
ekonomik bahçe tesis etmek zordur.  Ceviz fidanı 

dikimi yapıldıktan sonra ilk 2-3 yıl su verilmesi 

fidan gelişimi için çok önemlidir. 

Ayrıca ilkbaharda gelişme, meyvelerin 

büyüme ve iç doldurma dönemlerinde su 

gereksinimi karşılanmalıdır. 

Bu dönemdeki su yetersizliği büyüme ve 

gelişmeyi yavaşlatacağı gibi meyvelerin küçük 

kalmasına, ceviz içlerinin yeterince 

doldurulamaması nedeniyle kalite ve verim 

kayıplarına sebebiyet verir. 

Ceviz ağaçları iri yapılı ve yaygın 

dallanma gösterdikleri için geniş yaprak 

yüzeyine sahiptir. Bu nedenle terleme ile su 

kaybı çok olmaktadır.  

 

Budama 

Ceviz bahçesi tesisinde dikim sırasında (ilk 

yıl) fidanın tepesi aşı yerinden itibaren 4-6 göz 

üstünden kesilir. Daha sonraki yıl dan başlanarak 

3 yıl şekil budaması yapılır. 

Daha sonraki yıllarda ise kuruyan, üst üste 

binen dallar ve aşırı büyüyen dallarda uç alma 

kesimleri yapılır. Değişik doruk dallı (modifiye 

lider) terbiye sistemi tercih edilir. Cevizlerde 

budama diğer türlere oranla daha az sıklıkla 

yapılmalıdır. 

 

Hasat 

Ceviz ağaçları hasattan 15 gün önce 

sulanmalıdır. Hasat, iç ve yeşil kabuğun 

olgunlaştığı dönem olarak kabul edilir. Yeşil 

kabuğun açıldığı ve sert kabuktan ayrıldığı 

dönem yeşil kabuğun olgunlaşma belirtileridir. 

Hasat, zamanından önce yapılırsa meyveler 

içlerini tam dolduramamış olacağından hem 

ağırlık kaybı hem de kalite kaybı olacaktır. Hasat 

silkeleme veya sarsma yöntemi kullanılmalı, 

sırıkla hasat yapılmamalıdır.  
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Ceviz Yetiştiriciliği 

Ceviz Türkiye’nin çok eski bir meyvesidir. 

Ülkemizde geniş yayılma alanı vardır. Uzun 

yıllar generatif yollarda çoğaltma yapılmış fakat 

son yıllarda kapama bahçeleri kurularak vejetatif 

yollarda çoğaltma yapılmaya başlanmıştır. 

Ceviz yetiştiriciliğinin en önemli 

sorunlarından birisi istenilen özelliklere sahip 

standart ürünün yetersizliğidir.  

 

Çeşit Seçimi 

Ceviz yetiştiriciliğinde kapama bahçe tesisi 

kurumunda en önemli olay cevizin iklim isteği 

ve bölgeye adapte olmuş çeşit seçimidir. 

İlkbaharın geç ve sonbaharın erken donları 

ve soğuklama ihtiyacının karşılanamaması gibi 

durumlar, ceviz yetiştiriciliğini etkilemektedir. 

 

 
 

Çiçek Yapısı ve Döllenme 

Ceviz tek evciklidir. Erkek ve dişi çiçekler 

aynı ağaçta fakat farklı sürgünlerde bulunur. 

Erkek çiçekler iki yıllık dallarda, dişi çiçekler 

aynı yılın sürgünlerinde bulunur. 

İki yıllık sürgünler üzerinde bulunan yan 

tomurcuklarda oluşan püsküller erkek çiçekler, o 

yılki gelişme dönemine ait sürgünlerin ucunda 

meydana gelen çiçekler ise dişi çiçeklerdir.  

Cevizlerde eşeysel (kendiyle) uyuşmazlık 

bulunmamakla birlikte erkek ve dişi çiçeklerin 

farklı zamanlarda olgunlaşmaları nedeniyle 

uygun tozlayıcılara ihtiyaçları vardır. Cevizler 

rüzgârla tozlaşır.  

 

 
 

 
 

Toprak İsteği 

Ceviz ağaçları kazık kökleri nedeniyle 

fazla su tutmayan, süzek ve derin toprakları 

sever. Taban suyu yüksek yerlerden hoşlanmaz. 

Toprak ve tuza karşı hassastır. Toprak PH’sı 6,5-

7,5 olan araziler uygun alanlardır. 

 

Ceviz Dikim Yerinin Hazırlığı 

Ceviz bahçe tesisi dikimden önce yaz 

aylarında 90-100 cm civarında derin sürüm 

yapılır. 

Derin sürüm yapılmasının nedeni ceviz 

yaklaşık 3 metre derinliğe inebilen kazık köklü 

ve yatay gelişebilen saçak köklüdür. 

Dikimden yaklaşık 1 ay önce 1 m X 1 m 

ebatlarında çukurlar açılır alınan toprak 

yumuşatılarak tekrar geri doldurulur. Ve dikime 

hazır hale getirilmiş olur. 

 

Dikim Yapılması 

Daha önceden hazırlanmış dikim yerleri 

açılır ve bölgeye adapta olmuş seçilen çeşitler 

açılan çukurlara, toprak kök boğazını 

geçmeyecek yani aşılı cevizlerde aşı yerini 

geçmeyecek şekilde toprak doldurularak dikim 

gerçekleşmiş olur. 

 

 
 

Sulama İsteği 

Ceviz bahçesi tesisi kurulumunda sulama 

çok önemlidir. Sulama imkanı olmayan yerlerde  

Erkek Çiçek 

Dişi Çiçek 


