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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Amygdalus communis L. 

İngilizcesi Almond 

Türkçesi Badem 

Familyası Rosaceae 

Synonim  Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 
Amygdalus dulcis Mill. 
Prunus amygdalus Batsch 
Prunus communis (L.) Arcang. 

 

Habitus   

Genel Görünüm Küçük bir ağaçtır, 4-9 m (maksimum 12m) uzunluğuna ulaşır 
Ortalama yaşı 50-60 olsa da, 100 yaşını geçen badem 
ağaçlarına rastlamak mümkündür. Ağacın tacı uzun, 
asimetrik ve yayvandır.  

  
 

 
 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim 

Sıcak, ılık iklim ister, kurağa çok dayanır. Nemli havadan, soğuk rüzgardan hoşlanmaz. 
İlkbaharda erken çiçek açtığı için, geç gelen kırağılarda geç donlardan çiçekleri donar ve meyve 
vermez. Soğuğa ve kuraklığa dayanır. Güneye bakan, hafif meyilli, güneş alan, soğuk 
rüzgârlardan ve ilkbahar erken donlarından korunaklı yerleri sever. 

Toprak 
Çakıllı, taşlı, kireçli toraklarda yetişebilir. Fazla yağıştan, rutubetten, hele hele yağışı toprakta 
tutan killi yapılardan hiç hoşlanmaz.  Geçirgen ve derin alüvyon toraklarda daha iyi verim alınır. 

Yükselti 400 – 1600 metre rakımlar arasında yetişir. 

Su isteği Su isteği azdır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Bademin anavatanı Batı ve Orta Asya’dır. Bademin yabani formu  Akdeniz bölgesi Suriye, 
Lübnan, İsrail ve Ürdün’de yetişir. Bademler tarımsal olarak ilk kez burada yetiştirilmiştir. Don 
olaylarının fazla olduğu çok yüksek yaylalar dışında her yöresinde yetişebilmektedir. Datça 
Yarımadası' badem yönünden çok zengindir.  

Botanik Özellikler 

Yaprak Yapraklarının üst yüzeyleri metalik menevişli parlak koyu 
yeşil, alt yüzeyleri mat grimsi yeşil; uzun ve dar (10-12cm. x 
4cm.), almaşık, mızrakımsı elips biçimli sivri uçlu, kenarları 
düzensiz testere dişli, yaprak sapları uzun ve tüylüdür. 
Tomurcuklar yumurta şeklinde sivri uçlu ve kırmızımsıdır. 

Çiçek  Çiçekler genelde beyaz veya açık pembe, 5 taç yapraklar  ve 
3-5 cm çapındadır. Yapraklardan önce erken ilkbaharda açar 
(şubat- mart). Çiçeklenme süresi  9-10 gündür. Çiçekler 
çeşidine göre beyaz ya da pembe, erselik (erdişi, 
hermafrodit), nektarlı, tek tek ya da çift halinde, neredeyse 
sapsız (sesil), 5 çanak yaprak ve 5 geniş, asimetrik taç 
yapraklı, bol stamenlidir. 

Meyve ve 
Tohum 

Çeşidine göre 3-6 cm uzunluğunda. Dış kabuğu tüylü, önce  
“çağla yeşili”, giderek koyu kahverengiye dönüşür. Eti, aynı 
aileye ait olan şeftali, kiraz gibi sulu ve tatlı değildir; ekşi, 
kekremsidir ve birçok ülkede tüketilmez. Bu etli kısım, meyve 
olgunlaştıkça ve kurudukça kendiliğinden yarılıp çekirdekten 
ayrılır. Çekirdek, gözenekli, çeşidine göre az veya çok sert 
kabuklu, iç kısmında bir ya da iki adet, tarçın rengi, pütürlü 
zar ile kaplı, yenilebilir çekirdek içerir (iç badem). 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövdesi çoğunlukla eğrili büğrülü, kabuğu pütürlü ve küçük 
pullu, koyu gri renkli (genç sürgünler kırmızımsıdır. Ağacın 
yaşı ilerledikçe kabukta kahverengiye çalan bölümler belirir.  

Kök Kazık kök yapar 

 

 

 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Miller&action=edit&redlink=1
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Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

  

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Yapraklanmadan çiçek açması önemli görsel özelliğidir. 

İşlevsel  Meyvesi nedeniyle ekonomik amaçlı değerlendirilir. Yol ağacı için ideal değildir.  

 


