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ÖZET
Badem, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en eski
meyve türlerinden birisidir. Geç çiçeklenen çeşitlerin
geliştirilmesi nedeniyle son dönemlerde bu çeşitlerle tesis
edilen bahçe sayısı artış göstermektedir. Diğer yandan,
organik yetiştiricilik açısından da dikkat çeken bir türdür.
Meyvecilikte çeşitlerin değişik ekolojilere adaptasyonunun
tespiti ve yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Bu
bağlamda, Manisa ili Demirci ilçesinde yürütülen
çalışmada, organik olarak yetiştiriciliği yapılan Ferragnes
ve Ferraduel badem çeşitlerin bazı meyve özellikleri ve
verim durumlarının tespiti amaçlanmıştır. Buna göre, iklim
koşulları ve ağacın gelişmesine bağlı olarak, denemenin ilk
yılında ince kabuk ve daha az çift iç oran, ikinci yılda ise
daha yüksek verim saptanmıştır. Çeşit x yıl interaksiyonun
önemli olması nedeniyle, Ferragnes çeşidinde 2018 yılında
ve Ferraduel çeşidinde 2019 yılında iç randımanı yüksek
(%30.23 ve %26.46), ince kabuklu (3.07 mm ve 3.73
mm) ve çift iç oranı az (%0.00 ve %16.67) olan meyveler
belirlenmiştir. Benzer şekilde, kabuklu meyve ağırlığı da
çeşitlere ve yıllara göre değişim göstermiştir. En yüksek
değer, Ferragnes çeşidinde 2019 yılında (5.20 g) buna

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ l Yıl: 2020 l Sayı: 369

karşılık, Ferraduel çeşidinde ise 2018 yılında
(5.71 g) görülmüştür. Verim çeşitlere göre
değişmezken yıllara göre beklenen bir farklılık
görülmüştür. Ayrıca incelenen özellikler arasında
korelasyon ilişkisi de değerlendirilmiştir. Bu
bulgular doğrultusunda çeşitlerin yöreye uyum
sağladığı ve organik olarak yetiştirilebileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Amygdalus communis,
organik yetiştiricilik, adaptasyon, meyve, verim

Abstract
Almond is one of the oldest fruit species grown
in our country. Due to the development of late
flowering varieties, the number of orchards
established with these varieties has recently
increased. On the other hand, it is a remarkable
species in terms of organic agriculture. In
fruit growing, it is important to determine and
spread the adaptation of varieties to different
ecologies. In this context, in the study carried
out in Demirci/Manisa district, it was aimed to
determine some fruit characteristics and yield
of Ferragnes and Ferraduel almond varieties
organically grown. Accordingly, depending on
the climatic conditions and the growth of the
tree, in the first year of the experiment, thin shell
and less double kernel ratio were determined,
while the yield was higher in the second year.
Due to the fact that variety x year interaction
was important, in Ferragnes variety in 2018 and
Ferraduel variety in 2019, its kernel ratio is high
(30.23% and 26.46%), thin shell (3.07 mm and
3.73 mm) and double kernel ratio (0.00% and
16.67%) were identified. Similarly, fruit weight
varied by variety and years. The highest value

was observed in the Ferragnes variety in 2019
(5.20 g), whereas in the Ferraduel variety in 2018
(5.71 g). The yield did not change according
to the varieties, an expected difference was
observed for the years. In addition, the correlation
relationship among the investigated features was
evaluated. According to these findings, it was
concluded that the varieties can adapt to the
region and can be grown organically.
Keywords: Amygdalus communis, organic
growing, adaptation, fruit, yield
Giriş
Kurak iklim koşullarının tipik bitkisi olan
badem (Amygdalus communis L.), ülkemizin
birçok bölgesinde yetiştirilen önemli sert
kabuklu bir meyve türüdür (Dokuzoğuz ve
Gülcan, 1973; Küden ve ark., 2014). Çerez,
şekerleme, çikolata, pasta, kozmetik ve ilaç
endüstrisi olmak üzere farklı tüketim alanları
bulunmakta olup ekonomik açıdan değer
taşımaktadır. Günümüzde, besin değerinin
yüksek olması nedeniyle diyet programlarının
önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır (Şimsek,
2016). Kuru meyvelerin muhafaza kolaylığı,
diğer bir avantajıdır. Ayrıca erken verime
yatması, yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına yol
açmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu meyve
türüne ilginin artış gösterdiği dikkat çekmektedir.
Meyve türlerinde verim ve kalite; genetik yapı,
ekolojik koşullar ve kültürel uygulamalara
bağlı olarak değişim göstermektedir. Çeşitlerin
ekolojik koşullara adaptasyonu bakımından
farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bölgeye
uyum sağlayan çeşitlerle optimum miktar ve
kaliteye ulaşılabilmektedir. Meyveciliğin zor ve
pahalı bir yatırım olması dolayısıyla çeşitlerin
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adaptasyon denemelerinin mutlaka yapılması
gerekmektedir (Atlı ve ark., 2008; Aslan,
2015; Yıldız ve Erol Perdahcı, 2019). Diğer
yandan, pazar talepleri doğrultusunda farklı
yetiştiricilik sistemleri gündeme gelmektedir.
Üretim süresince yoğun sentetik gübre ve ilaç
kullanımı çevre ve insan sağlığını olumsuz
yönde etkilemektedir. Doğal dengenin öneminin
vurgulandığı son dönemlerde, mevcut sorunların
çözümüne alternatif olabilecek ekolojik sisteme
zarar vermeyen ve üretimde sürdürebilirliği
esas alan çevreye duyarlı üretim teknikleri
konusundaki uygulamalar önem kazanmıştır
(Aksoy, 2001). Söz konusu aktiviteler 1980’li
yıllarda başlamış olup günümüze kadar farklı
sistemler gelişmiştir. Geleneksel üretimin yanı
sıra organik yetiştiricilik yaygınlaşmış olup bu
ürünlerin pazar değeri de artış göstermektedir
(Gök, 2008; Atalay, 2016). Özellikle kurutulmuş
meyveler ve badem dikkat çekmektedir (Ersun
ve Arslan, 2011). Bu bağlamda, Badem
ve fındık gibi meyve türlerinde organik ve
konvansiyonel uygulamaların meyve özellikleri
üzerine etkilerinin karşılaştırıldığı araştırmalar
bulunmaktadır (Özyazıcı ve ark., 2010; Turan
ve ark., 2010; Karaat, 2019).
Badem üretimi açısından önem taşıyan Ege
Bölgesi’nde yer alan Manisa ili Demirci ilçesinde
son zamanlarda kapama bahçelerin tesis edildiği
gözlenmektedir. Bu tür için önem taşıyan geç
çiçeklenme özelliği nedeniyle önemli avantaja
sahip olan Ferragnes ve Ferraduel çeşitleri tercih
edilmektedir. İlçede yapılan anket çalışmasında,
bu lokasyonun geniş ürün çeşitliliğine sahip
olmasının, organik tarım açısından öne çıkan
güçlü yönünü oluşturduğu vurgulanmaktadır
(Yercan ve Özden, 2015). Bu çalışmada,
86

Demirci ilçesinde organik yetiştiriciliği yapılan
her iki badem çeşidinin, verim ve bazı meyve
özellikleri belirlenerek performansının tespiti
amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Demirci/Manisa’da organik olarak yetiştiriciliği
yapılan Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitleri
çalışma materyalini oluşturmuştur. Çöğür anacı
üzerine aşılı fidanlarla 2013 yılında tesis edilen
(5 x 5 m) bahçede, bilinçsiz ve aşırı gübre ve
pestisit kullanımının insan sağlığı ile çevre
üzerine zararlarını bertaraf eden organik tarım
sistemi ile kontrollü ve sertifikalı tarımsal
üretim yapılmaktadır. Bu bahçede 2018 ve
2019 yıllarında yürütülen çalışmada, ağaçlara;
çiftlik gübresi, yeşil gübre ve analiz sonuçlarına
göre uygun dozlarda organik tarıma ruhsatlı
yaprak gübresi verilmiştir. Bahçede düzenli
kültürel uygulamalar ve sulama yapılmıştır.
Deneme alanının bulunduğu lokasyona ait aylık
maksimum ve minimum sıcaklık değerleri
Çizelge 1’de yer almaktadır.
Ağustos – Eylül döneminde hasat edilen
meyveler, kabuklarından ayrılarak gölgede
kurulmuştur. Meyve analizleri Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde
yapılmıştır. Ortalama meyve ağırlığı ve iç ağırlığı
için örnekler 0.01 g duyarlı elektronik terazide
tartılmıştır. Meyve ve iç ağırlığı belirlenen
örneklerin iç randımanı % olarak belirlenmiştir.
Kabuklu ve iç bademlerin eni (genişlik, yanak
çapı), boyu (uzunluk), yüksekliği (kalınlık,
sutur çapı) ve kabuk kalınlığı mm cinsinden
0.01 mm’ye duyarlı dijital kumpas yardımıyla
ölçülmüştür. İç bademin rengi Minolta
kolorimetresi (CR-400, Minolta Co, Japonya)
ile CIE L*, a*, b* cinsinden okunmuştur. Elde
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edilen a* ve b* değerlerinden kroma (C* = [a*2
+ b*2]1/2), ve hue açısı (h° = tan−1 [b*/a*])
değeri hesaplanmıştır (McGuire, 1992). Çift
badem oranı %, verim ise kg ağaç-1 olarak
belirlenmiştir.
İki faktörlü tesadüf blokları deneme
desenine göre, 3 tekerrürlü olarak planlanan
çalışmadan her tekerrürde 30 meyve örneği
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler TARİST
istatistik paket programı kullanılarak, varyans
analizine tabi tutulmuştur (Açıkgöz ve ark.,
1994). Ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD
testi ile ortaya konmuştur.

değişim, iklim koşulları ve ağacın gelişmesine
bağlı olarak gerçekleşen doğal bir durumdur.
Benzer şekilde, ortalama kabuk kalınlığı çeşitlere
göre farklılık göstermiş olup bu değer Ferraduel
ve Ferragnes çeşitlerinde sırasıyla 3.84 mm ve
3.47 mm olarak saptanmıştır.
Kabuklu meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı, iç
randımanı ve çift iç oranına ilişkin yapılan
değerlendirmede, çeşit x yıl interaksiyonu
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur.
Kabuklu meyve ağırlığı, denemenin ilk ve
ikinci yılında, Ferragnes çeşidinde 4.31 5.20 g; Ferraduel çeşidinde ise 5.71 - 4.90 g

Çizelge 1. Aylık ortalama sıcaklık değerleri (°C)
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Max

9.3

11.6

15.0

23.1

24.7

27.5

30.3

31.4

27.2

22.1

16.1

8.3

Min

2.9

5.2

6.9

12.4

14.3

16.7

19.2

20.1

16.8

12.1

8.6

2.0

Max

6.7

11.0

14.7

16.5

23.2

27.6

29.8

32.1

28.1

24.2

18.8

10.7

Min

1.5

3.0

4.9

7.7

13.5

17.4

18.9

20.6

16.4

14.0

10.8

4.7

2018

2019

Bulgular ve Tartışma
Organik yöntemle yetiştirilen Ferragnes ve
Ferraduel badem çeşitlerinin bazı meyve
özellikleri ve verim Çizelge 2’de verilmiştir.
Kabuk kalınlığı, çift iç oranı ve verim değerleri
yıllara bağlı olarak istatistiksel farklılık
göstermiştir. Buna göre, her çeşidin ortalaması
dikkate alındığında, denemenin ilk yılında ince
kabuk ve daha az çift iç oranı belirlenirken, ikinci
yılda ise daha yüksek verim elde edilmiştir. Bu

aralığında değişim göstermiştir. Böylece, en
yüksek kabuklu meyve ağırlığı, Ferragnes
çeşidinde ikinci, Ferraduel çeşidinde ise birinci
yılda ölçülmüştür. Diğer taraftan, iç randımanı
yüksek, ince kabuklu ve çift iç oranı az olan
meyveler Ferragnes çeşidinde 2018, Ferraduel
çeşidinde ise 2019 yılında elde edilmiştir.
Çeşitler arasında istatistiksel olarak farklılık
görülmemekle birlikte, Ferraduel çeşidinde (5.53
kg ağaç-1) nispeten verimin daha yüksek olduğu
saptanmıştır. İkinci yılda verim değerleri ilk yıla
kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bu durum,
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Çizelge 2. Meyve özellikleri ve verim
Kabuklu
meyve
ağırlığı (g)

İç badem
ağırlığı (g)

Kabuk
kalınlığı
(mm)

İç randımanı
(%)

Çift iç oranı
(%)

Verim
(kg ağaç-1)

4.31

1.30

5.20

1.19

3.07

30.23

0.00

4.83

4.75

1.25

23.25

13.33

5.71

1.33

26.74

6.67

4.90

1.29

23.28

33.33

5.31

1.31

LSD
Çeşit

öd
öd

Yıl
Çeşit*Yıl

2018
Ferragnes

2019
Ortalama
2018

Ferraduel

2019
Ortalama

3.87
3.47 b
3.94
3.73

26.46

16.67

öd
öd

3.84 a
0.25
*

24.87
5.944
öd

25.00
7.357
öd

öd

öd

*

öd

*

öd

**

*

ağacın fizyolojik olgunluğu ve gelişiminin doğal
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim,
meyve özellikleri ve verim genetik, çevresel
koşullar, kültürel uygulamaların interaksiyonu
ve bitki metabolizmasına etkisinin bir sonucu
olarak ortaya çıkabilmektedir. Deneme alanının
sıcaklık değerlerinin badem çeşitlerinin soğuk
ihtiyacının karşılanması ve çiçeklenme açısından
sorun oluşturmadığı görülmektedir.
Çizelge 3. Kabuklu ve iç badem boyutları (mm)
Kabuklu
boy

Kabuklu
yükseklik

2018

21.76

35.04

15.93

2019

23.79

35.54

16.91

22.78 b

35.29

16.42

2018

24.78

37.12

17.53

2019

22.85

35.02

16.38

23.82 a

36.07

16.96

LSD

0.75

öd

Çeşit

*

Yıl
Çeşit*Yıl

Ortalama

Ferraduel

Ortalama
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5.30
4.97
6.10
5.53
0.94
öd
**
öd

Denemede, kabuklu meyve eni çeşitler arasında
buna karşılık, iç badem boyu yıllar arasında
istatistiksel düzeyde önemli farklılık göstermiştir
(Çizelge 3). Kabuklu bademin eni, Ferragnes
çeşidinde 22.78 mm iken Ferraduel çeşidinde
23.82 mm olarak ölçülmüştür. Ayrıca her iki
badem çeşidinin kabuklu meyve boyutları yıllara
göre değişim göstermiştir. Çeşitler iç badem
özellikleri bakımından değerlendirildiğinde,

Kabuklu
en

Ferragnes

**
**

5.77

İç badem
en

İç badem
boy

İç badem
yükseklik

13.79

27.59

7.52

14.74

24.07

7.30

14.27

25.83

7.41

14.31

26.59

7.44

14.31

24.47

7.77

14.31

25.53

7.61

öd

öd

1.08

öd

öd

öd

öd

öd

öd

öd

öd

öd

öd

**

öd

**

*

*

öd

öd

*
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ilk yılda, iç badem boyunun daha uzun olduğu
istatistiksel olarak belirlenmiştir. Kabuklu
bademe benzer şekilde, iç badem yüksekliği
bakımından çeşit x yıl interaksiyonu önemli
bulunmuştur.
Ferragnes ve Ferraduel çeşitlerinin Uşak ekolojik
koşullarına
adaptasyonunun
belirlendiği
çalışmada, 4 yaşlı ağaçlarda kabuklu meyve
ağırlığı sırasıyla 4.15 g ve 4.02 g olarak
bulunurken ortalama verim 1.1 – 1.7 kg ağaç-1
olarak tespit edilmiştir (Yıldız ve Erol Perdahcı,
2019).
Şanlıurfa
koşullarında
konvansiyonel
yetiştiriciliği yapılan Ferragnes çeşidinde
ortalama meyve boyu kalınlığı, eni, kabuklu
ağırlığı, iç ağırlığı ve randımanı sırasıyla 32.56
mm, 22.49 mm, 15.25 mm, 3.29 g, 1.16 g ve
%31.11 belirlenirken, Ferraduel çeşidinde ise
33.43 mm, 23.14 mm, 16.01 mm, 3.73 g, 1.22
g ve %31.01 olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca
her iki çeşitte de ikiz meyve oranının az olduğu
bildirilmiştir (Parlakçı, 2008). Benzer şekilde,
söz konusu bu çalışmada da kabuklu meyve eninin
çeşitlere göre değiştiği ve bu değerin Ferraduel
çeşidinde daha yüksek olduğu saptanmıştır. İç
randıman oranının ise yaklaşık %26 ile nispeten
daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Aydın ekolojisinde Gülsoy ve Balta (2014),
tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise,
Ferragnes çeşidinin kabuklu meyve ağırlığının
3.43 g, meyve genişliğinin 22.09 mm, meyve
boyunun 33.36 mm, iç ağırlığının 1.12 g, iç meyve
kalınlığının 6.84 mm, iç meyve genişliğinin
13.47 mm, iç meyve boyunun 25.51 mm
olduğunu bildirilmektedir. Demirci ekolojisinde
organik yetiştiriciliği yapılan bu çeşitten elde
edilen söz konusu bulguların daha yüksek

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca GAP Bölgesi’nde
sulu koşullarda yapılan yetiştiricilikte, söz
konusu çeşitler, yerli ve yabancı birçok çeşide
göre yüksek performans sergilemiştir (Atlı ve
ark., 2008).
Karaat
(2019),
tarafından
Adıyaman
ekolojisinde organik ve konvansiyonel yöntemle
yetiştirilen bu çeşitlerin, kabuklu ve iç badem
boyutlarının çeşitlere göre önemli bir değişim
gösterdiği bununla beraber, konvansiyonel ve
organik örnekler arasında farklılık bulunmadığı
vurgulanmıştır. Meyve ağırlığı için, Ferraduel
çeşidinde, organik (4.9 g) ve konvansiyonel
(4.6 g) yetiştiricilik sisteminde önemli farklılık
belirlenirken, Demirci ekolojisinde yürütülen
bu çalışmada organik yetiştiricilikte söz konusu
değerin (5.31 g) çok daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Sert kabuklu meyveler grubuna dahil bir tür
olan fındıkta, organik yetiştiricilikte meyve
ve iç ağırlığı, kabuk kalınlığı ve verim üzerine
yetiştirme şeklinin etkisinin önemsiz olduğu
bildirilmektedir (Özyazıcı ve ark., 2010; Turan
ve ark., 2010). Meyve özelliklerin çeşitlere göre
değişimi, genetik yapıdan kaynaklanabildiği gibi
yıllara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.
Aynı çeşitlerle değişik ekolojik koşullarda
yürütülen diğer çalışmalarda, özelliklerin
değişimin; lokasyon, ağaç yaşı, ürün miktarı,
çevresel koşullar ve kültürel uygulamaların
etkisinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır
(Akçay ve Tosun, 2005; Oğuz ve ark., 2011).
Meyve renk değerlerinin çeşit ve yıllara göre
değişimi önem taşımamaktadır (Çizelge 4).
Ferraduel çeşidinde b* değerinin (39.35)
diğer çeşide göre (38.44) daha yüksek olması
bu çeşidin kısmen açık sarı renkte olduğunu
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Çizelge 4. Meyve renk parametreleri
L*

a*

b*

C*

h0

2018

47.10

17.90

38.88

2019

45.84

18.57

38.00

42.80

65.27

Ortalama

46.47

18.24

38.44

43.08

65.30

2018

47.42

17.98

39.15

42.94

65.29

2019

48.49

18.05

39.56

42.30

63.94

Ortalama

47.95
öd
öd

18.01
öd
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daha doygun renge ulaşmıştır.

göstermektedir. Kroma değerinin ikinci yılda
nispeten daha yüksek olması nedeniyle çeşitler

Çizelge 5. Özellikler arasındaki Pearson korelasyon katsayıları
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İncelenen meyve özelliklerine ait korelasyon
katsayısı Çizelge 5’de gösterilmiştir. Buna
göre, meyve ağırlığı ile meyve eni (r = 0.84;
p<0.01), boyu (r = 0.70; p<0.01), yüksekliği
(r = 0.85; p<0.01), kabuk kalınlığı (r = 0.59;
p<0.05) arasında pozitif buna karşılık, iç
randımanı (r = -0.92; p<0.01) arasında negatif
korelasyon bulunmuştur. Meyve ağırlığı ile
meyve boyutları arasındaki kuvvetli ve pozitif
yönde olan bu ilişki, badem (Gulsoy ve ark.,
2018) ve cevizde de (Acarsoy Bilgin ve ark.,
2018) ortaya konmuştur. Meyve iç ağırlığı ile
yüksekliği arasında pozitif, meyve eni ile negatif
korelasyon gözlenmiştir. Ayrıca meyve eni ile
meyve boyu (r = 0.87) ve yüksekliği (r = 0.74)
arasında saptanan kuvvetli ilişki, 307 adet badem
genotipinde de Gulsoy ve ark., (2018) tarafından
belirlenmiştir. İç randıman arttıkça meyve ve
iç eni, meyve yüksekliği, kabuk kalınlığı, a
renk değeri ve çift iç oranı azalmaktadır. Aynı
türde, meyve eni, yüksekliği ve kabuk kalınlığı
arasındaki benzer ilişki tespit edilmiştir (Gulsoy
ve ark., 2018). Çift iç oranı, iç eni ile pozitif (r
= 0.78; p<0.01), iç boyu (r = -0.80; p<0.01) ile
negatif ve kuvvetli ilişkiye sahiptir. Ayrıca çift
iç oranı arttıkça meyve iç ağırlığında azalış buna
karşılık, kabuk kalınlığında artış kaydedilmiştir.
Verim ile meyve iç boyu arasında kuvvetli
ve negatif korelasyon saptanmıştır (r = -0.83;
p<0.01). Verim ile meyve ağırlığı arasında
ilişkinin bulunmaması farklı ceviz genotiplerinde
Bayazit (2012) tarafından da vurgulanmıştır.
Ayrıca renk değerleri arasında da pozitif yönde
kuvvetli korelasyon bulunmuştur.

Sonuç
Ege Bölgesi’nde nispeten soğuk iklime
sahip Demirci lokasyonunda geç çiçeklenen
Ferragnes ve Ferraduel çeşitleri ile yetiştiricilik
yapılmaktadır. Bu çeşitlerle tesis edilen ve
organik yetiştirme sisteminin uygulandığı
kapama bahçede yürütülen çalışmada; iklim
koşulları ve ağacın gelişmesine bağlı olarak,
denemenin ilk yılında ince kabuk ve daha az
çift iç oran, ikinci yılda ise daha yüksek verim
saptanmıştır. Kabuklu bademin eni, Ferraduel
çeşidinde daha yüksek iken, iç badem boyu ilk
yılda daha uzun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
kabuklu meyve boyutları yıllara göre değişim
gösterirken, meyve renk değerlerinde farklılık
bulunmamıştır. Kabuklu meyve ağırlığı, kabuk
kalınlığı, kabuklu badem boyutları, iç randımanı
ve çift iç oranına ilişkin yapılan değerlendirmede,
çeşit x yıl interaksiyonu istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuştur. En yüksek kabuklu meyve
ağırlığı, Ferragnes çeşidinde ikinci, Ferraduel
çeşidinde ise birinci yılda ölçülmüştür. Diğer
taraftan, iç randımanı yüksek, ince kabuklu ve
çift iç oranı az olan meyveler Ferragnes çeşidinde
2018, Ferraduel çeşidinde ise 2019 yılında elde
edilmiştir. Çeşitler arasında istatistiksel olarak
farklılık görülmemekle birlikte, Ferraduel
çeşidinde nispeten verimin daha yüksek olduğu
saptanmıştır.
Sonuç olarak, söz konusu meyve özellikleri
ve verim bulguları dikkate alındığında,
yetiştiriciliğin
uygulanabilir
olduğu
görülmektedir. Özellikle son yıllarda devlet
desteği sayesinde bu yetiştiricilik sistemine
olan talebin arttığı bilinmektedir. Böylece
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bu meyve türü ve üretim sisteminin yörede
yaygınlaştırılabileceği düşünülmektedir.
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