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BADEMİN İKLİM İSTEKLERİ 

Badem için yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 
yağışlı Akdeniz iklimi idealdir. Bununla beraber 
ağacının odun kısmı -20, -30 oC’lik soğuklara 
dayanabildiği için kış soğuklarının fazlaca 
olduğu yerlerde de yetişebilmektedir. 

Bademin kış dinlenme ihtiyacı diğer meyve 
ağaçlarınınkine göre daha azdır. 5 oC’nin 
altında 90-400 saatlik bir soğuklanma yeterlidir. 

Badem kazık köklü bir meyve türü olduğu için 
kurak şartlara uyabilen bir meyvedir. Ancak 
yıllık yağış 300 mm’nin altına düşerse yeterli 
ürün alınamaz.  



BADEMİN İKLİM İSTEKLERİ 

İlkbaharda don olayları bakımından en kritik 

dönem çiçek ve taze çağla dönemidir.  

Çiçeklenme zamanında -4, -5 oC’ye 

dayanabilen çiçekler taze çağla döneminde -1,  

-0.5 oC’lerde zarar görmektedirler.  



BADEMİN İKLİM İSTEKLERİ 

Çiçek zamanı fazla yağışlı ve sisli hava şartları 

da badem yetiştiriciliği için zararlıdır. Bu gibi 

durumlarda mantari hastalıklar artmaya başlar. 

Genç meyvelere Monilia hastalığı zarar verir.  

Yaprak delen mantari hastalığı yapraklarda 

delik açar, dallarda ise çürüme yapar.  

Daha sonra dallardaki çürüyen kısımlar 

çatlarlar. Fazla delikli yapraklar baharda 

dökülür. Bu durum ise ağaçların gelişmesini 

engeller.  



BADEMİN TOPRAK İSTEKLERİ 

Badem toprak istekleri bakımından seçici 
değildir. 

Hafif, derin, geçirgen ve allüviyal topraklarda iyi 
ürün verir.  

Kumlu killi ve çakıllı topraklardan da hoşlanan 
badem ağır (killi) topraklarda hiç iyi sonuç 
vermez.  

Böyle yerlerde bademe anaç olarak erik 
kullanılmalıdır.  

 



BADEMİN TOPRAK İSTEKLERİ 

Kuvvetli topraklarda fidan dikim aralığı 8-9 m, 

zayıf ve sığ topraklı bahçelerde ise 5-6 m kadar 

olmalıdır. Ayrıca yağış miktarı azaldıkça dikim 

aralıklarını artırmak gerekir.  

Badem bahçelerinde toprak derin sürülür. 

Kurak şartlarda bademlik kurulması, yerinde 

çöğür yetiştirilip aşılanması suretiyle yapılır.  

Çöğürler ancak 2-3 yıl sonra aşılanacak düzeye 

ulaşabilirler.  



BADEMİN GÜBRELENMESİ 

Badem bahçelerine her yıl azot takviyesi 

yapılmalıdır.  

Dekara 12 kg azot, 5 kg P2O5 ve 5 kg K2O verilmesi 

uygundur.  

Her zaman çiftlik gübrelerinin kullanılması halinde 

sürgünler kısa kalabilir ve gelişemeyebilirler.  

Orta tekstürlü (tınlı) topraklarda ve sulanmayan 

yerlerde gübreleme bir defada yapılır.  

Sulanan ve yağışı iyi olan yerlerde gübrelerin 2-3 

defada verilmesi daha uygun olmaktadır.  

Badem bahçesi toprağında en az %3 kireç olmalıdır.  

Aksi halde toprağa kireç veya jips uygulanmalıdır. 



BADEMİN SULANMASI 

Sulanmayan şartlarda badem bahçeleri daima otsuz 

bırakılır.  

Sulanan bahçelerde ise otların gelişmesine izin 

verilebilir.  

Ancak bunların hasattan önce toprağa devrilmesi 

gerekir.  

Ülkemizde badem yetiştiriciliği kuru şartlarda yapılır. 

Bunun yanında sulama yapılırsa verim 2-4 kat 

artmaktadır.  



BADEMİN SULANMASI 

Bademin vejetasyon döneminde 2-3 kez sulanması 
büyüme ve verimi artırdığı gibi dış kabuğun kolay 
açılmasını da sağlar. 

Yıllık ortalama yağış toplamının 600 mm kadar 
olması halinde ve bahçelerin otunu temizlemek 
suretiyle iyi verim alınmaktadır.  

Aynı bahçeler sulandığında verim %50 civarında 
artmaktadır.  

Yazın 3-4 kez sulamak yeterli olmaktadır.  

Sulanan badem ağaçları daha erken meyve 
verirler.  



   Damla sulama ile 

sulanan  4 yaşındaki 

bir badem ağacının 

taç büyümesi.  

Toprak derinliği 3 m.  Masbovera çeşidi badem 



Badem yapraklarında demir noksanlığı. 

Yüksek pH ve aşırı fosforlu gübreleme sonucu ortaya çıkmıştır.  



Badem yaprak ve meyvelerinde bor noksanlığı 



Bademlerde 

bor  

toksisitesi 
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