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PATATESPATATES



 Yemeklerde kullanılır.  

 Gıda sanayinde çeşitli şekillerde (patates unu, püresi, cips, hazır çorba vb.) 
işlenerek yine yemeklik olarak kullanılır.

 Nişasta elde edilir. Patates nişastası, gıda, şekercilik, dokuma, kağıt ve 
tutkal sanayinde kullanılır.

 Alkol üretiminde kullanılır.

 Yumruları doğrudan doğruya ve ayrıca fabrika artıkları hayvan yemi olarak 
kullanılır.

Kullanım YerleriKullanım Yerleri

Patates önemli bir karbonhidrat kaynağıdır. Karbonhidratın büyük kısmı nişasta 
olarak depolanmıştır. Az miktarda protein bulunmakla beraber proteininin 
değeri yüksektir.



OrijiniOrijini
Patates, Güney Amerika orijinli bir bitkidir. Solanum tuberosum iki alt türe 
ayrılır. Bunlar; tuberosum ve andigena ’dır. Bugün tarımı yapılan patates çeşitleri 
tuberosum alt türüne aittir.

Takım : Tubiflorales (Tüp 
çiçekliler)

Familya : Solanaceae (Patlıcangiller)
Cins : Solanum
Tür : Solanum tuberosum 

L. (n=24)



BitkiBitki

Patates, tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. Bitkinin 
vejetasyon süresi çeşitlere göre değişir. Patates 
yumrusu toprağa dikildikten sonra üzerinde 
bulunan gözlerdeki tomurcuklar uyanır ve 
çimlenerek filiz verirler. Yurmudaki gelişmeler 
ilerledikçe toprak altında kök, stolon (göbek bağı) 
ve yeni yumrular, toprak üzerinde ise sap (gövde), 
dallar, yaprak, çiçek, meyve ve tohumlar oluşur. 



YumruYumru

Morfolojik olarak gövdenin değişikliğe uğramış 
şeklidir. Depo organıdır. Bir yumrunun iki ucu 
vardır. Biri stolonun bağlı olduğu göbek, 
karşısındaki taraf ise taç kısmıdır. Gözler, yumru 
üzerinde yay şeklinde yerleşmiş ve taç kısmına 
doğru yoğunlaşmıştır.

Yumrudaki göz sayısı çeşide ve yumru büyüklüğüne göre 2-14 arasında değişir.  Bir 
gözde 3 tomurcuk bulunur. Bu tomurcuklardan ortada olanı filizlenir ve gelişir. 
Yumruda taç kısmına yakın gözlerdeki tomurcuklar daha önce filizlenir. Göbek 
kısmına doğru tomucuğun sürmesi devam eder. 



YumruYumru

Yumru boyuna incelendiğinde, dıştan içe deri, kabuk (korteks), damar sistemi depo 
parankiması ve öz kısımlarından oluştuğu görülür.
Deri, yumrunun dışında koruyucu ince bir tabakadır. Rengi beyaz, krem sarı, 
portakal, kırmızı veya mor olabilir. Işığa maruz kaldığında rengi yeşilimsi olur. Bunun 
nedeni solanin birikimidir. Solanin, zehirli bir alkaloidtir. Ancak, yumru kaynayan su 
içerisinde tutulduğunda, suya geçerek etkisini kaybeder.



YumruYumru

Kabuk (korteks), derinin hemen altında bulunur. Protein ve nişasta içeren bir depo 
dokusudur.
Damar sistemi, yumru ve gözleri ile diğer bitki kısımlarını birbirine bağlar.
Depo parankiması, en önemli depo dokusudur. Öz, yumrunun tam merkezinde bulunan 
kısımdır. 



YumruYumru
Yumru şekilleri; yuvarlak, oval, yuvarlak-
oval, uzun ve uzun-oval’dir. Mutfaklarda 
ve fabrikalarda yuvarlak veya oval, 
düzgün şekilli yumrular tercih edilir. 
Böyle yumrular kolay soyulur ve kabuk 
firesi az olur. Yurmu şekline toprak 
yapısının etkisi büyüktür. Kumlu 
topraklarda yumrular yuvarlak, killi ağır 
topraklarda uzun olmaktadır. Taşlı, çakıllı 
topraklarda ise düzensiz şekilli yumrular 
oluşur.
Yumru büyüklüğü çevre ve yetişme 
şartlarına göre değişir. Patates alınıp-
satılırken, orta irilikte (80-120 g) 
yumrular tercih edilir.
Yumrunun kabuk rengi, açık veya koyu 
kahverengi, sarı, kırmızı, mavi veya mor 
olabilir. 



YumruYumru
Patates yumrusu ışığa maruz bırakıldığında, 
kabuk ve hemen altındaki tabakalarda yeşil 
renk oluşumu gözlenir. Bunun nedeni bu 
kısımlarda solanin adı verilen alkaloidin 
birikmesidir. Bu madde yüksek miktarlarda 
alındığında (%2’nin üzerinde) toksik etki 
yapar. Ancak yumru kabuğunun soyulması 
ve yumrunun suda kaynatılması ile bu 
madde uzaklaştırılarak zararlı etkisi 
önlenmiş olur.



Stolon (Göbek Bağı)Stolon (Göbek Bağı)

Ana sap ile yumru arasında, yumruya 
yapraklarda asimile edilen besin 
maddelerini taşıyan organdır. Görünüşü 
sapa benzer. Stolonlar üzerinde 
boğumlar bulunur. Stolonların ucunda 
yumrular oluşur. Stolon, toprak üzerine 
çıkartılırsa, sap görevi görür 



KökKök

Patates saçak köklü bir bitkidir. Kökleri 60-70 cm derine, 30-40 cm yanlara yayılır. 



Sap (Gövde), DalSap (Gövde), Dal

Yumrudaki gözlerden gelişen sürgünlerin oluşturduğu, 
üzerinde dal, yaprak, çiçek ve meyveleri taşıyan 
organdır. Yumrudan gelişen sap sayısı 3-5 adettir. 
Bitkinin boyu çeşide, iklim ve toprak şartlarına bağlı 
olarak 20-150 cm arasında değişir. Ortalama 30-50 
cm’dir. Dallar köşeli olup, enine kesitleri üçgen 
şeklindedir ve içerisi boştur. Saplar dik ya da yatık 
olarak büyürler. Ana dallardan yan dallar gelişir.
Sapın rengi açık yeşildir. 

Yumrulardaki gözlerden gelişen saplar dallanır. Sapların 
boğumlarından çıkan bu dalların üzerinde yaprak ve 
çiçekler bulunur. Patates bitkisi üst kısımlarından daha 
çok dallanır ve her dalın ucunda bir çiçek ve daha sonra 
bir meyve oluşur.



YaprakYaprak
Yaprakları bileşik yapraklıdır ve yaprakçık sayısı 3-
11 arasında değişir. Yaprakçıklar karşılıklı olarak 
yaprak sapına dizilmiştir. Uçtaki yaprak tektir. 
Yapraklar spiral olarak gövde üzerine yerleşmiştir. 
Yaprakçıklar ana eksene direk ya da küçük 
yaprakçık sapları ile bağlanır. 



ÇiçekÇiçek
Çiçekler dalların uç kısımlarından ya da üst 
yaprakların koltuklarından çıkar ve toplu salkım 
şeklinde bulunur. Çiçekte; 5 adet çanak yaprak, 
5 adet taç yaprak, 5 adet erkek organ ve 1 adet 
dişi organ bulunur. Taç yaprakları beyaz, pembe 
veya viyole renktedir. Hem kendine, hem yabancı 
döllenir.
Çanak yapraklar, taç yaprakların altında 
birbirine bitişik çan şeklinde bir yapı oluşturur. 
Çanak yaprak yeşil ya da renklidir. Taç yapraklar 
tabanda birleşerek tüp şeklini oluşturur. 



Meyve ve TohumMeyve ve Tohum

Meyveler fındık büyüklüğünde olup, yeşil, olgunlaştıkça kanverengi renktedir. Meyvede 
100-150 tohum bulunur. Meyve küremsidir.
Tohumlar düz, oval ve küçüktür. Tohumlar ıslah çalışmalarında kullanılır. Bin tohum 
ağırlığı 1000 g’dır. 



PATATESPATATES



TohumlukTohumluk

Patateste tohumluk olarak kullandığımız kısım yumrulardır. Tohumluk 
yumrular, 6 cm çapında ve ortalama 50 g ağırlığında olmalıdır. Tohumluğun 
çeşidi, üretim amacına göre seçilmelidir. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. 
Tohumluk yumruların, dikim esnasında gözleri uyanmış olmalı ve üzerinde 
yaklaşık 1 cm boyunda yeşil filizleri bulunmalıdır. 
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Ekiliş (ha)Ekiliş (ha)
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Üretim (ton)Üretim (ton)
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Tarla Hazırlığı – Dikim ZamanıTarla Hazırlığı – Dikim Zamanı

Toprağın yapısına ve patatesten önce yetiştirilen bitkiye göre değişir. Hızlı bir 
çıkış, kuvvetli kök gelişimi ve yumruların gelişmesi için iyi bir toprak hazırlığı 
gerekir.
Ağır (killi) topraklarda, sonbaharda 20-25 cm derinlikte sürüm yapılır. 
İlkbaharda diskaro ve tırmık geçirilir.
Hafif (kumlu) topraklarda ilkbaharda toprağı fazla gevşetmeyecek şekilde 
daha yüzlek sürüm yapılır. Sadece tırmık çekmekle tohum yatağı hazırlanır.
Patates, ilkbaharda toprak ısısı 8-10°C’yi bulduğu ve geç donların sona erdiği 
zaman dikilir. Bölgemizde dikim zamanı Şubat-Mart aylarıdır.



GübrelemeGübreleme
Patates çiftlik gübresinden çok hoşlanır. Dekara 1.5-2 ton, eğer toprak çok 
fakir ise 2.5-3 ton çiftlik gübresi verilirse verim çok artar. Bu miktarlardan 
fazlası nişasta miktarı ve lezzeti olumsuz etkiler.
Üreticilerin topraklarını tahlil ettirmeleri, bunun sonucuna göre gübre 
kullanmaları en iyi yoldur. Eğer toprak tahlili yapılmamışsa, saf madde olarak 
dekara sulu şartlarda 14-16 kg azot, 8-10 kg fosfor, 8-10 kg potasyum  
verilebilir.
Fosforlu ve potasyumlu gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı Amonyum 
Sülfat veya Üre olarak dikim için açılan çizilere el ile yeknesak olarak 
uygulanmalı ve gübrelerin karışımı sağlandıktan sonra dikim yapılıp, sıralar 
toprakla kapatılmalıdır. Ekim kombine patates mibzeri ile yapılacaksa fosforlu 
ve potasyumlu gübrelerin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı tohumla beraber 
banda verilmelidir. Azotlu gübrenin ikinci yarısı boğaz doldurma ve ilk 
sulamadan önce uygulanmalıdır. 



DikimDikim

Dikimde sıra arası 70-75 cm, sıra üzeri 20-40 cm’dir. Dikim derinliği; yüzlek 
dikimde 2 cm, derin dikimde 5 cm olarak ayarlanır. Yüzlek dikimlerin üzerine 
en az 15 cm, derin dikimlerin üzerine ise 10 cm toprak konularak sırt 
yapılmalıdır.
Sırt; dikimden hemen sonra düşük sıcaklık veya toprakta kaymak bağlama 
durumlarında, çıkış tamamlandığında yapılır.
Dikim sonrasında yüksek sıcaklık ve kuraklık bekleniyorsa, sırt dikimden 
hemen sonra yapılır. Dikim, el ya da makine ile gerçekleştirilir.
En uygun dikim yöntemi; tohumluk yumruların karık pulluğu ile açılan karık 
diplerine yerleştirilmesi, aynı karık pulluğunun sırtlarından geçirilerek 
karıkların kapatılmasıdır.
Çıkış sonrası bitkiler uygun büyüklüğe ulaştığında aynı karık pulluğu ile boğaz 
doldurma ve yabancı ot kontrolü de yapılabilir.
Sulu şartlarda ortalama dekara 200-250 kg, kuru şartlarda 150 kg tohumluk 
yeterlidir. 



BakımBakım

Çıkıştan önce tırmık çekmek faydalıdır. Bu şekilde hem toprak kaymak 
tabakası bağladıysa kırılmış, hem de yeni çıkmaya başlayan yabancı otlar 
öldürülmüş olur.
Patates, 3-4 yapraklı olunca yüzlek ve dikkatli bir şekilde ilk çapa yapılır. Bu 
çapa ile toprak kabartılır, yabancı otlar öldürülür ve nemin korunması sağlanır. 
Bundan sonra 20’şer gün arayla (gerekirse 3-4 defa) her çapa ile birlikte 
boğaz doldurma işlemi uygulanır.
Patates bitkilerinde su ihtiyacı alt yapraklardaki solma ve sararmayla kendini 
belli eder. Topraktaki nem dikkate alınarak ilk sulama, yumrular fındık 
büyüklüğüne geldiğinde yapılmalıdır. Hafif topraklarda 15-18, ağır topraklarda 
22-25 gün arayla yetiştirme süresince 2-4 sulama yapılır. Hasat ile son sulama 
arasında 1 haftalık bir zaman bırakılır.
En yaygın sulama yöntemi, karık ile sulamadır. İki karık arası mesafe kumlu 
topraklarda 60-65 cm, ağır topraklarda 70-80 cm olmalıdır.
Patatesin en fazla suya ihtiyaç duyduğu devre, çiçeklenmeden 20 gün önce 
başlayan ve yumru yapmaya başladığı zamana kadar geçen devredir.
Sulama yeterli ve düzenli yapılmadığı taktirde, başta verim kaybı olmak üzere, 
memeli ve çatlak yumrular, yumru içinde kararmalar ve boşluklar ortaya çıkar. 



Ekim Nöbeti - HasatEkim Nöbeti - Hasat

Arka arkaya dikildiği zaman hastalıklar çoğalır, verimi düşer. Toprağa azot ve 
humus sağlayan baklagiller ve hububat, özellikle kışlık hububat ekim nöbeti için 
uygundur.
Patateste hasat zamanının geldiği yaprak ve sapların sararıp kuruduğu, 
yumruların normal büyüklüğünü alarak bitkiden kolayca ayrıldığı ve kabuğun 
kalınlaşıp sertleşmesinden anlaşılır. Kabuk tırnakla kolayca soyulmaz. 
Yumrunun kesiti ıslak değil, koyu bir görünümdedir.
Patatesin hasadında çok dikkatli olmak gerekir. Yumrular kesilip 
zedelenmemeli, toprakta yumru bırakılmamalıdır. Söküm sırasında toprak yaş 
olmamalı, tavında bulunmalıdır.
Patates hasadı:

- Bel, çatal bel ya da çapa ile sökülüp el ile toplanarak,
- Pullukla sökülüp el ile toplanarak,
- Tek veya çift sırayı söküp bitkiden ayıran makineler ile yapılır.

Hasattan sonra yumrular ıslak ise gölgede kurutulur. Hasta, çürük, berelenmiş 
ve kabuğu soyulmuş olanları ayıklanır. Sonra iri, orta ve küçük boy olmak üzere 
sınıflandırılarak file çuvallara doldurulur. 



DepolamaDepolama
Patates fazla miktarda su ihtiva eden bir ürün olduğundan dikkatli bir şekilde 
depolanmazsa çok zarara uğrar. Yumrular çürür, pörsür, filiz verir ve değerini 
kaybeder.
Yumrular en iyi şekilde; olgun, zedelenmemiş ve temiz olarak 3-4°C sıcaklık, 
%85-90 nisbi nemde ve solunum sonucu meydana gelen karbondioksit, su ve 
ısıyı uzaklaştırıp oksijen sağlamak için havalandırma tertibatı iyi olan özel 
koruma depolarında saklanabilir. Depolamada yığın yüksekliği, yemeklik 
patateslerde 3-4 metre olabilir. Tohumluk patateslerde ise en fazla 1 metre 
olmalıdır. 



Patates Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

Patates Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

► Ülkemiz çok farklı ekolojik özelliklere sahip tarım bölgelerinden 
oluşmaktadır. Oysa kullandığımız çeşitlerin büyük bölümünün ıslah edildiği 
Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde tüm bölgeler genel hatlarıyla benzer 
iklim özelliklerine sahiptir. Bu durumda bu ülkelerde ıslah edilen çeşitlerin 
ülkemizin farklı koşullarına aynı uyumu göstermesi beklenemez. Ülkemizin  
değişik bölgelerinin iklim ve toprak özellikleri açısından farklılık gösterdiği 
düşünülürse, bu bölgelere uyum gösteren patates çeşitlerine ihtiyaç vardır.
- 1972 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Alpha, Ari   
ve Sarıkız,
- 1975 yılında Tohum Islah ve Üretme A.Ş. tarafından Atica, Cosima, 
Fina ve Frigga,
- Satüdaş tarafından Baraka, Desiree, Favorita, Jaerla,
- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Isola ve Resy

çeşitleri tescil ettirilmiştir. 



Patates Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

Patates Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

► Tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi ve ayrılması gerekir.
► Tohumluk yetiştirecek üreticiler eğitilmeldir.
► Tohumluk üretiminin kontrol ve takibini yapacak bir birim oluşturulmalıdır. 
► Yüksek kademede tohumluk üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir.
► Gübre dozu; toprak ve yaprak analizi sonucunda belirlenmeli, aşırı 

gübrelemeden kaçınılmalıdır.
► Patates siğili hastalığına karşın;

- Anaç tohumluk üretimine teşvik verilmelidir.
- Üreticiler eğitilmelidir.
- Bulaşık alanlardaki yemeklik patates üretimleri de kontrol edilerek  
sağlıkları sertifika ile belgelenmelidir. 



Patates Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

Patates Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri

► Kişi başına düşen tüketim artırılmalıdır. Bunun için tüketim şekilleri 
çeşitlendirilmeli ve patatesin sanayide kullanımı teşvik edilmelidir.

► Üretici Birkilerinin oluşumu sağlanmalıdır. Bu şekilde ürün pazarının ve 
fiyat oluşumunun gerçekleşeceği “Patates Borsası” kurulabilecktir.

► Patates sektörü ile ilgili konularda ülke politikalarının oluşturulmasını ve 
yönlendirilmesini sağlayacak, sorunların çözümüne yönelik politikalar 
üretecek “Türkiye Ulusal Patates Konseyi”nin oluşturulmasına 
çalışılmalıdır. 



Patates ZararlılarıPatates Zararlıları

► Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)
► Patates Güvesi (Phthorimaea operculella)
► Bozkurt (Agrotis spp.)
► Telkurdu (Agriotes spp.)
► Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)
► Manas (Poyphylla ssp.)
► Yaprak Bitleri (Aphis ssp., Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)
► Yaprak Pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)
► Patates Çürüklük Nematodları (Ditylenchus destructor Thorne)
► Patates Kist Nematodları
► Soğan Sak Nematodu (Ditlenchus dipsaci)



Patates HastalıklarıPatates Hastalıkları

► Patates Kanseri (Synchytrium endobioticum)
► Patates Erken Yaprak Yanıklığı Hastalığı (Alteria solani)
► Patates Mildiyö Hastalığı (Phytophthora infestans)
► Yumru Kuru Çürüklüğü (Fusarium ssp.)
► Fusarium ve Verticillum Sogunluğu
► Kök Boğazı Nekrozu ve Siyah Siğil (Rhizoctonia solani)
► Tozlu Uyuz (Spongospora subterranea)
► Gümüşi Leke Hastalığı (Helminthosporium solani)
► Patates Bakteriyel Yumuşak Çürüklüğü (Erwinia carotovora subsp. 

carotovora, E.c. subsp. atroseptica, E. chrysanthemi)
► Patates Adi uyuz Hastalığı (Streptomyces scabies)
► Patates Bakteriyel Solgunluk ve Kahverengi Çürüklük Hastalığı (Ralstonia 

solanacearum)



Patates HastalıklarıPatates Hastalıkları

► Patates Stolbur Hastalığı
► Patates Yaprak Kıvrılma Virüsü
► Patates Çizgi Virüsü
► Patates X Virüsü
► Patates A Virüsü



YER ELMASIYER ELMASI



 Yer elması ekonomik açıdan fazla önemi olmayan bir bitkidir. Hayvan yemi 
olarak da kullanılır. 

 Yer elması patates gibi yüksek oranda nişasta ve şeker içerir. Kuru madde 
oranı %30-50 arasında değişir.

  Yer elması, şeker hastalarının kullandığı insülin üretiminde geniş çapta 
kullanılır.

Kullanım YerleriKullanım Yerleri



OrijiniOrijini
Yer elmasının anavatanı Kuzey Amerika ve özellikle Kanada'dır. Fransızların 
Kanada'yı keşfettiği yıllarda Kuzey Amerika'da yer elmasının bulunduğu ve 
yumrularının yendiği bildirilmektedir.

17. Yüzyılda Fransa'dan Almanya'ya ve İngiltere'ye geçen yer elması 19. 
yüzyılda İstanbul ve çevresinde üretimde alınmıştır. Akdeniz, Ege, Marmara ve 
İç Anadolu'da yer yer üretimine rastlamak mümkündür.



SistematiğiSistematiği

Takım : Campanulatae
Familya : Compositae 

(Asteraceae)
Cins : Helianthus
Tür : Helianthus 

tuberosus



KökKök
Toprak altında kalan yumrular veya üretim için toprağa atılan yumrular üzerinde 
gözler bulunur. Bu gözlerden kök ve sürgünler meydana gelir. Yumru üzerinden 
çıkan kökler yanlara ve derinlemesine büyür. Başlangıçta tek olan kökler daha 
sonra dallanarak çok köklü bir yapı kazanır.

Kökler üzerinde meydana gelen şişkinliklerden yumrular oluşur. Köklerin %70-
80’i toprağın 20-30 cm derinliğinde bulunur. Geriye kalan köklerin tamamına 
yakını 60-70 cm derinliğe kadar inebilir.



YumruYumru
Toprak altındaki kökler üzerindeki şişkinliklerden oluşan yumruların sayıları ve 
büyüklükleri bitkinin beslenme durumuna göre değişir. Bir yumrudan gelişen bir 
bitki 10-30 adet arasında yumru oluşturabilir. Yumru sayısı arttıkça yumrunun 
büyüklüğü azalır. Yumrular besin deposu görevi görürler. Aynı zamanda da ertesi 
yıl bitkiyi oluşturacak tomurcukları taşırlar.

Yumrular 10-200 g arasında değişen ağırlığa sahiptir. Ortalama yumru ağırlığı 
50-100 g’dır. Yumruların şekli başlangıçta yuvarlak ve düzgündür. Düzgün şekilli 
yumrular yanında kırışık, boğumlu ve düzgün olmayan yumrular meydana gelebilir. 
Yumruların köke bağlandığı kısmı incedir, diğer ucu kalınlaşarak bir topaç şeklini 
alır. Yumru üzerinde sayısı değişen büyüme noktaları (sürgün ucu) vardır. Yumru 
kabuk rengi kırmızı, sarı, bazen beyaz da olabilir. Et rengi ise beyaz ve kirli 
beyazdır.



GövdeGövde
Yer elması yumruları toprağa tek tek atılmışsa sürgün sayısı her yumru için 2-3 
arasında değişir. Kendi halinde bırakılmış yerlerde ise çok sayıda sürgün 
meydana gelir. Ocak şeklinde üretim yapılıyorsa her ocakta 10-30 arasında 
sürgün bulunabilir.

Yumrular üzerindeki gözlerin uyanması ile oluşan sürgünler (gövde) dik olarak 
büyür. Başlangıçta tek olarak gelişir ve dallanma meydana getirmez. Rengi yeşil 
olup, üzerinde yapraklar bulunur. Gövde irileştikçe dip kısımları ayçiçeği sapı gibi 
sertleşir ve yarı odunsu bir yapı kazanır.

Gövde belli bir boya ulaştığında dallanır. Her dalın 
ucunda çiçek tomurcukları meydana gelir. Çiçeklerin 
oluşması ile bitki boyu uzaması durur. Bitkilerin boy 
uzunluğu 2-2.5 metre arasında değişir. Gövdenin çapı ise 
1-4 cm arasındadır. Gövdenin üzeri tüylü yapıdadır.



YaprakYaprak
Yapraklar tek tek ve kısa bir sapla gövdeye bağlanır. Yaprakların ay çiçeği 
yapraklarına benzer ve parçasızdır. Yaprakların sap ve uç kısmı dar, orta kısmı 
ise geniştir. Yaprak kenarları dişlidir. Yaprak rengi yeşil olup, üzerleri tüylüdür.



ÇiçekÇiçek
Yer elmasının çiçekleri gösterişli, büyük ve sarı renklidir. Her dalın ucunda tek 
bir çiçek tablasında çok sayıda çiçek oluşur. 

Çiçeklenme Temmuz ayında başlar Eylül sonuna kadar devam eder. Çiçekler 1-5 
cm büyüklüğünde olup, ay çiçeğine çok benzer. Çanak yaprakları yeşil renklidir. 
Çok sayıda sarı renkli taç yapraklar bulunur. Taç yaprakları çanak topraklardan 
uzun ve ovaldir.

Dişi organ erkek organ demeti arasından çıkar. Dişi organların tepesi parçalıdır. 
Çiçeklerde tohum oluşumu fazla görülmez. Tohumlar ancak ıslah materyali olarak 
kullanılır. Toprak altında oluşan yumrularla üretim yapıldığından tohum oluşumu 
önemli değildir.



TATLI PATATESTATLI PATATES



 Tatlı patatesin hem toprakaltı depo kökleri hem de toprak üstü yeşil aksamı 
insan ve hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır.

 Depo kökleri %30 civarında kuru madde içeriğine sahiptir. Toplam kuru 
madde içerisinde ortalama %70 nişasta, %10 şekerler, %5 oranında protein 
bulunmaktadır.

 Tatlı patates depo kökleri karoten (provitamin A), askorbik asit (vitamin C) 
ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynak durumundadır. Sarı 
veya turuncu et rengine sahip bir tatlı patates çeşidinin 100 g’ı Bir insanın 
ortalama günlük A vitamini ihtiyacının %100’den fazlasını, C vitamini 
ihtiyacının ise %50 den fazlasını karşılamaktadır.

Kullanım YerleriKullanım Yerleri

 E vitamini, demir, potasyum ve bitkisel lifler açısından da önemli bir 
kaynaktır. Ülkemizde depo kökleri genelde haşlanmak veya fırında pişirilmek 
suretiyle, bazen de yemek yapılmak suretiyle tüketilmektedir.

 
 Yumruları taze olarak ya da kurutulduktan sonra hayvan beslenmesinde 

kullanılır.
 



OrijiniOrijini
Tatlı patatesin Orta ve Güney Amerika orijinli olduğu düşünülmektedir. 1526 
yıllarında Japonya’ya, 1610 sıralarında Kuzey Amerika’ya gitmiştir. Halen 
dünyanın tropik, sub-tropik ve ılıman bölgelerinde yer alan 100 den fazla ülkede 
yetiştirilmektedir.

Tatlı patatesin Türkiye’ye muhtemelen 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın 
başlarında Kıbrıs üzerinden girdiği tahmin edilmektedir. Ülkemizde sadece 
Hatay Merkez ilçe ile İskenderun ve Yayladağ ilçelerine bağlı köylerde üretimi 
yapılmaktadır.



SistematiğiSistematiği

Takım : Solanales
Familya : Convolvulaceae
Cins : Ipomoea
Tür : Ipomoea batatas



Kök ve YumruKök ve Yumru
Tatlı patates kökü adventif köklerden oluşur. Dikimi yapılan çeliklerin üzerinde 
kısa süre içinde kökler belirmeye başlar ve bol sayıdaki bu adventif kökler hızla 
gelişerek kuvvetli bir kök sistemi meydana getirir.

Kökler genelde oldukça lifli yapıdadır. Daha sonra köklerden bir bölümü 
kalınlaşmaya başlar ve etli yapı kazanır. Kalınlaşan kısımlar giderek uzun bir iğ 
veya ovale yakın bir şekil alır. Tatlı patatesin yenen kısmı olan yumrular işte bu 
şişkinleşmiş köklerdir.



Kök ve YumruKök ve Yumru
Yumrunun, iki ucu giderek incelir ve iki uç da kökle ilişkilidir. Yumru şekli 
çeşitlere göre farklılıklar gösterir; uzun iğ şekli ve silindirik yapıdan, yuvarlağa 
yakın oval ve armut şekline kadar değişebilir. Tatlı patates yumrularının 
dinlenme periyodu yoktur. Hasattan hemen sonra dikildiklerinde bile kolayca 
çimlenebilir.

Tatlı patatesin kök sistemi oldukça derindir. Kökler toprağın 120-150 cm 
derinliklerine kadar iner. Ancak yumrular daha çok toprak yüzeyine yakın 
kısımlarda, 0-40 cm arasında oluşur.



GövdeGövde
Tatlı patateste gövde ince, uzun ve zayıftır. Bu nedenle kendi başına dik 
büyüyemez, toprak yüzeyine yayılarak gelişir.

Gövde uzunluğu çeşitlere göre değişiktir. Gövde, 50 cm’den 3 m’ye kadar 
boylanabilir. Gövdenin yüzeyi yağlı bir görünüme sahiptir. Yapısı oldukça 
elastikidir.

Kısa boylu çeşitlerde boğum araları daha kısa, yüksek çeşitlerde ise daha 
uzundur. Gövde üzerindeki yaprak koltuklarında yan dallar oluşur. Gövde ve 
dalları yapısı silindiriktir. Gövde ve dalların rengi yeşil, morumsu yeşil ve hatta 
mor olabilir.



YaprakYaprak
Yaprak ayaları ve yaprak sapları tüysüz ve parlaktır. Yaprak sapları oldukça 
uzundur. Yaprak rengi sarıya yakın yeşil, morumsu yeşil ve mor olabilir. 
Yapraklar gövde üzerinde 6-15 cm aralıklarla sıralanır. Değişik şekilli yapraklara 
rastlanır.



ÇiçekÇiçek
Tatlı patates ülkemiz iklim koşullarında çiçeklenmez. Çünkü bitkinin 
çiçeklenebilmesi için oldukça yüksek sıcaklık ve kısa gün isteği vardır ve bu 
nedenle yaz aylarında yetiştirildiğinde, gün uzunluğu 13 saatin üzerinde 
seyrettiğinden çiçeklenme meydana getirmez. Buna karşılık ekvatora yakın 
tropik ülkelerde rahatlıkla çiçeklenir ve tohum verebilir.

Kış aylarında serada yetiştirilirse yine çiçeklenir ve Japonya’da, süs bitkisi 
olarak yetiştirilmekte ve çiçek açtırılmaktadır.



ÇiçekÇiçek
Çiçeklenmenin en yoğun olduğu gün uzunluğu 10-11 saattir. Çiçekler salkım 
şeklindedir ve yaprak koltuklarında oluşur. Çiçekler çan şeklindedir. Taç 
yaprakların rengi çeşitlere göre değişir, bazı çeşitlerde beyaz, bazılarında mor, 
diğer bazılarında ise uç kısımları mor, dipleri beyazdır. Erkek organ sayısı 
farklılık gösterir normal sayısı beş adettir. Dişi organ 2 karpellidir.



Meyve ve TohumMeyve ve Tohum
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde normal çiçeklenme olmadığı için meyve ve 
tohum oluşumu da söz konusu değildir. Çiçeklenmenin meydana geldiği ekvatora 
yakın tropik bölgelerde ise meyve ve tohumların oluşumu gerçekleşebilir. 

Meyveler kapsül şeklindedir. Kapsüllerin içinde tohumlar bulunur ve bu tohumlar 
çimlenme yeteneğindedir. Doğal olarak yetiştiğinde, dökülen tohumlar 
çimlenerek yeni bitkiler meydana getirir.

Fakat yetiştiriciliği yapıldığında, tohumla üretime hiç başvurulmaz. Zira tatlı 
patates çeşitlerinin genetik yapıları büyük ölçüde heterozigottur. Tohumla 
yetiştirmede geniş bir varyasyon ortaya çıkar. Tohumla üretim yalnızca ıslah 
çalışmalarında kullanılır.



ŞEKER PANCARIŞEKER PANCARI



 İnsan beslenmesinde kullanılır.

 Şekerin hammadesidir.

 Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır.

 İspirto elde edilir

Kullanım YerleriKullanım Yerleri



 Şeker pancarından elde edilen şeker sakkarozdur. Sakkaroz (C12H22O11), 
fruktoz ve glukoz moleküllerinden oluşan bir disakkarittir.

 Dünya şeker üretiminin %80’i şeker kamışından, %20’si şeker pancarından 
karşılanır. Şeker oranı şeker kamışında %11-16, şeker pancarında %14-24’tür.

 Normal bir insanın günlük 120-150 g protein, 40-60 g yağ ve 400-500 g 
karbonhidrat alması gerekir. Buna göre karbonhidratlar, insan besin maddesi 
ihtiyacının %70’lik bir bölümünü karşılar.

ÖzellikleriÖzellikleri

 Karbonhidratlardan nişasta (buğday, çeltik, mısır ve patates vb.) uzun bir 
sindirim devresinden enerjiye dönüşür. Şeker ise hızla eriyerek bünyeye 
geçer.



OrijiniOrijini
Şeker pancarının yabanisi olarak Beta maritima gösterilmektedir. B.maritima ’nın 
yabani formlarına Akdeniz kıyılarında rastlanmaktadır. Orijin olarak Akdeniz’in 
doğusu ve Küçük Asya gösterilir.



SistematiğiSistematiği

Takım : Centrospermales (Merkezi çiçekliler)
Familya : Chenopodiaceae (Kazayağıgiller)
Cins : Beta
Tür : Beta vulgaris var. saccharifera (n=9) – Şeker 

pancarı
Beta vulgaris var. rapa – Hayvan pancarı



Beta vulgaris türü içerisinde morfolojik ve kalite özellikleri ile buna bağlı 
olarak kullanım alanları farklı olan 4 varyete bulunmaktadır:

B. vulgaris var. cicla
Pazı veya mangold olarak da bilinir. Yaprakları ıspanak gibi sebze olarak 
yenilir. Yaprak ve sapları iyi gelişmiş olup, kök kısmı başparmak kalınlığında ve 
çatallıdır.

B. vulgaris var. curenta
Kırmızı pancar, salatalık pancar olarak bilinir. 

B. vulgaris var. rapa
Hayvan pancarı veya yem pancarı olarak bilinmektedir. Gövde de şeker oranı 
düşük olup kök gövde oldukça iridir.

B. vulgaris var. saccharifera
Şeker üretimi için yetiştirilen şekerpancarıdır.

Şeker PancarıŞeker Pancarı



Şeker PancarıŞeker Pancarı

Şeker üretimi için yetiştirilen B. vulgaris var. saccharifera varyetesi de 
morfolojik, fizyolojik ve patolojik özellikleri bakımından birbirinden önemli 
derecede farklı olan 6 tip içermektedir:
–E (Ertrag) Tipi Pancarlar: Gövde verimi yüksek-şeker içeriği düşük. Yetişme 
süresi uzun olup, kırmızı topraklarda iyi gelişirler ve uzun süreli kuraklıklardan 
fazla etkilenmezler.
–Z (Zucker) Tipi Pancarlar: Gövde verimi düşük- şeker içeriği yüksek. 
Gelişme süreleri kısa olup, yaprakları az, kök-gövdeleri küçüktür. Kuraklığa 
dayanıklı değildir.
–N (Normal) Tipi Pancarlar: Gövde verimi ve şeker içeriği açısından E ve Z 
tipleri arasında yer alır.

Bunlar dışında:
–ZZ -şeker oranı çok yüksek,
–EE-kök-gövde verimi çok yüksek,
–CR-Cercospora hastalığına toleranslı



BitkiBitki

Şeker pancarı, iki yıllık bir bitkidir. 
Birinci yıl şeker elde edilen kök 
gövdesini oluşturur ve ikinci yıl sapa 
kalkarak çiçeklerin döllenmesi sonucu 
tohum meydana getirir.



Kök GövdesiKök Gövdesi

Kök gövdesinin şekli ve boyutları çeşit, toprak ve 
iklim faktörlerine göre büyük farklılık gösterir. Kök 
gövdesi; baş, boyun, gövde ve kuyruk olmak üzere 4 
kısıma ayrılır



Kök GövdesiKök Gövdesi

Baş
En dış yaprakların oturduğu yere kadar olan 
kısımdır. Pancar baş kısmı toprak seviyesinde 
veya toprak seviyesinin birkaç cm üzerinde 
bulunur. Başın toplam kök gövdesine oranı 
%6’dır.
Pancar baş kısmında fabrikasyon sırasında 
şekerin kristalize olmasını engelleyen zararlı 
azotlu bileşikler bulunur. Bu nedenle pancar 
teslim edilirken baş kısmı kesilir. Hayvan 
beslenmesinde ise değerli bir yemdir.



Kök GövdesiKök Gövdesi

Boyun
En dış yaprakların çıktığı yer ile ilk yan köklerin 
çıktığı yere kadar olan kısımdır. Boyunun kök 
gövdesine oranı %8’dir.



Kök GövdesiKök Gövdesi

Gövde
Boyundan kuyruğa kadar olan kısımdır. Şeker 
üretilen asıl kısım gövdedir. Teknolojik açıdan 
gövdenin düzgün, çatalsız ve konik olması 
gerekir. Gövdenin kök gövdesine oranı %80’dir.
Gövdenin karşılıklı iki yüzünde hafif helezon 
şeklinde oyuklar vardır. Bu oyukların fazla derin 
olmaması istenir. Aksi halde fazla miktarda 
toprak ve çamur tutarlar, bu da fabrikasyondan 
temizlik işini güçleştirir. En fazla şeker gövdede 
bulunur.



KökKök
Pancar, toprağın derinlerine doğru 
gelişen kuvvetli bir kök sistemine 
sahiptir. Kök sistemi ne kadar iyi 
gelişirse pancar da o kadar iyi beslenir. 
Kökler 3 m derinlere kadar inebilir.



YaprakYaprak

Pancar tohumları 2 hafta içerisinde filiz verirler. Çimlenen tohumda 2 adet 
kotiledon yaprağı bulunur. Bu iki yaprakçık kısa süre sonra kuruyarak 
kaybolurlar. Bunları takiben birinci vejetasyon yılı boyunca hayatta kalan 
esas yapraklar oluşur. Yapraklar demet halinde bulunup, en dışta yaşlı, iç 
kısımda ise genç yapraklar vardır.



YaprakYaprak

Bitkide ortalama 35-50 arasında yaprak bulunur. Tüm bitkilerde olduğu gibi 
pancarda da esas fotosentezin yapıldığı yer yapraktır. Bir pancar yaprağının 
ortalama yüzeyi 105-120 cm2’dir. Bir bitkinin ortalama yaprak alanı 8000-
8500 cm2’dir. Ancak yapraklar birbirini gölgelediğinden, bir pancar 
bitkisinde ancak 3000 cm2’lik yaprak alanı fonksiyoneldir.



YaprakYaprak

Yaprak sapı oldukça uzun ve etlidir. Yaprak orta damarı belirgin olup, 
bundan çıkan ikinci ve üçüncü derecedeki damarlar yaprağı ağ gibi sarar. 
Yaprakta %75-80 su, %20-25 kuru madde vardır.



YaprakYaprak

Pancar yaprağı, yaprak sapı ve ayası 
olmak üzere iki kısımdan oluşur



Yaprak - FormuYaprak - Formu



Yaprak - ŞekliYaprak - Şekli

Yaprak şekli oval olmakla birlikte, değişik formlar gösterebilir. 



Sap ve DalSap ve Dal
Pancar bitkisi ikinci 
gelişme yılında, haziran-
temmuz aylarında baş 
kısmında bulunan 
gözlerden bir veya 
birkaç adet sürgün 
çıkararak sapı oluşturur. 
Sap boyu 1-2 m arasında 
değişir. Saplar gevşek 
dokulu, hafif köşeli ve içi 
kısmen boştur. Sap 
kalınlığı 1-2 cm kadardır. 
Sap üzerinde dallar 
oluşur.



Sap (Gövde)Sap (Gövde)



Sap (Gövde)Sap (Gövde)



ÇiçekÇiçek

İkinci yıl temmuz-ağustos aylarında sap ve dallar üzerinde çiçekler oluşur. 
Ana ve yan dallardaki yaprak koltuklarında poligerm (çok embriyolu) 
çeşitlerde 2-5, monogerm (tek embriyolu) çeşitlerde ise bir adet çiçeğin bir 
yumak şeklinde meydana geldiği görülür. Çiçeklerin koltuklarınında bulunduğu 
yapraklara brakte yaprağı denir.



ÇiçekÇiçek

Çiçek yapısı beşlidir. Çanak ve taç yapraklar birleşerek beşli bir perigon 
yaprağı meydana gelmiştir. Perigon yaprağının rengi açık yeşildir. 5 adet 
erkek organ ve 1 adet dişi organ bulunur. Pancar yabancı döllenen bir 
bitkidir. Bunun nedeni erkek ve dişi organların farklı zamanlarda 
olgunlaşmasıdır. Yani pancarda protoandri ve protogeni hakimdir.



Meyve ve TohumMeyve ve Tohum

Pancar çiçekleri döllendikten sonra meyveler oluşur. Pancar tohum 
topaklarına glomerul denir. Pancar tohumları sert kabukludur. Renkleri 
kahverengi, 1000 tane ağırlıkları 25 g’dır.
Makinalı tarım yapılan yerlerde monogerm tohum kullanılır. Monogerm tohum 
genetik olarak veya poligerm tohumların mekanik yöntemlerle 
parçalanmasıyla elde edilir.



Özellik Şeker Pancarı Hayvan Pancarı

Şeker oranı (%)

Kök verimi

Yaprak

Kök gövdesinin boyun kısmı

Yaprak ve çiçek sayısı

Şeker halkası sayısı

Et rengi

Yüksek

Düşük

Koyu yeşil, yüzeyi dalgalı

Toprak altında

Fazla

8-12

Beyaz

Düşük

Yüksek

Mavimsi yeşil, yüzeyi düz

Toprak üstünde

Az

5-6

Grimsi beyaz, sarı

Şeker Pancarı ve Hayvan Pancarı Arasındaki FarklarŞeker Pancarı ve Hayvan Pancarı Arasındaki Farklar



Pancar TohumluğuPancar Tohumluğu

Monogerm Tohumluğun Faydaları
Poligermlerde seyreltme sırasında görülen zarar 
monogermlerde ortaya çıkmaz.
Monogerm tohum kullanıldığında, seyreltme 
yapılmadığından işçilikten tasarruf sağlanır.
Monogerm tohumlukta sapa (tohuma) kalkma 
tehlikesi yoktur.

Monogerm Tohumluğun Sakıncaları
Uygun olmayan çevre şartlarında çimlenme 
yeteneği düşüktür.
Hastalık ve zararlılardan daha çok etkilenir.
Teknik monogermlerde embriyoların zarar 
görme riski vardır.
Yabancı otlardan daha fazla etkilenir. 



ŞEKER PANCARIŞEKER PANCARI



İstatistikİstatistik



TohumlukTohumluk
Şeker pancarı ekimlerinde genetik monogerm tohum kullanılmaktadır. 
Tohumlar toprak kurtlarına ve fide hastalıklarına karşı ilaçlanmak suretiyle 
ekilmektedir. Tohumların yaklaşık 1000 dane ağırlığı 12-13 g, dekara atılan 
tohum sayısı 28 000 adet ve tohum sarfı 400 g civarındadır.



Şeker Pancarı Tarımının ÖnemiŞeker Pancarı Tarımının Önemi



Seksiyonlar Türler 2n Yayılım alanları ve genel özellikleri

I. Beta
   (Vulgares)

 B. vulgaris,
 B. patula,
 B. macrocarpa,
 B. bourgaei,
 B. atriplicifolia,
 B. adenensis,

18

Akdeniz bölgesi boyunca  yayılmışlardır. Tek 
yıllık ve çok yıllık formlar bulunmaktadır. 

II. Corollinae  B. lomatogano,
 B. macrorhiza,
 B. corolliflora,
 B. trgyna,

18-36
18
36

36,45,54  

Doğuda İran'dan batıda Doğu Avrupa'ya kadar, 
Anadolu'nun iç kesimlerinde ve 300 m.'nin 
üzerindeki yerlerde yaygın olarak bulunurlar. 

III. Nanae  B. nana 18 Yunanistan'da Olimpus, Parnassos ve Taiyetos 
dağlarında rastlanmıştır.

IV.Procumbentens
    (Patellares)

 B. procumbens,
 B. webbiana,
 B. patellaris, 

18
18
36 

Batı Akdeniz sahilleri boyunca yayılmışlardır. 
Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık 
açısından önemli gen kaynaklarıdırlar. İlk yılda 
sapa kalkarak monogerm tohum oluştururlar. 

Beta Cinsine Dahil Seksiyon ve TürlerBeta Cinsine Dahil Seksiyon ve Türler



Şeker Pancarının TarihçesiŞeker Pancarının Tarihçesi

Şeker pancarı geçmişte hem hayvan hem de insan beslenmesi amacıyla 
kullanılmıştır.
Şeker pancarının ilk olarak Orta Doğu’da kullanılmaya başladığı bilinmektedir. 
Bu dönemde daha çok sebze ve hayvan yemi olarak kullanılmıştır.
Şeker pancarından şeker elde edilmesi ile ilgili çalışmalar 17. yy.’da 
başlamıştır.
18.yy.’da Almanya’da yapılan çalışmalar sonucunda, şeker pancarında, şeker 
kamışındaki ile aynı şekerin olduğu bulunmuş ve seleksiyon çalışmaları 
başlatılmıştır.
Şeker pancarından şeker elde etme çalışmaları 19. yy’da Avrupa’da büyük hız 
kazanmış, özellikle Fransa ve Almanya’da şeker pancarından şeker üretilen 
fabrikalar kurulmaya başlamıştır.
Türkiye’de şeker pancarı ve bundan şeker üretimi ile ilgili çalışmalar 
başlangıçta pek hızlı bir gelişme göstermemiştir.
İlk çalışmalar 1840 yılında başlamış, ancak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar 
farklı zamanda ve farklı kişiler tarafından yapılan çeşitli girişimler sonuçsuz 
kalmıştır.



Şeker Pancarının TarihçesiŞeker Pancarının Tarihçesi
Türkiye’de ilk şeker fabrikası kurma girişim 1925 yılında Uşak’ta başlamış ve 
bu fabrika 6.12.1926 tarihinde faaliyete başlamıştır. 
1926 yılında ayrıca Alpullu şeker fabrikası da faaliyete başlamıştır.
Türkiye’de 1926 yılından günümüze kadar 30 şeker fabrikası kurulmuş ve 
hizmete açılmıştır.



Tarla HazırlığıTarla Hazırlığı
Sonbahar Hazırlığı
Ekim-Kasım aylarında 20-25 cm derinliğinde 1-2 defa pullukla sürüm yapılır. 
Sürüm yapılmadan önce toprağın tava gelip gelmediği kontrol edilir. Sürüm 
kuru olarak ya da ağır tavda yapılmamalıdır. Sonbahar yağışlarının geciktiği 
yıllarda imkan varsa sulama yapılmak suretiyle toprak tava getirilip sürüm 
yapılmalıdır. Sulama imkanı olmayan yağışı düzensiz bölgelerde bir önceki ürün 
hasadını takiben gölge tavında veya yağış durumuna göre gecikmeden sürüm 
yapılır.
Üç yılda bir defa dip kazan pulluğu ile 30-40 cm derinliğinde sürüm 
yapılmalıdır. Bu sürüm (patlatma), aynı derinlikte pulluk ile yapılan sürüm ile 
oluşan sert tabanı kırmaya yarar. Pulluk tabanının kırılması, topraktaki fazla 
suyun drene olmasına, bitki köklerinin daha iyi gelişmesine ve suyun 
topraktaki hareketine olumlu etkide bulunur. 





Tarla HazırlığıTarla Hazırlığı
İlkbahar Hazırlığı
Mart-Nisan aylarında bölgelerin iklim ve toprak yapısına göre değişmekle 
beraber tarlalar çiftçilerle kontrol edilir. Toprağın 7-8 cm derinliğinin tava 
gelmiş olması gerekir. Toprağın tava gelip gelmediğini tecrübeli bir tarımcı 
tarlada yürürken anlar. Toprak basıldığı yerde halı üzerinde yürür gibi esner. 
Avuç içine alınıp sıkılıp atıldığında parçalanır. Bakıldığında örümcek ağı gibi bir 
şekilde görülür.
İlkbaharda tohum yatağı hazırlamak için kültivatörle 7-8 cm derinliğinde 
toprak karıştırılır. Üst toprak parçalanır ve sıkıştırılır. Yabancı otlara karşı 
ekim öncesi atılan ilaç toprağa karıştırılır. Sıkıştırılma işlemi yeterli değilse 
merdane çekilir. İlkbaharda toprak tavının korunması için, tarlada tarım 
aletleriyle fazla işlem yapılmamalıdır. Bu işlemler bölge mühendislerince 
kontrollü olarak yürütülür. 





GübrelemeGübreleme
Yanmış ahır gübresinin sonbaharda toprağa atılması ve bekletilmeden toprağa 
karıştırılması gerekir. Ahır gübresinin bitki besin maddesi ilavesi yanında 
toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltme, toprağın havalanması, su 
tutma kapasitesinin artırılması, mikroorganizma faaliyeti için uygun ortamın 
sağlanması gibi birçok faydaları vardır. 
Ülkemizde yeşil gübre alışkanlığı yok denecek kadar azdır. Toprakta organik 
gübrelerle oluşacak besin maddesi varlıkları (organik madde, P2O5, K2O), 
alınacak numunelerin analizi sonucunda tespit edilir. Eksiklikleri ticari 
gübrelerle toprağa verilir.
Fosforlu gübreler (TSP %42-44), kompoze gübreler (DAP %18-46, 15-15-15, 
20-20-0, 8-24-8) ve potaslı gübreler (K2SO4 %48-52, KCl2 %60) sonbaharda 
son sürümden önce toprağa verilir. Fosforun topraktaki hareketi az olması 
nedeniyle, gübrenin pulluk altına yani 20-25 cm derinliğe verilmesi sağlanır. 





GübrelemeGübreleme
Azotlu gübrelerin (%21 A. Sülfat, %26 A. Nitrat, %46 Üre) 1/3’ü ilkbahar 
toprak hazırlığında, 1/3’ü çapalama sırasında ve 1/3’ü de ilk sulama ile toprağa 
verilir. Üreticiler; azotlu gübrelerin gerek depolanmasında, gerekse toprağa 
verilmesinde özen göstermelidirler. Toprak yüzüne saçılıp günlerce kalan ya 
da çok az bir yağışla toprağa atılan gübrenin, amonyak halinde buharlaşma 
olacağından etkinliği azalır.
Halen ülkemizde ticari gübreler granül haldedir. Ancak ekim sonrası üst 
gübrelemenin sıvı gübre ile yapılması idealdir. Ancak, pahalı olması ve nakliye 
güçlüğü nedeniyle tarımda henüz yerleşmemiştir. Analiz laboratuarlarının 
etkinleştirilmesi ile yaprak analizi de yapmak suretiyle, gelişme döneminde 
tespit edilen bitki besin maddesi eksikliğinin yaprak gübresi ile verilmesi 
mümkündür.
Son yıllarda önem kazanan mikro elementlerin (S, Zn, Mn, Mg, Fe) 
eksikliğinde yapraktan verilmesi bilinci de henüz istenen seviyede değildir. 
Kaliteli şeker pancarı yetiştirmek için toprakta toplam 12 kg saf N, 10 kg saf 
P2O5 ve 5 kg saf K2O yeterlidir. Bundan fazla toprağa gübre verilmesi, gerek 
toprakta gerekse bitkide zararlı olur. Özellikle fazla verilen N’lu gübre şeker 
oranını düşürür ve şekerin fabrikasyonunu güçleştirir.



EkimEkim
Tohum yatağı hazırlanmasından sonra pancar ekimi mibzerle yapılır. Sıra arası 
45 cm ve sıra üzeri 22 cm olacak şekilde ayarlanır. Dekarda 9.000 bitki 
idealdir. Ekim derinliği toprak ve iklim şartlarına bağlı olarak 3–4 cm’dir. 
Mibzerlerin ekim öncesi bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılması şarttır. 





Çapalama-SeyreltmeÇapalama-Seyreltme
Şeker pancarı bir çapa bitkisidir. Tarlada ekilen tohumların çimlenmesini 
takiben 4-6 yapraklı devreden sonra çapalamaya başlanır.
İkinci çapadan sonra tekleme yapılır. Ara çapa son yıllarda çapa makineleri ile 
yapılmaktadır. Tekleme işçi ile sıra üzerinde 22 cm’de bir adet bitki kalacak 
şekilde uygulanır. İlkbahar yağışlı giderse 2. çapadan sonra da ot alımı 
yapılmalıdır.
Ekim öncesi ve çıkış sonrası herbisitlerle ot mücadelesi yapılır. Ekim öncesi ot 
mücadelesinin başarılı olması için ilaçlamadan sonra 20 gün içinde 20 mm 
civarında yağmur yağması ya da sulama yapılması şarttır. Geniş yapraklı ve 
dar yapraklı yabancı otlara karşı veya her ikisine birlikte etkili yabancı ot 
ilaçları bulunur. Yabancı otlara karşı ilaçlı mücadelede önemli olan; tarlada 
mevcut ot çeşidinin tespiti, ilaçlamanın uygun zamanda yapılması, iyi kalibre 
edilmiş mücadele araçlarıyla ve yeterli dozda ilaç atılmasıdır.



Hastalık ve Zararlılarla MücadeleHastalık ve Zararlılarla Mücadele
Hastalık ve zararlılara karşı mücadeleye tohum ilaçlamasıyla başlanır. 
Dekardaki bitki sayısını temin için, fide çökerten (Pythium sp., Alterneria sp., 
Fusarium sp.) ve toprak kurtlarına (Agriotes sp., Agrotis sp.) karşı tohum 
ilaçlaması yapılmalıdır. 
Pancarın 2–4 yapraklı devresi çok önemlidir. Bu devredeki zararlı tahribatı 
bitkinin ölümüne neden olabilir. Genel zararlılara (danaburnu, manas gibi) 
karşı trichlorophon terkipli ilaçlarla kepekli yem yapılarak mücadele edilir. 
Erken devrede pancar piresi (Chaetochnema sp.) zararı da önemlidir. Bu 
zararlıya karşı tohum ilaçlaması yanında Deltamethrin terkipli ilaçla mücadele 
edilir. Haşere cins ve yoğunluğu bölgelere göre değişir. Kalkan böcekleri, 
hortumlu böcekler, yaprak bitleri, pancar güvesi, pancar sineği gibi önemli 
zararlılar da vardır.



Hastalık ve Zararlılarla MücadeleHastalık ve Zararlılarla Mücadele
Şeker pancarının ileri dönemde en önemli hastalıkları mildiyo, külleme ve 
cercospora yaprak leke hastalığıdır. Bu hastalıklarla da kükürtlü, kalaylı ve 
sistemik fungusitlerle mücadele edilir. Hastalık ve zararlılarla mücadelede 
zamanında, yeterli dozda ve iyi kalibre edilmiş uygun tarımsal mücadele 
araçlarıyla bulaşık sahanın tamamında mücadele yapılmalıdır. Mücadelenin 
amacı; hastalık ve zararlıyı kontrol ederek kültür bitkisinin sağlıklı 
büyümesini temin etmektir. 





SulamaSulama

İlkbaharı kurak geçen yıllarda ekimden sonra toprak tavda değilse veya 
ekimin üzerine yağış alınmamışsa, intaş sulaması yapılır. Genellikle yağmurlama 
sulama uygulanır. İntaş için bir defa sulamak yeterli değildir. Bu sulamada 
kural; kısa süreli fakat sık sık intaş gerçekleşene kadar sulamaya devam 
etmektir. 
Şeker pancarında çapa yapıldıktan sonra gelişme hızlanır. Kök sistemi 
topraktaki tava göre derinlere doğru gelişir. Erken ve tavda ekilip zamanında 
çimlenmiş pancarın gelişmesi de iyi olur. Yabancı ot rekabetinden kurtarılmış 
pancar, toprakta yeteri kadar su ve besin maddesi var ise kök sistemi düzgün 
ve konik şekilde oluşur.
Pancarın ilk sulaması, bölgelere ve ilkbahar yağışlarına göre değişmekle 
beraber, haziranın son haftasında başlar. Sulama her bölge ve her yörede 
aynı tarihte başlamaz. Sulama; toprak yapısı, yağış durumu, yükseklik ve 
bitkinin gelişme durumuna göre değişir. 





SulamaSulama

Sulama suyu kalitesi içme suyu kalitesine yakın olmalı, çok soğuk ya da çok 
sıcak olmamalıdır. pH 6-7 civarında olmalı, tuzlu veya yüksek alkali değerde 
olmamalıdır. Sulama akşam serinliğinde başlayıp, gece boyunca devam 
etmelidir. Gündüz öğle saatlerinde sulama yapılmamalıdır.
Yağmurlama sulama en yaygın sulama şeklidir. Su kaynakları bol olan 
yörelerde, sulamanın ucuz olması nedeniyle salma (genellikle tava usulü) 
sulama yapılır. İklim, toprak yapısı ve bölgelere göre değişmekle beraber 4-6 
defa sulama yapılır.
Sulamada en fazla görülen hatalar; bitkinin su ihtiyacına bakmaksızın sulama 
yapılması, suyun bol olduğu yörelerde aşırı su verilmesidir. Aşırı sulama; 
toprak erozyonu, fazla yapraklanma, kök çürüklüğü hastalığı, toprakta besin 
maddesi yıkanması, toprak tuzluluğunun artması (çoraklaşma) ve şeker 
oranının düşümesine neden olur. Sökümden 15 gün önce sulamaya son 
verilmelidir. 



HasatHasat

Şeker pancarının optimal yetişme süresi 180 gündür. Bitkinin hasat 
olgunluğuna gelip gelmediği numuneler alınıp analiz edilmesiyle anlaşılır. Analiz 
sonucunda şeker varlığı, azot, kül ve safiyet gibi değerleri kontrol edilir. 
Hasada fabrika günlük işleme kapasitesini de dikkate alarak erken ekilip 
söküm olgunluğuna gelmiş pancarlardan başlanır.
Sökülen pancarların başları yaprak gözleri kalmayacak şekilde kesilir. Yabancı 
maddelerden (toprak, taş, yaprak) ayrılan pancarlar fabrikaya sevk edilmek 
üzere alım merkezlerine getirilir.
Hasat genellikle işçi ile yapılır. Bir günde 1 da şeker pancarını 5 işçi söküp, 
temizleyip ve nakliyeye hazır hale getirir. Hasat son yıllarda pancar hasat 
makineleriyle yapılmaktadır. Ülkemizde genellikle tek sıralı söküm makineleri 
kullanılmaktadır. Hasat makinesi ile günde 7-8 dekar pancar hasat 
edilebilmektedir. Avrupa’da 2-6 veya 12 sıralı hasat makineleri 
kullanılmaktadır. 6 sıralı hasat makinesi ile günde 170 dekar pancar hasat 
edilebilmektedir. Sökülen pancarlar toplama makineleri ile toplanıp tarla 
kenarına taşınmaktadır. Ayrıca, tarlada toplanan pancarlar temizleme 
makinaları ile temizlenmektedir.





ŞEKER KAMIŞIŞEKER KAMIŞI



 İnsan beslenmesinde kullanılır.

 Şekerin hammadesidir.

Kullanım YerleriKullanım Yerleri

 Çeşitli içeceklerin yapımında kullanılır.

 Etil alkol elde edilir.

 Taze yaprakları hayvan 
yemi olarak kullanılır.



OrijiniOrijini
Şeker kamışının kökeni Hidistan ve Arap Ülkeleri gösterilir.



SistematiğiSistematiği

Takım : Glumiflorales
Familya : Poaceae (Graminaceae)
Cins : Saccharum
Tür : Saccharum officinarum 

(n: 40,63) 



BitkiBitki

Şeker kamışı, çok yıllık, sıcaklığın 0ºC’nin altına düşmediği tropik ve subtropik 
iklim bölgelerinde yetişen bir bitkidir.



KökKök

Şeker kamışı morfolojik yapısı bakımından 
mısır bitkisine benzemektedir. Toprağa 
dikilen çelikler üzerindeki gözler çimlenerek 
sürgünleri oluşturur. Gözlerden gelişen 
sürgünler, yeterli su ve besin maddesi alımını 
sağlamak için çim köklerini meydana getirir. 
Uygun şartlarda kök sürgünleri ve bu 
sürgünlerden de kökler gelişerek toprağın 30 
cm derinine kadar yayılırlar.

Kökler, silindir şeklinde olup, büyüme 
noktasına doğru daralır ve sivri bir uçla son 
bulur. Demet halindeki bu kökler bazı 
durumlarda toprağın 1 m derinine kadar 
inebilir.



Sap (Gövde)Sap (Gövde)
Sap, boğum ve boğum 
aralarından oluşmuştur. 
Sap üzerindeki boğumlar 
birer adet tomurcuk 
taşırlar. Bu tomurcuklar 
biri diğerinin karşıtı yönde 
olmak üzere sap üzerinde 
sıralanırlar. Tomurcuklar 
ilk gelişme döneminde, bu 
kısmı sıkı sıkıya saran 
yaprak kınları tarafından 
korunurlar. 

Tomurcukların hemen altında, yaprak kınının sapa bağlandığı yaprak izi, bunun 
altında da mum şeridi bulunur. Mum şeridi, farklı kalınlıklarda olup, sapın mum 
maddesi ile kaplanmasını sağlar. Her boğumun hemen üstünde sapı bir, iki veya üç 
sıra halinde çevrelemiş ve kök primordiası olarak adlandırılan noktalar görülür. 
Kamış çelikleri toprağa dikildiğinde, kökler bu noktalardan meydana gelirler.



Sap (Gövde)Sap (Gövde)

Sapın enine kesiti incelendiğinde, içiçe 3 kısımdan meydana geldiği görülür. 
Bunlar;
-Lignin birikmesi ile odunlaşmış kalın çeperli hücrelerden oluşan kabuk tabakası,
-Yumuşak içi doku,
-Lif

Sapın ucunda bulunan 
büyüme noktası, sapın 
uzamasını sağlar. Sapın 
şekli ve görünüşü 
varyeteden varyeteye 
çok değişiklik gösterir.



Sap (Gövde)Sap (Gövde)
Kabuk tabakası sapa 
direnç kazandırır, iç 
dokuları korur ve sapın 
dik kalmasını sağlar. 

Sap boyunca uzanan ve 
yaklaşık 1200 adet olan 
lifler aslında iletim 
demetleridir. Kökler 
tarafından topraktan 
alınan su ve besin 
maddelerini yapraklara 
taşıyan odun (ksilem) 
boruları ile yapraklarda 
üretilen fotosentez 
ürünlerini diğer bitki 
kısımlarına taşıyan 
floen borularından 
ibarettir.



YaprakYaprak
Yapraklar, boğumlara bağlı ve biri diğerinin karşı yönünde 
olmak üzere sap üzerinde bulunurlar. Yaprağın sapı çepeçevre 
saran alt parçasına kın, kının üstünde kalan kısmına ise 
yaprak ayası adı verilir.

Yaprak, düz şekilli, 60-150 cm uzunluğunda, 2.5-10 cm 
genişliğe sahiptir. Yaprak kenarları testere dişli olup, yaprak 
kını genelde tüylüdür. Orta damardan ayrılan ve birbirine 
paralel pek çok  damar yaprak ucu yönünde uzanır.

Bu damarlar arasında 
stomalar yer alır.



ÇiçekÇiçek

Çiçek, sapın tepe kısmında oluşur. Çiçek püskülünün sapın uç kısmında 
görünüşünden hemen önce bu kısımda hafif bir şişkinlik belirir. Bu şişkin kısma 
bayrak adı verilir. Çiçekler püskül biçiminde, parlak ince tüylü, tepesine doğru 
daralan bir organdır. Çiçek, birçok ve gümüş renkli püskülden oluşur. 



Meyve ve TohumMeyve ve Tohum
Şeker kamışında meyve yoktur. Çiçekler çoğunlukla sterildir. Çiçek döllendikten 
sonra yumurtalıktan küçük tohumlar oluşur. Bu tohumların embriyoları çok zayıf 
ve çimlenmeleri çok zordur. Bu nedenle çeliklerle vejetatif olarak çoğaltılır.
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