
Sulama : Yıllık yağışı 600 mm'n�n üstünde olan 

yörelerde badem� sulamaya gerek duyulmaz. Yaz 

aylarında sulamanın büyük faydası vardır. Badem 

bahçeler�nde salma veya damla su ver�leb�l�r. 

Salma sulamada, sulama suyunun kök boğazına 

değmemes�ne d�kkat etmek gerek�r. Sulama 

aralıklarının uzatılması ve yabancı ot kontrolü �ç�n 

mutlaka malçlama yapılmalıdır.

Budama: Badem ağaçlarına ver�lecek şek�l �lk 2 
yıl �çer�s�nde oluşturulmalıdır. Meyveler b�r ve �k� 
yıllık sürgünlerde ve buket dallar üzer�nde oluşur. 
Budama yapılırken d�kkatl� yapılması ve aşırı 
budamadan kaçınılması gerekmekted�r.

Badem Bahçes� Kurulurken bazı konularda 
d�kkatl� davranılması gerekmekted�r.

Bunlar;

-Mutlaka geç ç�çeklenen çeş�tler terc�h ed�lmel� ve 
mümkünse tüplü fidan �le bahçe kurulmalıdır. 
Çünkü badem çıplak köklü üret�ld�ğ�nde saçak 
kök yapma eğ�l�m� azdır. Bu nedenle çıplak köklü 
fidan �le bahçe kurulduğunda araz�de fidan kaybı 
yüksel olur.

-B�rb�r�n� dölleyen çeş�tlerle bahçe tes�s 
ed�lmel�d�r.

-El ve d�ş bademler�nde kuş zararı yüksek olup 
buna göre çeş�tler seç�lmel�d�r.

-Yen� badem bahçeler�nde �y� b�r meyve tutumu 
�ç�n mutlaka arı faal�yet� önem kazanır. Bu 
nedenle her 5 dekara 1 arı kovanı konulmalıdır.
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G�r�ş:  Badem taşlı,  çakıllı  b�tk� bes�n 

maddes�nce zayıf topraklarda yet�şeb�l�r, Ver�me 

kısa zamanda yatar,Susuzluğa ve k�rece dayanımı 

�y�d�r, Kanaatkar b�r b�tk�d�r, Yüksek sıcaklık ve 

neme dayanımı �y�d�r. Pazarda h�çb�r meyven�n 

olmadığı dönemde Çağla Badem olarak pazarda 

değerlend�r�leb�l�r,

Ülkem�z�n Karaden�z' �n kıyı kes�mler� har�ç 

d�ğer tüm bölgeler�m�zde rahatlıkla yet�şt�r�leb�l�r. 

Özell�kle geç ç�çeklenen çeş�tlerle modern kapama 

bahçeler� kurulduğunda üret�c� gel�rler�nde öneml� 

artışlar olur. 

İkl�m İstekler�

Badem yazları uzun, sıcak ve kışları n�speten 

aşırı soğuk olmayan bölgelerde ekonom�k olarak 

üret�leb�l�r. Badem yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n �kl�m 

faktörler�nden en öneml�s� düşük sıcaklıklardır. 

Badem özell�kle soğuklamasının düşük olması 

neden�yle �lkbahar geç donlarına hassastır. Ç�çek 

tomurcukları -2, -4 °C'ye kadar dayanab�ld�kler� 
0halde açmış olan ç�çekler -1.5 C'de donarlar. 

0
B�tk�n�n odunsu kısımları –25 C'ye                kadar 

dayanab�l�r.  Badem meyveler�n� olgunlaştırab�l-

mes� �ç�n yüksek sıcaklığa �ht�yaç duyar.

Ç�çeklenme dönem�ndek� yağış tozlanmayı 

olumsuz etk�ler.

Toprak İstekler� ve Gübreleme

Der�n, su tutmayan, süzek, yaz aylarında düzenl� 

olarak badem �ç�n en uygun topraklardır. 

Badem bahçeler� topraklarında yapılacak tahl�l 

sonuçlarına göre k�myasal gübres� ver�lmel�d�r. 

Gübrelemede Azotlu gübreler üstten d�ğer potaslı ve 

fosforlu vb. gübreler ağacın taç �zdüşümüne açılan 

bantlara ver�lmel�d�r.

Anaçlar

Tohum Anacı: Yaygın olarak kullanılan anaçtır. 

F�dan d�p kurduna dayanıklı olduğu b�l�nmekted�r.

Er�k Anacı: Bazı badem çeş�tler�yle uyuşmaz. Ağır, 

su tutan araz�lerde uyuşur çeş�tlere anaç olarak 

kullanılır.

Şeftal�-Nemaguard Anacı: Kumsal, Nemetodla 

bulaşık topraklarda anaç olarak kullanılab�l�r. Ancak 

ağacın ömrü kısadır.

Klon Anaçlar :  GF  677  anacı   yaygın 

kullanılmaktadır. Bu anaca aşılı fidanlar kısa 

zamanda ver�me yatar. Vert�c�llum, Phypthora vb. 

toprak kökenl� hastalığa dayanımı �y�d�r.

Üret�m� Yapılan Çeş�tler

Ferragnes: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.4 

gram'dır. Randımanı %32'd�r. İk�z meyve yapmaz. 

Ferraduel �le döllen�r. 

Ferraduel: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.3 

gram'dır. Randımanı %' 35'd�r. İk�z meyve yapmaz. 

Ferragnes �le döllen�r.

Yaltınskı: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.4 
gramdır. Randımanı %' 32'd�r. İk�z meyve oranı 
%'44'dür. Prımorskı �le döllen�r.
Prımorskı: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.5 
gramdır. İk�z meyve oranı %29'dur. Randımanı 
%41'd�r.
Teksas: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.6 
gramdır. İk�z meyve oranı %25'd�r. Randımanı    
% 50'd�r. Nonpare�l �le döllen�r.
Nonpare�l: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.2 
gramdır. İk�z meyve oranı %4'dür. Randımanı 
%63'dür. Teksas �le döllen�r.
Tuono: Geç ç�çeklenen b�r çeş�tt�r. İç meyve 
ağırlığı 1.4 gramdır. Randımanı %37'd�r. İk�z oranı 
%21'd�r. Tuono kend�ne ver�ml�d�r.
Garr�gues: Orta-Geç Ç�çeklen�r. Ver�ml� b�r 
çeş�tt�r. İç meyve ağırlığı 1.1 gramdır. Randımanı 
%29'dur. İk�z meyve yapmaz. Garr�gnes çeş�d� �le 
döllen�r.
Supernova: Geç ç�çeklen�r. İç meyve ağırlığı 1.5 
gramdır. Randımanı %36'dır. İk�z meyve oranı 
%19'dur. Kend�ne ver�ml�d�r.
48/1 : Geç ç�çeklen�r. Kabuklu meyve ağırlığı 1.9 
gramdır. Randımanı %54'dür. İk�z meyve 
yapmaz.48/2 �le döllen�r.
48/2 : Geç ç�çeklen�r. Kabuklu meyve ağırlığı 2 
gramdır. Randımanı %43'dür. İk�z meyve yapmaz. 
48/1 �le döllen�r.

Badem Bahçes�nde Uygulanacak Kültürel İşlemler

Bahçe Tes�s� : Bahçe yer� seç�m�nde güneye 
bakan drenaj ı  �y�  olan yerler  terc�h 
ed�lmel�d�r: Bahçe tes�s ed�lmeden önce 
dekara 4-5 ton yanmış  ahır  gübres� 
ver�lmel�d�r. D�k�mden önce toprak der�n 
sürülerek gübre toprağa karıştırılmalıdır. 
D�k�m mesafeler� 6x6 m. veya 6x7 m. 
o lma l ıd ı r.  Eğ �ml �  a r az � l e rde  d �k �m 
yapılmalıdır.
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