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İKLİM İSTEKLERİ 

Sıcak ılıman iklim meyve türlerinden olan ceviz 

hem yüksek hem de düşük sıcaklıklara karşı 

çok hassastır.  

Yüksek yaz sıcaklıkları yeşil kabukta yanmalara 

ve ceviz içinde büzülmelere neden olur. Bu 

zararlar 35 oC’de başlar, 40-43 oC’de daha fazla 

etkilenir. 

 Kış dinlenme döneminde -11.5 oC’ye dayanan 

ağaçlar sonbaharın erken donlarında -8, -9 
oC’de bile zarar görürler.  



İKLİM İSTEKLERİ 

Geç ilkbahar donları gelişen tomurcukların 
patlama döneminde cevizlerde en fazla zararı 
yapar. Kapalı tomurcuklar -1 oC, açmış çiçekler 
-3 oC ve küçük yeşil meyveler ise -1 oC’ye 
dayanabilmektedirler.  

Ceviz ağaçları her ne kadar yazları bol güneşli, 
kışları ılıman geçen, soğuk rüzgarlardan 
korunmuş vadileri daha çok severse de 
soğuklanma ihtiyacı, uyanma ve kış dinlenme 
periyotlarına giriş tarihleri göz önüne alınarak 
daha sert kışların hüküm sürdüğü yerlerde de 
başarılı bir şekilde yetiştirilebilir. 



TOPRAK İSTEKLERİ 

Ceviz ağaçları, köklerinin 2.5-3 m’ye kadar 
rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi şekilde 
yetişir. Bu nedenle bahçe tesisinden önce 
toprağın 3 m kadar altı kontrol edilmelidir. 

Yer seçimi bakımından ceviz yetiştiriciliğini 
sınırlandıran en önemli faktör taban suyu 
seviyesidir. Taban suyu yüksek olan yerlerde 
ağacın gelişmesi durur ve birkaç yıl içerisinde 
tamamen kurur. 

 Ceviz toprak tuzluluğuna dayanıklılık 
bakımından da orta derecedeki meyve 
grubundadır. 



TOPRAK İSTEKLERİ 

 Özet olarak ceviz; 

Taban suyu seviyesi derin 

(kışın 2.5-3 m’den yukarı 

çıkmayan), 

 Fazla su tutmayan, 

gevşek, süzek, çakıllı,  

 Allüviyal topraklardan 

hoşlanırlar.  

Kirece karşı dayanıklıdır. 

Nötr pH’lı toprakları sever . 



TOPRAK İSTEKLERİ 

Ceviz için toprak pH’sının 6.5-7.2 olması 

istenir. 

 Ağaçlar genellikle derin ve drene edilmiş, 

kumlu veya siltli tın topraklarda iyi gelişirler.  

   Taban suyu yakın yerler ile su geçirmez 

katmanları olan araziler iyi değildir.  

 Havalanmış topraklar arzulanır.  

 Kökler normal fonksiyonları için su kadar 

havaya da muhtaçtırlar.  



Ceviz yetiştiriciliğinde bahçe yerinin 

seçimi de oldukça önemlidir. 



 Yayla, dalgalı veya teraslı arazilerde toprak 

uygun olabilir. Burada dikkat edilecek husus, 

radyasyon soğumasından korunmak için 

kurulacak bahçenin yamacın tabanından 

yaklaşık olarak 15 m yukarıda olmasıdır. 

Kuzeye bakan yamaçlarda bahçe kurulması 

ilkbahardaki donlardan korunmada yardımcı 

olabilir.  

Şayet meyvenin erken olgunlaşması ekonomi 

bakımından arzulanıyorsa bahçe güneye bakan 

yamaçlarda kurulmalıdır.  



CEVİZİN GÜBRELENMESİ 

Ceviz bahçelerinde yapılacak bir gübreleme 
programında mutlaka toprak ve yaprak analizleri 
yapılmalıdır. Verilecek gübre miktarının 
belirlenmesinde yaprak örneklerinden alınacak 
sonuçlar önem taşır. 

Fidanlar dikim yılında gübrelenmemelidir. Aksi 
halde ani azot seviyesi artışından zehirlenebilirler. 

Toprakta daima noksan olan element azot 
olduğundan ilerleyen yıllarda üre formundaki azot 
ağaçlar için yararlı bir kaynak olabilir.  

Eğer fosfor ve potasyum seviyeleri düşük ise    
12-12-12 oranlarında dengelenmiş bir gübre 
kullanılmalıdır.  



 

CEVİZİN GÜBRELENMESİ 

• Ceviz fidanı dikilecek çukura 100-150’şer g 

NSP ve PS gübreleri daha sonra da üst olgun 

toprak ahır gübresiyle karıştırılarak çukurlar 

doldurulur. 

Üç yaşından sonra 11-22 kg Ü/da uygulanmalı, 

10 yaşından sonra ise bu uygulama 2 yılda bir 

yapılmalıdır.  

Fakat P ve K seviyesi düşük ise üre yerine 

birkaç yılda bir 45-90 kg/da 12-12-12 kompoze 

gübre kullanılmalıdır. 



Ceviz Yapraklarında Bazı Besin 

Elementlerinin Normal Sınırları  

Element  Normal 

Azot               (%) 2.20-3.50 

Fosfor            (%) 0.15-0.40 

Potasyum      (%) 1.20-3.00 

Kalsiyum      (%) 0.20-1.50 

Magnezyum  (%) 0.30 

Çinko           (ppm) 18-60 

Mangan       (ppm) 30-100 

Bakır            (ppm) 5-12 

Bor               (ppm) 30-80 



 

AZOT (N) 

Meyveye yatmış bir ceviz bahçesinde orta ve 

ağır topraklarda hasattan sonra 10-15 kg N/da 

(48-71 kg AS/da) uygulanmalıdır.  

Yapılan araştırmalara göre gereğinden fazla 

azot vermenin verim ve kaliteyi artırıcı etkisi 

olmadığından, bahçeye verilecek miktar iyi 

ayarlanmalıdır.  



AZOT (N) 

Kurak bölgelerde bazikliği önlemek için 
amonyum sülfat gübresi (% 21 N, % 24.2 S) 
kullanılmalıdır.  

Kumlu topraklarda, azot seviyesinin düşük 
olduğu durumlarda ilkbaharda sürgün 
gelişmesi ve çiçeklenme dönemi için gerekli 
aşırı azot ihtiyacının karşılanması amacıyla 
kış ortasında ya da erken ilkbaharda azotlu 
gübreleme yapılmalıdır.  

Çok kumlu topraklarda ise süzülme kaybı 
fazla olduğundan uygulama yaz aylarında 
tekrarlanmalıdır. 



AZOT (N) 

Fazla ahır gübresi kullanımı özellikle kumlu 

topraklarda çoğunlukla çinko noksanlığına 

sebep olur.  

Tuzluluğun artma ihtimalinin olduğu 

topraklarda sodyum nitrat kullanılmamalıdır.  



FOSFOR (P) 

Ceviz ağaçlarının fosfor ihtiyacı azdır.  

Noksanlığında önemli arazlar ortaya çıkabilir. 

Yapraklar bronzlaşır, sararır ve kenarlarında 

düzensiz yanmalar meydana gelir.  

Temmuz ve Ağustos'un sıcak havalarında alt 

yaprakçıklardan başlayarak dökülmeler olur.  

Genç ağaçlarda en dikkat çekici belirti zayıf 

ve yavaş büyümedir.  

Verim çağındaki ağaçlarda verim azalır.  



FOSFOR (P) 

Uygun NSP gübrelemesi genç ağaçlarda 

yaprak durumu ve gelişmeyi; verim çağındaki 

ağaçlarda ise verimi ve yaprak durumunu 

düzeltmektedir.  

Ağacın büyüklüğüne bağlı olarak, ağacın 

gövdesinden 60-300 cm uzakta kazılmış 15 

cm derinlikteki hendeklere yapılacak sonbahar 

veya kış uygulaması etkili olmaktadır. 



FOSFOR (P) 

2-10 yaş ağaçlara, 10-12 kg NSP/ağaç,  

Olgun ağaçlara; 20-40 kg NSP/ağaç iyidir.   

Böyle bir uygulama 5-6 yıl yeterli fosforu 

sağlayacaktır.  

 25-30 kg TSP veya NSP/ağaç dozu taç 

izdüşümünde açılmış hendeğe geç sonbahar 

veya erken kışta uygulanması 9-10 yıl etkili 

olmaktadır.  

Uygulamadan sonraki ikinci yılda gelişmede ve 

verimde düzelmeyi görmek mümkündür. 



POTASYUM (K) 

Potasyum eksikliği fosfora göre daha fazla 
görülür.  

Yaprakçıkların yukarı doğru kıvrılması, alt 
yanlarının grileşmesi, yaprak kenarlarında 
düzensiz yanmalar, yaprakların ana damarı ve 
yan damarları boyunca solgun sarımsı bir bant 
görülebilir.  

Az miktarda meyve verimi, zayıf büyüme ve 
nihayet sürgün uçlarının geriye doğru ölümü, 
şiddetli potasyum noksanlığı belirtileridir.  

Olgunlaşmada gecikme ve iç kalitede düşme 
görülebilir. 



POTASYUM (K) 

Taç izdüşümünde açılmış 15 cm derinlik ve 90 

cm aralıklı hendeklere sonbahar veya kışın 

yapılan PS uygulaması, uygulama yılında ve 

ikinci yılda önemli ölçüde faydalı olmaktadır. 

Genellikle 20 kg PS/ağaç veya 140-150 kg 

PS/da uygundur. Bu uygulama 5-6 yıl etkili 

olabilir. 

Kurak bölgelerde toprak tuzluluğunu 

artıracağından potasyum klorür formu 

önerilmez.  



POTASYUM (K) 

Ceviz gibi yağlı tohumlu bitkiler için potasyum 

beslenmesi önemlidir. 

Yapraklardaki potasyum seviyesinin diğer besin 

elementleriyle de özellikle azot, fosfor, kalsiyum 

ve magnezyumla dengede olması 

gerekmektedir.  

Yapraklardaki K/N oranı ile meyve yağ kapsamı 

arasında pozitif bir ilişki vardır.  

Bu yüzden azotlu gübre ile beraber potasyum 

da verilmelidir. 



POTASYUM (K) 

Yeşil kabuğun kuru ağırlıkça %10 kadarını K 

oluşturmaktadır.  

Böylece fazla verimli ağaçlarda yaprakların K 

miktarı erken yazda %1’in üstüne, Eylül 

ortasında ceviz olgunluğu sırasında ise %0.35 

seviyesine kadar düşebilmektedir.  

Düşük potasyumun hem ilkbaharda, hem 

sonbaharda soğuk zararına yol açtığı 

bildirilmektedir.   



POTASYUM (K) 

İyi havalanamayan, drenajsız, ıslak tabanlı killi 

topraklar K alımını kısıtlamaktadır.  

Toprak tipine bakılmaksızın 6-6.5 arasındaki 

pH K alımı için en etkili faktördür. 

Genel olarak malçlama K alımını artırmaktadır. 

Bu artış daha yüksek verim ve yüksek yağ 

oranı ile belli olmaktadır.  

Çimlerin azot için ağaçla rekabeti sonucunda 

yapraktaki N/K oranı azalabilecek, bunun 

sonucunda verim düşecek ve yağ oranı 

artacaktır. 



Cevizde K noksanlığı  

(Yaprak kenarlarında soluk ve gri renk ortaya çıkmakta ve 

yapraklar yukarıya doğru kıvrılmaktadır) 



Cevizde K noksanlığı  

(Yaprak kenarlarında kıvrılma ve kıvrık dokularda kurumuş 

alanlar meydana gelir) 



MAGNEZYUM (Mg) 

Magnezyum noksanlığında yaz sonlarında 

yaprakçıkların kenarlarında çepeçevre sarı 

renkli geniş bir şerit meydana gelir.  

Sarı şerit yavaş yavaş kahverengiye dönüşür 

ve şayet noksanlık şiddetli ise yaprakçıklar 

sonbahar başlarında kuruyarak ölür.  

Genç ağaçlarda ise gelişme azalarak normalin 

altına düşer  



MAGNEZYUM (Mg) 

Magnezyum noksanlığını gidermek için        

2.5 kg MS/400 L çözeltisi Mayıs ve Haziran 

başlarında yapraklara püskürtmelidir.  

Nötr veya bazik topraklarda magnezyum 

sülfatın hendekler içinde toprağa verilmesi 

daha etkili olmaktadır. 

Asidik topraklarda küçük ağaçlar için dekara 

250-750 kg dolomit kirecinin uygulanması etkili 

olmaktadır. 



Cevizde Mg Noksanlığı  

(Orta damar boyunca yeşil alana karşı yaprak kenarlarında 

belirgin sararma ileriki aşamalarda kahverengiye dönüşen 

kavrulma) 



DEMİR (Fe) 

Bu elementin noksanlığı, aşırı kirecin demiri 

tutması ve ağaçların normal miktarda klorofil 

yapamaması sonucunda ortaya çıkmaktadır.  

Demir noksanlığında yaprakta damarlar arası 

orta derecede solarak kendini gösterir, daha 

sonra renk açılıp beyazlaşma görülür ve 

nihayet kahverengi renk belirir ve kurur.  

İlk önce noksanlık belirtileri sadece bir dalda 

görülür. Noksan dalın ucu geriye doğru ölür. 

Tedavi edilmezse diğer dallar ve sonunda tüm 

ağaç kurur.  



DEMİR (Fe) 

Demir noksanlığını gidermek için ağacın 
etrafına daire şeklinde açılmış 15 cm 
derinliğindeki hendeğe ağaç başına 25-50 kg 
toz kükürdün verilmesi klorozu düzeltebilir, 
ancak tam olarak gideremez, sadece 
gerilemeyi durdurabilir. 

 Amerika’da yapılan bir araştırmada,             
1.5-2 kg Fe-şelat/ağaç uygulaması iki yıl için 
iyi sonuç vermiştir. Fakat masraflı olmaktadır.  

Toprağa ağaç başına 9-10 kg demir orzan 
şelatının enjekte edilmesi dört yıl için iyi sonuç 
vermiştir.  



DEMİR (Fe) 

Noksanlığın ilerlediği yaşlı ağaçlara yapılan 

hiçbir kimyasal uygulama tam bir memnunluk 

verici etki yapmamaktadır.  

Fe-şelat uygulaması kısa süre için zayıf etki 

gösterebilir.  

Demir noksanlığını veya kireçten ileri gelen 

klorozu tedavi etmek oldukça güçtür ve 

pahalıdır. 



Cevizde Fe noksanlığı 

 (Yaprak damarları koyu yeşil 

olmasına karşın yaprak ayası 

sararmış (kloroz) durumdadır) 



Cevizde Demir Noksanlığı  

Solda normal, sağda klorozlu yaprak 



 

ÇİNKO (Zn) 

• Kumlu topraklarda yetişen cevizlerde çinko 
noksanlığı çok sık görülür. 

Hafif noksanlık hallerinde yaprakçıkların 
uçlarına doğru artan biçimde sarımsı renk ve 
damarlar arasında sararmalar görülür. 

Orta derece çinko noksanlığında kloroz 
görülür. Haziran başından itibaren dikkat 
çekecek şekilde yapraklarda sararma ve 
kıvrılma meydana gelir. 

Şiddetli noksanlık halinde yapraklar sarı ve 
çok küçüktür.  

Sürgün uçları geriye doğru ölür ve meyveler 
çok küçük kalırlar. 



 

 

ÇİNKO (Zn) 
 

Genç ağaçlar için ağaç başına 2.5-5 kg çinko 

sülfat gövdeden 60-180 cm uzakta açılan 15 

cm derinliğindeki hendeklere uygulanır.  

Bu uygulama özellikle çok kumlu topraklarda 

etkili olabilir.  

Uygulama zamanı kış dinlenme dönemidir. 



Çiçeklenmeden sonra  

400 L suya 0.5 kg çinko sülfat veya  

                    1 kg Zn-EDTA karıştırılarak 

hazırlanmış çözeltinin 2-3 defa uygulanması 

tavsiye edilir.  

İlk uygulama çiçeklenmeden hemen sonra, 

erkek çiçek püskülleri kahverengiye dönüştüğü 

zaman yapılmalıdır.  

ÇİNKO (Zn) 



Cevizde Çinko Noksanlığı  

(Yapraklarda küçülme, leke ve kenarlarında dalgalı görünüm) 



MANGAN (Mn) 

• Mangan noksanlığında yaprak damarları arasında ve 

yaprak kenarları boyunca solan ve sararan şeritler, 

ana damar boyunca ise geniş bir yeşil şerit meydana 

gelir.  

• Damarlar arasında ve genellikle yaprak kenarlarına 

doğru uzanan köşeli kahverengi lekeler oluşur.  

Şiddetli mangan noksanlığında ise özellikle ağacın 

yukarı kısımlarında yaprak dökümü meydana gelir. 

Meyveler küçük kalır ve kalite düşer.  

Normalde 30-300 ppm olan Mn kapsamı noksanlık 

durumunda 6-20 ppm civarındadır. 



MANGAN (Mn) 

Noksanlığın giderilmesi için 600 g mangan 

sülfatın/100 L su çözeltisi ağaçlara 

püskürtülebilir.  

Uygulama ilkbaharda yapraklar iyice geliştiği 

fakat tam olgunluğa erişmeden önce, yaklaşık 

Mayıs ayında yapılmalıdır  



Cevizde Mn Noksanlığı  

(Yapraklarda damarlar arasında başlayan orta damardan 

kenara doğru ilerleyen sararma şeklinde görülür) 

 



BAKIR (Cu) 

Bakır noksanlığında yapraklar düşer, sararır, 

gelişme mevsiminde sürgün uçları geriye doğru 

ölür ve kabukta koyu kahverengi lekeler oluşur. 

Düzensiz yaprak yanmaları görülür.  

Ceviz içleri tamamen  büzüşür ve meyve 

kabuğu kirecimsi bir görünüş alır. 

Bakır noksanlığı gösteren ağaçların 

yapraklarında 1-3 ppm seviyesinde bakır 

bulunur.  

Normal ağaçların yapraklarında ise bu miktar   

4-20 ppm civarındadır.  



BAKIR (Cu) 

Noksanlığının giderilmesi için                           

5 kg bakır sülfat + 5 kg söndürülmüş kireç/400 

L su çözeltisi tozlanma başlangıcında ağaçlara 

püskürtülmelidir.  

Püskürtme sadece noksanlık gösteren 

ağaçlara yapılmamalıdır.  

Ayrıca 10-15 kg bakır sülfat/ağaç dozunun 

izdüşümde bir daire içinde toprağa verilmesi ile 

genellikle olumlu sonuç alınırsa da bazı 

topraklarda bu uygulama faydalı 

olmamaktadır.  



 

Cevizde Cu noksanlığı  

(Sürgün uçlarında ölüm, yapraklarda kavrulma ve dökülme. 

Sürgünlerde küçük koyu kahverengi yaralar) 



BOR (B) 

Orta derecedeki bor noksanlıklarında, solgun 

renk ve orta derecede bozulmuş yapraklar ve 

düşük verim meydana gelir. 

Aşırı bor noksanlığında ise zayıf, küçük, 

anormal bir sürgün büyümesi, sürgünlerin 

geriye doğru ölümü başlar ve bozuk şekilli 

yapraklar görülür.  



BOR (B) 

Noksanlığın giderilmesi için sonbahar veya 

kışın toprak yüzeyine boraks gübresi serpilir.  

Orta büyüklükteki bir ağaca 2 kg boraks yeterli 

olup bu uygulama iki-üç yıl etkilidir.  

Bor noksanlığına karşı boraks uygulaması ile 

verimdeki aşırı artış sonucunda dalların 

kırıldığı bildirilmiştir.  

Fazla bor uygulaması ile de toksik etki söz 

konusu olur ve yaprak kenarları yanar.  

 



BOR (B) 

Şiddetli bor noksanlığında yapraklardaki bor 

kapsamının yaz sonunda 1-2.5 ppm’e kadar 

düştüğü kaydedilmektedir.  

Orta derecede bor noksanlığında 

yapraklardaki bor muhtevası 7-35 ppm olarak 

gözükmektedir.  

Normalde ise bor miktarı 35-100 ppm olarak 

bulunmaktadır. 



BOR (B) 

Bor fazlalığının sebebi sulama suyundaki 

borun yüksekliğindendir.  

Sulama suyunda 1.5-2 mg B/L bulunması 

zararlı olmakta, bu miktarın 1 mg B/L’nin 

altında olması gerektiği belirtilmektedir.  

Toprakta bor birikmesi halinde iyi kaliteli 

sulama suyu ile toprak yıkanmalıdır.  



CEVİZİN SULANMASI  

Ceviz ağaçları iri yapılı ve yaygın dallanma 
gösterdikleri için geniş bir yaprak yüzeyine 
sahiptirler.  

Bu nedenle terleme ile su kaybı fazla olan 
cevizlere yeterli suyun sağlanması çok önem 
kazanmaktadır.  

Çoğu bölgemizde sulama devresi Haziran ile 
Ekim ayları arasındadır. Ancak kuraklığın 
şiddetli veya yıllık yağışın düşük olduğu 
yıllarda sulama devresi erken ilkbahardan geç 
sonbahara kadar devam eder. 



CEVİZİN SULANMASI 

Cevizin yıllık su tüketimi bölgelere göre 

değişmekle birlikte 750-1500 mm arasındadır. 

Bu da dekarda 750-1500 ton su demektir.  

İhtiyaç olan suyun yağışlarla karşılanamayan 

kısmı sulamayla verilir.  

Özellikle hızlı sürgün verdiği meyve gelişmesi 

olan Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında su 

ihtiyacı çok fazladır.  



CEVİZİN SULANMASI 

Çiçeklenmenin 5-6 hafta sonrası sulama meyve 
gelişmesi için gerekli iken daha sonraki sulamalar 
meyve içerisindeki yağ ve kuru madde artışında 
etkili olmaktadır. 

Sulama yöntemi olarak da tava ve çanak yöntemi 
en çok uygulananıdır. Ancak son zamanlarda 
kurulan modern cevizliklerde damla ve mini spring 
sulama sistemleri kullanılmaktadır.  

Sulama yapılmayan bahçelerde cevizler küçük 
kalmakta, iç ceviz büzüşmekte, güneş yanıklığı 
oluşmakta ve hastalık ve zararlıların kötü etkisi 
artmaktadır. Dolayısıyla verim ve kalite 
azalmaktadır.  
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