
SULAMA :Tam ver�me yatmış b�r cev�z 

plantasyonunda ağaçlar yüksek oranda ver�me 

sah�pseler yıllık sulama suyu �ht�yacı yağışlarla 

b�rl�kte, ekoloj�k koşullara  göre değ�şmekle 

beraber 1200-1350 mm c�varındadır. Sulama 

per�yodu geç �lkbahardan başlayıp  hasat 

sonuna kadar devam eder. Geç sonbahar veya 

kış sulamaları çok kurak yıllarda veya toplam 

yağışın çok düşük olduğu yerlerde zorunlu 

olab�l�r. Meyve �r�l�ğ� ve meyve kal�tes� �ç�n 

sulama en öneml�  faktörler�n başında 

gelmekted�r. 

G Ü B R E L E M E :  Cev�z  bahçeler�nde 
yapılacak b�r gübrelemede mutlaka yaprak 
ve toprak anal�zler� yapılmalıdır. Ver�lecek 
gübre m�ktarının saptanmasında yaprak 
örnekler�nden alınacak sonuçlar öneml� b�lg�ler 
�çerecekt�r.

BUDAMA :  Cev�z ağaçları zamanında 
budanmazlarsa çok fazla gel�ş�rler. Bu da �ler�de 
budamayı, �laçlamayı, meyve hasadını 
zorlaştırır ve ver�m azalır. Bu nedenle fidan 
d�k�m�nde şek�l budaması yapılmalıdır. Daha 
sonrak� yıllarda da yören�n �kl�m�ne uygun b�r 
şek�l ver�lmel�d�r. Kuruyan, sıkışıklık yapan, 
çatal  şekl �nde gel �şen ve obur dal lar 
kes�lmel�d�r. Ağacın bütük taç oluşturmasına 
�z�n vermey�p, ver�me yatması sağlanmalıdır.
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 İKLİM İSTEKLERİ
Yüksek yaz sıcaklıkları, kış donları, s�sler, 

yağış m�ktarı, yağış zamanı ve rüzgâr g�b� �kl�m 
olayları cev�z çeş�t seç�m�nde  d�kkate alınması 
gereken  husus la rd ı r.  Çeş � t le r �n  �k l �m 
gereks�n�mler� �y� saptanmalı ve özell�kle kış 
donları, �lkbahar geç ve sonbahar erken donları 
yönünden r�sk olmamalıdır. Cev�z fidanlarının 
gövdeler� kışı çok soğuk geçen yörelerde  toprak 
sev�yes�ne kadar donarak kuruyab�lmekted�r. Bu 
nedenle çok soğuk yörelerde cev�z bahçeler� 
güneye bakan, yamaç araz�lerde kurulmalıdır. 
Çok geç yapraklanan cev�z çeş�tler�nde 
vejetasyon  süres�  kısa  olduğu  �ç�n, 
olgunlaşamayan sürgünler�n erken sonbahar 
donlarından zararlandığı da öneml� b�r gerçekt�r. 

İlkbahar geç donlarından en fazla zarar gören 
meyve tür ler �nden  o lan  cev�zlerde, 
tomurcukların kabardığı ve küçük meyve 

0
dönem�nde -1 C den sonra zararlanmaya başlar. 

Cev�z�n rüzgârla tozlanması neden�yle 
tozlanmayı garant� altına alacak yeterl� b�r 
rüzgâr ve açık hava cev�z yet�şt�r�c�l�ğ�nde 
a r zu l anan  �k l �m   � s t ek l e r �   a r a s ında 
bulunmaktadır. Özell�kle tozlanma zamanı 
havaların s�sl� g�tmes� arzulanmaz. 

TOPRAK İSTEKLERİ

 Genell�kle der�n ve �y� drene olmuş, orta 
tekstürlü ün�form topraklar cev�zler �ç�n uygun 
topraklardır. Kök der�nl�ğ�n� sınırlayan tamamen 
k�ll�, m�ll�, çakıllı s�lt tabakası, su  b�r�k�m� ve 
kum b�r�k�nt�ler�, cev�z ağaçlarının gel�şme 
gücünü ve ağaç �r�l�ğ�n� sınırlayab�l�r.  

Ülkem�z cev�z yet�şt�r�c�l�ğ�nde tohum anaçları 

kullanılmaktadır. Tohum anaçları üzer�ne aşılı 

cev�z ağaçları �ç�n kes�nt�s�z 2,70-3,0 m der�nl�kte 

b�r toprak arzulanır. Cev�zler toprak ve sulama 

suyundak� tuzluluğa aşırı derecede duyarlıdır.

F�dan d�k�m zamanı ekoloj�ye göre değ�ş�r. 

Yörem�zde cev�zler �ç�n �lkbahar d�k�m� 

sonbahar d�k�m�ne terc�h ed�lmel�d�r.

D�k�m zamanı kırılan kökler kes�lmel�d�r. 

Kökler�n çukura alab�ld�ğ�nce yayılmasına 

özen göster�lmel�d�r. F�dan d�k�m�nden önce 

kök s�stem� b�r fungus�t  � le muamele 

ed�lmel�d�r. F�danın aşı böles� topraktan 

yaklaşık 20 cm yukarıda kalacak şek�lde d�k�m 

yapılır. 

D�k�len fidanlarda fidanın şek�llenmes�ne 

�mkân sağlamak amacıyla  tepe vurması yapılır. 

D�k�mden sonra fidanlara can suyu ver�l�r. 

D�k�len fidanların gövdes�n� güneş yanığından 

korumak amacıyla 1:1 oranında plast�k beyaz 

renkl� boya: su karışımı �le fidan gövdeler� 

boyanmalıdır. 

F�danlar Haz�ran-Ağustos ayları arasında 

mutlaka haftada en 1-2 kez yeterl� b�r sulama 

suyu �le sulanmalıdır. Plantasyon kurulan 

bahçe, kumlu b�r toprak yapısına sah�pse 

sulama yapılırken mutlaka hava sıcaklığına 

d�kkat ed�lmel�d�r. Kumlu toprakta kurulu b�r 
obahçede, hava sıcaklığı 35 C' n�n üzer�nde  

sulanan genç fidanların yaprakları an�den 

dökülecekt�r. Bu durumun esas neden� kökler�n 

oks�jen yeters�zl�ğ� çekmeler�d�r. 

BAHÇE  TESİSİ

Çeş�t seç�m�nde, özell�kle çeş�tler�n ver�mler� ve 

meyve kal�tes� başta olmak üzere, döllenme 

b�yoloj�ler�, yapraklanma zamanları, hastalık ve 

zararlılara duyarlılıkları, vejetasyon süreler�, 

özell�kle �lkbahar geç donları ve sonbahar erken 

donları başta olmak üzere soğuğa dayanım 

durumla r ı ,  ku rak l ık  g �b �  değ � ş �k  çevre 

koşullarından kaynaklanan streslere tepk�ler�, hasat 

zamanları g�b� değ�ş�k faktörler d�kkate alınmalıdır. 

Yaklaşık olarak % 2-2.5 oranında tozlayıcı çeş�t 

kullanılmalıdır. Cev�z fidanları genel olarak 10X10 

m. aralıklarla d�k�lmel�d�r.
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