Ceviz rüzgârla tozlaşır. Cevizde yenen kısım tohumdur.

CEVİZ BAHÇESİ TESİSİ
İklim İstekleri:

Bu nedenle döllenme mutlak gereklidir. Cevizlerde

Ceviz, ılıman iklim meyve türlerinden birisidir. Kışın -

eşeysel (kendiyle) uyuşmazlık bulunmamakla birlikte

25 C’ye kadar dayanabilir. İlkbaharın geç ve

erkek

sonbaharın erken donları ve soğuklama ihtiyacının

olgunlaşmaları nedeniyle, uygun tozlayıcılara ihtiyaç

karşılanamaması gibi durumlar, bir bölgede ceviz

vardır.

yetiştiriciliği etkilemektedir.

Dikim:

Toprak İstekleri:

Ceviz bahçesi en az 2 çeşitle kurulmalıdır. Dikim

Ceviz, orta-ince tekstürlü, killi, kumlu organik

öncesi dikim planı hazırlanmalı ve dikim esnasında

maddece zengin (%2-3.5)topraklarda (tınlı), ince

dikim tahtası kullanılmalıdır. Dikim çukurlarının 60 cm

tekstürlü veya kumlu topraklara göre daha güçlü

X 60 cm derinlik ve genişlikte olmasına dikkat

gelişmekte ve kökler daha derine gitmektedir. Ceviz

edilmelidir. Dikim esnasında aşı yerinin toprağın üst

drenaji düşük topraklarda kış donlarından daha çok

kısmında kalması önemlidir.

Ticari amaçlı kurulan ceviz bahçeleri mutlaka ilk

etkilenir. pH isteği 6.5-7.5 olup etkili toprak derinliği

Terbiye - Budama:

yıldan itibaren budanarak şekil verilir. Budama da

bahçe tesisi için önemlidir.Ceviz yetiştiriciliğinde ,
İŞBA değerinin (Su Tutma Kapasitesi) %45-55
arasında olması istenilir

ve

dişi

çiçeklerin

farklı

zamanlarda

Ceviz yetiştiriciliğinde tercih edilen terbiye sistemi,
Değişik

Doruk

Dallı

(Modifiye

Lider)

sistemidir.

Cevizde bodurluk söz konusu değildir. Sadece kısa
taç oluşturan çeşitler vardır.
Su olmadan Ceviz yetiştirilemez.

amaç dal çıkarma /kesme değildir.
Tarım

ve

Orman

Bakanlığı

Ceviz

bahçesine

Cevizlerde budama diğer türlere oranla daha az

destekleme yapmaktadır. Ancak bunun için önce İl/

Sulama Suyu varlığı ve miktarı:

sıklıkla yapılmalıdır. Ceviz terbiye ve budamasında ilk

İlçe Müdürlüklerinde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil

Ceviz yetiştiriciliğine karar verirken, su kaynağının

3 sene içinde taca ve şekil verilir (terbiye). Daha

olmanız gerekiyor.

tespiti, yeter miktarda su varlığı ve su toplama

sonraki yıllarda ise kuruyan, üst üste binen dallar ve

birimlerinin

aşırı büyüyen dallarda uç alma dışında genellikle fazla

(Sulama

havuzu)

oluşturulması

önemlidir.

kesim yapılmaz.

Çiçek Yapısı ve Döllenme:

Bahçe tesisi ederken doğru bilinen yanlışlar:

Yapılan maddi destekler her yıl yayınlanan genelge
ile belirlenmekte, ayrıca Müdürlük elemanlarınca da
Teknik Destek sağlanabilmektedir.
Ceviz bahçesini mutlaka Sınıfı Sertifikalı yada

CEVİZ BAHÇESİ TESİSİ
Sertifikalı Fidanla tesis edin.
Mutlaka Toprak analizi yaptırın ama unutmayın Toprak
analizi dikeceğini çeşit için yeterli değildir.
Analiz sonucunda; makro ve mikro besin elementleri
yeterli taban suyu seviyesi düşük olsa bile parselin yeri
yöneyi ,soğuklanma süresi erken ve geç donlar
yetiştirme ama amacı dikeceğiniz çeşidi belirleyecektir.
Toprak analizi yaptırmadan Toprak profili ve taban
suyu derinliğini bilmeden Bahçe Tesis etmeyin.
Ceviz Tek Gövdeli ve ekonomik ömrü uzun olan çok
yıllık derin köklü bir bitkidir.
Güvenilir olmayan, menşei belli olmayan fidanlarla
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Ceviz bahçesi tesis etmeyin.

SAMSUN
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

