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Şeker pancarı hasat edilirken, hasat sonrası taşıma araçlarına yüklenirken ve alım 

merkezlerinde pancar boşaltılırken mekanik zedelenmeler ve kök kırılmaları 

oluşmaktadır. Özellikle kök kırılmaları sonucu, pancarlarda kütle kaybı ve dolayısıyla 

şeker kaybı meydana gelmektedir. Belirtilen kök kırılmaları oluştuğunda, meydana 

gelecek pancar kütlesi kayıpları önceden saptanmalıdır. Bu çalışmada, Ankara Şeker 

Fabrikası bölgesinde ekimi yaygın olarak yapılan genetik monogerm şeker pancarı 

çeşitlerinde kök kırılmaları sonucu oluşan kütle kayıpları araştırılmıştır. 
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harvesting. In this study, determination of mass losses resulted from its root breakage in 

varieties of genetic monogerm sugar beet whıch is  cultivated in region of Ankara Sugar 

Beet Factory were researched. 
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ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR 

 

Şeker, yüksek enerji kaynağı olması nedeniyle insan beslenmesinde oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Dünyada 2004- 2005 döneminde üretilen toplam 136 milyon ton şekerin, 

%24’ü şeker pancarından, %76’sı şeker kamışından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ise 

2004- 2005 kampanya döneminde şeker pancarından 1.9 milyon ton sakkoroz kökenli 

şeker üretilmiştir. Ayrıca, 5 adet fabrikada nişasta kökenli 351 bin ton glikoz ve izoglikoz 

üretilmiştir (Anonim 2005). 

 

Türkiye’de geniş alanlarda yılda 500.000 çiftçi ailesinin emek yoğun tarımını yaptığı 

şeker pancarı, yetiştirildiği bölgelerdeki en yüksek istihdam ve katma değeri sağlayan 

bitkidir (İçöz 2003). 

 

Büyük emeklerle yetiştirilen pancarın hasat edilmesi, şeker pancarı tarımının en külfetli 

işlerinden birisidir. Ülkemizde uygulanan hasat işlemi, pancar başının kesilmesi, pancar 

kökünün topraktan çıkartılması ve yüklenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Şeker pancarı 

hasat edilirken, hasat sonrası taşıma araçlarına yüklenirken ve alım merkezlerinde pancar 

boşaltma makineleriyle boşaltma yapılırken, mekanik zedelenmeler ve kök kırılmaları 

oluşmaktadır. Özellikle kök kırılmaları sonucu, pancarlarda kütle kaybı ve dolayısıyla 

şeker kaybı meydana gelmektedir. Belirtilen kök kırılmaları oluştuğunda meydana 

gelecek pancar kütlesi kayıpları önceden saptanmalıdır. Bu kayıpların miktarını etkileyen 

en önemli faktörler doğal olarak pancarın geometrik şekli ve ölçüleri olmaktadır. 

Boyutlar, pancarın genetiğine ve yetiştirme koşullarına bağlı olduğundan, Ülkemizde 

ekimi yapılan pancar tohumu çeşidine ve bölgelere göre araştırmalar yapılmalıdır. Bu 

çalışmada, Ankara Şeker Fabrikası ekim sahalarında ekimi yaygın olarak yapılan genetik 

monogerm şeker pancarı çeşitlerinde kök kırılmaları sonucu oluşan kütle kayıpları 

araştırılmıştır. 

 

Türkiye’de 2002/2003 kampanya döneminde 3 717 953 da alanda şeker pancarı tarımı 

yapılmış ve şeker fabrikaları tarafından 179 852 860 ton pancar alınmıştır (Anonim 

2003). Ülkemizde,  pancar hasadı ve hasat sonrası aşamalarda oluşan kök kırılma 

kayıpları ile ilgili yeterli düzeyde araştırmalar yapılamamıştır. Ancak, İçöz ve Saral 
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(2004), çalışmalarında, elle hasadı yapılmış pancarın temizleme – yükleme makinesi ile 

tarım arabasına yüklenmesinde, kök kırılma kayıp oranını % 2,12...3,08 arasında 

bulmuşlardır. Buradaki ortalama değer % 2,5 kabul edilerek hesaplama yapılırsa, 

2002/2003 kampanya dönemi için toplam kök kırılma kaybı 450 bin ton olarak bulunur. 

Doğal olarak bu minimum değerdir. Çünkü makineli hasat ve hasat sonrası aşamaların 

bir kısmını içermemektedir. Bu kayıpların azaltılması için çalışılmalıdır. Elbette, 

çalışmaların sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi için, kayıpların bilimsel yöntemlerle 

ölçülmesi ve ölçme sonuçlarının temel verilere dayandırılması gerekmektedir. Bu 

konuda yurt dışında yapılan çalışmalardaki verileri ülkemiz için kullanmak yerine, 

ülkemizde ekimi yapılan şeker pancarı çeşitlerini ve yetiştirme koşullarını içeren veriler 

elde edilmelidir. 

 

Ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren, şeker pancarının makine ile hasat edilme oranı 

giderek artarak, günümüzde % 25 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca alım merkezlerinde 

kullanılan pancar boşaltma makineleri s ayısında da çok fazla artış olmuştur. Son 

kampanya döneminde, toplam üretilen pancarın % 80’i makine ile boşaltılmıştır (Saral 

vd 2004). 

 

Şeker pancarı hasadı ve hasat sonrası aşamalarda mekanizasyon düzeyinin yükselmesi, 

kök kırılma kayıp oranlarının giderek artması sonucunu da birlikte getirecektir. Planlanan 

bu temel çalışmanın sonuçları, ileride kök kırılma kayıplarını ölçmek ve azaltmak için 

yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. 

                

Bu çalışmanın oluşmasında ve konu seçiminde beni yönlendiren ve her zaman bilgi ve 

birikimiyle bana yol gösteren ve desteğini esirgemeyen danışman hocam sayın Prof.Dr. 

Ahmet SARAL’ a teşekkürlerimi sunarım. 

 

Tez çalışmalarımın tüm aşamalarında önemli katkılarından ve yardımlarından dolayı 

değerli meslektaşım Dr. Erkan İÇÖZ’ e teşekkürlerimi sunarım. 

 

Çalışmam sırasında gereksinim duyduğum olanakları sağlayan Türkiye Şeker fabrikaları 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ 

 

Dünyada 18. Yüzyılın sonlarına kadar şekerin hammaddesi olarak şeker kamışı bilinir 

iken; 1747 yılında Alman Marggraf’ın pancara tat veren maddenin şeker kamışındaki ile 

aynı olduğunu belirlemesi ile pancardan şeker üretme çalışmaları başlamıştır. Şeker, 

yüksek enerji kaynağı olması nedeniyle insan beslenmesinde oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Dünyada 2004- 2005 döneminde üretilen toplam 136 milyon ton şekerin, 

%24’ü şeker pancarından, %76’sı şeker kamışından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ise 

2004- 2005 kampanya döneminde şeker pancarından 1.9 milyon ton sakkoroz kökenli 

şeker üretilmiştir. Ayrıca, 5 adet fabrikada nişasta kökenli 351 bin ton glikoz ve 

izoglikoz üretilmiştir. Halen dünyada kişi başına düşen şeker miktarı yılda 19-20 kg’ dır 

(Anonim 2005). 

 

Şeker pancarı bitkisi birinci yıl kök gelişimini tamamlamakta, hasat edilmediği zaman 

ikinci yıl kök gövdesi üzerinde 100- 200 cm yükseklikte sap geliştirmekte ve kök 

bölgesinde biriktirdiği besin maddelerini kullanarak tohum vermektedir. Bu nedenle, 

şeker üretimi için yetiştirilen pancarın birinci yıl sonunda hasat edilmesi gerekmektedir. 

 

Yaşadığımız iklim kuşağında yetişen bütün bitkiler arasında, hektardan en fazla besin 

maddesi veren bitki şeker pancarıdır. Şeker pancarı bir çapa bitkisi olduğundan, ekim 

nöbetine giren diğer ürünlerin verimini de artırmaktadır. Pancar özen isteyen bir çapa 

bitkisi olması sebebi ile çok emek ve işçilik istemektedir. Pancar tarımında iklim 

faktörlerine bağlı olarak zamanında yapılamayan işler büyük zarara sebep olmakta, bu 

zararları önlemek için pancar çiftçisi zamanında ve daha çok çalışmak ve önlem almak 

ihtiyacını hissetmektedir.  

 

Şeker pancarı hasat edilirken, hasat sonrası taşıma araçlarına yüklenirken ve alım 

merkezlerinde pancar boşaltma makineleri ile boşaltma yapılırken, mekanik 

zedelenmeler ve kök kırılmaları oluşmaktadır. Şeker pancarında kayıplar sökümle 

başlamakta ve fabrikada işleninceye kadar devam etmektedir. 
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Şeker pancarı hasadında ve hasat sonrası işlemlerde (temizleme, yükleme, boşaltma) 

oluşan belli başlı kayıplar; pancar kök bölgesinde oluşan yüzey yaralanması, kök 

kırıklıkları, pancar yüzeyinde oluşan çatlaklardır. Pancar hasadında başın derinden 

kesilmesi ve köklerin kırılarak toprak içinde kalması en önemli kayıpları 

oluşturmaktadır.  

 

Kök kırılması sonucu oluşan küçük parçalar; söküm sırasında toprak içinde kalmakta, 

temizleme ve boşaltma-yükleme organlarında da alta geçerek toprakla birlikte 

atılmaktadır. Kaybolan bu pancar parçalarının, işlenen toplam pancar kütlesi içerisinde 

ne kadar bir orana ulaştığı ve bunun sonucu ne kadar mali kayıp olduğu saptanmalıdır. 

Doğal olarak, kırılan ve kaybolan kök parçacıkları elde olmadığından, kökü kırılmış 

pancarlardan ölçüm yaparak, kayıp oranını saptamak gerekmektedir. 

 

Bu amaçla, araştırıcılar tarafından değişik ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bunlar arasında uygulanması kolay ve güvenilir bir yöntem IIRB            

(Institut International de Recherches Betteravieres) tarafından ortaya konulan yöntemdir 

(Brinkmann 1980, Kromer and Bettram 1997, Kromer 2002). 

 

Geliştirilen bu yönteme göre; kök kırılmasından dolayı oluşan, kütle kayıplarını 

belirlemek için, ana pancar kaynağından yeterli miktarda örnek alınarak, bu örnekler 

içinden kökü kırılmış pancarlar ayrılmaktadır. Kırılmış ve kaybolmuş köklerin miktarını 

saptamak için, eldeki mevcut kökü kırık pancarların kırık yerindeki çap ölçülerinden 

yararlanılmaktadır. Burada ölçülen her bir kırık çapı farklı olacağından, bunlar 0-20 

mm, 21-40mm, 41-60 mm, 61-80 mm ve 80 mm’den büyük sınıf aralıklarında 

toplanmakta ve buradan % dağılım çıkarılmaktadır. 

 

Burada asıl sorun, bu sınıf aralıklarında kök kırılmalarında oluşan pancar kütle kaybının 

ne kadar olduğunun bilinmemesidir. Bu amaçla, hedef pancar yığınından yeterli sayıda 

kırılmamış şeker pancarı örneğinin alınması gerekmektedir. Yukarıda verilen sınıf 

aralıklarında, eldeki sağlam örnek pancarların kökleri kesilerek, örnek alınan ana 

kaynak için kütle kayıpları belirlenmektedir. 
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Belirlenen bu kütle kaybı, pancarın boyutlarına önemli derecede bağlıdır. Boyutların 

oluşmasında ise; tohumluğun çeşidi, ekimin yapıldığı bölge ve tarımsal girdiler (gübre, 

su, ilaç vb) rol oynamaktadır. Bu nedenle, her bir makine ya da sistem denenirken, 

mevcut şeker pancarları içinden yeterli sayıda kökü kırılmamış örnek alınarak, o 

popülasyon için kök kırılma kayıplarını belirlemek en uygunu olmaktadır. Ancak her 

tarla için bunu yapmak, zaman alıcı ve masraflı bir iştir. Bu nedenle, değerlendirme 

yöntemi hazırlayanlar, her kök kırılma sınıf aralığı için kök kırılma kayıp değerlerini de 

vermektedirler (Brinkmann 1980, Kromer 2002, Maughan 1983). 

 

Yabancı kaynaklarda verilen bu değerleri ülkemiz için kullanmak yerine, 

bölgelerimizde ekilen çeşitleri de göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalarla, şeker 

pancarı kök kırılmalarında oluşacak kayıplar için temel veriler elde edilmelidir. 

 

Bu çalışmada, Ankara Şeker Fabrikası ekim alanlarında yetiştirilen, Leila ve Hülya 

çeşitleri için, kök kırılması sonucu oluşan kayıpların belirlenmesine yardımcı olacak 

temel değerlerin saptanmasına çalışılmıştır. Ayrıca, bu bölge ve çeşitler için, şeker 

pancarında agro-teknik temel veriler olan pancar kütlesi, gövdenin en büyük çapı, gövde 

uzunluğu ve koniklik oranı gibi veriler elde edilmiştir. 
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2.KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Vukov (1971), iklim, toprak ve kültürel önlemler gibi faktörlerin şeker pancarı fiziksel 

ve kimyasal özelliklerini etkilediğini belirterek, şeker pancarının fiziksel özelliklerini ve 

kimyasal analiz yöntemlerini ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Vukov, şeker pancarının 

önemli bazı fiziksel özelliklerini çizelge 2.1’deki gibi vermiştir. 

 

Çizelge 2.1 Şeker pancarının bazı fiziksel özellikleri (Vukov 1971) 
 

 İç sürtünme katsayısı 0.8 

Doğal yığılma açısı  

                                          Temiz pancar için 

                                          Kirli pancar için 

 

37-39 °  

34-46˚ 

Tasarımda önerilen doğal yığılma açısı 36-40˚ 

Çelik yüzeylerde kayma açısı 

                                         Temiz kuru pancar için 

                                          Kirli veya donmuş pancar

 

30-32˚ 

42-45˚               

 

Karwowski (1974), eserinde şeker pancarının başlıca ölçülerini şekil 2.1’deki gibi, 

bunlara ilişkin değerlerle pancarın önemli biyolojik özelliklerini de çizelge 2.2’deki gibi 

vermiştir.  

Şekil 2.1 Şeker pancarının önemli ölçüleri (Karwowski 1974). 
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Çizelge 2.2 Şeker pancarının teknik ve biyolojik özellikleri (Karwowski 1974) 

 

Özellik  Birim En Fazla En Az Ortalama

Pancarın teknik uzunluğu (lp) Mm 350 100 250 

En büyük pancar çapı (dp) Mm 200 30 120 

Pancar tepesinin topraktan yüksekliği 

(H) 

Mm 150 0 45 

Pancar başı kesme yüksekliği (hB) Mm 40 10 30 

Yaprak yüksekliği (ly) Mm 900 100 350 

Pancar tepesinden 50 mm yüksekte 

yaprak destesi çapı (dy) 

Mm 90 15 40 

Pancar gövdesinin yoğunluğu kg/dm3 1.15 1.0 1.06 

Pancar gövdesinin yığın yoğunluğu kg/m3 600 520 560 

Ortalama pancar kütlesi  G   600-800 

 

Brinkman (1980), şeker pancarı hasat makinelerinin test edilebilmesi için bir standart 

yöntemin temellerini ortaya koymuştur. Çalışmasında; baş kesiminden, kök 

kırılmasından ve sökümden dolayı meydana gelen kayıpları ve yüzey yaralanma 

miktarlarını belirleme yöntemlerini açıklamıştır. Baş kesim kalitesini; kesilmemiş, 

yüksek kesilmiş, doğru kesilmiş, eğri kesilmiş ve derin kesilmiş olmak üzere 5 grupta 

toplamıştır. Araştırıcı; 0-2 cm kırık çapında kayıp olmadığını, >2-4 cm kırık çapında % 

5,  >4-6 cm çapında % 15, >6-8 cm kırık çapında % 25 ve >8 cm kırık çapı için % 30  

kütlesel kayıp  meydana geldiğini belirtmiştir. Diğer yandan, normal kesimin 1cm 

altındaki baş kesiminde % 7-9 cm’nin derin altındaki baş kesiminde ise %15-20 

oranında kütlesel bir kaybın olduğu belirtmiştir. 

 

Maughan (1983), şeker pancarı bitkisinde kök kırılması sonucu oluşan kayıpların tespit 

edilmesi için uygulaması daha kolay bir yöntem geliştirilmesi üzerine çalışmıştır. 

Araştırmacı: pancarı avuç içine alarak kırılmanın olduğu yere kaç adet parmağın isabet 

etmesi durumuna göre kayıp faktörünü belirlemektedir. Bu yönteme göre kırılmanın 

olduğu çap ölçüsüne 2 adet parmak (4 cm) isabet etmesi durumunda %7’lik, 3 adet 
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parmak (6 cm) gelmesi durumunda %14’lük ve 4 adet parmak (8 cm) gelmesi 

durumunda da %21’lik bir kaybın olduğunu belirtmiştir. 

 

Anonim (1986), TSE’nin 4891 numaralı standardında, şeker pancarı hasat makinelerinin 

özellikleri, muayene yöntemleri ve deneyleri hakkında bilgiler verilmiştir. Hasat sonrası 

kök kırılmasından dolayı toplam kaybın % 5’i, yüzey yaralanmalarının 800 cm2/100 

pancar değerini ve fire oranının % 12’ yi geçmemesi gerektiği belirtilmiş, yüzey 

yaralanmaları ve fire tespitinde 1000 adet pancar üzerinden ölçüm yapılması gerektiği 

de vurgulanmıştır. 

 

Brinkmann (1986), farklı yerlerde denenen şeker pancarı hasat makinelerinin 

karşılaştırılabilmeleri amacıyla standart test önerisini ortaya koymuştur. Şeker pancarı 

hasat makinelerinin çalışma kalitesinin değerlendirilmesinde; sökme kayıplarının, kök 

kırılması kayıplarının, baş kesim kalitesinin, toprak oranının ve yüzey yaralanmalarının 

göz önüne alındığını belirtmiştir. Ayrıca, bu belirtilen faktörlerin nasıl tespit edileceğini 

de açıklamıştır.  

 

Bu çalışmada, kök yaralanmalarına ait değerlendirmeler IIRB’ nin uluslar arası 

metotlarına göre yapılmıştır. Buna göre kırılan pancarın çapı ölçülmüş ve kök 

kenarlarındaki görünen yaralanmaların alanları saptanmıştır. Bunlara ilaveten pancar 

üzerindeki çatlakların değerlendirilmesi çatlak uzunluğunun ölçülmesi ile yapılmıştır.  

 

Kromer (1990), 1988-1989 yıllarında yapılan hasat ve temizleme- yükleme 

makinelerinin tarla denemelerinde, toprak firesi ve yüzey yaralanma miktarları üzerinde 

çalışmıştır.  Şeker fabrikalarına tarladan temiz, yüksek iç ve dış kaliteli pancarın 

gelmesi gerektiğini vurgulamış ve % 10-20 arasında fireli pancarın taşınması ile 6-9 t/ha 

toprak kütlesinin tarladan uzaklaştırıldığını belirtmiştir.  

 

Sonuç olarak araştırmacı; pancar yüzeyindeki yaralanmalara ve kök kırılmalarına iç 

faktörler (pancarın morfolojisi, pancar kütlesi, su içeriği, içerdiği maddeler, olgunluk 

derecesi, pancar sıcaklığı) ve dış faktörlerin(toprak tipi, toprak özellikleri, toprağın 
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durumu, toprak hazırlama sistemi, pancarın düşme yüksekliği, temizleme makinesinde 

kaldığı süre, pancarın sıklığı, hasat tekniği, yığın tekniği, ve temizleme tekniği) etkili 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Spetch and Brown (1994) çalışmalarında, değişik sökücü tipleriyle donatılmış 

makinelerde, sökücü tipinin kök kaybına olan etkilerini tespit etmişler, pancara bulaşan 

toprak miktarını azaltmak için yüzeysel söküm yapıldığında yüksek miktarda kök 

kırılmasının ortaya çıktığını saptamışlardır. Kök kırılmasını azaltmak için derin söküm 

yapılması ile de fazla toprağın pancarla birlikte kaldırıldığını, bunun sonucunda, çok 

etkili temizlemenin yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu etkili temizlemenin de 

yeniden kök kırılmalarına neden olduğunu vurgulamışlardır. O anda mevcut olan % 

9’luk ürün kaybının %5’ler seviyesine indirilmesi durumunda, İngiltere’de pancar 

üreticilerinin eline geçen parada 3.5 milyon £’lik bir artış olacağını hesaplamışlardır.  

 

Thelen (1994) , hasat kayıplarının önemli miktarda para kaybına sebep olduğunu, iyi bir 

hasat kalitesinin pancar başının doğru kesilmesi, az kütle kaybı, az yüzey yaralanmaları 

ve de iyi bir temizleme ile olacağını belirtmiştir. 1992 yılında yapılan hasat 

makinelerinin test sonuçlarını vermiştir. Elde ettiği sonuçlara göre, ortalama yüzey 

yaralanmasını 396 cm2/100 pancar olarak belirtmiştir. 

 

Brown (1995), 1994 yılında denemeye alınan makinelerde kök kırılma kayıplarının 2.1-

4.9 ton/ha olduğunu belirterek, hasat kayıplarının ve kök kırılma kayıplarının 

azaltılması yollarını açıklamışlardır. Negatif konum açılı kanatlı sökücü ayakların, kanat 

ve disk kombinasyonu şeklindeki sökücü ayaklara oranla, hasat makinesi içine, daha az 

miktarda toprak aldığını vurgulamış ve bunun sonucu olarak temizleme makinesinin 

daha küçük hızlarda çalıştırıldığını ve neticede kök kırılma kayıplarının azaldığını 

ortaya koymuştur. 
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Brussuard (1996), toprak firesini azaltmak için kök şeklinin yeniden ıslah edilmesinin 

önemini ortaya koymuştur. Pancarın sökülmesinden sonra önemli miktarda şeker ve kök 

kırılma kaybı olduğunu, pancarın şeker fabrikasına tesliminde maliyeti en çok etkileyen 

faktörün fire toplamından ileri geldiğini vurgulamıştır. Konik kök yapısına sahip 

pancarın küre şeklinde veya oval, oyuksuz, yan köksüz, taç kısmı küçük ve yan 

yüzeyinin pürüzsüz olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu durumda baş kesme 

kayıplarının azalacağı, kök kırılmasının hemen hiç olmayacağı, kalitenin yükseleceği ve 

toprak firesinin de % 50 oranında azalacağını ortaya koymuştur. 

 

Steensen (1996), hasat ve hasat sonrası işlemlerde ortaya çıkan kök yaralanmalarının 

büyük bir kısmının hasat makinesindeki sökme ve temizleme sırasında oluştuğunu 

belirtmiştir. Hasat sonrası uygulanan her bir işlem aşamasında zarar seviyeleri belirgin 

bir şekilde artmaktadır. Bu zarar seviyesi makine üreticileri tarafından yapılacak hatalı 

yapı değişikliği ile daha da artabilmektedir. 

 

Araştırmacı, kök kırılmalarına ve baş kesilmelerine bağlı olan mekanik zararların 

yaklaşık olarak % 3-10 arasında değişmekte olduğunu saptamıştır. 

 

Araştırıcı, 1990-1994 yılları arasında yapmış olduğu bir dizi çalışmada, değişik 

tiplerdeki sökme ve temizleme ekipmanlarının pancar hasadının çeşitli kademelerinde 

yol açtığı kök yaralanma değerlerini IIRB’nin standartlarına uygun olarak saptamıştır. 

 

Steensen et al (1996), 1988-1994 yılları arasında yapmış oldukları çalışmalarında 

makine ile hasat edilmiş pancarda mekanik zedelenme, yıkama ve solunum sonucu 

oluşan şeker kayıpları üzerine araştırmalar yapmışlardır. Kök kırılmalarına ve baş 

kesimine bağlı olan mekanik zararların yaklaşık olarak %3-10 arasında değiştiğini, bu 

değerin kök kırılmaları gibi hafif yaralanmış pancarlarda %2-3 iken derin baş kesimi 

sonucunda %10-15 değerlerine ulaşabildiğini ifade etmişlerdir. Hafif yaralanmış 

pancarlardaki 1 haftalık silolama sonucu solunum kaybının %0.7-0.8 iken 6 hafta 

silolama sonucunda bu değerin %2.25’den daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, 

yıkama kaybı değerlerinin %1-1.3 arasında olduğunu, ağır zedelenmiş pancarlarda bu 
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oranın %50 daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ağır yaralanmadaki mekanik kayıpların 

şeker kayıplarının en önemli nedenlerinden birisi olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Araştırmacılar ayrıca, pancar kuyruk kırılmalarından dolayı oluşan kayıpları ölçmek 

için bir model öne sürmüşlerdir. Bu modelde kök kırılma çapının (D) kök uzunluğuna 

(L) oranının yüzde kayıp miktarını ifade ettiğini belirterek, başı uygun kesilmiş 

pancarlarda kök kırılmasından dolayı meydana gelen ürün kaybını aşağıdaki bağıntı ile 

vermişlerdir. 

 

     KKK (%) = 1.8 +21.4 (D/L) 

 

Kromer and Bertram (1997); IIRB için hazırlamış oldukları öneride şeker pancarı ekim, 

hasat ve temizleme -yükleme makinelerinin deney standardını açıklamışlardır. Hasat 

makineleri iş başarılarının belirlenmesi için; söküm kayıplarının, kök kırılma 

kayıplarının, baş kesim kalitesinin, toprak firesinin ve yüzey yaralanma miktarının 

ölçülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

Araştırmacılar, kırılma kayıplarının saptanmasında, büyüklük dağılımı belirlenen 

pancarlardan yararlanıldığını ve kök kırılmasının olduğu yerdeki çapın ölçülerek;         

0-2 cm, >2-4 cm, >4-6 cm, >6-8 cm, >8 cm olacak şekilde sınıflandırılarak her sınıfın 

% oranı belirleneceğini, her sınıftaki kütle kaybının ise, ait olduğu sınıfın % oranı ve 

kayıp faktörünün çarpılması ile bulunacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, kırılma kaybının, 

pancarların 2 cm çap ölçüsünün üzerindeki kök kırılmalarını gösterdiğini 

vurgulamışlardır. 

 

Vandergeten (1997) , çalışmasında pancar kırıklarının sebep olduğu kayıpları 

belirlemek amacıyla 1997 kampanya döneminde değişik tarlalardan alınan örnek 

pancarlarda analiz yapmıştır. Pancarlar elle hasat edilerek sınıflandırılmış, daha sonra 

toprakları temizlenmiş ve baş kısımlarından 1 cm’lik dilimler kesilerek tartılmış ve 

gruplandırılmıştır. Oluşturulan gruplarda bulunan pancarların yaklaşık %15’i ölçülmüş 

ve elde edilen değerlerden, pancar ağırlığı ve çapına bağlı olarak kayıpların miktarını 
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gösteren bir tablo hazırlamıştır.  Ölçülen örnek değerlerden, pancar ağırlığı ve pancar 

çapı ile yaralanma miktarı arsında bir bağıntı olmadığı sonucuna varmıştır. 

 

Kromer (2000), farklı hasat sıralarına sahip 16 adet şeker pancarı hasat makinesini IIRB 

deney standardına uygun denemiştir. Denemede kullanılan pancarın kök kırılmasından 

dolayı oluşan kütle kaybının 0-2 cm kırık çapında %1’den küçük, 4 cm kırık çapında 

%5, 6 cm kırık çapında %10 ve 8 cm kırık çapında % 23 kayıp olduğunu ifade etmiştir. 

Baş kesim hatalarından dolayı oluşan kayıpları, normal kesimin 1 cm altındaki derin baş 

kesiminde %12 ve 2 cm altındaki derin baş kesiminde ise % 28 olarak vermiştir. 

 

Kangal ve Çolak (2001), çalışmalarında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. fabrika 

merkezlerinde ve tesellüm kantarlarında kullanılan pancar boşaltma- temizleme ve 

yükleme makinelerinin temizleme etkinliğini belirlemişlerdir. Ayrıca temizleme 

sırasında makinenin pancarda meydana getirdiği mekanik zedelenmeleri de ortaya 

koymuşlardır. Yapmış oldukları denemeler sonucunda; temizleme etkinliğini % 62.67, 

makinenin pancarda yaptığı yüzey yaralanmasını ise ortalama 4.99 cm2 /pancar olarak 

belirterek; makinenin pancar yüzeyinde çatlaklara neden olduğunu ve kök kırılmalarını 

da artırdığını vurgulamışlardır. 

 

Steensen (2002), yapmış olduğu çalışmada hasat ve temizleme esnasında oluşan kök 

kırılmalarının silolamada şeker kaybına neden olduğunu belirtmiştir.  

 

Temizleme yoğunluğu, toprak firesi ve kök kırılmaları arasındaki korelasyonu 

incelemiştir. Buna göre, yalnız temizleme yoğunluğu ile toprak firesi arasında değil, 

hem temizleme yoğunluğu ile kök yaralanma seviyesi hem de kök kırılma seviyesi ile 

toprak firesi arsında bir korelasyon kurulamadığını ifade etmiştir.  

 

Van der Linden (2002), şeker pancarı hasat ve temizleme yükleme makinelerinde 

yaygın kullanılan temizleme düzenlerinin türbin ve rulolu sistemler olduğunu 

belirtmiştir. 
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Kumlu toprak tipinde her iki temizleme sistemi arasında önemli bir farklılık olmadığını, 

killi toprakta çalışan makinede toprak firesinin en az olduğunu, kök kırılmaları ve yüzey 

yaralanmaları arasında ise istatistikî olarak bir farklılığın olmadığını belirtmiştir. 

 

İçöz (2003), araştırmacı, şeker pancarı temizleme-yükleme makinesi prototipi 

geliştirmiştir. Prototip makinenin performansı, Kromer and Bertram (1997) tarafından 

IIRB (Institut International de Recherches Betteraviéres) için hazırlanan deney standardı 

da göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Denemelerde 0.5-0.8-1.0 ve 1.2 m/s elevatör 

çalışma hızında temizleme etkinliği, yüzey yaralanması, kök kırılması ve çatlak boyu 

araştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; en iyi temizleme etkinliği 1.0-1.2 

m/s elevatör çalışma hızında % 64, en az yüzey yaralanması 0.5-0.8 m/s elevatör 

çalışma hızlarında 390 ve 374 cm2 / 100 pancar, en az kütle kaybı 0.8 m/s elevatör 

çalışma hızında % 2.12, en az çatlak boyu 0.5 m/s elevatör çalışma hızında 240 cm/100 

pancar olarak tespit edilmiştir. 

 

İçöz ve Saral (2004), çalışmalarında, elle hasadı yapılmış pancarın temizleme – 

yükleme makinesi ile tarım arabasına yüklenmesinde, kök kırılma kayıp oranını % 

2.12...3.08 arasında bulmuşlardır. Buradaki ortalama değer % 2.5 kabul edilerek 

hesaplama yapılırsa, 2002/2003 kampanya dönemi için toplam kök kırılma kaybı 448 

821 ton olarak bulunur. Doğal olarak bu minimum değerdir. Çünkü makineli hasat ve 

hasat sonrası aşamaların bir kısmını içermemektedir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Dünyada 1960’lı yılların başlarında, genetik monogerm şeker pancarı tohumluğu 

kullanılmaya başlanılmıştır. Genetik monogerm tohumluğun kullanılmaya başlanması 

ile şeker pancarı tarımında seyreltme ve tekleme işlemleri azalmıştır. Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü tarafından ise, 1964-1967 yılları arasında Türkiye 

koşullarına uygun mekanik hassas ekim makinesi prototip geliştirme çalışmaları 

yapılarak, bu tohumların ekilmesi sağlanmıştır ( Saral vd 2004). 

 

Çalışmada, kök kırılmasından dolayı oluşan kütle kayıplarının belirlenmesi, Ankara 

Şeker Fabrikası Bölgesinde ekimi yapılan, genetik monogerm şeker pancarı çeşitleriyle 

yapılmıştır.  

 

Ankara Şeker Fabrikası bölgesinde, 2005-2006 kampanya döneminde, iki çeşit genetik 

monogerm tohum ekilmektedir. Bunlardan birincisinin (Leila) ekim oranı % 82 ve 

diğerininki (Hülya) ise % 18 civarındadır. Türkiye genelinde ise, 8 çeşit monogerm 

tohumdan, Leila % 38 ve Hülya % 10 civarında ekilmiştir. 

 

3.1.1 Hülya ve Leila çeşidi genetik monogerm şeker pancarı tohumu 

 

Hülya ve Leila çeşitleri KWS Saat AG firması tarafından ülkemizde yetiştirilmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikasında kalibrasyonu ve ilaçlaması 

yapılarak kullanıma hazır hale getirilmektedir. Her iki tohum çeşidine ait bazı teknik 

özellikler Çizelge 3.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.1 Hülya ve Leila çeşitlerine ait bazı özellikler 

Özellik Hülya Leila 

Bin dane ağırlığı (gr) 11.5 11.8 

Monogermlik >% 90 >% 90 

Tohuma kalkma <% 0,1 <% 0,1 

Kalibrasyon (mm) 3.25-4.50 3.25-4.50 

Hastalıklara dayanımı Evet Evet 

  

Denemelerde kullanılan Hülya çeşidi Haymana ve Bala ekim alanlarından, Leila çeşidi 

ise Kazan ve Temelli ekim alanlarından alınmıştır. Denemelerde 882 adet Hülya ve 895 

adet Leila çeşidi kullanılmıştır.  

 

Deneme öncesinde, ölçümü yapılacak pancar çaplarını belirmede kullanılacak olan 

mastarlar, bölüm atölyesi malzemelerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Mastarlar, 1, 

2, 4, 6, 8, 10 cm iç çaplarında tornada işlenerek ve raybalanarak iç pürüzlülükleri 

giderilmiş ve boyanmıştır (Şekil 3.1).Deneme sırasında kütle ölçümünde yararlanılmak 

üzere, 1 gram hassasiyetle ölçebilen terazi temin edilmiştir (Şekil 3.2). Denemelerde 

pancarların boy ölçümleri kumpas yardımıyla, kütleleri elektronik terazi yardımıyla 

ölçülmüştür.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.1 Denemelerde kullanılan çap ölçme mastarları ve kumpaslar  
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Şekil 3.2 Denemelerde kullanılan pancarların elektronik terazide kütlelerinin               

                belirlenmesi. 

 

3.2 Yöntem 

 

Şeker pancarı hasat, temizleme, yükleme ve boşaltma makinelerinin performans 

denemelerinde oluşan kök kırılma kayıplarının belirlenmesi için IIRB(Institut 

İnternational de Recherches Betteravieréres) tarafından bir standart yöntem ortaya 

konulmuştur (Kromer and Bertram 1997, Kromer 2002). 

 

Bu yöntemin temelini oluşturan çalışma Brinkmann (1980) tarafından yapılmış olup, 

kök kırılmasından dolayı meydana gelen kayıplar, belirli kök çapları için verilmektedir. 

Buna göre; 0-2 cm kırık çapında kayıp olmadığı, 2-4 cm kırık çapında %5, >4-6 cm 

kırık çapında %15, >6-8 cm kırık çapında %25 ve >8 cm kırık çapında %30 kütlesel 

kayıp olduğu belirtilmektedir. 

 

Diğer bir araştırmacı Maughan (1983), şeker pancarında kök kırılması nedeniyle oluşan 

kayıpların daha basit bir yöntemle saptanmasını önermektedir. Pancar avuç içine 

alınarak, kırık kök yüzeyine kaç parmağın sığabildiği belirlenmektedir. Kırılmanın 

olduğu çap ölçüsünde 2 adet parmak (4 cm) sığması durumunda %7, 3 adet parmak (6 

cm) için %14, 4 adet parmak (8 cm) için %21 kütlesel kayıp olduğu kabul edilmektedir. 
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Fabrika tesellüm kantarlarına gelen kamyonlardan pancarlar deneme düzenine göre 

rasgele seçilmiştir. Sağlam pancarlar yanında, kökü kırılmış pancarların da 

karışabileceği düşünülerek %20 fazla örnek alınmıştır. Pancarların başı ve 1cm kök 

çapından daha küçük kök uzantıları özellikle boy ölçümlerinde hataya sebep vermemesi 

için Tarım Makineleri Bölümü Atölyesinde kesilmiştir. Pancarlar, üzerine yapışmış 

toprak ve yabancı maddelerden arındırılmak üzere, yıkanmış ve kurutmaya alınmıştır. 

Yıkama, kurutma ve kesme işlemleri, solunum kaybını en az seviyede tutmak üzere, 

oluşturulan deneme düzeni göz önüne alınarak, en kısa sürelerde gerçekleştirilmiştir. 

 

Denemelerde alınan pancarların her biri tartılmış, pancarın toplam kütlesi, maksimum 

boyu, maksimum çapı, baş kesim çapları bulunmuştur. Her bir pancar 2, 4, 6, 8, 10 cm 

kök çaplarında mastarla işaretlenerek düzgün kesim gerçekleştirilmiştir. Kesilen 

çaplardan kalan pancar boyu ve kalan kütle tekrar ölçülmüştür. Elde edilen veriler 

deneme formlarına kaydedilmiştir (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2 Örnek deneme formu 

 

3.2.1 Şeker pancarı kök kırılma kayıplarının saptanması 

 

Daha öncede belirtildiği gibi, şeker pancarı hasadında ve hasat sonrası işlemlerde kırılan 

kökler, genelde toprak içine karışarak kaybolduğundan, bunların miktarını ölçmek sorun 

olmaktadır. Hâlbuki belirli bölge ve çeşitler için bu kayıpları daha önceden saptamak 

olanaklıdır. Yeterli sayıda örnek alınarak, bu örnekler içindeki tüm pancarları 

kullanarak sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir. Uluslar Arası Şeker Pancarı Enstitüsü(IIRB) 

DENEME FORMU 
Şeker pancarı çeşidi:      LEİLA  Ö.A. Tarih :   21.10.2005 
Örneğin alındığı yer:   TEMELLİ    Ölçme tarihi:  26.10.2005 
No Boyutlar (mm) Kütleler (g) 
sıra db dp lp Lp1 lp2 l2 l4 l6 l8 l10 Gp G2 G4 G6 G8 G10
1 63 82 222 188 34 192 159 112 78 50 756 753 724 656 565 406
2 91 113 225 183 42 190 144 116 84 63 939 934 907 850 744 624
3 75 110 281 248 33 234 184 121 99 62 972 966 922 828 744 581
4 76 209 209 170 39 208 171 144 109 76 1074 1073 1054 1009 914 730
5 83 239 239 199 40 206 170 130 106 73 1088 1085 1063 1013 887 703
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tarafından kabul edilen yöntem bu çalışmada kullanılmıştır (Brinkmann 1980, Kromer 

and Bertram 1997, Kromer 2002). 

 

Araştırmada, şeker pancarı kök kırılma kayıplarını belirlemek amacıyla farklı 

bölgelerden alınan pancarlar, farklı kişiler tarafından, kök kırıklığı olmayan pancarlar 

arasından rastgele olarak seçilmiştir.Farklı iki çeşit için farklı tarlalardan alınma 

durumuna göre deneme düzeni oluşturulmuştur. Deneme düzeni çizelge 3.3’te 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.3 Deneme Deseni  

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEME DÜZENİ  
Farklı bölgelerden Hülya Farklı bölgelerden  Leila 

1. tarla HAYMANA 5X50  pancar 1. tarla KAZAN 5X50  pancar 

2. tarla HAYMANA 5X50  pancar 2. tarla KAZAN 5X50  pancar 

3. tarla BALA 5X50  pancar 3. tarla  TEMELLİ 5X50  pancar 
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Şekil 3.3 Denemeye alınan pancarların boyutlarının ölçülmesi ve kök kesim                   

noktalarının belirlenmesi 

 

IIRB tarafından kabul edilen standart yöntemde, 20 mm’den küçük kök kırıklıklarının 

kütle kaybı oluşturmadığı kabul edilmesine karşın, bu ç 

alışmada, kökler 10-20 mm, 21-40 mm,41-60 mm, 61-80mm ve 80-100 mm 

bölgelerinden kesilerek, geriye kalan kütleler ve boyları ölçülerek deneme formlarına 

işlenmiştir (şekil 3.2 ve çizelge 3.2). En büyük çapı, kesim çapından küçük pancarlara 

ilişkin değerler, o kesim aralığı için boş bırakılmıştır. Elde edilen, her sınıftaki kütle 

kayıplarının ortalaması alınarak, 20 mm den küçük, 21-40mm, 41-60mm, 61-80 mm ve 

80 mm’den büyük kök kırıkları için kayıp miktarları belirlenmiştir. Doğal olarak, her 

sınıftaki toplam kütle kayıpları, kendisinden önce gelen sınıfların kütle kayıplarını da 

içermektedir. Bulunan bu ortalama kayıp değerleri, pancarların ortalama kütlesine 

bölünerek, kayıp oranları bulunmuştur. Aşağıda belirtildiği gibi, kayıp oranları; 

 

   % K    =AK .100/OPK 

Bağıntısı ile hesaplanmıştır. Bu bağıntıda;  
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% K :   Ölçümü yapılan her sınıf  için yüzde kayıp miktarı, 

  AK:   Sınıflarda oluşan ortalama kütle kayıpları(g) 

OPK:   Kök kesimi yapılmadan önce, sağlam pancarların ortalama kütlesi (g)’dır. 

 

Sonuçlar, denemeye alınan şeker pancarı çeşitleri için ayrı ayrı ve tüm pancarlar için 

verilmiştir. 

 

3.2.2 Şeker pancarı kütle dağılımı ve ortalama kütlesi   

 

Üzerinde çalışılan pancarların kütle dağılımının bilinmesi için denemeye alınan 1777 

adet pancarın her biri tartılarak kayıt edilmiş ve aynı ağırlık sınırları içerisinde olanlar; 

163-250g 251-500 g, 501-750 g, 751-1000 g, 1001-1250 g, 1251-1500 g, 1501-1750 g, 

1751-2000 g, 2001-2228 g, sınıf bölümlü sütun grafiğinde gösterilmiştir. Daha sonra, 

iki ucu kapalı dağılım oluştuğu için tartılı ortalama ile bir pancarın kütlesi bulunmuştur. 

 

3.2.3 Şeker pancarı en büyük çap dağılımı ve ortalama en büyük çapı  

Ağırlık dağılımının belirlenmesinde kullanılan 1777 adet pancarın her birinin 

maksimum çapları ölçülerek kayıt edilmiştir (Şekil 3.4). Maksimum pancar çapları 

sınıflandırılarak, aynı çap sınırları içerisinde olanlar; <50 mm, 50–70 mm, 71-90 mm, 

91-110 mm, 111-130 mm, 131-150 mm, 151-170 mm ve > 170 mm sınıf bölümlü sütun 

grafiğinde gösterilmiştir.  

 

             
Şekil 3.4 Kumpasla pancarların maksimum çaplarının ölçülmesi 
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3.2.4 Şeker pancarı boy dağılımı ve ortalama boyu  

 

Boy dağılımının saptanmasında 1777 adet pancarın boyları ölçülerek ve sınıflandırılarak 

kayıt edilmiştir (Şekil 3.5). Pancar boy dağılımı  81-135 mm, 136-190 mm, 191-245 

mm, 246-300 mm, 301-355 mm, 356-402 mm sınıf bölümlü sütun grafiğinde 

gösterilmiştir. 

 

            

Şekil 3.5 Pancar boylarının kumpasla ölçülmesi 

 

3.2.5 Şeker pancarı koniklik açısının saptanması  

 

Şeker pancarı gövdesi en küçük çapından en büyük çapa kadar, kesik koni kabul 

edilecek yapıdadır. Ölçme sırasında elde edilen çap ve boy verilerinden yararlanarak, 

hem kesilen bölgeler için ayrı ayrı, hem de tüm kök bölgesi için ortalama koniklik açısı 

hesaplanmıştır (şekil3.6). 
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Şekil.3.6 Şeker pancarı gövdesinde ki uzunluklar ve koniklik açıları 

 

Buna göre, kökün en küçük çapından başlayarak, koniklik açıları her bölge için 

aşağıdaki bağıntılar ile hesaplanmıştır. 

tan α20 = (40-20/2)/ (l20-l40 ) = 10/ l20-l40 

tan α40 =10/ l40-l60 

tan α60 =10/ l60-l80 

tan α80 =10/ l80-l100 

Kesilen kök bölgesinin  bütününün koniklik açısı için ise,  

tan α =(100-20/2)/ l20-l100 = 40/ l20-l100 

eşitliği kullanılmıştır. Bu bağıntılarda ;  

α20…α80: Şeker pancarı kökünde yapılan kesimlerde oluşan parçaların koniklik açıları           

(derece),     

l20...l100:   Her kesimden sonra kalan pancar boyları (mm) 

  α             :    Pancarın kök bölgesinin koniklik açısı (derece) dır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
4.1 Şeker pancarı kök kırılma kayıplarının dağılımı  
 

Araştırma için denemeye alınan her pancar 2cm, 4cm, 6cm, 8cm ve 10 cm çaplardan 

kesilmiştir. Her çap aralığında kesildiğinde kalan kütleler ölçülmüş, bu kütleler pancarın 

ilk kütlesinden çıkartılarak her kesim çapı için atılan kütleler belirlenmiştir. Atılan bu 

kütlelerin ortalaması (GAO) ile, kesilen çapların ortalaması (dko) ve maksimum pancar 

çapı ortalaması (dpo) arasında aşağıdaki gibi bir bağıntı olması beklenir. 

 

             GAO=x.dpo. dko 

 

Burada x  sabit bir katsayıdır. 

 

Şeker pancarında kök kırılma kayıplarının dağılımı incelenirken, farklı tarlalardan 

alınan Hülya ve Leila çeşitleri ile çalışılmıştır. Farklı bölgelerden üç adet deneme 

düzeni oluşturulmuş ve çeşit ve bölge etkisinin kök kırılma kayıplarının dağılımı 

üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir.  

 

Yapılan istatistik çalışmasında, kök kırılma dağılımı üzerine ve bölge etkisinin önemli 

olmadığı ancak, kesilen pancar çapı ile azalan kütle arasındaki ilişki araştırılırken, dp ile 

Gp arasındaki korelasyon katsayısı 0.84 olarak bulunmuş olup, bu değerin istatistiki 

olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, İki özellik arasında pozitif orta bir ilişki 

olduğu, yani özelliklerden biri artarken diğerinin de arttığını göstermiştir. 

 

Toplam 1777 adet şeker pancarı üzerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen kök 

kırılma değerleri çizelge 4.1’ de verilmiştir. 
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Çizelge 4.1 Pancar Kök Kırılma Kayıpları 

Tüm örnekler

Ortalama kütle 
kaybı(∆k)  (g)

Kök kesimi yapılmadan önceki 
sağlam pancarların ortalama 

ağırlıkları-(opk)              
(g)

Kullanılan 
Örnek 

miktarı(Adet)

Yüzde 
kayıp 

miktarı -
(%k)      
(%)

0-20 mm KÖK KIRIKLARI 8 902 1777 0,887
0-40 mm KÖK KIRIKLARI 42 902 1771 4,656
0-60 mm KÖK KIRIKLARI 106 3902 1768 2,717
0-80 mm KÖK KIRIKLARI 214 939 1668 22,790
0-100 mm KÖK KIRIKLARI 377 1058 1276 35,633  
Çizelge 4.1 incelendiğinde; 0-20 mm kırık çapında % 0,887 kayıp olduğu, >20-40 mm 

kırık çapında % 4,656 kütlesel kayıp olduğu, >40-60 mm çapında % 2,717 kütlesel 

kayıp olduğu, >60-80 mm kırık çapında % 22,790 kütlesel kayıp olduğu ve >80-100 

mm kırık çapı için % 35,633 kütlesel kayıp olduğu görülmektedir. 

 

4.1.1 Hülya çeşidi için kök kırılma kayıpları 

 

Toplam 882 adet şeker pancarı üzerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen kök 

kırılma değerler Çizelge 4.2’de verilmiştir.   

 

Çizelge 4.2 Hülya çeşidi için kök kırılma kayıpları 

HÜLYA

ORTALAMA KÜTLE 
KAYBI-(∆k)                (g)

KÖK KESİMİ YAPILMADAN 
ÖNCEKİ SAĞLAM 

PANCARLARIN ORTALAMA 
AĞIRLIKLARI-(opk)           

(g)

KULLANILAN 
ÖRNEK 
MİKTARI 

(Adet)

YÜZDE 
KAYIP 

MİKTARI-
(%k)      
(%)

0-20 mm KÖK KIRIKLARI 8 836 882 0,957
0-40 mm KÖK KIRIKLARI 36 835 876 4,311
0-60 mm KÖK KIRIKLARI 86 837 876 10,275
0-80 mm KÖK KIRIKLARI 175 891 801 19,641
0-100 mm KÖK KIRIKLARI 318 1020 606 31,176  
 

Çizelge 4.2 incelendiğinde; 0-20 mm kırık çapında % 0,957 kayıp olduğu, >20-40 mm 

kırık çapında % 4.311 kütlesel kayıp olduğu, >40-60 mm çapında % 10.275 kütlesel 

kayıp olduğu, >60-80 mm kırık çapında % 19.641 kütlesel kayıp olduğu ve >80-100 

mm kırık çapı için % 31.176 kütlesel kayıp olduğu görülmektedir. 
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4.1.2 Leila çeşidi için kök kırılma kayıpları 

 

Toplam 895 adet şeker pancarı üzerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen kök 

kırılma değerlei Çizelge 4.3’de verilmiştir. 

  

Çizelge 4.3 Leila çeşidi için kök kırılma kayıpları 

LEILA

ORTALAMA KÜTLE 
KAYBI-(∆k)                (g)

KÖK KESİMİ YAPILMADAN 
ÖNCEKİ SAĞLAM 

PANCARLARIN ORTALAMA 
AĞIRLIKLARI-(opk)           

(g)

KULLANILAN 
ÖRNEK 

MİKTARI 
(Adet)

YÜZDE 
KAYIP 

MİKTARI-
(%k)     
(%)

0-20 mm KÖK KIRIKLARI 8 967 895 0,827
0-40 mm KÖK KIRIKLARI 47 967 895 4,860
0-60 mm KÖK KIRIKLARI 126 965 892 13,057
0-80 mm KÖK KIRIKLARI 249 983 867 25,331
0-100 mm KÖK KIRIKLARI 430 1093 670 39,341
 

Çizelge 4.3 incelendiğinde; 0-20 mm kırık çapında % 0.827 kayıp olduğu, >20-40 mm 

kırık çapında % 4.860 kütlesel kayıp olduğu, >40-60 mm çapında % 13.057 kütlesel 

kayıp olduğu, >60-80 mm kırık çapında % 25.331 kütlesel kayıp olduğu ve >80-100 

mm kırık çapı için % 39.341 kütlesel kayıp olduğu görülmektedir. 

 

4.2 Şeker pancarlarının kütle dağılımına ait ölçüm sonuçları 
 

Örneklerden alınarak tartıları yapılan 1777 adet pancarın kütlelerinin dağılımı çizelge 

4.4 ve şekil 4.1’de verilmiştir. Pancar kütleleri 500-1250 gram arasında yoğunlaşmakta 

olup, ölçülen pancarların % 67’si bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük 

pancar kütlesi 163 gram, en yüksek pancar kütlesi ise 2228 gram olmuştur. 250 gram ve 

daha az ağırlığa sahip pancar sayısı 30 adet olup, 2000 gram üzerindeki pancar sayısı ise 

21 adet tespit edilmiştir. İki ucu kapalı frekans dağılım tablosuna göre hesaplanan tartılı 

ortalama sonucunda, ortalama pancar kütlesi 902 gram tespit edilmiştir (Düzgüneş vd 

1983). 
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Çizelge 4.4. Pancar kütlelerinin frekans dağılımı (alınan tüm örnekler için) 

Sınıflar Sınıf değeri (xj) Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 
163-250 206.5 30 1.69 6195 
251-500 375 245 13.79 91875 
501-750 625.5 408 22.96 255204 
751-1000 875.5 457 25.71 400103.5 
1001-1250 1125.5 330 18.57 371415 
1251-1500 1375.5 169 9.51 232459.5 
1501-1750 1625.5 73 4.11 118661.5 
1751-2000 1875.5 44 2.48 82522 
2001-2228 2125.5 21 1.18 44635.5 
Toplam  1777 100.0 1603071 

Ortalama = 1603071 / 1777 = 902 gr. 
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Şekil 4.1 Pancar kütleleri dağılımı 
      

Örneklerden alınarak tartıları yapılan 882 adet Hülya çeşidi için pancar kütleleri 

dağılımı çizelge 4.5 ve şekil 4.2’de verilmiştir. Pancar kütleleri 250-1000 gram arasında 

yoğunlaşmakta olup, ölçülen pancarların % 67’si bu sınıf aralığında yer almaktadır. 

Ölçülen en küçük pancar ağırlığı 163 gram, en yüksek pancar ağırlığı ise 2228 gram 

olmuştur. 250 gram ve daha az ağırlığa sahip pancar sayısı 28 adet olup, 2000 gram 

üzerindeki pancar sayısı ise 10 adet tespit edilmiştir. İki ucu kapalı frekans dağılım 

tablosuna göre hesaplanan tartılı ortalama sonucunda, ortalama pancar ağırlığı 837gram 

tespit edilmiştir (Düzgüneş vd. 1983). 
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Çizelge 4.5 Hülya çeşidi Pancar kütlelerinin frekans dağılımı  

Sınıflar Sınıf değeri (xj) Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 
163-250 206.5 28 3.17 5782 
251-500 375 180 20.41 67500 
501-750 625.5 208 23.58 130104 
751-1000 875.5 205 23.24 179477.5 
1001-1250 1125.5 126 14.29 141813 
1251-1500 1375.5 70 7.94 96285 
1501-1750 1625.5 30 3.40 487265 
1751-2000 1875.5 25 2.83 468887.5 
2001-2228 2125.5 10 1.13 21255 
Toplam  882 100.0 737869 

Ortalama = 737869 / 882 = 837 gr. 
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Şekil 4.2 Hülya çeşidi pancar kütlelerinin dağılımı 
 
 

Örneklerden alınarak tartıları yapılan 895 adet Leila çeşidi için pancar ağırlıklarının 

dağılımı çizelge 4.6 ve şekil 4.3’de verilmiştir. Pancar ağırlıkları 500-1250 gram 

arasında yoğunlaşmakta olup, ölçülen pancarların %73’ü bu sınıf aralığında yer 

almaktadır. Ölçülen en küçük pancar ağırlığı 233 gram, en yüksek pancar ağırlığı ise 

2175 gram olmuştur. 250 gram ve daha az ağırlığa sahip pancar sayısı 2 adet olup,        

2000 gram üzerindeki pancar sayısı ise 11 adet tespit edilmiştir. İki ucu kapalı frekans 

dağılım tablosuna göre hesaplanan tartılı ortalama sonucunda, ortalama pancar ağırlığı 

966.7 gram tespit edilmiştir (Düzgüneş vd.1983). 
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Çizelge 4.6 Leila çeşidi için pancar kütlelerinin frekans dağılımı  

Sınıflar Sınıf değeri (xj) Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

163-250 206.5 2 0.22 413 

251-500 375 65 7.26 24375 

501-750 625.5 200 22.35 125100 

751-1000 875.5 252 28.16 220626 

1001-1250 1125.5 204 22.79 229602 

1251-1500 1375.5 99 11.06 136174.5 

1501-1750 1625.5 43 4.80 69896.5 

1751-2000 1875.5 19 2.12 35634.5 

2001-2228 2125.5 11 1.23 23380.5 

Toplam  895 100.0 865202 

Ortalama = 865202 / 895 = 966.7 gr. 
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Şekil 4.3 Leila çeşidi pancar kütlelerinin dağılımı 
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4.3 Şeker pancarlarının en büyük çapına ait ölçüm sonuçları 
 
Ölçülen 1777 adet pancara ait maksimum çapların dağılımı çizelge 4.7 ve şekil 4.4’de 

verilmiştir. Pancar çaplarının dağılımı 70-110 mm arasında yoğunlaşmakta olup, 

ölçülen pancarların % 70’i bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük pancar 

çapı 50 mm, en büyük pancar çapı ise 168 mm olmuştur. Ortalama pancar çapı ise 98.24 

mm olarak hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.7 Pancar çaplarının frekans dağılımı  

Sınıflar Sınıf değeri 
(xj) 

Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

50-70 60 106 5.97 6360 
71-90 80.5 484 27.24 38962 
91-110 100.5 760 42.77 76380 
111-130 120.5 360 20.26 43380 
131-150 140.5 63 3.55 8851.5 
151-170 160.5 4 0.23 642 
Toplam  1777 100.0 174575.5 

Ortalama =174575.5 / 1777= 98.24mm 
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Şekil 4.4 Pancar çaplarının büyüklük dağılımı 

 

Ölçülen 882 adet hülya çeşidine ait maksimum çapların dağılımı çizelge 4.8 ve şekil 

4.5’de verilmiştir. Pancar çaplarının dağılımı 70-110 mm arasında yoğunlaşmakta olup, 

ölçülen pancarların % 65’i bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük pancar 
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çapı 53 mm, en büyük pancar çapı ise 168 mm olmuştur. Ortalama pancar çapı ise 93.50 

mm olarak hesaplanmıştır. 

 
Çizelge 4.8 Hülya çeşidi için pancar çaplarının frekans dağılımı 
 

Sınıflar Sınıf değeri 
(xj) 

Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

50-70 60 71 8.05 4260 

71-90 80.5 239 27.10 19239.5 

91-110 100.5 336 38.10 33768 

111-130 120.5 187 21.20 22533.5 

131-150 140.5 47 5.33 6603.5 

151-170 160.5 2 0.23 321 

Toplam   882 100 82465.5 

Ortalama=86725.5/ 882= 98.33 
 
 

HÜLYA

8,05

27,10

38,10

21,20

5,33
0,23

0
5

10
15
20
25
30
35
40

50
-7

0

71
-9

0

91
-1

10

11
1-

13
0

13
1-

15
0

15
1-

17
0

(mm)

(%)

 
 
Şekil 4.5 Hülya çeşidi için pancar çaplarının büyüklük dağılımı 

  

Ölçülen 895 adet Leila çeşidine ait maksimum çapların dağılımı çizelge 4.9 ve şekil 

4.6’de verilmiştir. Pancar çaplarının dağılımı 70-110 mm arasında yoğunlaşmakta olup, 
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ölçülen pancarların % 74’ü bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük pancar 

çapı 50 mm, en büyük pancar çapı ise 164 mm olmuştur. Ortalama pancar çapı ise 98.16 

mm olarak hesaplanmıştır. 

  

Çizelge 4.9 Leila çeşidi için pancar çaplarının frekans dağılımı 

 

Sınıflar Sınıf değeri 
(xj) 

Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

50-70 60 35 3.91 2100 

71-90 80.5 245 27.37 19722.5 

91-110 100.5 424 47.37 42612 

111-130 120.5 173 19.33 20846.5 

131-150 140.5 16 1.79 2248 

151-170 160.5 2 0.22 321 

Toplam  895 100.0 87850 

Ortalama =87850/895=98.16mm 
 

LEİLA

3,91

27,37

47,37

19,33

1,79 0,22
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

50
-7

0

71
-9

0

91
-1

10

11
1-

13
0

13
1-

15
0

15
1-

17
0

(mm)

(%)

 
 
Şekil 4.6 Leila çeşidi için pancar çaplarının büyüklük dağılımı  
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4.4 Şeker pancarlarının boy dağılımına ait ölçüm sonuçları 
 
 
Ölçülen 1777 adet pancara ait boy dağılımı çizelge 4.10 ve şekil 4.7’de verilmiştir. 

Pancar boylarının dağılımı 191-300 mm arasında yoğunlaşmakta olup, ölçülen 

pancarların % 69.5’i bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük pancar boyu 

81 mm, en büyük pancar boyu ise 402 mm olmuştur. Ortalama pancar boyu ise 248.21 

mm olarak hesaplanmıştır. 

 
Çizelge 4.10 Pancar boylarının frekans dağılımı 
 

Sınıflar Sınıf değeri 
(xj) 

Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

81-135 108 15 0.85 1620 

136-190 163 185 10.41 30155 

191-245 218 665 37.42 144970 

246-300 273 659 37.08 179907 

301-355 328 225 12.66 73800 

356-402 379 28 1.58 10612 

Toplam  1777 100.0 441064 

Ortalama =441064/1777=248.21mm 
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Şekil 4.7 Pancar boy dağılımı 
 

Ölçülen 882 adet Hülya çeşidine ait boy dağılımı çizelge 4.11 ve şekil 4.8’de 

verilmiştir. Pancar boylarının dağılımı 191-245 mm arasında yoğunlaşmakta olup, 

ölçülen pancarların % 48.3’ü bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük 

pancar boyu 81 mm, en büyük pancar boyu ise 382 mm olmuştur. Ortalama pancar boyu 

ise 226.96 mm olarak hesaplanmıştır. 

 
Çizelge 4.11 Hülya çeşidi için pancar boylarının frekans dağılımı 
 

Sınıflar Sınıf değeri 
(xj) 

Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

81-135 108 13 1.47 1404 

136-190 163 155 17.57 25265 

191-245 218 426 48.30 92868 

246-300 273 255 28.91 69615 

301-355 328 29 3.29 9512 

356-402 379 4 0.46 1516 

Toplam  882 100.0 200180 

Ortalama =200180/882=226.96mm 
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Şekil 4.8 Hülya çeşidi için pancar boy dağılımı 
 

Ölçülen 895 adet Leila çeşidine ait boy dağılımı çizelge 4.12 ve şekil 4.9’da verilmiştir. 

Pancar boylarının dağılımı 246-300 mm arasında yoğunlaşmakta olup, ölçülen 

pancarların % 45.1’i bu sınıf aralığında yer almaktadır. Ölçülen en küçük pancar boyu 

117 mm, en büyük pancar boyu ise 402 mm olmuştur. Ortalama pancar boyu ise 269.14 

mm olarak hesaplanmıştır. 

 
Çizelge 4.12 Leila çeşidi için pancar boylarının frekans dağılımı 
 

Sınıflar Sınıf değeri 
(xj) 

Frekansı (fj) Frekans (%) xj.fj 

81-135 108 2 0.23 216 

136-190 163 30 3.35 4890 

191-245 218 239 26.70 52102 

246-300 273 404 45.14 110292 

301-355 328 196 21.90 64288 

356-402 379 24 2.68 9096 

Toplam  895 100.0 240884 

Ortalama =240884/895=269.14mm 
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Şekil 4.9 Leila çeşidi için pancar boy dağılımı 
 
 
4.5 Şeker pancarlarının koniklik açı sonuçları 
 

Yapılan ölçme sırasında elde edilen çap ve boy verilerinden yararlanarak, Hülya ve 

Leila çeşitlerinin hem kesilen bölgeleri için ayrı ayrı, hem de tüm pancar gövdesi için 

ortalama koniklik açı değerleri hesaplanmıştır (Şekil 3.2). Hesaplanan koniklik açı 

değerleri Çizelge 4.13’de verilmiştir. Pancar çapı artıkça koniklik açısı da artmaktadır. 

Hülya çeşidi için ortalama koniklik açı değeri 20.50°, Leila çeşidi için ise 14.65° olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 4.13 Hülya ve Leila çeşitleri için hesaplanan koniklik açı değerleri 

α°(20)ort. α°(40)ort. α°(60)ort. α°(80)ort. α°ort.
Hülya 13,71 19,03 25,46 32,01 20,50
Leila 10,89 13,09 15,95 23,50 14,65

Koniklik açıları (ortalama)
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Şeker pancarı hasadı sırasında ve sonrası işlemlerde, kök kırılması sonucu, pancarlarda 

kütle kaybı ve dolayısıyla şeker kaybı meydana gelmektedir. Bu çalışmada, Ankara 

Şeker Fabrikası Bölgesinde ekimi yaygın olarak yapılan genetik monogerm Hülya ve 

Leila çeşitleri üzerinde çalışılmış ve bu çeşitlerin bazı teknik ve biyolojik özellikleri ile 

kök kırılmalarından dolayı oluşan kütle kayıpları araştırılmıştır. Hülya çeşidinin; en 

büyük çapı 98 mm, toplam boyu 227 mm ve ortalama ağırlığı 837 gram olarak 

ölçülmüştür. Leila çeşidinin ise; en büyük çapı 98 mm, toplam boyu 271 mm ve 

ortalama ağırlığı 967 gram olarak ölçülmüştür. 

 

 
 

Şekil 5.1 Hülya çeşidi şeker pancarı için ortalama değerler 
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Şekil 5.2 Leila çeşidi şeker pancarı için ortalama değerler 

 

Yapılan istatistik değerlendirmede; kök kırılma dağılımı üzerine çeşit ve bölge etkisinin 

önemli olmadığı belirlenmiştir. Kesilen pancar çapı ile azalan kütle arasındaki ilişki 

araştırılırken, dp ile Gp arasındaki korelasyon katsayısı 0.84 olarak bulunmuş olunup, bu 

değerin istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir.  

 

Üzerinde çalışılan çeşitlerde tespit edilen kök kırılması sonucu ortaya çıkan kütle 

kayıpları ile literatürde verilen kütle kayıpları Çizelge 5.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 5.1 Kök kırılma kayıpları  

 

Brınkmann 
(1980) (%)

Maughan 
(1983) (%)

Kromer 
(2000) (%)

Leila 
(%)

Hülya 
(%)

Leila-Hülya 
ortalaması

0-20 mm Kök kırıkları 0 <1 0,8 1,0 0,9
0-40 mm Kök kırıkları 5 7 5 4,9 4,3 4,7
0-60 mm Kök kırıkları 15 14 10 13,1 10,3 11,8
0-80 mm Kök kırıkları 25 21 23 25,3 19,6 22,8
0-100 mm Kök kırıkları 30 39,3 31,2 35,6  
 

Çizelge 5.1 incelendiğinde; 0-20 mm kök kırıklığında bulunan kütle kayıp oranları Leila 

ve Hülya çeşitleri için % 0.8 ve % 1.0 bulunmuş olup, Kromer (2000) ise bu aralık için 

kayıp oranını < % 1’den küçük vermiştir. 0-40 mm kök kırıklığında bulunan kütle kayıp 

oranları Leila ve Hülya çeşitleri için % 4.9 ve % 4.3 bulunmuş olup, bu aralık için kayıp 

oranını Brinkman (1980)’de % 5, Maughan (1983)’de % 7 ve Kromer (2000)’de ise % 5 

olarak verilmiştir. 0-60 mm kök kırıklığında bulunan kütle kayıp oranları Leila ve 

Hülya çeşitleri için % 13.1 ve % 10.3 bulunmuş olup, bu aralık için kayıp oranı 

Brinkman (1980) % 15, Maughan (1983) % 14 ve Kromer (2000) ise % 10 olarak 

vermiştir. 0-80 mm kök kırıklığında bulunan kütle kayıp oranları Leila ve Hülya 

çeşitleri için % 25,3 ve % 19,6 bulunmuş olup, bu aralık için kayıp oranını Brinkman 

(1980)’de % 25, Maughan (1983)’de % 21 ve Kromer (2000)’de ise % 23 olarak 

verilmiştir. Çeşitler üzerinden 80 mm kök kırılmasındaki kütle kaybı incelendiğinde; 

Leila çeşidinin Brinkman (1980) değerleriyle, Hülya çeşidinin ise Maughan (1983) 

sonuçlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir.  

 

Üzerinde çalıştığımız çeşitlerde kayıp oranları arasındaki farklılık gözlenmektedir. 

Kayıp oranları arasındaki farklılık 60 mm kök kırılması noktasında başlamakta olup, 

kırılma çapı artıkça kayıp oranları arasındaki farklılık da artmaktadır. Kayıp oranları 

arasındaki bu farklılığın nedeni ise çeşitlerin koniklik açıları arasındaki farklılıktan ileri 

gelmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda Hülya çeşidi için ortalama koniklik açısı 

20.50 °, Leila çeşidi için ise 14.65 ° elde edilmiştir.  

 

Genel olarak üzerinde çalışılan çeşitlerde kök kırılması nedeniyle ortaya çıkan kütle 

kayıpları ile literatürde verilen kayıp oranları uyumludur.  
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Şeker pancarı hasadı ve hasat sonrası aşamalarda mekanizasyon düzeyinin yükselmesi, 

kök kırılma kayıp oranlarının giderek artması sonucunu da birlikte getirecektir. Bu 

çalışmadan elde edilen değerler, Ülkemizde ileride kök kırılma kayıplarını ölçmek ve 

azaltmak için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca; elde edilen bu değerler 

şeker pancarı hasat makineleri ve şeker pancarı temizleme - yükleme makinelerinin, 

IIRB’ye göre performans denemeleri yapılırken, kök kırılması nedeniyle oluşan, kütle 

kayıplarının hesaplanmasında da kullanılabilecektir.  
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