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Özet: Bu araĢtırma, 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl süreyle GOÜ. Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi deneme tarlalarında Tokat-Kazova ekolojik koĢullarında bazı yemlik pancar (Beta vulagaris L.
var. rapacea Koch.) çeĢitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme,
tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada, Serta Zirai Ürünler
Ġtlahat ve Ticaret Limitet ġirketi tarafından sağlanan dört yem pancarı çeĢidi (Rozsaszinu Beta, Beta Vöröshengel,
Rota ve Brigadier) deneme materyali olarak kullanılmıĢtır. Ekim, 2011 ve 2012 yıllarında Mayıs ayının ikinci
haftası içerisinde, bitkiler 5 m uzunluğundaki parsellere sıra arası 50 cm ve sıra üzeri 30 cm olacak Ģekilde 6 sıra
halinde ve 3 kg/da ekim normunda markörle açılan parsellere el ile ekilmiĢtir. Ekimde parsel alanı 6 x 5 x 0.50 =
15 m2’dir. Denemede yem pancarı çeĢitlerine dekara 15 kg N, 15 kg P 2O5 ve 15 kg K2O’lu gübre verilmiĢtir.
AraĢtırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; Yumru çapı 8.82-10.63 cm, yumru boyu 25.38-38.13
cm, yaprak verimi 2913.1-3270.0 kg/da, yumru verimi 5970.5-7507.5 kg/da, kökün toprak üstünde kalan kısmı
17.1-20.9 cm, yaprakta ham protein oranı % 13.05-13.13.62 ve yumruda ham protein oranı % 8.90-10.32 arasında
değiĢmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Yem Pancarı, yumru verimi, ham protein oranı, ADF, NDF, Sindirilebilir kuru madde verimi.

Yield and Yield Characteristics of Some Fodder Beet (Beta Vulagaris L. Var. Rapacea Koch.)
Cultivars Under Tokat-Kazova Ecological Conditions
Abstract: This research was conducted to determine of the yield and yield characteristics of some fodder beet
cultivars under Tokat-Kazova ecological conditions in 2011 and 2012 years. The research was designed according
to the randomized complete block design with four replicates. Four fodder beet cultivars were obtained from Serta
special seed company. In this research, feed beet cultivars will be hand-planted in a plot that is 5 m long and 3.0 m
width containing 6 rows and 50 cm between the rows. Plot area is 15 m2. According to average two years, the
remainder of the root on the ground ranged from 17.1 to 20.8 cm, tuber length ranged from 25.4 to 38.1 cm, tuber
diameter ranged from 8.8 to 10.6 cm, lefa yield ranged from 2913.2 to 3240.0 kg/da, tuber yield ranged from
15176.3 to 16846.9 kg/da, crude protein content in leaf ranged from 18.97 to 20.56 %, crude ash content in leaf
ranged from 19.12 to 19.96 %, ADF content in leaf ranged from 25.68 to 27.90 %, NDF content in leaf ranged
from 42.52 to 43.56 %, digestible dry matter content ranged from 67.17 to 68.90 % and relative feed value ranged
from 1.000 to 4.000.
Key Words: Fotter beet, tuber yield, Crude protein content, ADF, NDF, DDMY.

1. Giriş
Ülkemizde uzun yıllardan beri üretilen yemlik
pancar, özellikle süt hayvancılığı için önemli bir
yem bitkisidir. 2010 yılında 2694 hektar alanda
olmuĢtur (Anonim 2007). Türkiye’de yemlik
pancar tarımı hem üretim alanı bakımından ve
*Bu çalışma yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.

132.970 ton üretim ve dekardan 4.714 kg yaprak
verim elde edilmiĢtir (Anonim, 2010). 2006 ve
2007 yıllarında yemlik pancar tohum tedarik
miktarı sırasıyla 74 ton ve 126 ton
hem de yetiĢtirme teknikleri bakımından yeterli
düzeye sahip değildir. TĠGEM (Tarım ĠĢletmeleri
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Genel Müdürlüğü) üretim çiftlikleri dıĢında, diğer
ekim alanlarının hemen hemen tamamında tarla
kenarı gibi çok küçük alanlarda üretilmekte ve
ekimler el ile veya çapa ile yapılmaktadır.
Ekiminde ortalama dekara 1,5 kg tohum
ekilmektedir. Yemlik pancar ülkemizde en çok
Karadeniz (Trabzon, Samsun, Bolu), Akdeniz
(Burdur), Ege (Afyon, Kütahya, Aydın) ve Trakya
(Tekirdağ,
Kırklareli)
Bölgelerinde
yetiĢtirilmektedir (Adıyaman ve Soya, 2003).
Yemlik pancar yaprakları protein, Ca, Mg, Na, K,
Cl, Fe ve Mn bakımından zengindir (Ergül, 1988).
Diğer otsu yem bitkilerinden farklı olarak
kalınlaĢmıĢ kökleri (Rapum) büyük oranda toprak
yüzeyinde geliĢtiğinden hasadı daha kolaydır.
Kökler (yumrular);
hasat sonunda hemen
yedirilebileceği gibi, uzun süre depolanabilir.
Tüm bu özellikleri nedeniyle yemlik pancar,
özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde büyük
önem taĢımaktadır. Et ve süt verimini önemli
ölçüde arttırabilir.
Bu
çalıĢma,
Tokat-Kazova
ekolojik
koĢullarında yetiĢtirilebilecek yemlik pancar
çeĢitlerinin
verim
ve
verim
öğelerinin
belirlenmesi amacıyla yürütülecektir.
Materyal ve Yöntem
Bu araĢtırma, 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl
süreyle
Tokat-Kazova
koĢullarında
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
deneme tarlalarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada,
Serta Zirai Ürünler Ġthalat ve Ticaret Limitet
ġirketi tarafından sağlanan dört yem pancarı
çeĢidi (Rozsaszinu Beta, Beta Vöröshengel, Rota
ve Brigadier) deneme materyali olarak
kullanılmıĢtır. GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Toprak Bölümü Laboratuarında yapılan
toprak analiz sonuçlarına göre, deneme alanı
topraklarının killi-tın, tuzsuz, hafif alkali, bitkiler
tarafından alınabilir fosfor ve organik madde
bakımından fakir, potasyum yönünden ise zengin
bir toprak özelliğine sahip olduğu görülmektedir
(Aydeniz ve Brohi, 1993). Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğü
verilerine göre, araĢtırmanın yürütüldüğü aylar
(Mayıs-Ekim) ve aynı ayların uzun yıllar aylık
sıcaklık ortalaması 18.5, 20.5 ve 18.9 C ve aylık
toplam yağıĢ miktarı 228.7, 219.1 ve 179.9 mm
olarak kaydedilmiĢtir. Yem Pancarı çeĢitleri
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birinci yıl 11 Mayıs 2011 ikinci yıl ise 16 Mayıs
2012 tarihinde ekilmiĢtir. AraĢtırma, Tesadüf
Blokları Deneme Desenine göre 4 tekrarlamalı
olarak kurulmuĢtur. Bitkiler, 5m uzunluğundaki
parsellere sıra arası 50 cm ve sıra üzeri 30 cm
olacak Ģekilde 6 sıra halinde 3 kg/da ekim
normunda markörle açılan parsellere el ile
ekilmiĢtir. Ekimde parsel alanı 6 x 5 x 0.50 = 15
m2’dir (Anonim, 2003). Denemede yem pancarı
parsellerine dekara 15 kg N, 15 kg P2O5 ve 15 kg
K2O’lu gübre verilmiĢtir. Fosforlu gübrelerin
tamamı ile azotlu gübrenin ve potasyumlu
gübrenin yarısı ekimle, ikinci yarısı da ilk çapada
verilmiĢtir. Fideler 2-3 yapraklı olduğunda birinci
seyreltme, 7-10 gün sonra da sıra üzeri 30 cm
olacak Ģekilde ikinci seyreltme yapılmıĢtır. Hasat
döneminde, denemenin her parselin kenarındaki
iki sıra kenar tesiri olarak deneme dıĢı
bırakılmıĢtır. Hasat, kök büyümesinin durduğu,
yaprakların kuruyup kıvrılarak aĢağıya doğru
sarktığı ve orta yaprakların sararmaya baĢladığı
dönemde yapılmıĢtır (Anonim, 2003). Kökün
toprak üstünde kalan kısmı, yumru boyu, yumru
çapı (cm), yaprak verimi, yumru verimi (kg/da) ve
yaprakta ham protein oranının (%) tespitinde
Bulgurlu ve Ergül (1978), Van Soest ve ark.
(1991) ve Anonim (2003)’in çalıĢmalarından
yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen veriler
tesadüf blokları deneme desenine göre MSTAT
bilgisayar programında varyans analizine tabi
tutulmuĢ
ve
ortalamalar
LSD’ye
göre
gruplandırılmıĢtır (DüzgüneĢ ve ark 1987).
3.Sonuçlar ve Tartışma
Kökün Toprak Üstünde Kalan Kısmı (cm):
AraĢtırmada ele alınan yemlik pancar çeĢitlerinin
kökün toprak üstünde kalan kısmın ait ortalama
değerler Çizelge 1’de verilmiĢtir. Çizelge 1’in de
incelenmesinden de görüleceği üzere iki yıllık
ortalama değerleri bakımından en uzun kökün
toprak üstünde kalan kısmı 20.8 cm ile
Vöröshengel, en kısa ise 17.1 cm ile Rota
çeĢidinden elde edilmiĢ Rozsa, Vöröshengel ve
Brigadier istatistiki olarak aynı grupta yer alırken
Rota farklı bir grupta yer almıĢtır. DeğiĢik
ekolojilerde yapılan çalıĢmalarda kök toprak üstü
değerlerini Abou-Deya (1991) 27.2-18.9 cm
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olarak saptamıĢ ve araĢtırmadan elde ettiğimiz
bulgulardan daha yüksek bulunmuĢtur. Bu durum,
denemelerin yürütüldüğü farklı ekolojik koĢullar
ve
farklı
çeĢitlerin
kullanılmasından
kaynaklandığı söylenebilir.
Yumru Boyu (cm): Ġncelenen yemlik pancar
çeĢitlerinin yumru boyu değerlerine ait ortalama
değerler Çizelge 1’de verilmiĢtir. Yemlik pancar
çeĢitleri arasında yumru boyu bakımından
istatistiki olarak önemli farklılıklar belirlenmiĢtir
(Çizelge 1). Ġki yıllık ortalama değerler
incelendiğinde, en düĢük ve en yüksek yumru
boyu 25.4 cm (Rota çeĢidi) ile 36.0 cm (Rozsa
çeĢidi) arasında değiĢmiĢ, Rozsa ve Vöröshengel
istatistiki olarak aynı grupta yer almıĢ, Rota ve
Brigadier farklı gruplarda yer almıĢtır.
AraĢtırmadan elde ettiğimiz sonuçlar bazı
araĢtırma sonuçlarından (Sağlamtimur ve Tansı,
1989; Abou-Deya, 1991; Geren ve Avcıoğlu,
1997; Acar, 2000; Özaslan Parlak ve Ekiz, 2008)
farklı bulunmuĢtur. Bunun nedeni ise farklı çeĢit,
farklı bakım iĢlemleri ve farklı ekolojiden
kaynaklandığı söylenebilir.
Yumru Çapı (cm): Bazı yemlik pancar
çeĢitlerinde saptanan ortalama yumru çapı
değerleri Çizelge 1’de verilmiĢtir. Çizelge 1’de iki
yıllık ortalama değerler dikkate alındığında,
yumru çapı bakımından çeĢitler arasında istatistiki
olarak Rota ve Brigadier en yüksek grupta yer
alırken, Rozsa ve Vöröshebgel en düĢük grupta
yer almıĢtır. Ġki yıllık ortalama değerler
incelendiğinde, en düĢük yumru çapı 8.8 cm ile

Rozsa çeĢidinden elde edilirken, en yüksek 10.6
cm ile Rota çeĢidinden elde edilmiĢtir.
AraĢtırmada yumru çapıyla ilgili elde edilen
bulgular Geren ve Avcıoğlu (1997) ile uyumlu,
bazı araĢtırma sonuçlarıyla (Sağlamtimur ve
Tansı, 1989; Abou-Deya, 1991; Parlak ve Ekiz,
2008) uyumlu değildir. Bu durum, denemelerin
yürütüldüğü farklı ekolojik koĢullar, farklı çeĢit
ve farklı bakım iĢlemlerinden kaynaklandığı
söylenebilir.
Yaprak Verimi (kg/da): AraĢtırmada ele
alınan yemlik pancar çeĢitlerinin yaprak verimi
değerlerine ait ortalama değerler Çizelge 1’de
verilmiĢtir. Çizelge 1’in de incelenmesinden de
görüleceği üzere iki yıllık ortalama değerleri
bakımından en yüksek yaprak verimi 3270.0
kg/da ile Vöröshengel, en düĢük ise 2913.2 kg/da
ile Rota çeĢidinden alınmıĢ ve çeĢitler arasında
istatistiki
olarak
önemli
farklılıklar
bulunmamıĢtır.
AraĢtırmadan
elde
etmiĢ
olduğumuz bulgular Adıyaman (1996)’ın belirttiği
bulgularla uyumlu bulunurken, bazı araĢtırma
sonuçları (Avcıoğlu ve Sabancı, 1993; Geren ve
Avcıoğlu, 1997; Parlak ve Ekiz, 2008) ile uyumlu
bulunmamıĢtır. Bu durum, denemelerde kullanılan
çeĢit farklılığı ve denemelerin yürütüldüğü farklı
ekolojik koĢullardan kaynaklandığı söylenebilir.

Çizelge 1. Bazı yemlik pancar çeĢitlerinin iki yıllık ortalama kökün toprak üstünde kalan kısmı, yumru
boyu, yumru çapı (cm), yaprak verimi ve yumru verimi (kg/da)
Table 1. Average two years the remainder of the root on the ground, tuber length, tuber diameter, leaf
yield and tuber yield of some fodder beet cultivars
ÇeĢitler
Rozsa

Kökün Toprak Üstünde
Kalan Kısmı
19.2 a**

Yumru
Boyu
36.0 a**

Yumru
Çapı
8.8 b**

Yaprak
Verimi
3007.5

Yumru
Verimi
15176.3

Vöröshengel

20.8 a

38.1 a

9.2 b

3270.0

16281.3

Rota

17.1 b

25.4 c

10.6 a

2913.2

16846.9

Brigadier

19.5 a

31.0 b

10.3 a

3240.0

16105.0

Ortalama

19.2

32.6

ÇeĢit: 1.93**
ÇeĢit: 2.977**
LSD (%)
Yıl: Ö.D
Yıl: Ö.D
ÇeĢit x yıl: Ö.D
ÇeĢit x yıl: Ö.D

: P<0.05;  : P<0.01 hata sınırları içinde birbirinden farksızdır.

9.7
ÇeĢit: 0.799**
Yıl: 0.903**
ÇeĢit x yıl: Ö.D

3107.7
ÇeĢit: Ö.D
Yıl: 773.1**
ÇeĢit x yıl: Ö.D

16102.4
ÇeĢit: Ö.D
Yıl: 3224.0*
ÇeĢit x yıl: Ö.D
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Yumru Verimi (kg/da): Ġncelenen yemlik
pancar çeĢitlerinin yumru verimi değerlerine ait
ortalama değerler Çizelge 1’de verilmiĢtir.
Yemlik pancar çeĢitleri arasında yumru verimi
bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar
bulunmamıĢtır (Çizelge 1). Ġki yıllık ortalama
değerler incelendiğinde, en düĢük ve en yüksek
yumru verimi 15176.3 kg/da (Rozsa çeĢidi) ile
16846.9 kg/da (Rota çeĢidi) arasında değiĢmiĢtir.
Yumru verimi ile ilgili elde ettiğimiz
sonuçlar, Gençkan (1983), Çetin ve Özhan (1992)
ve Mockaitis ve ark. (1992)’nın elde ettikleri
sonuçlarla uyumlu bulunurken, bazı araĢtırma
sonuçları (Geren ve Avcıoğlu, 1997; Acar, 2000;
Albayrak ve ÇamaĢ, 2004; Parlak ve Ekiz, 2008)
ile uyumlu bulunmamıĢtır. Bu durumun, farklı
çeĢit, ekoloji ve bakım iĢlerinden kaynaklandığı
söylenebilir.
Yaprakta Ham Protein Oranı (%): Bazı
yemlik pancar çeĢitlerinden saptanan ortalama
yaprakta ham protein oranı değerleri Çizelge 2’de
verilmiĢtir. Çizelge 2 incelendiğinde, yaprakta
ham protein oranı bakımından çeĢitler arasında
istatistiki olarak Rozsa, Rota ve Brigadier en
yüksek grupta yer alırken, Vöröshengel en düĢük
grupta yer almıĢtır. Ortalama değerlere
baktığımızda en düĢük yaprakta ham protein oranı
% 15.97 ile Vöröshengel çeĢidinden elde
edilirken, en yüksek % 17.56 ile Rozsa çeĢidinden
elde edilmiĢtir. Yaprakta ham protein oranı ile
ilgili elde ettiğimiz sonuçlar, DeğiĢik ekolojilerde
yapılan çalıĢmalarda (Abou-Deya, 1991; Özen ve
ark. 1993; Özgen, 1993; Yazgan ve Bahtiyarca,
1996) yaprakta ham protein oranı değerleri
araĢtırmadan elde ettiğimiz değerlerden farklı
bulunmuĢtur. Bu durum, farklı çeĢit, farklı ekoloji
ve farklı bakım iĢlemlerinden kaynaklanmaktadır.
Yaprakta Ham Kül Oranı (%): Ġncelenen
yemlik pancar çeĢitlerinin yaprakta ham kül oranı
değerlerine ait ortalama değerler Çizelge 2’de
verilmiĢtir. Yemlik pancar çeĢitleri arasında
yaprakta ham kül oranı bakımından istatistiki
olarak
önemli
farklılıklar
belirlenmiĢtir.
Rozsa,Vöröshengel ve Brigadier istatistiki olarak
en yüksek grupta yer alırken, Rota en düĢük
grupta yer almıĢtır (Çizelge 2). Ortalama değerler
incelendiğinde, en düĢük ve en yüksek yaprakta
4

ham kül oranı % 19.12 (Rota çeĢidi) ile % 19.96
(Brigadier çeĢidi) arasında değiĢmiĢtir.
Yaprakta Asit Deterjan Lif (ADF) Oranı
(%): Bazı yemlik pancar çeĢitlerinde saptanan
ortalama yaprakta ADF oranı değerleri Çizelge
3
2’de verilmiĢtir. Çizelge 2’de ortalama değerler
dikkate alındığında, yaprakta ADF oranı
bakımından çeĢitler arasında istatistiki olarak en
yüksek grubu Vöröshengel oluĢtururken, en düĢük
grubu ise Rozsa, Rota ve Brigadier oluĢturmuĢtur.
Ortalama değerler incelendiğinde, en düĢük
yaprakta ADF oranı % 25.68 ile Rota çeĢidinden
elde edilirken, en yüksek % 27.90 ile Vöröshengel
çeĢidinden elde edilmiĢtir. Özgen (1993), yemlik
pancarda ham selüloz oranını % 10.4 olarak tespit
etmiĢlerdir.
Yaprakta Nötral Deterjan Lif (NDF) Oranı
(%): AraĢtırmada ele alınan yemlik pancar
çeĢitlerinin yaprakta NDF oranı değerlerine ait
ortalama değerler Çizelge 2’de verilmiĢtir.
Çizelge 2’nin incelenmesinden de görüleceği
üzere ortalama değerler bakımından en yüksek
yaprakta NDF oranı % 43.56 ile Brigadier, en
düĢük ise %42.52 ile Vöröshengel çeĢidinden
alınmıĢ ve çeĢitler arasında istatistiki olarak
önemli farklılıklar bulunmamıĢtır. Özgen (1993),
yemlik pancarda ham selüloz oranını % 10.4
olarak tespit etmiĢlerdir.
Sindirilebilir Kuru Madde Oranı (%):
Ġncelenen yemlik pancar çeĢitlerinin sindirilebilir
kuru madde oranı değerlerine ait ortalama
değerler Çizelge 2’de verilmiĢtir. Yemlik pancar
çeĢitleri arasında sindirilebilir kuru madde oranı
bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar
bulunmuĢ ve en yüksek grubu Brigadier, Rozsa ve
Rota çeĢidi oluĢtururken, en düĢük grubu ise
Vöröshengel çeĢidi oluĢturmuĢtur (Çizelge 2).
Ortalama değerler incelendiğinde, en düĢük ve en
yüksek sindirilebilir kuru madde oranı % 67.17
(Vöröshengel çeĢidi) ile % 68.90 (Rota çeĢidi)
arasında değiĢmiĢtir.
DeğiĢik ekolojilerde yapılan çalıĢmalarda
sindirilebilir kuru madde oranını, Özen ve ark.
(1981) % 78 olarak tespit etmiĢ olup,
araĢtırmadan elde ettiğimiz sindirilebilir kuru
madde oranından daha yüksek bulunmuĢtur.
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Çizelge 2. Bazı yemlik pancar çeĢitlerinin ortalama yaprakta ham protein, ham kül, adf, ndf,
sindirilebilir kuru madde oranları (%) ve nisbi yem değeri
Table 2. Average two years crude protein content in leaf, crude ash content in leaf, adf content in leaf,
ndf content in leaf, digestible dry matter content in leaf and relative feed value of some fodder beet
cultivars
ÇeĢitler



Yaprakta
Ham Protein
Oranı

Yaprakta Ham
Kül Oranı

Yaprakta
ADF Oranı

Yaprakta
NDF Oranı

Sindirilebilir
Kuru Madde
Oranı

Nisbi Yem
Değeri

Rozsa

17.56 a**

19.74 a*

26.40 b**

42.83

68.34 a**

1.000 c*

Vöröshengel

15.97 c

19.84 a

27.90 a

42.52

67.17 b

2.250 b

Rota

16.88 b

19.12 b

25.68 b

43.42

68.90 a

2.750 b

Brigadier

17.24 ab

19.96 a

26.18 b

43.56

68.51 a

4.000 a

Ortalama

16.91

19.67

26.54

43.08

68.23

2.500

F Değeri

11.75**

4.15

10.24**

2.77

10.30**

0.85*

: P<0.05;  : P<0.01 hata sınırları içinde birbirinden farksızdır.

Bu durum, denemelerin yürütüldüğü farklı
ekolojik koĢullar, çeĢit ve bakım iĢlemlerinden
kaynaklandığı söylenebilir.
Nisbi Yem Değeri (%): Bazı yemlik pancar
eĢitlerinde saptanan ortalama nisbi yem değerleri
Çizelge 2’de verilmiĢtir. Çizelge 2 incelendiğinde,
nisbi yem değeri bakımından çeĢitler arasındaki
farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuĢ ve
en yüksek grubu Brigadier oluĢtururken, en düĢük
grubu ise Rozsa çeĢidi oluĢturmuĢ, Vöröshengel
ve Rota çeĢidi de aynı istatistiki grupta yer
almıĢtır Ortalama değerlere baktığımızda en
düĢük nisbi yem değeri % 1.000 ile Rozsa
çeĢidinden elde edilirken, en yüksek % 4.000 ile
Brigadier çeĢidinden elde edilmiĢtir.
4.Sonuç
AraĢtırmadan elde edilen iki yıllık ortalama
sonuçlara göre, Tokat-Kazova ekolojik
Ģartlarında yemlik pancarda yaprak verimi
bakımından en yüksek değer Vöröshengel
çeĢidinden alınırken, yumru verimi bakımından
en yüksek değer Rota çeĢidinden elde
edilmiĢtir. Yine en yüksek yumru boyu sırasıyla
Vöröshengel ve Rozsa çeĢitlerinden elde
edilirken, en yüksek yumru çapı sırasıyla Rota ve
Brigadier çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Yaprakta
en yüksek ham protein oranı sırasıyla Rozsa ve
Brigadier çeĢitlerinde saptanırken, en yüksek

sindirilebilir kuru madde oranı sırasıyla Rota,
Brigadier ve Rozsa çeĢitlerinde tespit edilmiĢtir.
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