynı tarlaya ekilebilir. Fakat son 

yıllarda şeker pancarı ekilmeyen dönemlerde ürün 

deseninin bölgeye uygun bir şekilde belirlenememesi, aynı 

tarlada üst üste aynı bitkinin yetiştirilmesi bazı toprak 

kökenli hastalıkların artmasına neden olmuştur. Bu durum 

ilerleyen dönemlerde 4’lü münavebe sisteminin yerine 

5’li, hatta 6’lı münavebe sisteminin oluşmasına neden 

olacaktır.  Şeker pancarında uygulanacak münavebe 

sistemine en iyi örnek fasulye-şeker pancarı-buğday-
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mısır-veya ayçiçeği, tek yıllık yem bitkiler i 

münavebeleridir.     

 

Şekil 5. Çimlenmesini Tamamlamış Şeker Pancarı   
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Şeker pancarı özellikle ilk gelişme döneminde yabancı 

otlara oldukça hassas olan bir endüstri bitkisidir. Tarlada 

bulunan yabancı otlara karşı, ister ekim öncesi ister ekim 

sonrası mutlaka herbisit kullanılmalıdır.  Yabancı otlarla 

mücadele edilmezse, pancarın gelişim yavaşlar verim ve 

kalitede düşüşler meydana gelir. Ülkemizde şeker pancarı 

üretimi 40-45 cm ekim mesafesine ekilmekte ve 

sonrasında ise 20-25 cm sıra üzeri mesafesinde 

teklenmektedir. En ideal bitki sayısı dekarda ortalama 

9000-10.000 adettir. Fakat üreticilerimiz pancar 

tohumlarının toprak yüzeyine çıkışlarını garanti altına 

almak için sıra üzeri mesafeyi oldukça yakın tutmakta 

buda özellikle çiftçilerin tohuma harcadıkları girdi 

masrafının masrafın artmasına neden olmaktadır. Sıra 

üzeri ve sıra arası mesafe belirlendikten sonra ekim 

mibzerinin hızı ekim kalitesini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Hassas mibzerlere yapılan ekimde çekici 

traktörün hızının 4 km/saati aşmaması gerekmektedir. 4 

km/saati aşan hız, tohumların rastgele savrulmasına, ekim 

derinliğinin istenilen düzeyde olmamasına ve tohumlar ın 

toprak örtüsü tarafından örtülmemesine yol açmaktadır.  
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Şeker pancarına uygulanan kültürel işlemler aşağıda 

maddeler halinde listelenmiştir;  

a) Seyreltme / tekleme,  

b) Çapalama,  

c) Yabancı otlarla mücadele,  

d) Hastalık ve Haşerelerle mücadele.  

a) Seyreltme ve Tekleme 

 

Bütün bitkilerde olduğu gibi şeker pancarında da ideal 

bitki sıklığı yani tarla yüzeyine bitkilerin ideal bir şekilde 

dağılmış olması, kök verimi ve şeker oranını etkileyen 

faktörlerdendir. Mibzerle pancar ekimi ortalama 5 cm sıra  

üzeri mesafede yapılmaktadır. Pancar 4-5 yapraklı 

döneme geldiğinde sıra üzeri 20-25 cm olacak şekilde 

seyreltme işlemi yapılmalıdır. Yine ekim esnasında tohum 

yatağında birden fazla tohum olduğu için seyreltmenin 

yapıldığı dönem tekleme işleminin yapılması da 

gerekmektedir. Fakat tekleme işlemi yapılırken diğer 

pancarlar fidelerinin zarar görmemesine dikkat edilmes i 

gereklidir.     
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b) Çapalama Yabancı Otlarla Mücadele   

 

Çapalama ilaçlama yapıldığı durumlarda buharlaşmanın 

engellenmesi, toprağın hızlı bir şekilde ısınmasını, yağan 

yağmur sularının daha etkin bir şekilde toprağa işlemesini 

sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Ülkemizde pancar için 

1-2 çapa yeterli olmaktadır. Çapa elle veya makinayla 

yapılmaktadır.   

c) Yabancı Otlarla Mücadele 

 

Yabancı otlar kültür bitkilerinin büyümesi için gerekli 

olan bütün faktörlere  (besin, su, güneş) ortak olan bitkinin 

topraktan kullandığı besin maddelerinin en büyük 

rakibidir. Bundan dolayı pancarın toprak yüzeyine 

çıkışından olgunlaşıncaya kadar olan bütün dönemde 

yabancı otlarla mücadele etmek gerekir.  

Yabancı ot mücadelesi 2 şekilde yapılmaktadır. Bunlardan 

birincisi çapalama, ikincisi ise ilaçlamadır. İlaçlama ile 

mücadele uygulama dönemine göre ekimden hemen sonra 

ve ekimden hemen öncesi olmak üzere 2 dönemi 

kapsamaktadır. Üreticilerimizin maliyeti azaltmak ve 
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etkinliği artırmak için, ekimden önce ilaçla mücadeleyi 

yapmaları çok daha uygun olmaktadır.   

Herbisitlerle yabancı ot mücadelesinde başarıyı etkileyen 

faktörler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır; 

- Tohum yatağının ve tarlanın iyi hazırlanmış olması ve 

tarla toprağının tavda olması  

- İlacın uygulama zamanı ve dozu (çok sıcak ve rüzgarlı 

havada ilaçlama yapılmaz)  

- Tarlada bulunan bütün yabancı otların tanınması ve 

yabancı ot yoğunluğuna göre ilacın belirlenmesi 

- İlaçlamada kullanılacak alet-ekipmanın temizliği 

d) Hastalık ve Haşerelerle Mücadele 

 

Ekimden sonra şeker pancarında görülebilecek hastalık ve 

zararlılar takip ederek zamanında gerekli müdahalenin 

yapılması, verim ve kalite açısından oldukça önemlid ir. 

Çünkü kaliteli ve verimli ürünler ancak sağlıklı bitkilerden 

elde edilir. Bu sebeple pancarda ekonomik zarar yapabilen 

zararlılarının ve hastalıklarının iyi bilinmesi gereklidir.  
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Hastalıkları genel olarak; (Cercospora, Ramularia, 

Phoma) yaprak leke hastalıkları, külleme, sarılı virüsler i, 

(Curly Top) pancar kıvırcık baş virüsü, pancar pası, 

(Rhizomania) pancar kök hastalığıdır. Zararlıları ise tel 

kurdu (Agriotes), pancar piresi (Chaetocnema), danaburnu 

(Gryllotalpa), toprak kurdu (Agrotis), yaprak kurtları 

(Caradrina), pancar sineği (Pegomyia)’dı. Bu tür 

hastalıklarla en iyi mücadele yöntemi toleranslı çeşitler in 

kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra fungusit kullanımı, 4 

yıllık münavebe programı ve uygun gübrelemede hastalık 

ve zararlılarla mücadelede uygulanabilecek yöntemlerd ir. 

Zararlıları mücadele yöntemlerini ise ilaçlamak suretiyle 

kimyasal mücadele, tohum ilaçlaması ve toprağın çapa ile 

havalandırılması şeklinde sıralayabiliriz.  
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Şekil 6.  Şeker Pancarında İlaçlama 

Pancar Bölge Şeflikleri hastalık ve zararlılarla mücadelede 

üreticilere destek vermek suretiyle en az 3-4 defa ilaçlı 

mücadele yapılarak hastalık önenmelidir.   

 

 



17 
 

 

 

Şekil 7. Şeker Pancarında Tekleme ve Çapa (El ve Makinalı) 
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GÜBRELEME    

Gübreleme yapılmadan önce toprakta mevcut ve bitki 

tarafından alınabilir bitki besin maddelerinin ne düzeyde 

olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için mutlaka usule 

uygun olarak alınan toprak numune analizlerinin 

yaptırılması ve dekara tavsiye edilecek gübre miktar ve 

cinslerinin belirlenmesi gereklidir.     

Şeker pancarının yetişmesinde temel besin maddeleri azot, 

fosfor ve potasyumdur. Gübrelemede dikkat edilmes i 

gereken husus, yapılan toprak tahlil sonucuna göre 

bitkinin ihtiyacı ölçüde ve uygun bir şekilde, zamanında 

verebilmektir. Eksik veya fazla gübre kullanımı verim ve 

kalitenin düşmesine neden olacaktır.  

Azotlu Gübreler:  

 

Pancar tarımında en fazla kullanılan azotlu gübreler 

amonyum sülfat, amonyum nitrat, kireçli amonyum nitrat 

ve üre gübresidir. Kullanılacak azotlu gübre bitkinin 

ihtiyacı doğrultusunda verilmesi pancar kök gövdelerinin 

verim ve kalitesi açısından oldukça önemlidir. Azotlu 

gübrenin bitkinin ihtiyacından fazla verilmesi şeker 
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yapımı sırasında şeker randımanının düşmesine, toprak ve 

çevre kirliliğine, köklerde çatallanma yapmak suretiyle 

arıtılmış şeker varlığının önemli oranda düşmesine neden 

olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı en az 2-2,5 ay önce 

azotlu gübre uygulanmasına son verilmesi oldukça önemli 

olmaktadır. Ayrıca azotlu gübrelerin uygulama zamanı 

bölgelerin iklim faktörleri ile yakından ilişkili olup kurak 

bölgelerde uygulanacak azotlu gübrenin 2/3'ü ekimden 

önce ilkbaharda tohum yatağı hazırlama esnasında, geriye 

kalan 1/3'lük kısmı ise birinci çapa yapmadan hemen 

öncesinde verilmesi verim ve kaliteli ürün alma 

noktasında oldukça etkili olmaktadır. Yapılan toprak tahlil 

sonuçlarına bağlı olarak şeker pancarı için dekara ortalama 

saf olarak 10-15 azot uygulanması gerekmektedir.     

 

Şekil 8. Şeker Pancarında Gübreleme 
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Fosforlu Gübreler:  

 

Bitkiler için gerekli olan önemli besin maddesinden bir 

diğeri fosfordur. Pancar üretiminde Triple Süper Fosfat ve 

Süper Fosfat kullanılacak başlıca fosforlu gübrelerdir. 

Fosfor bitkiler için mutlaka gerekli olan bir besin elementi 

olmakla birlikte yetersiz olması halinde bitkiler normal 

büyüme ve gelişmelerini tamamlayamadıkları için verim 

ve kalitede önemli oranda düşüşler meydana gelmektedir. 

Azotlu gübrelemeden farklı olarak fosforlu gübreler in 

2/3'ü sonbaharda sürüm ile birlikte toprağa karıştırılma lı, 

kalan 1/3’lü kısmı ise tohum yatağı hazırlamada azotla 

birlikte uygulanmalıdır. Pancar bitkisinin ihtiyaç duyduğu 

saf fosfor miktarı ortalama 10-11 kg/da olarak 

belirlenmiştir.    

Potaslı Gübreler:  

 

Pancar tarımında potasyum sülfat, potasyum nitrat ve 

potasyum klorür gibi potasyumlu gübreler 

kullanılmaktadır. Fosforlu gübreler gibi potasyumlu 

gübrelerde sonbaharda toprağa verilip pulluk la 

karıştırılmalıdır.     
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Kompoze Gübreler: 

 

İçeriğinde azot, fosfor, potasyum gibi makro besin 

elementleri yanı sıra ve çeşitli mikro besin elementler ini 

de içinde barındıran kompoze gübreler işçilik masraflar ını 

en aza indirmek için kullanılmaktadır. Toprak analiz 

sonuçlarına göre belirlenecek oranlarda çiftçiler in 

kullanımı gereklidir.       

 Ahır Gübreleri: 

 

Ahır gübresi çok iyi bir organik gübre kaynağıdır. Ahır 

gübresi tıpkı yeşil gübre, kompost gibi toprak strüktürünü 

iyileştirici ve organik maddece zenginleştirici olarak 

kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir. Ahır gübresi 

bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu makro besin elementler i 

(azot, fosfor, potasyum gibi) yanı sıra önemli oranda 

mikro besin maddeleri de ihtiva ettiği için özellikle şeker 

pancarı yetiştiriciliğinde mutlaka kullanılması gereken bir 

gübre çeşididir. Organik madde miktarını artıran bu gübre 

toprakların, güçlü bir yapı kazanmasına neden olur. Ayrıca 

ekimden sonra toprağın kaymak tabakası bağlamalar ı 

engellenir, su tutma kapasiteleri arttırır ve toprağın tava 
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gelmeleri kolaylaşır ayrıca erozyon önlemede etkili olan 

bir gübredir.   

 

Şekil 9. Şeker Pancarı Tarlasından Genel Bir Görünüm 
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SULAMA 

 

Şeker pancarı ekimden hasat dönemine kadar belirli aralık 

ve miktarda suya ihtiyaç duymaktadır. Pancarın sulama 

dönemleri çıkış, gelişme ve mevsim sonu sulama olmak 

üzere 3 dönemdir. Gelişme dönemi sulama bölgelere göre 

değişmekle birlikte gene olarak haziran sonu - eylül başına 

kadar yapılmaktadır.  Öğle sıcağında solan yapraklarda 

akşam üstü solgunluk devam ediyorsa sulamanın hemen 

yapılması gerekmektedir. İklim şartlarına ve bölgelere 

bağlı olmakla birlikte yetişme sezonu süresince 5-7 kez 

sulama yapılmalıdır.   

 

Şekil 10.  Şeker Pancarında Damlama Sulama Sistemi 
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Şekil 11. Şeker Pancarında Salma Sulama Sistemi 

 

Şekil 12. Şeker Pancarında Yağmurlama Sulama Sistemi 
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HASAT 

Pancar hasadını 3 kısma ayırmak mümkündür. Şeker 

pancarı kök gövdelerin toprak yüzeyine çıkarılmas ı, 

çamurdan vs. arındırılması ve kök gövdelerin üzerine 

bulunan baş kısmın kesilmesidir. Pancar hasat el veya 

makine ile olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.      

 

Şekil 13. Şeker Pancarında El ile Yapılan Hasat 

Ülkemizde iklim faktörlerine bağlı olarak pancarın 

olgunlaşması eylül sonundan başlayarak ekim ayı 

ortalarına kadar devam etmektedir. Dünyada pancar 

hasadı büyük çoğunlukla makine ile yapılmaktad ır. 
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Ülkemizde ise elle hasat daha yaygındır. Pancar hasadı 

sökme beli, bir iki veya üç sıraya yalnızca söken sökme 

düzenleri, baş kesimini yapıp yalnızca söken makinele r, 

baş kesimi, söken, depolayıp yükleme yapabilen 

makinelerle yapılmaktadır.    

 

 

Şekil 14. Şeker Pancarında Makinalı Hasat 
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Makineli hasadın elle yapılan hasada göre olumlu yanlar ı 

yanı sıra olumsuz tarafları da vardır. Kısa sürede geniş 

alanların hasat edilmesi, hasat esnasında işçilik 

masraflarının azalması makine ile yapılan hasadın olumlu 

yönlerini oluştururken, makine temininin pahalı olması,  

hasat esnasında pancar köklerinde daha fazla kırılma ve 

zedelenme olması, dolayısı ile kök-gövde kayıplarının 

artması ise olumsuz yönleridir.      

Ülkemizde şeker pancarı hasadı geçit bölgeler ve karasal 

iklimin hakim olduğu bölgelerde 15-20 eylülde 

başlamaktadır. Hasadın erken veya geç yapılması verimde 

ve kalitede düşüşlere sebep olmaktadır.  

Hasat tarihinin belirlenmesinde fizyolojik olgunluğun 

yanı sıra iklimin seyri ve fabrika kapasitesi de göz önüne 

alınmaktadır. Bu nedenle hasadın çetin kış şartlarına 

kalmaması için üreticilere erken söküm pirimi gibi teşvik 

uygulamaları yapılmaktadır.   
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Şekil 15. Şeker Pancarı Hasat Sonrası Kök Toplanması 
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SİLOLAMA VE FABRİKAYA TESLİM    

Hasadının yapılmış olmasına rağmen bir program 

dahilinde sökülen pancarların aynı anda işlenmesi 

mümkün olmadığından ve bir süre beklemesi 

gerektiğinden fazla pancarların fiziksel özellikler ini 

kaybetmeden yığınlar halinde korunması gerekmektedir. 

Siloya alınan pancarların bozulmadan uzun süre 

korunmalarında en önemli görev çiftçilerimize 

düşmektedir.  

Silo ve nakliye kayıplarını önlemek, pancardaki kırılma ve 

ezilmeleri azaltmak için çiftçiler tarafından hasat edilen 

pancarların direk fabrika merkezlerine getirilmeleri arzu 

edilen bir durumdur. Tarladan direkt fabrika merkezler ine 

getirilen pancarların nakliye bedelleri şeker şirketi 

tarafında ödenmekte, bunun dışında her yıl değişen 

şartlara ve koşullara göre nakliye prim ve tazminatlar ı 

ödenerek fabrika merkezlerine daha fazla pancar 

getirilmesi teşvik edilmektedir.   
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Şekil 16. Silolanmış Şeker Pancarı 
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