
İklim İsteği 

 

Badem, sıcak ılıman iklim bitkisidir. 

Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak 

geçen Akdeniz ikliminin bitkisidir. Kış soğukları 

-25ºC’nin altına düşerse bitki, -18ºC’nin altına 

düşerse gözler zarar görür. Bademin soğuklama 

ihtiyacı -7,2 ºC‘nin altında 300-500 saat 

kadardır. İlkbahar geç donları badem 

yetiştiriciliğinde büyük önem taşır. Çünkü badem 

pek çok meyve ağacından önce çiçek açmaktadır 

ve çiçekler bu donlardan zarar görür. Bu yüzden 

ilkbahar donlarının sık görüldüğü yerlerde 

badem bahçeleri kurulmamalıdır. 

 

 Toprak İsteği 

Badem, kumlu, orta derecede killi ve 

kireçli, drenajı iyi topraklardan hoşlanır. 

Özellikle kurak bölgelerde, alt kısımları hafif 

killi, verimli ve üst tabakaları hafif kumsal 

topraklar da badem için elverişlidir. 

 

Gübreleme  

Gübreleme öncesi mutlaka toprak tahlili 

yaptırılmalıdır. Tahlil sonuçlarına göre 

gübreleme planlanmalıdır. Verilecek kimyasal 

gübreler ağaçların taç izdüşümü içerisine 

gövdeyle temas etmeyecek şekilde 

uygulanmalıdır. Çiftlik gübresi mutlaka 

kullanılmalıdır. 

 

Sulama İsteği 

Nisan-Mayıs aylarından başlanarak 

yapılacak sulamalar, sürgün gelişimini 

hızlandıracak, sağlıklı ve yeterli çiçek tomurcuğu 

oluşumunu teşvik edecek ve meyvelerin dolgun 

olmasını sağlayacaktır. 

 

 
 

Badem meyvesinin hasadı farklı 

zamanlarda yapılır. Bunlardan birincisi olan 

çağla badem hasadı, genellikle mart ayında 

yapılır. Taze badem ise, Mayıs-Haziran 

aylarında içi olgunlaşmış bademin kabuğundan 

çıkarılmasıyla elde edilir. Esas olgun, kuru 

badem hasadı ise Ağustos ve Eylül aylarında 

yapılır. 

Meyve dış yeşil kabuğu çatladığında ve 

kısmen renk değiştirmesiyle hasat başlar. Ağacın 

iç kısımlarındaki meyvelerin yeşil kabuğu 

açılmadan hasada başlanmaz. 

Hasatta sırık vb. ağaca zarar verecek 

araçlar asla kullanılmamalıdır. Uygun hasat 

dallarda silkeleme şeklinde yapılmalıdır. 

Dış kabuktan ayrılmayan bademlerin 

hasattan sonra en kısa zamanda kavlatılarak dış 

kabuktan ayrılması sağlanmalıdır. Genelde bu 

kavlatma işi elle yapılmaktadır. 
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Badem Yetiştiriciliği 

Badem, gülgiller familyasının Prunoideae 

alt familyasından meyvesi yenebilen küçük bir 

ağaç türüdür. Badem bu ağacın 

meyvesidir. Bademin ana vatanı Batı Asya’dır. 

Badem kültürü, milattan yaklaşık 3000 yıl kadar 

önce Anadolu, İran, Suriye ve Filistin’de 

başlamıştır. Badem kültürü anavatan bölgesinden 

Akdeniz kıyıları boyunca, Yunanistan, İtalya, 

Güney Fransa, İspanya, Portekiz, Cezayir, Tunus 

ve Fas’ a yayılmıştır. 

Ülkemizde özellikle Ege, Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri badem 

yetiştiriciliğine uygundur. Karadeniz bölgesinin 

sahil kesimleri de yetiştiriciliğe uygundur. Bodur 

acı bademin (Prunus nana) Anadolu’da geniş 

varyasyon göstermesi, Anadolu’nun bademin 

anavatan bölgesi içinde yer aldığının bir 

göstergesidir.  

 

Bahçe Tesisi 

Badem bahçesi kuruluş şekli, arazinin 

ekolojik koşullarına göre değişir. Eğer bahçe 

kıraç yerde kurulacak ve susuz koşullarda 

yetiştiricilik yapılacaksa, ağaçların belirlenen 

yerlerine önce badem tohumları ekilir. Bu 

tohumlardan meydana gelen bitkiler yerinde 

aşılanır ve büyütülür. Böylece kazık köklü 

ağaçlar elde edilmiş olur.  

İyi ve kuvvetli topraklarda badem 

bahçeleri, bir yaşındaki aşılı fidanlarla kurulur. 

Fidan dikim aralıkları toprağın tipi, yapısı ve 

kullanılan anaca göre genellikle 5-7 m arasında 

değişir. 

 
 Kışları ılık geçen bölgelerde fidan dikimi, aralık 

ayı sonundan itibaren ocak ayı boyunca yapılır. 

Çok soğuk bölgelerde ilkbaharda, dinlenme 

dönemi geçmeden dikim yapılır. Yıllık toplam 

yağışın 600 mm’den az ise ve yağış yıl içine 

dağılmıyorsa bademler sulanmalıdır. Sulama ile 

verim 2-4 kat artabilir.  

 

Budama 

Badem fidanlarına goble veya değişik 

doruk dallı şekil verilir. Verim çağındaki 

ağaçlarda şeftalide olduğu gibi sert budama 

yapılmaz. Çiçek tomurcuklarının hangi dallarda 

oluştuğu saptanmalı ve budama şekli ona göre 

belirlenmelidir. Meyve dallarının ömrü 5 yıldır, 5 

yılda bir yenilenirler. Her yıl %20 oranında 

meyve dalı budama ile uzaklaştırılır.  

 

 
 

Çoğaltma Şekilleri 

Bademe anaç olarak badem veya şeftali 

çöğürü elde etmek için tohumlar, kışı nispeten 

soğuk geçen bölgelerde tohum tavalarına; kışı 

ılık geçen yerlerde ise doğrudan aşı parsellerine 

sonbaharda (ekim ayında) veya katlama 

yapıldıktan sonra ilkbahar başında ekilir.  

Doğrudan aşı parsellerine ekimle elde 

edilen çöğürler, Tohum ekimini izleyen ağustos 

ayında durgun T göz aşısı ile aşılanırlar. Eğer 

tohumlar tohum tavasına ekilmişse, meydana 

gelen çöğürler tavalarda bir yıl büyütülür. Kış 

dinlenme dönemine girince aşı parsellerine 

şaşırtılır. Şaşırtılan çöğürler, şaşırtmayı izleyen 

ağustos ayında aşılanırlar. Aşılı fidanlar, aşı 

parsellerinde bir vejetasyon dönemi büyütülür. 

Sonraki kış dinlenme dönemine girince fidanlar 

sökülür, esas yerlerine dikilmek üzere satışa 

sunulur.  

En fazla kullanılan aşı yöntemi bir yaşlı 

çöğürler üzerine yapılan durgun T göz aşısıdır. 

Kalem aşıları genellikle çeşit değiştirmek ya da 

tozlayıcı çeşit sayısını arttırmak amacıyla yaşlı 

ağaçlara yapılır. Bademler ilkbahar başında, 

tomurcuklar kabarmaya başladığında yarma veya 

kakma aşı; ağaçlar kabuk verdiğinde ise çoban 

aşısı ile aşılanabilir 

 

Döllenme Biyolojisi 

Çeşitlerin çoğu kendine uyuşmazdır.. 

Ticari olarak bahçe tesislerinde mutlaka tozlayıcı 

çeşit kullanılmalıdır. Aynı bahçede bulunan 

çeşitlerin çiçeklenme dönemlerinin çakışması 

gerekir. Yüksek meyve tutumu için bahçelerde 

tozlayıcı çeşit oranı %50’ye kadar 

çıkartılmalıdır. Bademde çiçeklerin yaklaşık 

%30’ u meyve bağlar. Bu oran tozlanma 

koşulları ve ağaçtaki çiçek sayısına bağlı olarak 

%20-40 arasında değişebilir. 

 

Meyve 

Tatlarına ve kullanılma amaçlarına göre, 

tatlı bademler ve acı bademler olmak üzere 

ikiye ayrılır. Acı bademlerde tohumlar yüksek 

seviyede amygdalin (%3-5) içerirler. Zehirlidir 

ve fazla yenilmesi tehlikelidir, ancak badem yağı 

üretilebilir.  Tatlı bademlerde amygdalin hiç 

yoktur veya çok az bulunur. El, diş, sert kabuklu 

ve taş bademler olmak üzere dört gruba ayrılırlar. 

Kabuğun kalınlığı arttıkça randıman 

düşmektedir. 


