İKLİM İSTEĞİ
Cevizler kış ve ilkbahar aylarında
soğuklama gereksinimini karşılayacak
kadar soğuk; ilkbahar ve yaz aylarında
normal
büyüme
ve
olgunlaşmayı
sağlayacak ölçüde sıcak (25-35 0C) isterler.
40 0C den yüksek yaz sıcaklıkları ceviz
yeşil kabuğunda yanmalara ve ceviz içinde
büzüşmelere yol açabilmektedir. Ceviz
genelde –20 0C’den düşük sıcaklarda zarar
görmekteyse de –40 0C’ye kadar
dayanabilen çeşitler vardır. Tomurcuk
döneminde –10 0C, tam çiçeklenme
dönemindeki –30 0C ve küçük yeşil meyve
döneminde –10 0C’den düşük sıcaklıklar
zararlı
olabilmektedir.
Soğuklardan
zararlanma konusunda düşük sıcaklığın
derecesi, düşme hızı, süresi gibi etkenler
önemli rol oynar. Ceviz çeşitlerinin
soğuklama gereksinimi +7.20 0C’nin
altında 500-2.000 saat arasındadır. Düzenli
bir ürün için cevizlerde soğuklama
gereksiniminin
karşılanması
gerekmektedir.
Ceviz
yetiştiriciliği
açısından yıllık toplam en az 500 mm.
yağış yeterli olmakla birlikte bu yağışın
düzenli olması önemlidir. Bunun yanında
çiçeklenme dönemindeki yağmurlar ve
aşırı rüzgarlar özellikle tozlanmadöllenme bakımından olumsuz bir durum
ortaya çıkarabilir.

TOPRAK İSTEĞİ
Ceviz 2-4 m. derinliğe kadar
inebilen güçlü bir kök sistemine sahiptir.
Toprak derinliğinin az olduğu yerlerde
sorunlar
ortaya
çıkabilmektedir.
Yetiştiricilik bakımından
ileride
sorunlarla karşılaşmamak için toprak
derinliğinin en az 2 m. olması ve toprağın
geçirgen olması gerekir. Toprak pH’ı 6-7
olmalı ve toprakta alkalilik ve tuz sorunu
bulunmamalıdır. Toprak iyi drenajlı,
geçirgen, organik maddece zengin ve
havadar olmalıdır. Toprağın su tutma
kapasitesinin yüksek olması önemlidir.

BAHÇE KURMA
Cevizde, bahçe kurmadan önce
bölgenin ekolojik özelliklerinin iyi
bilinmesi gereklidir. Ceviz kışları çok aşırı
ve sürekli düşük sıcaklığın hakim olduğu
bölgeler ile yazları çok aşırı sıcak olan
yerlerde yetiştirilmemelidir. Cevizler
derine inen güçlü bir kök sistemine sahip
oldukları için toprak derinliğinin en az 22.5 m. olması ve geçirimsiz katmanların
olmaması gerekir. Yetiştiricilik yapılacak
bölgenin topraklarında fazla alkalilik ve
tuzluluk sorunları bulunmamalıdır
ÇEŞİT SEÇİMİ
Cevizlerde erkek ve dişi çiçeklerin
farklı zamanlarda olgun hale gelme
durumu yaygındır. Bu durumda erkek ve
dişi çiçekleri aynı zamanda olgunlaşan
homogam tip ve çeşitler yanında erkek
çiçekleri önce olgunlaşan (protandry) ve
dişi çiçekleri önce olgunlaşan (protogyny)
çeşitler bulunmaktadır. Bundan dolayı
ceviz bahçesi kurarken mutlaka ya erkek ve
dişi çiçekleri aynı zamanda olgunlaşan bir
çeşit yada erkek ve dişi çiçeklerinin
olgunlaşması aynı döneme gelen birden
fazla çeşit ile karışık bir dikim tercih
edilmelidir.

DİKİM
Cevizlerde en ideal dikim aralıkları;,
10 x 10 m, 10 x 8 m veya 8x8 m’dir.
Fidanların dikimine dinlenme döneminde
başlanır ve gözler uyanıncaya kadar devam
eder. Fidanların sökümü çok dikkatli bir
Şekilde
yapılarak
köklerin
zarar
görmemelerine özen gösterilmelidir.
Dikim sırasında fidanlarda özellikle kök
budaması yapılmalıdır.
Dikim çukurları en az 60-70 cm
genişlikte ve 80-100 cm derinlikte
açılmalıdır. Fidanlar aşı noktaları toprak
üstünde kalacak Şekilde dikilmeli ve
çukurlar bahçedeki üst toprak ile
doldurulmalıdır. Dikimden hemen sonra
can suyu verilmelidir. Dikim yapıldıktan
sonra, ilerideki kereste durumu da

düşünülerek, fidan gövdeleri toprak
yüzeyinden yaklaşık 1- 1.5 m yukarıdan
kesilmeli ve taçlandırma budaması
yapılmalıdır. Bölgedeki hakim rüzgarlar
göz önünde tutularak fidanlar hereklere
bağlanmalıdır. Yazları sıcak ve kurak olan
bölgeler ile su kaynağı az olan yerlerde
dikimden sonra su kaybını önlemek
amacıyla yabancı ot veya hububat
saplarıyla malçlama yapmak yerinde olur.
Budama
Ceviz ağaçları iri ve büyük taç oluştururlar.
Ancak bu ağaçlar genelde çok fazla
budama istemezler. Bununla birlikte
kurumuş ve birbiri içine girmiş dalların
çıkarılması ve ağaç tacının içerisine ışığın
rahatlıkla girmesini sağlayacak şekilde
yapılacak aralama budamaları yararlı olur.
Cevizlerde şekil budaması olarak genelde
doruk dallı budama sistemi uygulanmakla
birlikte budamanın çeşidi ve miktarı,
çevreye ve ağaçları yetiştirme amacına
bağlı olarak da değişebilir.
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