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Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Badem, Dünya’nın hemen her yöresinde yetişebildiği gibi ülkemizin de birçok bölgesinde 
yetiştiriciliği yapılan besin değeri yüksek bir meyvedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan 
yetiştiricilik her ne kadar tohumdan çoğaltılmış ağaçlarla ve çoğunlukla bağ ve bahçelerin etrafında 
sınır ağaçları veya kıraç alanlarda kendiliğinden yetişmiş ağaçlarla yapılsa da, son yıllarda kapama 
badem bahçesi kurma yönünde artan bir talep söz konusudur. 

Badem toprak isteği bakımından çok seçici bir meyve olmamasına karşın düşük soğuklama 
ihtiyacının olması ve dolayısıyla ilkbahar geç donlarından zarar görmesi ve bu yıllarda meyve 
veriminin çok düşük olması hatta hiç olmaması yetiştiricileri kapama badem bahçesi kurma 
hususunda temkinli yaklaşmalarına neden olmaktadır. Buna rağmen bölgemizde badem 
yetiştirmeye yönelmiş üreticilerin diğer bölgelerde yüksek verim alınmış pazar değeri yüksek 
çeşitlerden meyve bahçesi kurma yönünde girişimlerinin olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla 
bölgemizde badem üreticilerine ticari bir yetiştiricilik için tavsiye edilmesi gereken çeşitlerle ilgili bir 
çalışmanın yapılması kaçınılmaz olmuştur.  

Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kapama badem bahçesi sayısı artmaktadır. 
Bunun en önemli nedenleri bademin bölge ekolojisine çok uygun olması ve devlet teşviklerinin 
çoğalmasıdır. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Lice Kültür, Turizm ve Badem Festivalinin düzenlenmesi, 
badem bahçelerinin kurulması için yapılan hibe destekleri son yıllarda bölgedeki badem 
yetiştiriciliğini teşvik edici uygulamalardan bazılarıdır. Tüm bu yatırım ve desteklemelere paralel 
olarak üreticilerimizde badem üretimine karşı bir ilgi oluşmuş ve badem bahçesi kurmak için tarım 
teşkilatlarının, ziraat fakültesinin veya özel fidanlıkların bilgisine başvurmalarına neden olmuştur. 

 

 

Çizelge 1. Diyarbakır ili ve G.A.B Badem Üretimi ( TUİK ) 

YER Yıllar 
Toplu 

Meyveliklerin 
Alanı ( da ) 

Üretim 
(ton) 

Ağaç 
başına 

ortalama 
verim 
(kg) 

Meyve 
veren 
yaşta 
ağaç 
sayısı 

Meyve 
vermeyen 

yaşta 
ağaç 
sayısı 

Toplam 
ağaç 
sayısı 

DİYARBAKIR 

2006 3.982 1.300 11 122.730 27.510 150.240 

2007 4.244 1.521 11 142.570 21.080 163.150 

2008 4.746 2.100 14 147.225 16.150 163.375 

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU 
BÖLGESİ 

2006 9.514 4.147 12 359.820 101.920 461.740 

2007 11.642 3.752 10 369.055 188.267 557.322 

2008 17.842 4.453 12 373.015 332.155 705.170 

         



             Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da sulu koşullarda, yerli ve yabancı 20 badem 

çeşidinin kullanıldığı bir adaptasyon denemesi yapılmış, bunun sonucuna göre; dekara en yüksek 

verimler Gaziantep’te Ferraduel (509.7 kg), Kahramanmaraş’ta Ferragnes (554.4 kg), Şanlıurfa’da 

Gülcan II  (477.8 kg) ve Ferragnes(464.6 kg) çeşitlerinden elde edilmiştir. (Atlı ve ark., 2008).   

Ancak bu gibi çalışmaların farklı yerlerde denenmesi gerekmektedir. Yeni adaptasyon 

çalışmalarının badem yetiştirilebilecek bütün yörelerde yapılarak, geç çiçeklenen, verimli ve kaliteli 

badem çeşitlerinin üretime kazandırılması gerekmektedir. Değişik ekolojilerde badem adaptasyon 

çalışmaları yapılmaması durumunda, bilgi eksikliğinden üreticiler yanlış yönlendirilebilir ve uygun 

olmayan çeşitlerle badem bahçeleri tesis edebilir. Tarım teşkilatlarının, fidancıların ve üreticilerin 

bölgelerinde yetiştirecekleri badem çeşitleri ile ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesi, ancak yapılacak 

adaptasyon çalışmalarıyla mümkün olacaktır. 

Ülkemiz Dünya badem üretiminde 8. sırada yer alırken (FAO 2007), son yıllarda badem 
üretimine önem veren ve benzer ekolojiye sahip olan Suriye 6. sırada, İran 4. sırada yer 
almaktadır. (Çizelge 2) Türkiye komşuları olan İran ve Suriye ile benzer ekolojik özelliklere  ve 
daha iyi sulama imkanlarına sahip olmasına rağmen badem üretiminde daha alt sıralarda yer 
almaktadır. Türkiye’nin badem üretiminin artması için araştırma çalışmalarının arttırılması 
gerekmektedir. Bu artış ile birlikte sektördeki istihdam artacak ve dolayısıyla ülke ekonomisine 
önemli bir katkı sağlanacaktır. 

          Bu çalışma Diyarbakır ekolojisine uygun badem çeşitlerinin belirlenmesi amacı ile 
yürütülecektir. GF-677 klonal anacı ve Garrigues çöğür anacı üzerine aşılanmış yerli ve yabancı 18 
badem çeşidinin sulu  koşullarda; ağaç gelişimi, verim ve fenolojik-pomolojik özellikleri belirlenecek 
ve bu çalışma sonucunda üreticilere tavsiye edilebilecek çeşitler saptanacaktır 

 

 
 
 

Proje Özeti 

Diyarbakır ekolojisine uygun yeni badem çeşitlerinin belirlenmesi amacı ile 2011 – 2015 yılları 
arasında yürütülen bu çalışmada GF-677 Klonal anacı ve Garrigues çöğür anacı üzerine aşılanmış  
yerli ve yabancı 18 badem çeşidinin sulu koşullarda; ağaç gelişimi, verim, fenolojik ve pomolojik 
özellikleri belirlenmektedir. 

Yabancı badem çeşitlerinden; Ferragnes, Ferraduel , Glorieta, ? (Felisia), Süper Nova, 

Ayles, Guara, False Barese, Lauranne, Ne Plus Ultra, Ferrastar, Moncayo, Marta ve Bertina, yerli 

badem tiplerinden Tip-1, Tip-3, Tip-4 ve A5-1 in gelişme verim ve meyve özellikleri araştırılmaktadır  

 

 Dönem Bulguları: 

Deneme bahçeleri tesadüf blokları deneme desenine göre her blokta 3 ağaç olacak şekilde 

ve 3 tekerrürlü olarak, dikim aralıkları 4 x 6  m. olacak şekilde tesis edilmiş, sulama sistemleri 

kurulmuş ve yıllık bakım işlemleri yapılmıştır. 
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Projenin Adı: Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm 

Çeşidinde Klon Seleksiyonu  

Proje Numarası:   TAGEM/ .... /...... /..... /..... /..... 

           Proje Yürütücüsü Kuruluş: Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim                                                                                                                              
Merkezi Müdürlüğü 

Projenin İlgili Olduğu Daire Başkanlığı: Bahçe Bitkileri Araştırmaları 

Projenin İlgili Olduğu AP: Bağcılık Araştırmaları 

Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01/01/2011 ile 31/12/2011 arası 

 

Araştırmanın Amacı ve Gerekçesi: 

Anadolu, asma (Vitis vinifera L.)’nın gen merkezi, bağcılık kültürünün başladığı ve çeşit 

zenginliğinin olduğu bir bölgedir. Bugün yurdumuzda yetiştirilmekte olan ve bir kısmı 

standartlarımıza dahil edilmiş bulunan üzüm çeşitleri, değişik değerlendirme  durumları göz önünde 

tutularak, bağcılar tarafından çeşitli yöntemlerle uzun yıllar süren seleksiyon sonucu seçilmiş ve 

elverişsiz olanlar ise üretimde kullanılmamıştır.  

Asmanın ilk kültüre alındığı tarihlerden bu yana, bağcılık alanında bir çok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmaların hemen hepsinde ana gaye; kaliteli ve bol ürün elde etmek olmuştur. 

Bitki ıslahının gayesi, doğada kendiliğinden (spontan) meydana gelen veya çeşitli yollarla 

suni olarak elde edilen kalıtsal varyasyonlardan faydalanarak yetiştiriciliği yapılan bitkilerin 

ekonomik değerlerinin yükseltilmesidir . 

Projenin genel amacı; Ülkemizin çeşitli  bölgelerinde yetiştirilen ve bölge şartlarına iyi 

adapte olmuş ekonomik değeri bulunan sofralık, şaraplık-şıralık, kurutmalık üzüm çeşitlerinden 



bilimsel metotlarla en verimli, kaliteli, sağlıklı ve ismine doğru fertleri seçmek; seçilen bu klonlarla 

üretimin geliştirilmesini sağlayarak üzüm üretimini ve kaliteyi artırmaktır. 

Klon seleksiyonu çalışmasının hedefi; yukarıda verilen amaç doğrultusunda Diyarbakır ve 

Mardin illerinde seleksiyon yapılacak bağları belirlemek, bu bağlarda 3 yıl boyunca gerekli sayım, 

gözlem ve incelemelerde bulunmak, 3. yılın sonunda seleksiyon yapılan çeşitten 20-30 klon 

adaylarını belirlemek, bu adaylardan kalem alarak fidan üretmek ve bunlarla modern bağlar 

kurmaktır.  

Özellikle Diyarbakır ve Mardin gibi bağcılığın yapıldığı ancak eski yöntemlerin kullanıldığı 

illerde seleksiyon çalışmaları yaparak yeni üretim tekniklerinin o bölgede de yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır.  

 

 Dönem Bulguları: 

Seçilen 8 bağda 5511 fert üzerinde gözlem yapılmıştır. Seleksiyon yapılacak 8 bağ ile ilgili 

elde edilen gözlemler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Şire üzüm çeşidinde klon baş omca adayları seçim aşamasında gözlenen 

bağlardaki toplam fert sayıları ve seçilen fertlerin ortalama değerleri 

İlçeler ve  
Bağ Sayıları 

Omca 
 Sayısı 

Bağ. Ort. 
Sal.S. 

Bağ. Ort. 
Sür. S. 

Ortlama  
Sal/Sür S. 

Seç.  
Fert S. 

Seç 
Omca. 
Ort.Sal. S. 

Seç 
Omca 
 Ort.Sür. 
S. 

Ortalama 
 Sal/Sür S. 

Ergani 1.Bağ  1081  61  68  0.90  47   76  66  1.16  

Ergani 2.Bağ  372  29  31 0.94  21   49   44  1.15  

Çermik 1.Bağ  521  24  29  0.83  32   29  30  1.00  

Çermik 2.Bağ  422  35  36 0.97  29   39   40  0.99  

Çermik 3.Bağ  373  38  35  1.09  12   44   44  1.00  

Savur 1.Bağ 1328   43  39  1.10  70   43   40  1.09  

Midyat 1.Bağ  890 26   25  1.04  25   53   58  0.93  

Midyat 2.Bağ  524 37   34  1.09  42   63   59  1.05  

TOPLAM  5511       278           

 

Seleksiyon yapılacak 8 adet bağda toplam 5511 adet fert bulunmaktadır. Bunlardan 278 

adet fert seçilmiştir. Ergani 1.bağda 47 fert, Ergani 2.bağda 21 fert, Çermik 1.bağda 32 fert, Çermik 

2.bağda 29 fert, Çermik 3.bağda 12 fert, Savur 1.bağda 70 fert, Midyat 1.bağda 25 fert, Midyat 

2.bağda 42 fert seçilmiştir. Bağların tamamını dikkate aldığımızda ortalama omca başına salkım 

sayısı 24-61 adet; sürgün sayısı 25-68 adet; salkım sayısı / sürgün sayısı ise 0,83-1,10 arasında 

değişim göstermiştir. Seçilen fertleri dikkate aldığımızda ortalama omca başına salkım sayısı 29-76 

adet; sürgün sayısı 30-66 adet; salkım sayısı / sürgün sayısı ise 0,93-1,16 arasında değişim 

göstermiştir.   



  Bütçe: 

1.YIL 4500 TL 

2.YIL 7000 TL 

3.YIL 15000 TL 

4.YIL 17000 TL 

TOPLAM 43500 TL 
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