
HAYVAN PANCARI 
Yemlik pancar, Ülkemizin hemen her tarafında yetiştirilebildiği gibi ilimizde de 

yetişebilmektedir.Yaprak oranı ve miktarı bakımından Şeker pancarından daha düşük değere 
sahiptir.Kalınlaşmış kökleri büyük oranda toprak yüzeyinde gelişmesi nedeniyle hasadı daha 
kolaydır.Kökler,hasat sonrası uzun süre depolanabilir.Yem kıtlığı çekilen kış dönemlerinde 
değerlendirilir ve hayvanların istekle yedikleri ucuz bir yemi oluşturur. Et ve süt verimini 
önemli ölçüde arttırabilir. Ülkemizde tarımı giderek artmaktadır.İlimizde de ekim alanlarının 
arttırılması ile yem kalitesinin ve birim maliyetin azalmasıyla çiftçi ekonomisine katkıda 
bulunacak bir yem bitkisidir. 

Yetiştiriciliği; 

Genellikle ılıman iklimi seven yemlik pancar, şeker pancarına oranla soğuğa daha 
dayanıklıdır. Ancak nem isteği daha fazladır. Kumlu-Tınlı ve yeterli kirece sahip derin 
toprakları seven yemlik pancar; taşlı ,killi ağır ve kireççe fakir topraklar ile yüksek taban 
suyuna sahip alanlarda iyi gelişmez. 

Ekim; 

Şeker pancarının yetiştirildiği bölgelerde Mart-Nisan aylarında, Akdeniz ikliminin 
egemen olduğu bölgelerimizde ise Eylül-Ekim aylarında ekilen yemlik pancar 45-50 cm sıra 
arası, 5-20 cm sıra üzeri mesafelerle ve 2-4 cm de derinliğe ekilmelidir. 

Bakım; 

Ekilen tohumlar 10-12 günde sürmektedir.Ağır topraklarda sulamadan sonra oluşan 
kaymak tabakası kırılmalıdır. Fideler 2-3 yaprak olunca seyreltme yapılmalı.Yabancı ot 
durumuna göre çapalama işlemi uygulanmalıdır. 

Yemlik pancar gübre isteği fazla olan bir bitkidir.Dekardan saf olarak 15-16 kg 
Azot,9-10 kg Fosfor kaldırmaktadır. 

Hasat; 

 Hasat; Kök büyümesinin durduğu, yaprakların kuruyup aşağıya doğru sarktığı, Orta 
yaprakların saramaya başladığı dönemde yapılmalıdır. İlkbaharda ekilenlerde hasat soğuklar 
başlamadan evvel sonbaharda, Sonbaharda yapılan ekimlerde ise hasat Mart-Nisan aylarında 
yapılır. 

VERİM;  

Kökü dışarıda yetişen çeşitlerden ortalama 7-9 ton yumru alınır.Hasat sonrasında ise 
dekardan 500-700 kg da yeşil yaprak elde edilir. 

Yemlik pancarının hasattan sonra depolanması kolay bir yem bitkisidir. Güneş 
görmeyen, tabanı beton ve yığma yüksekliği 1.5 m yi geçmeyen, depo sıcaklığı 1-5 derece 
olan yerlerde mükemmel bir şekilde saklanabilmektedir. 

Değerlendirme; 



Yemlik pancar hasattan hemen sonra hayvanlara (Özellikle süt sığırlarına) yedirildiği 
gibi Kışın kuruya çekilmiş geviş getiren hayvanlar için kuru yemle birlikte verilebilen en iyi 
kış yemidir. Et ve süt verimini arttırır. Sütün lezzetini iyileştirir ve tereyağını sertleştirmez. 

Süt ineklerine 30-35 kg/gün 

Yaşlı besi sığırlarına 40-50 kg/gün 

Besi koyunları 4-5 kg/gün                                

Gebe koyunlar 2-3 kg/gün. 

  

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN!!! 

 


